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”Omaishoitajien puolustaminen 
on meidän poliitikkojen tehtävä”

Nurmijärvellä asioita aikaan saava Maiju Tapiolinna:

”Omaishoitajien 

tehtävää ei koeta 

tärkeäksi, vaikka he 

säästävät valtiolta hyvin 

paljon menoja.”

VUOSITUHANNEN vaihteessa Hy-
vinkäällä asuneen Maiju Tapiolin-
nan elämästä ei haasteita puuttunut, 
sillä kolme hänen neljästä lapsestaan 
sairastui pitkäaikaisesti muutaman 
vuoden sisällä. 

Vuosina 1996-2002 Tapiolinna toimi 
käytännössä lastensa omaishoitajana, 
mutta ei varsinaisesti, sillä omaishoi-
don tukeen varatut rahat olivat kun-
nalta loppu eikä tukea hänelle sen 
vuoksi myönnetty.

- Sain vähän aikaa lyhytaikaista ko-
dinhoitoapua, mutta pian sekin lakka-
si. Minulle sanottiin, että jaksan kyl-
lä, kun olen niin nuori. Käsitin asian 
niin, että kunnalla oli työn alla niin 
paljon vaikeiden sosiaalisten ongel-
mien kanssa kamppailevia perhei-
tä, että heidän auttamisensa kurvasi 
meistä ohi. Kuitenkin olisin todella-
kin kaivannut yhteiskunnalta tukea 
edes niiden päivittäisten pankki- ja 
kauppareissujen hoitamiseksi, Tapio-
linna muistelee.

Tunniksi kampaajalle 
pääseminen on monelle 
helpotus

Nuo ajat ovat nyt kaukana takana-
päin, mutta antoivat aikanaan Tapio-
linnalle sysäyksen lähteä politiikkaan. 

Nurmijärven Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtajan, sairaanhoitaja Maiju 
Tapiolinnan aloitteesta Nurmijärvellä on käynnistynyt kokeilu omaishoitajien lyhytaikaiseksi 
sijaistamiseksi muutaman tunnin virkistäytymiseen. Pitkään omaishoitajien aseman parantami-
seksi taistelleella Tapiolinnalla on itselläkin omakohtaista kokemusta omaishoitajan työstä.

Taistelu omaishoitajien aseman pa-
rantamiseksi on kestänyt vuosia, ja 
Tapiolinnan aloite lyhytaikaisista va-
paista nytkähti eteenpäin vasta vuo-
si sitten.

- Itse en tästä kokeilusta enää mil-
lään lailla hyödy, mutta olen todella 
iloinen siitä, että tästä voi olla hyötyä 
jollekulle muulle, Tapiolinna sanoo.

Maaliskuussa Nurmijärvellä alka-
neessa kokeilussa omaishoitaja voi 
saada 1-4 tuntia kerrallaan lyhytai-
kaista apua 12 tuntia kuukaudessa 
omahoitolain edellyttämien vapaa-
vuorokausien lisäksi.

- Monelle omaishoitajalle on hel-
pompaa tällainen järjestely, jossa itse 
pääsee joskus vaikka tunniksi kam-
paajalle, kuin laittaa omaistaan laitos-
hoitoon intervallijaksolle koko päi-
väksi, Tapiolinna kertoo.

Moni jättää vapaansa 
käyttämättä

Vaikka omaishoitolaki antaa kaikil-
le omaishoitajille oikeuden vähintään 
kahteen vapaavuorokauteen kalente-
rikuukaudessa, jättää moni omaishoi-
taja nämä vapaat käyttämättä, sillä 
omaisen sijoittaminen laitokseen ly-
hyeksikin aikaa on usein vaikeaa niin 
hoidettavalle kuin hoitajallekin.

- Lyhyt intervallijakso aiheuttaa hoi-
dettavalle usein levottomuutta ja tä-
män tila voi jopa huonontua jakson 
aikana. Samaan aikaan omaishoita-
ja tuntee syvää huolta, koska ei tie-
dä, miten omainen pärjää ja onko tä-
män tila laitoksessa huonontunut. 
Omaishoitajan on käytännössä usein 
hyvin vaikea irtautua työstään het-
keksikään ja tiedän monen jättävän 
vapaat käyttämättä, erityisesti kun 
myös omaishoitaja on ikäihminen, 
Tapiolinna sanoo.

Omaishoitajien tehtävää 
ei arvosteta riittävästi

Nurmijärven kokeilu on hyvä alku, 
mutta muitakin toimia omaishoita-
jien työn helpottamiseksi tarvitaan 
edelleen. Omaishoidon tukea olisi 
korotettava, jotta omaishoitaja voisi 
esimerkiksi hankkia maksettua hoito-
apua kotiin joskus. 

