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- Perussuomalaisissa
aktiivien
työpanoksella
on ratkaiseva
merkitys, ja
lehden sekä
tiedottamisen
tulee tukea
tätä työtä,
päätoimittaja
Turkkila painottaa.

“Tämä on mieletön
duunipaikka, jossa
sattuu ja tapahtuu.”

Päätoimittaja Matias Turkkila:

Kahta samanlaista
päivää ei ole
Hyvin ajoitettu
puhelinsoitto

Vuodesta 2012 Perussuomalainen-lehden päätoimittajan pestiä hoitanut Matias Turkkila on kokenut tehtävänsä tavattoman mielenkiintoiseksi
ja haasteellikseksi. Kovimpaan prässiin toimitus
joutuu aina vaalien alla.
TÄMÄ on mieletön duunipaikka, jossa sattuu ja tapahtuu. Työ on sikäli kiitollista,
että siitä saa välitöntä palautetta – toki suuntaan jos toiseenkin, Perussuomalainen-lehden ja verkkojulkaisu
Suomen Uutisten päätoimittaja Matias Turkkila sanoo.
- Perussuomalaiset ovat
kiistatta tehneet poliittista
historiaa. Perussuomalaisissa aktiivien työpanoksella on
ratkaiseva merkitys, ja lehden
sekä tiedottamisen tulee tukea tätä työtä.
Loikka prosenttipuolueesta
vaalipäivän 2015 suurimmaksi oli huikea saavutus ja mahdollinen ainoastaan siksi, että
kaikki loksahti kohdilleen.
Vuonna 1973 Helsingissä
syntynyt Turkkila valmistui
Otaniemen teknillisessä korkeakoulussa konetekniikan
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diplomi-insinööriksi vuonna 2004. Opintojensa ohella
Turkkila on ollut mukana erilaisissa ohjelmistoyrityksissä
ja Itävallassa laittamassa pystyyn kännykkäverkkoa Nokian matkassa.
- Myös Kuntaliitto on tullut
vuosien aikana tutuksi, tein
sinne erilaisia projektitöitä. Valmistumisen jälkeen vedin ohjelmistoyritystä. Myin
liiketoiminnan ja siirryin sitten SAP-konsultiksi, Turkkila kertoo.

Poliittinen
herätys
Perussuomalaisen ”herätyksen” Turkkila koki pian vuosituhannen vaihteen jälkeen
nähtyään ja koettuaan niin
Suomessa kuin ulkomaillakin
lyhyen ajan sisällä asioita, jot-

ka olivat räikeässä ristiriidassa sen kanssa, mitä hänelle
oli kerrottu. Nettifoorumeilla
Turkkilalle valkeni nopeasti,
ettei hän ollut mielipiteidensä kanssa yksin.
Erityisen vaikutuksen Turkkilaan teki tuleva kansanedustaja ja europarlamentaarikko Jussi Halla-aho
rohkeilla ja analyyttisillä kirjoituksillaan. Turkkila tapasi Halla-ahon ja osallistui tämän vaalityöhön. Kampanjan
aikana Turkkila tapasi muitakin perussuomalaisia, mieleenpainuvimpana Timo Soini. Vähä vähältä Turkkilan
sitoutuminen puolueen toimintaan syveni ja liittyminen
oli vain ajan kysymys.
Vuonna 2008 Turkkila perusti verkkoyhteisö Hommaforumin, joka kritisoi silloista
maahanmuuttopolitiikkaa.
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Perussuomalainen-lehden päätoimittajaksi
Turkkila päätyi oltuaan
noin vuoden mittaisella työkeikalla IsossaBritanniassa tekemässä
BBC:lle valtavaa käyttöoikeuksiin liittyvää ohjelmistohanketta. Hankkeen tultua Turkkilan
osalta jo päätökseensä
hän sai hyvin ajoitetun puhelinsoiton, jossa kysyttiin hänen kiinnostuksestaan tulla
tekemään PS-lehteä.
- Lehtiala ei ollut minulle entuudestaan tuttu, mutta kirjoittaminen on koko iän
jatkunut rakas harrastus. Siitä on ollut tässä työssä paljon
hyötyä. Samoin ohjelmistoalan opinnot ja työkokemukseni ovat olleet suuresti
eduksi. Kohtalainen osa työajastani kuluu erilaisten ohjelmistohankkeiden parissa,
sanoo Turkkila.

Liian moni elää
suomettuneisuuden
aikoja
Perussuomalainen-lehti tai
verkkojulkaisu Suomen Uutiset ei tule koskaan valmiiksi.
Kehitettävää löytyy aina. Perussuomalaista vaihtoehtoa
on pystyttävä tuomaan en

Tältä näytti ensimmäinen
Perussuomalainen-lehti.
tistä selvemmin esille ja kyettävä myös nopeampaan uutisointiin.
- Lehdenteon kannalta rohkaisevaa on se, että suomalaisessa julkisessa keskustelussa on valtava katvealue. Liian
moni Suomessa elää edelleen suomettuneisuuden aikoja. Konsensuksen henki
vallitsee, ja se näkyy uutisvalinnoissa sekä -painotuksissa. Toisinajattelijat tuupataan
marginaaliin, jos vain pystytään. Ikävät aiheet vaietaan
kuoliaaksi. Ei uskalleta keikuttaa venettä tai paljastaa
vaatteettomia keisareita. Tässä meillä riittää työsarkaa,
Turkkila toteaa.
■ TEKSTIT MIKA MÄNNISTÖ
KUVAT MATTI MATIKAINEN
JA PS-ARKISTO

Lehdentekijät muistelevat
Harri Lehti,
päätoimittaja 1996-1999

- Täytyy sanoa,
että Matias
Turkkilan kaudella on lehden
teossa menty
paljon eteenpäin
ja kehitytty ammattimaisempaan suuntaan,
puolustusministeri Jussi Niinistö kiittää.

Lehti rakennettiin
tyhjästä

Lehden toimittajana työskennellyt Jussi Niinistö:

Pienet resurssit tekivät
lehdenteosta haastavaa
Puolustusministeri Jussi Niinistö toimi Perussuomalainen-lehden sivutoimisena eduskuntatoimittajana vuosina 2004-2011.
PERUSSUOMALAINEN-lehden eduskuntatoimittajuuden lisäksi puolustusministeri Jussi Niinistö toimi eduskuntaryhmän pääsihteerinä sekä
vaalipäällikkönä vuoden 2004 eurovaaleissa, vuoden 2006 presidentinvaaleissa, 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 esimerkiksi PerusS-sähköpostilistan, jonka avulla saatiin jaettua paljon tietoa kentälle,
Niinistö muistelee.