Omaishoitajien taakkaa on käytän-
nön toimilla helpotettu vuosien saa-
tossa hyvin vähän.

- Osittain kyse on varmasti halutto-
muudestakin. Omaishoitajien tehtä-
vää ei koeta tärkeäksi, vaikka he sääs-
tävät valtiolta hyvin paljon menoja. 
Heidän ryhmänsä on pieni eivätkä he 
osaa tai jaksa pitää itsestään melua, 

kun kaikki heidän voimansa menevät 
hoitotyöhön. 

- Omaishoitajien aseman pitämi-
nen esillä olisikin meidän poliitik-
kojen tehtävä, sitä olen itse tehnyt ja 
toivon, että Nurmijärven mallia kopi-
oitaisiin muissakin kunnissa, Tapio-
linna kertoo.

Pitkä parisuhde ei pääty 
toisen sairastumiseen

Tapiolinnan mielestä olisi tärkeää, 
että kunnat tarjoaisivat enemmän va-
paaehtoista sijaisapua ja harkinnan-
varaista, nimenomaan kotiin tarjotta-
vaa esimerkiksi palvelusetelityyppistä 
tukea lakisääteisten velvoitteiden 
päälle. Tuleehan omaishoito yhteis-
kunnalle huomattavasti laitoshoitoa 
halvemmaksi ja on myös hoidettaval-
le inhimillisempää.

- Vanhempien pariskuntien kohdal-
la se tuntuu joskus väärältäkin, kos-
ka eihän se parisuhde toisen sairas-
tumiseen pääty. Ennen vanhaan, kun 
elimme erilaisessa yhteiskunnassa, 
hoidettiin sairaat ja vanhukset pää-
sääntöisesti kotona. Silloin kuitenkin 
perheet olivat suuria ja tekeviä käsiä 
paljon. 

- Nykyaikana tilanne on usein se, et-
tei ole muita kuin se pariskunta kak-
sistaan ja lapset satojen kilometrien 
päässä, Tapiolinna harmittelee.

TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVA MATTI MATIKAINEN

- Itse en tästä 
kokeilusta enää 
millään lailla 
hyödy, mutta 
olen todella
iloinen siitä, 
että tästä voi 
olla hyötyä jol-
lekulle muulle, 
Maiju Tapiolin-
na painottaa.
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Terveyspalveluiden saatavuus 
huolestuttaa Pirkanmaalla

Veteraanikahveilla 
puolustettiin ikäihmisten 
oikeuksia

PIRKANMAAN Perussuomalai-
set ovat huolissaan maakun-
ta- ja sote-uudistuksen vai-
kutuksista yhdenvertaisten 
terveyspalveluiden saatavuu-
teen. Koko uudistuksen alkupe-
räiset hallitusohjelmaan kirjatut 
tavoitteet kustannusten laskus-
ta, palveluiden paranemisesta 
ja yhdenvertaisten palveluiden 
varmistamisesta kaikille ovat 
jäämässä toiveajatteluksi. 

- Maakunnilla ei ole verotus-
oikeutta, joten se tulee ole-
maan kuin teini pyytämässä 
viikkorahaa valtiolta, näennäi-
sesti kuvitellen olevansa itse-
näinen toimija. Jos rahat eivät 
riitä palveluiden järjestämiseen, 
on maakunnalla näin ollen ta-
san yksi vaihtoehto: palvelui-
den karsiminen. Käytännössä 
tämä tarkoittaa peruspalvelui-
den entistä kovempaa keskit-
tämistä kasvukeskuksiin. Muu 
Pirkanmaa jää entistä enem-
män tyhjän päälle, kun palve-
lut karkaavat. Miten tämä edis-
tää yhdenvertaisten palveluiden 
saantia? kysyy Pirkanmaan Pe-

russuomalaisten puheenjohtaja 
Harri Vuorenpää. 

Pirkanmaan Perussuomalai-
set eivät myöskään pidä vallan 
keskittymistä toivottavana kehi-
tyksenä. 

- Jos uudistukset menevät läpi, 
palveluiden lisäksi myös val-
taa keskittyy entistä enemmän 
suurille kaupungeille ja pienel-
le päättäjäryhmälle. On suurena 
vaarana, että lähidemokratian 
ajatus karkaa entistä kauem-
maksi ja päätökset tehdään ta-
vallisia ihmisiä kuulematta. 
Tällainen kehitys on huolestut-
tavaa, Pirkanmaan Perussuoma-
laisten varapuheenjohtaja Veijo 
Niemi summaa. 

Pirkanmaan Perussuomalaiset 
kokevat, että maakunta- ja sote-
uudistuksen alkuperäiset tavoit-
teet on unohdettu ja uudistusta 
viedään eteenpäin hallituspuo-
lueiden poliittisten lehmän-
kauppojen seurauksena loppu-
tuloksesta välittämättä. Tämä ei 
ole tavallisen suomalaisen etu. 