Eduskunnasta uutisoitiin
runsaasti
Lehden teko oli noina vuosina hyvin erilaista kuin nykyään. Siihen aikaan ei muu
media perussuomalaisten puheita ja aloitteita juuri uutisoinut, joten puolueessa pidettiin tärkeänä, että edes omalle väelle
tiedotettiin, mitä eduskunnassa on saatu aikaan. Ja kun maakunnista tuli vierailuryhmiä tutustumiskäynneille eduskuntaan,
oli Niinistön tehtävänä ottaa heidät vastaan
ja uutisoida tapahtuma kuvan ja kuvatekstin kanssa.
- Ryhmäpuheita tuli tuolloin julkaistua

ehkä vähän liikaakin mutta niissä joka tapauksessa muodostettiin puolueen linjaa. Täytyy
sanoa, että Matias Turkkilan kaudella on lehden teossa menty paljon eteenpäin ja kehitytty ammattimaisempaan suuntaan. Omasta
puolestani voin sanoa, että yritin panostaa kuvajournalismiin jo tuolloin, ja monet lehdessä
julkaistuista kuvista ja kansikuvista olivat ottamiani, Niinistö kertoo.

Jytkyn jälkeen on menty
paljon eteenpäin
Puolueen ja lehden käytettävissä olevat resurssit ovat jytkyn ja jatkojytkyn jälkeen olleet
aivan toiset kuin Niinistön eduskuntatoimittajakaudella. Nykyisen päätoimittajan aikana on
menty paljon eteenpäin erityisesti sähköisellä puolella.
- Piirit ja resurssit olivat aikaisemmin paljon pienemmät. Nyt lehdessä on järjestöpuoli ja yleispoliittinen osio selkeästi erotettu toisistaan. Aikaisemmin lehti muistutti enemmän
perinteistä järjestöjulkaisua kuin poliittisen
puolueen pää-äänenkannattajaa, Niinistö pohtii.
- Pieni organisaatio toi aikoinaan mukanaan
omat ongelmansa ja deadlinet painoivat päälle.
Monenlaisia kommelluksiakin sattui, mutta lehti saatiin kuitenkin aina painoon ja kokouskutsut julkaistua ajallaan, joka on edelleen tärkeä
osa lehden tehtäväkentässä.

Harri Lindell, päätoimittaja 2005-2012

Jäsenistö kirjoitti ahkerasti
HARRI LINDELLIN päätoimittajakaudella Perussuomalainenlehti tehtiin talkoovoimin. Jutuista ei saanut maksaa mitään,
mutta jäsenistö kirjoitti ahkerasti.
Suurimman osan liikkuvasta
toimitustyöstä teki päätoimittaja Lindell itse sukkuloiden Helsingissä eduskunnan ja puoluetoimiston välillä ja osallistuen
myös kenttäväen omiin tilaisuuksiin eri puolilla Suomea.
- Jäsenten kirjoittamia juttuja sai aika paljon korjailla. Onneksi minulla oli siinä puuhassa
kaksi hyvää apulaista. Palkkaa
nostin puolueelta pitkän aikaa

vain viisisataa euroa kuukaudessa. Se oli hyvin antoisaa aikaa, mutta myös raskasta talkoohengen ja kovien paineiden
johdosta, johdosta. Sain jonkinasteisen burnoutin. Uupumuksen ensimmäisiä oireita omalta
kohdaltani oli, kun välillä kuulin
puhelimen soivan, vaikka se ei
soinutkaan, Lindell muistelee.
Raskas työ kuitenkin palkittiin
puolueen kannatuksen ja kasvun myötä. Kun Lindell aloitti
päätoimittajana, huiteli kannatus puolen prosentin molemmin puolin, hänen lopetettuaan
oli puolue noussut kannatukseltaan suurimpien joukkoon.

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

HEIKKI LEHTI oli Perussuomalainen-lehden ensimmäinen päätoimittaja. Aiemmin
Suomen Uutisten toimitussihteerinä toimineella Lehdellä oli kokemusta toimitustyöstä ja taitosta, mutta resurssit
olivat pienet: yksi ainoa tietokone puoluetoimistolla. Etukäteen oli päätetty, että lehti tulisi
ilmestymään kerran kuukaudessa, mutta kaikki muu luotiin
tyhjästä.
- Pioneerihengessä ja talkoovoimin lähdimme rakentamaan uutta puoluetta. Suomen
Uutisilta perimme naamakuva-arkiston, mutta varsinaista
kuva-arkistoa ei ollut, joten kuvituskuvien hankkiminen toi
omat ongelmansa. Internet oli
juuri yleistynyt, ja sitä kautta
sai puheet ja aloitteet eduskunnasta. Minun aikanani niitä ei
julkaistu suoraan, vaan ne editoitiin samaa linjaa noudattaen kuin Suomen Uutisissa, Lehti kertoo.
Lehti päätoimitti Perussuomalaista vuoden 1999 syksyyn.
Ensimmäinen numero ilmestyi
vuonna 1996. Kuvitus oli suu-

rimmaksi osaksi mustavalkoista,
sillä värikuvat olivat tuohon aikaan niin paljon kalliimpia, että
niistä yleensä pidättäydyttiin.
Lehti kirjoitti yleispoliittisista aiheista, muut kirjoitukset tulivat
paikallispoliitikoilta ja piirien
puheenjohtajilta.
- Kovasti teimme myös vaalityötä, vaikka minun aikanani ei
tullutkaan uusia kansanedustajia. Loimme pohjan puolueen myöhemmälle kasvulle, sanoo Lehti.