Pirkanmaan Perussuomalaiset

KANTAHÄMEEN PerusNaiset 
järjestivät 27.4. kansallisen ve-
teraanipäivän kunniaksi keskus-
telu- ja pullakahvitilaisuuden 
Hämeenlinnassa kahvila Lau-
rellilla. Tilaisuuden avasivat yh-
distyksen puheenjohtaja Lulu 
Ranne ja 1. varapuheenjohtaja 
Mira Kulmala-Sjöman. Alustaja-
na toimi kirjailija, FM Tarja Lap-
palainen. 

Tilaisuus oli erittäin lämmin-
henkinen ja sille oli selvä tilaus. 
Tilaisuuteen osallistui 50 vilk-
kaasti keskustelevaa eri-ikäistä 
kansalaista. Kahvipöytäkeskus-
teluissa nousivat erityisesti esiin 
paitsi veteraaniemme arvostus 
ja omakohtaiset kokemukset 
historiastamme, myös yleises-
ti ikäihmisten tilanne. Asukkail-
la on syvä huoli vanhempien 
ihmisten hyvinvoinnista ja sii-

tä, että he saavat tarvitsemiaan 
terveys- ja sosiaalipalveluita. 

Useassa keskustelussa nos-
tettiin esiin kokemuksia ikäsyr-
jinnästä sekä siitä, että ikäänty-
neet ihmiset eivät välttämättä 
edes jaksa hakea tarvitsemaan-
sa apua. Vanhemmat naiset ko-
kivat erityisesti, että heitä ei 
kohdella edes ihmisinä vaan 
taakkoina. 

Kanta-Hämeen PerusNaiset 
ovat erityisen huolissaan mah-
dollisen sote-uudistuksen vai-
kutuksista erityisesti pienituloi-
siin ja yksineläviin ikäihmisiin. 
Vanhuspalveluista ollaan jäl-
leen säästämässä. Tätä epäoi-
keudenmukaisuutta emme voi 
hyväksyä, toteaa yhdistyksen 
hallitus.

Kanta-Hämeen PerusNaiset

EU:hun liittyminen 
oli valtiopetos

PS-aktiivi Mikko Lahtiluoma:

TUNNETUN historiantut-
kijan ja poliitikon Ilkka Ha-
kalehdon EU-kriittiset kir-
joitukset tempaisivat Mikko 
Lahtiluoman mukanaan ja 
hän liittyi Hakalehdon perus-
tamaan Vapaan Suomen Liit-
toon 1990-luvun puolivälissä.

- EU:hun liittyminen oli val-
tiopetos mitä suurimmassa 
määrin, johon silloinen halli-
tus Esko Ahon johdolla syyl-
listyi. EU:hun liittyminen 
tapahtui perustuslain vastai-
sesti, joten Suomen EU-jäse-
nyyttä ei voi edelleenkään pi-
tää lainvoimaisena. Samoin 
markasta luovuttiin vastoin 
silloista perustuslakia, joten 
lain mukaan Suomen valuut-
ta on edelleen markka, Lahti-
luoma sanoo.

Lahtiluoman mukaan suo-
malaisille annettiin vir-
heellistä tietoa EU:hun 
liittymisen todellisesta mer-
kityksestä silloin, kun asiasta 
vuonna 1994 äänestettiin. 

Markasta kansanäänestystä 
ei edes järjestetty toisin kuin 
Ruotsissa ja Tanskassa, vaik-
ka enemmistö kansasta oli-
si sitä halunnut ja kyselyjen 
perusteella myös äänestänyt 
oman valuutan säilyttämisen 
puolesta.

Perussuomalaiset 
oikealla asialla

Euroopan unioniin liitty-
misestä lähtien Lahtiluoma 
on taistellut historian vää-
ryyden korjaamiseksi ja Suo-

Helsinkiläisen EU-kriitikon ja itsenäisyysmiehen Mikko Lahtiluoman 
(ps.) kiinnostus valtakunnanpolitiikkaan heräsi reilut kaksikymmen-
tä vuotta sitten, kun Suomea oltiin tiettyjen tahojen toimesta viemässä 
puoliväkisin Euroopan unioniin. 

kuinka lähelle arvioni osui, 
sanoo Lahtiluoma.

Patriarkan kirjoissa

Mikko Lahtiluoma on syn-
tynyt Karjalohjalla vuonna 
1936. Helsinkiin hän muut-
ti töiden perässä vuonna 1952 
ja on ollut helsinkiläinen sii-
tä lähtien. Työuransa hän teki 
yrittäjänä autokorjaajana ja 
rakennusalan monitoimimie-
henä. 

Lahtiluoma on rakentanut 
paikallisosastolleen soppaty-
kinkin ruostumattomasta te-
räksestä. Politiikan lisäksi 
hän harrastaa moottoriurhei-
lua, erityisesti moottoripyö-
räilyä. Lahtiluoma on naimi-
sissa ja hänellä on neljä lasta 
ja kaksitoista lastenlasta. Nel-
jättä polveakin on jo syntynyt 
yksi kappale.

- Tässä ollaan patriarkan 
kirjoissa suvun vanhimpana, 
Lahtiluoma toteaa.

Itsenäisyysasian lisäksi Lah-
tiluoman sydäntä lähellä on 
eläkeläisten kohtelu.

- Indeksikorotukset täytyy 
saada eläkkeisiin mukaan, ja 
ylisuurille eläkkeille on pan-
tava eläkekatto. Ei kukaan 
työntekijä tai yrittäjä valtiolle 
eläkemaksuja tilitä, vaan elä-
kevakuutusyhtiöille, joilla on 
rahaa yli 200 miljardia euroa. 
Mistä he oikein maksavat? 
Lahtiluoma ihmettelee.

TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVA MATTI MATIKAINEN

men itsenäisyyden palautta-
miseksi. Lahtiluoma muistaa 
esimerkiksi vuonna 2006 Va-
paan Suomen Liiton järjestä-
män kolme viikkoa kestäneen 
suurmielenosoituksen edus-
kuntatalon edessä.

- Vieressä oli vastavalmis-
tunut Helsingin Sanomien 
konttori. Siitä huolimatta ku-
kaan ei tullut kysymään meil-
tä mitään, paitsi kerran yksi 
porukka AP:ltä. Meitä ei ha-
luttu päästää tiedotusvälinei-
siin, koska jos yksikin meistä 
olisi päässyt ääneen edes vä-
hänkin, niin kansa olisi ym-
märtänyt, mistä on kyse. AP:n 
haastattelu tuli kuulemma 
muutama päivä myöhemmin 
ulos Ranskassa, Lahtiluoma 
kertoo.

Hakalehdon jättäydyttyä 
pois puolueensa puheenjoh-
tajuudesta alkoi sittemmin It-
senäisyyspuolueeksi nimensä 
muuttaneen Vapaan Suomen 
Liiton politiikka mennä vää-
rille raiteille, jolloin myös 
Lahtiluoma alkoi etsiskel-
lä uutta porukkaa aatteensa 
edistämiseen. Sellainen löy-
tyi perussuomalaisista, joi-
hin Lahtiluoma liittyi vuon-
na 2007.

- Meitä on hyvänkokoinen 
porukka. Jäseniä on tullut 
ja tulee koko ajan lisää, kos-
ka me olemme oikealla asial-
la, viimeisen päälle. Vuonna 
2006 arvioin, että EU kes-
tää enää 15-20 vuotta. Nyt 
kaksitoista vuotta myöhem-
min ovat jo britit lähdössä en-
simmäisinä, joten saa nähdä, 

- EU:hun liittyminen tapahtui 
perustuslain vastaisesti, joten 
Suomen EU-jäsenyyttä ei voi 
edelleenkään pitää lainvoimai-
sena, Lahtiluoma sanoo.

mailto:toimitus@perussuomalaiset.fi
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Janakkalan tupailloissa rento meininki

Etelä-Pohjanmaalla patistettiin 
yhdistyksiä työntekoon 

JANAKKALAN Perussuomalais-
ten tupailloissa keskustellaan 
rennolla otteella niin politiikas-
ta kuin keskustelijoita askarrut-
tavista ajankohtaisista asioista 
kahvittelun lomassa. Menossa 
on mukana sekä paikallispolii-

tikkoja että vierailijoita muilta 
paikkakunnilta, aina maamme 
vaikutusvallan ytimestä saakka. 

Jokainen Janakkalan Perus-
suomalaisista kiinnostunut on 
lämpimästi tervetullut. Tupail-
ta järjestetään pääsääntöisesti 

jokaisen kuukauden viimeisenä 
sunnuntaina klo 14-18. Paikka-
na Club Paratiisi, Kauppakuja 1, 
Turenki. Tervetuloa mukaan toi-
mintaamme!

PERUSSUOMALAISTEN Etelä-
Pohjanmaan piirin sääntömää-
räinen kevätkokous pidettiin 
Seinäjoen Nurmon Nurmoo-sa-
lissa. Toistakymmentä yhdis-
tystä oli lähettänyt kokoukseen 
edustajansa ja kokouksen pu-
heenjohtajaksi valittiin järjestä-
vän yhdistyksen eli Seinäjoen 
Perussuomalaisten puheenjoh-
taja Erkki Valtamäki. 