Rolf Sormo,
päätoimittaja 1999-2005

Kaikki piti tehdä
yksin
ROLF ”Fred” SORMO Helsingistä liittyi SMP:hen jo 60-luvulla ja on siitä lähtien ollut tiiviisti mukana niin SMP:n kuin
perussuomalaistenkin toiminnassa. Sormon poliittiselle uralle on mahtunut monenlaisia
tehtäviä aina puoluesihteeriä
myöten. Juuri Sormo otti Timo
Soinin SMP:n jäseneksi vuonna 1979. Hän on myös toiminut
sekä Suomen Uutisten toimittajana SMP:n aikana että Perussuomalainen-lehden päätoimittajana vuosina 1999-2005, kun
puolue eli kaikkein köyhintä aikaansa.
- Olin tuolloin työttömyyskortistossa samaan aikaan kun tein
lehteä – päivät olin työttömien
kurssilla ja lehteä tein iltaisin ja
viikonloppuisin. Kaikki piti tehdä yksin – ideoinnista ja jutuista taittoon. Ja kun palstatilaa oli
vähän, joutui jotkut jutut kirjoittamaan kymmenenkin kertaa
uudelleen ennen kuin ne menivät lehteen, Sormo muistelee.
Noihin aikoihin puolueella
ei myöskään ollut käytössään
omia asiantuntijoita, vaan tietojen oikeellisuus ja lehden sisäl-

tö olivat alusta loppuun päätoimittajan vastuulla. Avustajien
teksteissä riitti muokkaamista,
sillä kieliasun piti olla selkeää
ja hyvää yleiskieltä ja tekstejä
joutui myös rutkasti lyhentelemään.
- Jonkun tiiliskiviromaanilla 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.
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Kuva: Tuomas Okkonen

Keskikesän juhlaa Pudasjärvellä
PUDASJÄRVEN Perussuomalaisten järjestämä Pikkujuhannus Iijoen rannassa onnistui
hyvin hurjasta kesäsäästä huolimatta. Lähes kaikki pysyivät
kuivina rankoista ukkoskuuroista huolimatta.
Vatsat täyttyivät grillimakkaroista vapaan porinoinnin ohella ja nokipannukahvit otettiin
vastaan innostuksella. Haitarin
soitto kruunasi tunnelmat ja viritti väkeä juhannustunnelmiin.
Jättisaippuakuplien teosta saatiin mahtava, kaikille mieleenpainuva ohjelmanumero. Ristimme kuplat “stuppinkupliksi”
ja niinhän ne poksahtelivat tuulen painaessa niitä kohti Iijokea.

Paikallisten toimijoiden lisäksi säätä uhmaamassa ja poliittista antia tarjoilemassa olivat
PerusNaisten Lapin aluesihteeri Sinikka Jylhä ja aktiivitoimijat Tuomas Okkonen Limingasta
ja Ahti Moilanen Utajärveltä. Yhdessä totesimme tyytyväisinä,
että perussuomalaisten jälki alkaa näkyä hallitustyössä.
Kannattajamme penäsivät samaa maalaisjärkeä käytettävän
hallitustasolla edelleen, jos Kollajan allashanke etenee hallituksen käsiteltäväksi. Suunnitellun allasalueen vaikutusalueella
asuvat ihmiset vastustavat hanketta voimakkaasti, he tietävät mitä haittoja siitä koituisi ja
Kuva: Tuomas Okkonen

Pertti Hannula palkittiin
standaarilla
PERTTI HANNULALLE on myönnetty perussuomalaisten standaari ahkerasta työstä puolueen hyväksi. Standaarin
luovuttivat Varsinais-Suomen
piirin varapuheenjohtaja Lauri
Heikkilä ja puoluehallituksen jäsen Juhani Pilpola.
Pertti Hannula toimi vuo-
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sia Varsinais-Suomen piirin taloudenhoitajana sekä piiritoimikunnan (hallitus) jäsenenä.
Pertti oli myös pitkään paikallisyhdistys Liedon Perussuomalaiset ry:n puheenjohtaja. Piirin ja
paikallisyhdistyksen toritapahtumissa Pertti on paistanut ahkerasti tuhansia lättyjä.

ovat väsyneitä vuosikymmeniä
jatkuneeseen asian esilläoloon.
Paikallisyhdistys sai kiitokset
piiritasolta esimerkillisen, lämminhenkisen tapahtuman järjestämisestä. Myös paikalla
vierailleet kannattajamme olivat tyytyväisiä illan antiin. Talkooväki oli hyvillään, että paikalla kävi iäkkäämpää väkeä,
jotka eivät muuten ehkä juhannustulille olisi lähteneetkään.
Näin pystyimme tarjoamaan
heille mukavan illanvieton.
Eila Puurunen
sihteeri, Pudasjärven Perussuomalaiset ry

PerusYrittäjät
kiittää
hallitusta alvuudistuksesta
PERUSSUOMALAISTEN kädenjälki näkyy hallituksessa - tästä
iso kiitos! Pienyrittäjien näkökulmasta asia on todella merkittävä ja yrityksille jää rahaa
ja kykyä palkkojen maksamiseen. Se myös kannustaa yrittäjyyteen.
Tämä auttaa esimerkiksi alihankintayritystä, joka tekee töitä isolle asiakkaalle. Pk-yritys
saa rahansa vasta 60:n tai jopa
90 vuorokauden kuluttua laskun lähettämisestä.
Hallitukselta odotetaan päätöstä myös investointivarauksesta. Varaus tarkoittaisi, että
investointeihin käytettävää yritysten voittoa ei verotettaisi.
Tämä olisi ns. köyhän miehen/
naisen Viron yritysveromalli.
PerusYrittäjät
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Pohjois-Pohjanmaan piiri teki
jäsenmuutoksia Kärsämäellä
PERUSSUOMALAISTEN PohjoisPohjanmaan piiri ry:n jäseniä
ovat perussuomalaiset paikallisyhdistykset Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella.
Puoluehallitus vahvistaa paikallisyhdistysten toimialueen, joka
on tyypillisesti yhden kunnan
rajaama alue.
Perussuomalaisten PohjoisPohjanmaan piiriin hallitus pyysi Kärsämäen Perussuomalaiset
ry:ltä selvitystä, miksi yhdistys
ei ole toiminut sääntöjen mukaan eikä noudattanut piirin
ohjeistusta.
Vastineen jälkeen piirihallitus
totesi Kärsämäen Perussuomalaiset ry:n olevan kykenemätön
hoitamaan sille asetettuja velvollisuuksia..
Piirihallitus erotti Kärsämäen Perussuomalaiset ry:n piirin jäsenyydestä. Käytännössä
tämä tarkoittaa sitä, että yhdistyksellä ei ole enää mitään siteitä puolueeseen, ainoastaan
yhdistyksen nimi viittaa yhdistyksen historiaan. Vanha yhdis-

tys on poliittisesti ajateltuna
kuin mikä tahansa ompeluseura, jolla ei ole mitään tekemistä politiikan kanssa tai poliittista valtaa.
Piirihallitus hyväksyi piirin jäsenyhdistykseksi uuden, puolueen luottamusta nauttivan
paikallisyhdistyksen Kärsämäelle. Uusi yhdistys toimii nimellä Kärsämäen seudun Perussuomalaiset ry. Uuden yhdistyksen
vastuulla on muun muassa
poliittisesti ohjata perussuomalaisten valtuustoryhmää
Kärsämäellä sekä toimittaa perussuomalaisten ehdokaslista
kuntavaaleihin 2017.
Edellämainittujen muutosten
johdosta perussuomalaiset tulevat järjestäytymään uudelleen Kärsämäen valtuustossa ja
muodostamaan ainoan oikean
perussuomalaisten valtuustoryhmän.
Jari-Pekka Teurajärvi (pj.)
Perussuomalaisten PohjoisPohjanmaan piiri ry

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

Kunnallistylytystä Kuusamossa
KUUSAMON Perussuomalaiset ry:n hallitus joutui jo neljännen kerran siirtymään varajärjestelyihin kokoustilan suhteen,
kun kaupungintalon ovet eivät auenneet asianmukaisesti
suoritetusta paikkavarauksesta
huolimatta.
Asiasta on moneen kertaan huomautettu ja ongelman muodostuessa pysyväksi,
on perussuomalaisten mukaan
ryhdyttävä välittömiin korjaustoimenpiteisiin.
Kuusamon Perussuomalaisten hallituksen kokouksessa
kuntavaalipäällikkö Joukamo
Kortesalmi ja toiminnanjohtaja Tapio Sumioinen selvittelivät kuntavaalien ehdokashankintatilannetta, todeten jo nyt
olevan kasassa yli puolet viime
kuntavaalien ehdokasmäärästä.
Tähän mennessä ehdokashankinta on sujunut nopeammin
ja sujuvammin kuin edelliskerralla. Viime vaaleista poiketen

paikallisyhdistys ei julkista ehdokkaiden nimiä ennen listan
sisäänjättöä, koska viime vaaleissa nimitietojen ennakkojulkistaminen johti ilmeisen
suunniteltuun painostusmanööveriin valtakoneiston taholta.
Paikkakunnan Perussuomalaiset päätti osallistua syyskuun
alussa järjestettäville Kuusamon syysmarkkinoille omalla
PS-teltalla jo perinteiseksi muodostuneeseen tapaan.
Kuusamon Perussuomalaisten hallitus päätti myös yksimielisesti vaihtaa pankkiaan
pois Nordeasta vastalauseena
ylisuurille palvelumaksuille ja
pankin viimeaikaisille kyseenalaisille ulostuloille. Ainakaan
perussuomalaista hiekkaa ei
enää tarvitse lakaista pankin
lattialta.
Kuusamon Perussuomalaiset

PS

Missä Suomen lippu luuraa?

VAPAA SANA
toimitus@perussuomalaiset.fi

KUVAT LEHTIKUVA

Näin kirjoitat
palstalle:

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

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

Vihreät kaljakellujat
VANTAANJOESSA oli taas vuosittainen nuorten kaljakelluntatapahtuma. Vantaan kaupungille tämä aiheutti 50 000 euron
laskun ympäristön roskaamisesta.
Tutkimuksen mukaan suuri osa ko. nuorista kannattaa
vihreitä. Kesällä Suomi on pullollaan erilaisia festareita ja
konsertteja, vapusta puhumattakaan. Ilmeisesti nykyvihreä nuoriso on tottunut siihen,
että yhteiskunta hoitaa kaiken.
Luulisi, että nykyvihreäkin on
huolestunut ympäristön tilasta ja tulevaisuudesta, silti heitä
ei kuitenkaan muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta näy
ympäristöyhdistysten tai yleishyödyllisten järjestöjen vapaaehtoisina toimijoina. Sen sijaan

näitä idealisteja näkyy kuulemma eri kulkueissa vaatimassa lisää oikeuksia ja vapauksia.
Itse olen kiinnostunut ympäristön hyvinvoinnista, siksi tein
aikoinaan kandin tutkielman
ympäristöoikeudesta aiheena
“Jätehuollon ohjaus ja valvonta”. Olen ollut 30 vuotta Suomen luonnonsuojeluliiton jä-

senenä. Luulisi, että ainakin
vihreä nuoriso olisi sankoin joukoin em. järjestöjen vuosikokouksissa ja hallituksissa, mutta ei
heitä siellä näy. Me kuusikymppiset pyöritämme näitäkin järjestöjä vuodesta toiseen.
Seppo Passinen
HTM, Lapua

JUHANNUSPÄIVÄNÄ ajoin
läpi Suomen Viitasaarelta
Turkuun. Iltapäivällä poljin
Turusta Naantaliin. Matkan
aikana empiirinen liputuskulttuurikokemukseni oli
masentava. Luonto oli kauniin vihreä, mutta ani harvassa paikassa liehui Suomen
lippu!
Vain kolmen huoltoaseman
pihassa lippu oli nostettu salkoon. Taajamissa, asuntoalueilla ja omakotitaloissa se oli
melkeinpä poikkeus. Useasta rakennuksesta lipputanko puuttui tai se sojotti tyhjänä. Yrityslippuja sen sijaan
lepatti sitäkin useammin ja
tiheästi.
Kertooko tuo arvomaailmamme muutoksesta? Onko
raha ainoa mittarimme?
Eikö isänmaallisuus merkitse
meille enää mitään?
Kansallislippumme on itsenäisyyden ja vapauden symboli. Se muistuttaa esivanhempiemme uhrautumisesta
puolestamme. Että meillä ei
enää olisi puutetta. Siitä, että
elämme nyt demokratiassa. Vertaansa vailla olevassa vauraudessa. Messuhallin
katollakin liehuu itsenäisen
Suomen lippu.