Kokouksen avauspuheenvuo-
rossa piirin puheenjohtaja Juk-
ka Mäkynen Vaasasta herätteli 
piirin yhdistyksiä työntekoon. 

- Syksyllä on edessä näillä nä-
kymin kahdet vaalit. Maakunta- 
ja seurakuntavaaleihin valmis-
tautumista ei saa jättää viime 
tinkaan, vaan töihin on lähdet-

tävä joka yhdistyksessä välit-
tömästi ja tosissaan. Maakun-
tavaalit käyvät erinomaisena 
preppauksena tuleviin edus-
kuntavaaleihin. Nyt on mahdol-
lista mitata valmiutemme. 

Jukka Mäkynen ei epäile lain-
kaan sitä, etteikö perussuoma-
laisuus voisi Etelä-Pohjanmaal-
la hyvin. 

- Perussuomalaisuus asuu 
meissä pohjalaisissa. Se, kuinka 
vaaleissa pärjäämme, on meistä 
itsestä kiinni. Yhdessä teemme 
jatkossakin hyvää tulosta. Mei-
dän ei pidä kuluttaa voimava-
roja miettimällä liikoja eilispäi-
vää. Puolueesta lähteneet ovat 
valintansa tehneet eikä sinne 
suuntaan kannata enää katsel-

la. Suurin osa loikkareista katuu 
jo katkerasti päätöksiään, mut-
ta heidänhän se hävetä kuuluu, 
ei meidän. 

Mäkynen nosti kuin mallik-
si vaalityöstä Etelä-Pohjanmaan 
piirin alueella presidentinvaa-
lit ja Laura Huhtasaaren kam-
panjan. 

- Tuo työ Lauran hyväksi osoit-
ti sen potentiaalin, mitä täältä 
parhaimmillaan löytyy. Yhdessä 
tekeminen on meidän voima-
varamme myös syksyn vaalei-
hin. Näytetään niissä taas muul-
le Suomelle hieman tekemisen 
mallia, innosti Mäkynen. 

Juha Rantala

PS näyttävästi esillä Yrittäjät 
Areenalla -tapahtumassa 
Alavudella 

Varsinais-Suomessa 
hyväksyttiin maakuntavaali-
ehdokkaita

JOKA kolmas vuosi Alavudel-
la järjestettävä kaksipäiväinen 
Yrittäjät Areenalla -tapahtu-
ma keräsi paikalliselle Areenalle 
huikeat yli 5 000 kävijää. Tapah-
tuma on kuulunut Alavuden 
Perussuomalaisten puheenjoh-
tajan Yrjö Paukkusen mukaan 
alusta saakka yhdistyksen oh-
jelmaan. 

- Tapahtuma on erittäin mer-
kittävä sekä alavutelaisille että 
koko seutukunnalle. Se on 
merkki täällä kuusiokuntiemme 
elinvoimasta. 

Alavuden Perussuomalai-
set olivat valmistautuneet pai-
kallisesti merkittävään ta-
pahtumaan huolella, ja se 
nimenomaan näkyi kahden ta-
pahtumapäivän aikana. Perus-
suomalainen ilmapallomeri 
käytännössä valloitti koko aree-
nan. Sininen pallomeri ei jäänyt 
keneltäkään, ei edes tapahtu-
matähti Tanhupallolta, näke-
mättä. 

- Olimme kirjaimellisesti ta-
pahtuman ylivoimaisesti näky-
vin osasto. Sen lisäksi jaoimme 
hyvän määrän mm. Perussuo-

malainen-lehteä. Siinä oli kan-
nessa Turun terroristipuu-
kottajasta kuva, ja se kirvoitti 
osastollamme vilkasta keskus-
telua maahanmuutosta. Perus-
suomalainen kanta sai lähes 
poikkeuksetta kävijöiltä kiitos-
ta, kertaa Paukkunen markkina-
tapahtuman kulkua. 

- Olemme saaneet kuntapo-
liittisesti Alavudella erittäin hy-
vän aseman. Meitä kunnioite-
taan ja kuunnellaan. Se ei ole 
tullut ilmaiseksi, vaan työtä te-
kemällä. Meillä on kahdeksan 
valtuutettua ja erittäin toime-
lias ja yhteen hiileen puhaltava 
yhdistys, linjaa Paukkunen. 

Yrittäjät Areenalla -tapahtuma 
järjestettiin tänä keväänä nel-
jännen kerran. Se tarjosi ohjel-
maa ja elämyksiä koko perheel-
le. Tällä kertaa aina suosituista 
muotinäytöksistä stand up -ko-
miikkaan ja tietysti sokerina 
pohjalla olivat Putous-hahmo 
Tanhupallo alias näyttelijä Kiti 
Kokkonen sekä perussuomalai-
nen pallomeri. 