Ensi vuonna Suomi täyttää
100 vuotta. Näinä melskeisinä aikoina on hyvä olla jostakin kotoisin. Osoitamme kotimaamme Suomen lipulla. Sen
nostaminen salkoon on kunnioittamista.
Nyt on tilaisuus puoli vuotta palauttaa mieliin Suomen
lipun käyttö eri juhlatilaisuuksissa.
Toivottavasti siirryttäessä vuoteen 2017 liputuskulttuurimme on kokenut uuden
isänmaallisen renessanssin.
Mikael Miikkola
turkulainen tapakouluttaja

Kulttuuri on ihmisen käyttöjärjestelmä
TIETOKONEESEEN on helppoa asentaa uusi käyttöjärjestelmä, mutta teepä sama ihmiselle, joka on vieraan kulttuurin
tuotos.
Viranomaiset ovat nyt heränneet kouluttamaan pakolaisia ja
turvapaikanhakijoita poliisivoiminkin kertomalla vieraan kulttuurin edustajille mm. naisten
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Kokoukset &
tapahtumat

tapahtumat@perussuomalaiset.fi

HARJAVALTA
Harjavallan Perussuomalaiset jalkautuvat Harjavallan markkinoille lauantaina 27.-28.8. klo 9-17 ja su klo 10-16. Tervetuloa!
ESPOO
Espoon Perussuomalaisia tavattavissa
lauantaina 27.8. klo 10-16 Espoontorin
edustalla Espoon Keskuksessa. Kansanedustaja Arja Juvonen tavattavissa klo
12-14. Tervetuloa!
KIRKKONUMMI
Kirkkonummen Perussuomalaiset osallistuvat Kirkkonummipäivien poliittiselle järjestötorille lauantaina 27.8. klo
10-14. Kansanedustaja Arja Juvonen tavattavissa klo 10.30-11.30. Tervetuloa!
LOUE
Lapin PerusNaiset perinteisesti Tervolan
messuilla 27.-28.8. klo 10-17. Tervetuloa!

oikeuksista Suomessa.
Jokainen kulttuuri sisältää kuitenkin itsessään palomuurin,
jonka läpi on vaikeaa päästä.
Kun kulttuuri on satojen tai tuhansien vuosien tulosta ei päivä, viikko tai edes vuosikymmen
riitä siihen, että oma kulttuurimme saa riittävästi jalansijaa vieraassa käyttöjärjestelmässä.

Niinpä viranomaisten kauniit
puheet asentuvat lähinnä haittaohjelmana vieraan kulttuurin
tiedostoihin ja muistiin. Usein
ne torjutaan täysin tai molemmat käyttöjärjestelmät sekoavat, kun ne eivät tue toisiaan.
Ainoastaan tänne saapuvien sivistys - joka todellakin on toivottavaa - voi olla alusta ja kult-

tuurin porsaanreikä, josta sopu
ja tasa-arvo miesten ja naisten
kesken voi pujahtaa käyttöjärjestelmään.
Tekeekö kuitenkin meidän
oma sivistyksemme meistä samalla haavoittuvia vieraan, ei
ehkä yhtä sivistyneen kulttuurin
läsnä ollessa? Onko sivistyksemme heikentänyt oman kulttuuri-

27.8. klo 11. Tapaamisen yhteydessä voi
ilmoittautua kuntavaaliehdokkaaksi.

tolla. Tarkempi kellonaika ilmoitetaan
myöhemmin. Kouluttajina Auli Kangasmäki (talous) ja Marja Nousiainen (viestintä). Koulutus kestää koko päivän (8
op). Koulutus on maksuton, mutta ruokailun maksaa jokainen itse. Pekasus ei
maksa kokouksesta aiheutuvia kuluja
(tilavuokra tms.) eikä matkoja. Tervetuloa! Tiedustelut ja ilmoittautumiset: jylhasinikka@gmail.com

TURKU
Perussuomalaisten turkulaisten kaupunginvaltuutettujen tuumaustunti pidetään sunnuntaina 11.9. klo 16–18
pääkirjaston Studio-salissa, Linnankatu
2. Tuumaustunti on avoin kaikille. Tervetuloa!

HELSINKI
PS Helsinki Herttoniemen kyläjuhlassa sunnuntaina 28.8. klo 10-15 Herttoniemen liikuntapuistossa, Siilitie 12
sekä Malminkartanon Elojuhlilla klo 1115. Perussuomalaisia tavattavissa myös
Haaga-päivässä ja Meilahti-päivässä lauantaina 3.9., Pitäjänmäki-päivässä sunnuntaina 11.9. klo 12-15 sekä Myllypuro-päivässä lauantaina 24.9. klo 10-14.
KOKEMÄKI
Kokemäen Perussuomalaiset järjestää
toritapahtuman tiistaina 30.8. klo 11-14
K-Supermarket Teljänportin piha-alueella. Paikalla myös kansanedustajia ja lettukahvitarjoilu.
ESPOO
Leppävaarassa järjestetään perinteiset
Raittikarnevaalit torstaina 1.9. Espoon
Perussuomalaiset on paikalla telttansa
kanssa klo 10-18. Tervetuloa!

KEITELE
Perussuomalaiset Keiteleen markkinoilla perjantaina 26.8. klo 10 alkaen. Kansanedustajavieraana Arja Juvonen klo
11-13. Tervetuloa!

RIIHIMÄKI
Riihimäen Perussuomalaisten yleisötilaisuus torstaina 1.9. klo 18-19.30 Motojyskyn kerhotilassa (2. krs.), Hämeenkatu 7.
Paikalla perussuomalaisia kansanedustajia, Riihimäen perussuomalaisia kaupunginvaltuutettuja sekä luottamushenkilöitä. Tervetuloa!

RAJAMÄKI
Puolustusministeri Jussi Niinistö vierailee Rajamäen Kyläpäivillä lauantaina

OULU
Pekasuksen talous- ja viestintäkoulutusta sunnuntaina 4.9. Oulussa piiritoimis-

TURKU
Turun Perussuomalaiset ry järjestää
kuntavaalikutsunnat sunnuntaina 4.9.
klo 15–18 Leijonanluolassa, Kärsämäentie 31. Leijonanluola on rivitalon väestösuojassa, sisäänkäynti kadun vastakkaiselta puolelta. Tuo mukanasi oma
IBAN-tilinumerosi, koska se pitää kirjoittaa kuntavaalien ehdokkuussuostumukseen. Tapahtuma on avoin kaikille.
Tervetuloa!
TURKU
Oikeutta Eläkeläisille Turun Osasto ry
järjestää eläkeläisille vapaamuotoisia
keskustelutilaisuuksia Turun Perussuomalaisten toimitilassa Leijonanluolassa,
Kärsämäentie 31 jokaisen kuukauden
ensimmäisenä tiistaina klo 17. Tilaisuuksiin toivotaan uusia osallistujia. Tervetuloa!
ROVANIEMI
Rovaniemen Perussuomalaiset tavattavissa Sadonkorjuumarkkinoilla Rovaniemellä 10.-11.9. Aalto-keskuksen
kansalaistorilla (kaupungintalon läheisyydessä). Tervetuloa!

HELSINKI
Länsi-Helsingin PS-foorumi torstaina
15.9. klo 18-19.30 Ilkankulman kokoustilassa, Ilkantie 16B. Tervetuloa!
IISALMI
Ylä-Savon Perussuomalaiset paikalla Iisalmi-markkinoilla lauantaina 17.9. klo
10 Iisalmen markkinatorin PS-teltalla.
Mukana tapahtumassa tavattavissa kansanedustaja Kimmo Kivelä ja muita perussuomalaisia aktiiveja. Tervetuloa!
JYVÄSKYLÄ
Jyväskylän Perussuomalaiset mukana
tapahtumassa Ween Maan Wiljaa la-su
17.-18.9. osastolla A-122, Jyväskylän Paviljonki. Tervetuloa!
TURKU
Turun Perussuomalaiset ry ja Perussuomalaisten Varsinais-Suomen piiri ry järjestävät yhteisen telttatapahtuman Turun kauppatorilla Heikinmarkkinoiden
päivänä sunnuntaina 18.9. Heikinmarkkinat alkavat klo 10 ja päättyvät klo 17.
Tervetuloa!
ROVANIEMI
Rovaniemen Perussuomalaiset tavattavissa Rovaniemen syysmarkkinoilla 20.-

sen palomuurimme? Meidän ei
ehkä tarvitse olla liikaa huolissamme, sillä meidänkin kulttuuriimme on ohjelmoitunut koodinpätkiä, jotka viime kädessä
aktivoituvat tarvittaessa. Onhan
sotia on käyty Suomessakin.
Jari Pekka Vuorinen
Lohja

22.9. Kauppatorilla. Tervetuloa jutustelemaan!
TAMPERE
Perussuomalaiset Naiset ry järjestää
20-vuotisjuhlatapahtuman lauantaina
24.9. klo 17 Laulumajassa, Takojankatu 1, Tampere. Katso tarkemmat tiedot
tässä lehdessä olevasta ilmoituksesta.
Lämpimästi tervetuloa!
TURKU
Turun Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään sunnuntaina 2.10. klo 15 Happy Housessa,
Ursininkatu 11. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana
hallitus. Tervetuloa!

PS

Piirit

ETELÄ-POHJAMAAN PIIRI
Kuntavaalikoulutus osa III, pidetään
3.9. klo 12.30 Seinäjoen kaupungintalon valtuustosalissa, kouluttajana puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo. Koulutustilaisuuden jälkeen noin klo 16.00
pidetään piirihallituksen kokous. Kokouksessa voivat olla läsnä myös koulutukseen osallistuneet, piirihallitukseen
kuulumattomat henkilöt. Ennen koulutusta on kahvitarjoilu, joten varatkaa
muutama kolikko kustannusten kattamiseksi. Kutsujana työvaliokunta. Tervetuloa!

■ Kokousilmoitukset lähetetään osoitteella: tapahtumat@perussuomalaiset.fi
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Perussuomalaiset Naiset 20 vuotta
Perussuomalaiset Naiset ry järjestää 20-vuotisjuhlatapahtuman Tampereella Laulumajassa (Takojankatu 1) lauantaina 24.9.2016 klo 17-23.
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 puheenjohtaja Marja-Leena Leppänen. Tilaisuudessa myös historiikki, 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!

Kysely perussuomalaisten jäsenille
Valmistelen parhaillaan tutkimusta/selvitystä perussuomalaisten poliittisesta toiminnasta ja pyydän jäseniltä lyhyitä kertomuksia, joissa kerrotaan: 1) miten ja miksi he liittyivät puolueeseen, 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, anonyymisti ja ilman viittauksia henkilöön, paikkaan tai muuhun
seikkaan, joka saattaisi paljastaa lähettäjän.
Näitä nimettömiä kertomuksia voidaan julkaista myös ajatuspaja 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

Perussuomalaiset mukana
tutkimushankkeessa
Poliittiset kuplat -hanke on taloussosiologian tutkijoiden tutkimushanke, jossa tutkitaan, minkälaisia
Suomen eri eduskuntapuolueiden jäsenten ja kannattajien verkostot ovat.
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 loppuvuonna. Tutkimusryhmä on kuitenkin luvannut tulla pyydettäessä esittelemään alustavia tuloksia puolueiden omiin tilaisuuksiin jo aikaisemmin.
Hankkeen yhteystiedot: aosaar@utu.fi
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VAPAA SANA

KUVAT LEHTIKUVA
toimitus@perussuomalaiset.fi

Suomalainen tuomittiin terrorismista
Isossa-Britanniassa
HELSINGIN Sanomat (30.7.) kertoi, että 19-vuotias somalitaustainen Suomen kansalainen tuomittiin kolmen ja puolen vuoden
vankeusrangaistukseen terroristisessa tarkoituksessa tehdyn rikoksen valmistelusta.
Ylitarkastaja Tuomas Portaankorvan mukaan suojelupoliisin tiedossa on ollut jo pitkään,
että Suomesta on lähtenyt naisia, lapsia ja perheitä Isisin hallitsemalle alueelle ja Isisin riveihin (SS 2.8.).
Herää kysymys, saavatko nämä

kansalaiset edelleen suomalaista sosiaaliturvaa? Ilmeisesti näin on, koska meillä on tämä
EU:n perusarvo - vapaa liikkuvuus. Mm. työvoimatoimistoon
ilmoittautuminen tapahtuu netin kautta mistä maasta tahansa ja sekin voi olla harvakseltaan
puolen vuoden välein. Jos ja kun
he palaavat takaisin, sosiaaliturva jatkuu.
Ennen vanhaan työvoimatoimistoon piti ilmoittautua henkilökohtaisesti vähintään joka
kuukausi, ja jos ei saapunut so-

vittuun aikaan, menetti korvauksensa määräajaksi heti. Kun matkusti lomalle ulkomaille, siltä
ajalta ei saanut korvauksia.
Nyt asiat ovat menneet täysin
leväperäiseksi rahanjaoksi. Tällä menolla velkaannumme vain
lisää, pienen maan kansalaisten
veronmaksukyky ei riitä tällaiseen. Eivätkö entiset määräykset
olisi paikallaan?
Airi Pulkkinen
Kuopio