Juha Rantala

PERUSSUOMALAISTEN Varsi-
nais-Suomen piirihallitus on hy-
väksynyt ensimmäiset 50 hen-
kilöä ehdokkaiksi mahdollisiin 
maakuntavaaleihin. Lista julkis-
tettiin piirin kevätkokouksen 
yhteydessä. 

Ehdokkaiksi asetetaan Kaari-
nasta Diana Elo, Jari Helispuro, 
Hans Huttunen, Tommi Leppä-
nen, Atte Pulli ja Vesa Puranen, 
Kemiönsaarelta Berit Suomi, 
Marttilasta Lauri Heikkilä, Naan-
talista Matti Naavasalo, Oripääs-
tä Asmo Mikkola ja Satu Mikko-
la, Paimiosta Martti Mäkinen ja 
Joonas Taipaleenmäki, Pöytyältä 
Katri Keloniemi, Raisiosta Mika 
Koivisto, Ruskolta Jari Leino, Sa-
losta Marko Haavisto, Sabina 
Haavisto, Jani Hirvimäki, Seppo 
Kettunen, Eija Kukkamaa, Sanna 
Leivonen, Mikko Lundén, Sinik-
ka Makkonen, Antti Olkinuora, 
Arto Pihlajamaa, Heikki Tammi-

nen, Pia Ylä-Kotola ja Tapio Äy-
räväinen, Sauvosta Silvia Koski, 
Somerolta Janne Nurmi, Turusta 
Mikael Andersson, Olli Haavisto, 
Henri Hautamäki, Jari-Petri Hei-
no, Pertti Kosonen, Jouko Laak-
so, Pirjo Lampi, Rami Mattila, 
Leif Michaelsson, Urmas Mikko-
nen, Kai Sorto, Kimmo Tarke, Kir-
si Tarvonen, Osmo Torkkeli, Jan-
Christian Welander ja Jyrki Åland 
sekä Vakka-Suomesta Markus 
Ylis-Junttila Mynämäeltä, Lau-
ri Iivanainen Nousiaisista ja Olli-
Pekka Ahokas Vehmaalta. 

Seuraavat 50 ehdokasta Varsi-
nais- Suomen Perussuomalaiset 
julkaisevat kesäkuun toisella vii-
kolla ja loput syksyllä 2018. Piiri 
voi asettaa ehdokkaiksi yhteen-
sä 118 henkilöä.

Perussuomalaisten Varsinais-
Suomen piiri

Huhtikuun tupaillassa vieraili perussuomalaisten kansanedustaja Jari Ronkainen.

Perussuomalaisten osastolla Juha Soini, Heli Luoto, Tanja 
Pääkkö ja Jukka Ketola neuvonpidossa. Kuva: Yrjö Paukku-
nen

Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piirin kevätkokouksen kulkua seuraavat tarkkaa-
vaisina Ilmajoen Ville Muilu ja Petri Saunamäki, Alavuden Matti J. Mikkola, Mustasaaren 
Micael Westerholm sekä piirin puheenjohtaja Jukka Mäkynen Vaasasta. Kuva: Inga Petä-
jäniemi 

Perussuomalainen 6-7/2018 ilmestyy 
21.6.2018  •  Aineistot ja lehtitilaukset 
viimeistään 12.6.2018
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Kirkkonummen PS 10 vuotta

Pohjois-Karjalan piiri nimesi 
eduskuntavaaliehdokkaita

KIRKKONUMMEN Perussuo-
malaiset ry (KirPeä) juhli kym-
menvuotista taivaltaan. Yhdis-
tys perustettiin 18.4.2008 ja on 
tähän päivään mennessä kas-
vanut noin kolmenkymmenen 
hengen tiiviiksi porukaksi, jossa 
vallitsee hyvä yhteishenki ja yh-
dessä tekemisen meininki. 

KirPeän puheenjohtaja Piia 
Aallonharja luonnehtii yhdis-
tystä ”hieman erilaiseksi äijä-
puolueeksi”, sillä yhdistyksen 
puheenjohtajiston ja valtuusto-
ryhmän kaikki jäsenet ovat nai-
sia. KirPeän jäsenistössä miehiä 
ja naisia on suunnilleen yhtä 
paljon, ja varavaltuutetuista 
kolme on miehiä.

- Toimimme oikein hyvin yh-
teen. Meillä on täällä tosi hyvä 
jengi ja kauhean mukavaa yh-
dessä, Aallonharja kertoo.

Viime kuntavaaleissa KirPeä 
sai Kirkkonummen valtuustoon 

neljä kunnanvaltuutettua, joista 
yksi sittemmin loikkasi sinisiin. 
Tällä hetkellä valtuustoryhmäs-
sä on kolme valtuutettua ja nel-
jä varavaltuutettua.

- Teemme hyvää yhteistyö-
tä kaikkien puolueiden kans-
sa. Mitään skismoja ei ole mi-
hinkään suuntaan, vaan työtä 
kirkkonummelaisten eteen teh-
dään hyvässä yhteisymmärryk-
sessä. Maakuntavaalien valmis-
telu on vuorossa seuraavaksi. 
Ehdokkaiksi haluavia on tällä 
hetkellä kolme, ja Uudenmaan 
piiri päättää, pääsevätkö kaik-
ki mukaan. Sitten tulevatkin jo 
eduskuntavaalit. Eiköhän nii-
hin laiteta ehdokkaaksi valtuus-
toryhmämme puheenjohtaja, 
puolueen poliittinen suunnit-
telija Riikka Purra, Aallonhar-
ja sanoo.

Mika Männistö

POHJOISKARJALAN Perussuo-
malaiset piti kevätkokouksensa 
Kiteellä Pajarin Hovissa. 

Erityisen huolestuneita ollaan 
mahdollisten maakuntavaali-
en aiheuttamasta demokrati-
an kaventumisesta. On esitetty 
kuntavaalin tulokseen viitaten 
arvioita, että jopa viisi Pohjois-
Karjalan kuntaa jäisi kokonaan 
ilman edustusta valtuustoon. 
Perussuomalaiset pitävät ny-
kyistä kiintiöpaikkajärjestel-
mää reilumpana pienten kunti-
en osalta.

Pohjois-Karjalassa on 10 940 
työtöntä työnhakijaa. Hallituk-
sen aktiivimalli edellyttää heil-
tä 18h/3kk työllistymistä. Pe-
russuomalaiset katsoo, että 
kuntien tulisi kantaa vastuuta 
ja huolta heistä tarjoamalla ke-
sän aikana mahdollisuus työl-
listyä. Valtuustot voisivat myön-
tää tähän lisärahoitusta vielä 

tälle vuodelle. Se olisi konkreet-
tinen kädenojennus jo päätet-
tyjen toimien ohella, myös pit-
käaikaistyöttömille. Puute on 
työpaikoista, mahdollisuudesta 
tehdä työtä.

Lisäksi Perussuomalai-
set kannattaa muualla maas-
sa kouluissa jo käytössä olevi-
en kulunvalvontajärjestelmien 
käyttöönottoa kouluihin. Kus-
tannukset ovat vain noin 10 eu-
roa oppilasta kohden, oppi-
laiden turvallisuus lisääntyy, 
asiattomat pysyvät loitolla ja 
vanhempien huolet vähenevät.

Eduskuntavaaliehdokkaik-
si 2019 nimettiin Jussi Wihonen 
(Joensuu), Mika Hiltunen (Kon-
tiolahti), Marko Koskinen (Ki-
tee) ja Sanna Antikainen (Outo-
kumpu).

Perussuomalaisten Pohjois-
Karjalan piiri 

Perussuomalaisuus kiinnosti 
Pohjanmaan Suurmessuilla 
PERUSSUOMALAISET on tuttu 
vieras kerran vuodessa aina al-
kukeväisin Mustasaaren Botnia-
hallilla järjestettävillä kaksipäi-
väisillä yleismessuilla. Messuilla 
vieraili yhteensä yli 20 000 kävi-
jää. Koska tapahtumaa markki-
noidaan varsinkin Pohjanmaan 
maakunnan alueella varsin 
näyttävästi, niin on selvää, että 
lähes puolet kävijöistä oli äidin-
kieleltään ruotsinkielisiä. 

Perussuomalaiset ovat onnis-
tuneet myönteisellä markkina-
ilmeellään tuomaan puolueen 
aatetta tutuksi pohjalaisille. Pe-
russuomalainen sanoma kiin-
nosti ja aikaisempia vuosia 
ahkerammin messuvieraat jäi-
vät osastollemme keskustele-
maan ja vaihtamaan mielipitei-
tä. Kiitosta tuli yllättäen myös 
osastollamme vierailleilta lä-
hikuntien muiden puolueiden 
valtuutetuiltakin siitä hyvästä 
työstä ja yhteistyökyvystä, jota 
perussuomalaiset harjoittavat 
valtuustoissaan. 

Mustasaaren Perussuomalais-
ten puheenjohtaja ja Etelä-Poh-
janmaan piirin toinen varapu-

heenjohtaja Micael Westerholm 
on tehnyt erinomaista työtä ra-
ja-aitojen ja väärien käsitysten 
sekä ennakkoluulojen murtami-
sessa äidinkieleltään ruotsinkie-
listen keskuudessa. 