Viedään turva turvaa tarvitsevien luo
TÄMÄN kesän tapahtumien ja jo
viime vuonna alkaneen maahantulijoiden vyöryn innottamana
aloin miettiä vaihtoehtoisia ratkaisuja ongelmiin.
Väitetään, että merimatkalla Eurooppaan hukkuu tuhansia ns. turvapaikanhakijoita.
Lienee myös niin, että sillä hinnalla, millä yksi turvapaikanhakija elää esimerkiksi Suomessa, kustannettaisiin kokonaisen
suurperheen elo lähtömaas-

sa? Mitä jos tehtäisiinkin niin,
että kenenkään ei tarvitsisi lähteä mihinkään, vaan turva tuotaisiin turvattomien luokse? Perustettaisiin Irakiin ja Libyaan
turva-alueet, jonne jokainen turvaton voi tulla. Alue tarjoaisi perusinfran, turvan ja terveydenhoidon.
Koska tämäkään ei voi/saa olla
olla vastikkeetonta, perustetaan alueelle työpajoja, ja asukkaat itse tuottavat suurimman

osan alueiden palveluista. Kaikki olisivat turvassa vainolta eikä
kenelläkään olisi syytä lähteä
vaaralliselle ja kalliille matkalle
Eurooppaan.
Eurooppaan tulleet turvapaikanhakijat voitaisiin saman tien
siirtää näille turvalliselle alueille.
Tämä olisi eräänlainen EU-versio
Australian mallista.
Kim Lindblom
Helsinki

Ensimmäinen hyvä hallitus
SUOMESSA on nyt hallitus, joka
ensimmäisen kerran toteuttaa
sosiaalisen oikeudenmukaista
veropolitiikkaa, jossa myös eläkeläiset ovat tasapuolisen kohtelun piirissä. Valitettavaa on, että
ammattijärjestöni STTK vastustaa tätä hallituksen oikeudenmukaista linjaa (AL 12.8.).
Aiemmat hallitukset ovat kiristäneet eläkeläisten verotusta
niin, että nyt keskimääräistä van-

huuseläkettä eli jälkipalkkaa ansaitseva maksaa noin kuusi prosenttia enemmän veroa kuin
vastaavasta työpalkasta. Lisäksi
edellinen hallitus päätti suurien
eläkkeiden lisäverosta.
Lipposen hallitus perusteli
eläkkeiden korkeampaa verotusta aikanaan sillä, että eläkeläiset
eivät maksa työeläkemaksua. Eivät tietenkään maksa enää, kun
he ovat aikanaan sitä maksaneet

ja sillä eläkkeensä ansainneet.
Tämä omituinen perustelu on
kantanut näihin päiviin asti.
Tarkkaan ottaen työllä aiemmin ansaittu eläke pitäisi olla perustuslain omaisuuden suojan
piirissä. Ehkä tämä Juha Sipilän
hallitus huomaa myös tämän aikaisempien hallitusten virheen.
Esko Järvenpää
eläkeläinen, Jämsä

Tarvitaan alkuperäinen Euroopan unioni
EUROOPAN unioni säilyy vain silloin, jos se palaa alkuperäisiin
suunnitelmiinsa ja sääntöihinsä, joita varten se perustettiin
maanosamme talouskasvun parantamiseksi. Siihen liittyy vapaa
tavaroiden ja ihmisten liikkuminen sekä alueen turvallisuuden
takaaminen. Liittovaltioajatus on
haudattava kokonaan ja tunnustettava sen epäonnistuminen.
Välimeren valtiot ovat omanlaisiaan, erottuen Itä- ja Keski-Euroopan maista sekä Porhjoismaista. Niiden kaikkien on
annettava kehittyä omilla vahvuuksillaan ja vastattava itse
kunkin omista talouksistaan.
Suurin osa Euroopan valtioista
on vanhoja valtioita, joilla on hyvin pitkät perinteet omissa kulttuureissaan, heikkouksineen ja
vahvuuksineen, joita on vaikea
ruveta pakolla kenenkään muuttamaan.
Eurooppa pystyy taloudessa
pärjäämään Aasialle ja Yhdysval-
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loille löysempänä liittona, ilman
valtavan suurta Brysselin korruptoitunutta keskittymää, joka on
hermostuttanut ja katkeroittanut kansalaisia kaikkialla unionin alueella.
Meidän kaikkien eurooppalaisten pitäisi ottaa opiksi Neuvostoliiton ja Jugoslavian hajoamisesta. Kummatkin liittoumat olivat
eurooppalaisia valtioita. Byrokratiakeskittymät olivat Moskovassa
ja Belgradissa.
Yhdysvaltain liittovaltio on aivan eri asia, joten se pysyy jollain tavalla kasassa. Sille alueelle ovat ihmiset muuttaneet aivan
joka puolelta maailmaa. Heidän
on ollut sen vuoksi pakko sopeutua ja järjestäytyä liittovaltiokokonaisuudeksi, mutta sielläkin
on ollut ristiriitoja eri osavaltioiden välillä. Jokainen, joka meistä
tuntee heidän järjestelmänsä, ei
voi ihannoida sitä maailman parhaana. Kansalaisten jakautuminen huono- ja hyväosaisiin nä-

kyy siellä räikeimmillään. Tätäkö
mekin haluamme Eurooppaan?
Nyt kun on poikettu EU:n alkuperäisestä ajattelusta, erimielisyydet ovat jo pahasti näkyvissä.
Nyt täytyisi ilman mitään kiihkoilua palata keskustelemaan, missä virheet ovat tapahtuneet. Sillä
tavalla, että ei suitsittaisi keskustelua miltään taholta. Kysymys
on kansalaisten oikeuksista.
Näyttää siltä, että asia on mennyt niin pitkälle jonkun unionin
johtavan talousmahdin, eliitin
sanelemien ehtojen ja määräysvallan alla, heidän näkökulmastaan katsottuna, että muilla ei
saisi olla mielipiteitä. Se jo sinänsä hajottaa ihmisiä kaikissa unionin maissa. Meidän suomalaisten
olisi osattava yhdessä ajatella
oman maamme etua.
Veijo Sykkö
Liperi

Omaishoitaja + loma = liian usein
ratkaisematon yhtälö
“MISSÄ OLET?”, kuuluu jälleen.
Ties monesko kerta tänään. “Olen
pesemässä pyykkiä, tulen kohta!” Hetki aikaisemmin hän vastasi olevansa vessassa. Sitä ennen
hän vastasi laittavansa aamupalaa. Hän vastaa kärsivällisesti - kerrasta toiseen puolisolleen,
joka ei halua olla yksin hetkeä pidempään. Hän jättää askareet
kesken. Menee kuuntelemaan
samat ja moneen kertaan kuullut tarinat uudelleen. Ottaa vastaan toistuvasti esitetyt kysymykset yhä uudelleen. Ottaa vastaan
moitteet. Kaikki kun ei aina
mene toisen mielestä niin kuin
olisi pitänyt. Vaieten hän kuuntelee ja vastaa kärsivällisesti. Hän
on oppinut, että se on helpompi vaihtoehto. Onhan hän puolisonsa 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 mennä ovesta ulos. Painaa ovi kiinni
ja lähteä. Eikä enää koskaan tulla takaisin. Velvollisuuden tunne
kuitenkin voittaa. Ajatus menee
nopeasti ohi ja tilalle vilahtaa
syyllisyydentunne. Tähän on tultu ja kaikki on periaatteessa hyvin. Elämänkoulu on opettanut,
ettei saa valittaa; jollakin voi olla
asiat vielä huonommin. Tiukasti muistin sopukoissa elää edelleen muisto kouluajoilta, jolloin
vieressä istuvalla tytöllä oli leipien välissä makkaraa, omien leipien välissä ei. Elämän aikana
tehdyt pitkät työpäivät ja säästäväinen elämäntapa ovat mahdollistaneet sen, että nyt on mahdollisuus ostaa sitä makkaraa.
“Pitää olla kiitollinen ruoasta, kodista, lapsista, ystävistä ja kaikesta mitä elämä on tuonut”, tuumaa hän ja jatkaa askareitaan.
Kunnes havahtuu siihen, että
mies vaatii kommenttia johonkin
asiaan. Ajatukset ovat harhailleet

kauas. Tai ainakin kotioven ulkopuolelle.
Suomalainen on tunnollinen,
rehellinen ja ahkera. Se näkyy
myös omaishoitajien määrässä.
Olemme Euroopan omaishoitotilastoissakin kärkijoukossa. Tilastojen mukaan suomalaiset
omaishoitajat eivät kuitenkaan
pidä lomiaan. Mikseivät? Yksi syy
on se, ettei hoidettava halua hoitoon kodin ulkopuolelle eikä hoitaja uskalla tai voi laittaa hoidettavaa muualle hoitoon. Vastuu
painaa ja liian usein hoidettava
on tullut huonommassa kunnossa takaisin kotiin.
Kesällä kaikki puhuvat lomasta.
Lomaa odotetaan, sitä vietetään
ja sitten fiilistellään, mitä kaikkea
kivaa tulikaan lomalla tehtyä. Lähipiirini eläkeläisomaishoitaja ei
enää haaveile lomasta. Hän haaveilee hetkistä. Lepohetkistä.
Anne Louhelainen
kansanedustaja (ps.)

Siunaavat kädet
YKSI kristikunnan kuuluisimmista veistoksista on tanskalaisen
kuvanveistäjän Thorvaldsen Kristuksen siunaavat kädet.
Ja me kaikki olemme onnellisia, jos saamme olla näiden siunaavien käsien alla, ja miksemme saisi, kun Vapahtajamme
niin haluaa ja on tehnyt kaiken
meidän pelastukseksemme.
Jo kasteessa meidät on siunattu kolmiyhteisen Jumalan nimeen. Sama siunaus on seurannut rippikoulun konfirmaatiossa,
jumalanpalveluksissa, ehtoollispöydässä, avioliittoon vihittäessä ja lopulta haudattaessa.
Ja samaa siunausta saamme
olla jakamassa muistaen Jeesuksen opetuksen: “Siunatkaa, älkää kirotko”.
Ja aivan Jeesuksen antama siu-

naus omille opetuslapsilleen
on välittynyt meille sukupolvelta toiselle, sillä kirkossamme on
käytössä apostolinen suksessio. Jo kirkon alkuajalta lähtien
apostolit ovat siunanneet papit
ja piispat ovat aina siunanneet
uudet papit kätten päälle laittamisella ja papit osaltaan siunaavat kaikki kastetut samalla
tavalla. Näinkin siis olemme alkuperäisen Jeesuksen antaman
siunauksen osallisia.
Teologisen tiedekunnan opettajana toiminut Esko Koskenvesa
kertoo erikoisesta siunauksesta. Sota-aikana v.1942 marsalkka Mannerheimin 75-vuotispäiväonnitteluksi lähetettiin silloin
4-vuotiaan Koskenvesan kuva,
jossa hän oli käsi lakin reunaan
kohotettuna. “Teen kunniaa

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

Mannerheimille”, oli perustelu.
Yllätys oli suuri, kun syntymäpäivän jälkeen tuli painettu kiitoskirje, jonka loppuun marsalkka oli omakätisesti kirjoittanut:
“Jumala siunatkoon Sinua! Mannerheim”.
Paavo Ruotsalainen, erämaan
profeetaksikin kutsuttu nilsiäläinen talonpoika ymmärsi syvällisesti Jeesuksen sovitustyön
merkityksen: “Luuletkos Vapahtajaa niin köyhäksi, ettei hänellä ole enää varaa antaa sinulle uutta armoa, jos entisen olisit
tuhlannut tuhat kertaa.” Sellainen herra meillä ja näin saamme
olla hänen siunaavien kättensä
suojassa.
Anssi Joutsenlahti
rovasti

Hyvä perussuomalaisten
jäsen
Muistathan päivittää muuttuneet
yhteystietosi (osoite, puhelinnumero,
sähköpostiosoite) jäsenrekisteriin.
Puh: 040 631 7099 tai
jasenasiat@perussuomalaiset.fi

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

Tilaa lehtiä: lehtitilaukset@perussuomalaiset.fi

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.

YHTEYSTIEDOT

RASTITA JOS KYSESSÄ ON
OSOITTEENMUUTOS

SUKUNIMI
ETUNIMET
LÄHIOSOITE

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

Haluan liittyä Perussuomalaiset Naiset ry:n
jäseneksi (ei erillistä jäsenmaksua).
Jäsenyys edellyttää puolueeseen liittymistä.
Haluan liittyä Perussuomalaiset Nuoret ry:n
jäseneksi (15-35 vuotiaat, ei jäsenmaksua).
Jäsenyys ei edellytä puolueeseen liittymistä.
Voit ladata jäsenhakemuksen PDF-muodossa
myös osoitteesta: www.perussuomalaiset.fi/jasenyys
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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

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

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

PERUSSUOMALAISET NUORET

PIIRIEN PUHEENJOHTAJAT

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

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

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
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Simon Elo
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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,
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