- Kyllä tässäkin asiassa pitkä-
jänteinen työ kantaa hedelmää. 
Kun vertaa ensimmäisiin ker-
toihin, kun olimme näillä apajil-
la, niin eroa on meidän hyväksi 
kuin yöllä ja päivällä. Ruotsin-
kielisten asenne meitä kohtaan 
on pehmennyt ja mielenkiinto 
meitä kohtaan on aivan selväs-
ti lisääntynyt. Ja yhteistä säveltä 
haetaan muualtakin kuin maa-
hanmuutosta. 

Westerholm näkee nimen-
omaan ruotsinkielisissä puolu-
een omaavan todellisen mah-
dollisuuden kannatuspohjan 
laajentamiseksi. 

- Pitää muistaa, ettei jokainen 
äidinkieleltään ruotsia puhuva 
suinkaan äänestä RKP:tä. 

Ilmajoen Perussuomalaisten 
puheenjohtaja Petri Saunamä-
ki osallistui Pohjanmaan Suur-
messuille ensimmäistä kertaa ja 
piti näkemästään. 

- Tuli hyvinkin selväksi, että 
varsinkin nuori, kaksikielinen 
sukupolvi ei enää lokeroi pe-
russuomalaisia, vaan olen var-
ma, että löydämme jatkossakin 
yhä enemmän äänestäjiä, kan-
nattajia ja jopa jäseniä ruotsin-
kielisistä. 

Westerholm on tehnyt ran-
nikko-Pohjanmaalla erinomais-
ta pioneerityötä ja sen tueksi 
löytyy jo faktaakin. Vaali vaalil-
ta kannatuksemme nousee ran-
nikko-Pohjanmaalla. Hitaasti, 
mutta varmasti. 

Vaasan perussuomalaisista 
osastolla hääri molempina päi-
vinä vajaan vuoden jäsenyydes-
tä nauttinut Anne Jussila. 

- Oli tosi mahtava ja avarta-
va kokemus. Olin ensimmäistä 
kertaa näillä messuilla ja se kan-
natti. Meillä oli osastollamme 
niin mahdottoman hyvä fiilis ja 
hauskaa, että se ilo tarttui var-
masti messuvieraisiinkin. Vuo-
rovaikutus oli erinomaista. Täl-
laisiin juttuihin lähden varmasti 
jatkossakin.

Juha Rantala

Perussuomalaisten Pohjanmaan Suurmessujen osastolla yhteispotrettiin ehtivät Juha 
Rantala, Anne Jussila, Risto Rintamäki, Maarit Roine, Susanna Sariola, Micael Wester-
holm, Petri Saunamäki ja Päivi Karppi.

Perussuo-
malaisten 
Kymen piirin 
kevätkoko-
us pidettiin 
huhtikuussa 
Imatralla. 

KYMI
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YLÖJÄRVI
Ylöjärven Perussuomalais-
ten kaupunginvaltuutettuja ja 
muita luottamushenkilöitä ta-
vattavissa PS-teltalla Ylöjär-
ven markkinoilla lauantaina 
26.5. Perussuomalaisten Pir-
kanmaan piirin puheenjohta-
ja Harri Vuorenpää saapuu pai-
kalle klo 11. Kansanedustaja 
Sami Savio on paikalla klo 12-
14. Tervetuloa keskustelemaan 
kunnallisista, valtakunnallisista 
tai mistä tahansa asioista. 

JUUKA
Persut Juuan ABC:llä kuuntele-
massa kansaa lauantaina 26.5. 
klo 9-11. Tavattavissa aktiivisia 
luottamushenkilöitä ja maa-
kuntavaaliehdokkaita Pohjois-
Karjalasta. Tarjoamme mehua 
ja grillimakkaraa. Tervetuloa lä-
heltä ja kaukaa.

HELSINKI
PS Helsinki Laajasalo-päivillä 
lauantaina 26.5. klo 10-14 Ylis-
talon pihalla. Tervetuloa tel-
talle!

VALTIMO
Persut S-market Valtimol-
la kuuntelemassa kansaa lau-
antaina 26.5. klo 11.30-13. 
Tavattavissa aktiivisia luotta-
mushenkilöitä ja maakunta-
vaaliehdokkaita Pohjois-Kar-
jalasta. Tarjoamme mehua ja 
grillimakkaraa. Tervetuloa lä-
heltä ja kaukaa.

KIIMINKI
Kiimingin Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen kevät-
kokous pidetään sunnuntaina 
27.5. klo 13 Hannuksen koulul-
la. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsu-
jana hallitus. Hallituksen ko-
kous klo 12. Tervetuloa!

TURENKI
Tervetuloa Janakkalan Pe-
russuomalaisten tupailtaan 
sunnuntaina 27.5. klo 14-18 
Turengin Club Paratiisiin tutus-
tumaan toimintaamme ja kes-
kustelemaan ajankohtaisista 
asioista. Alustavan suunnitel-
man mukaan kansanedustaja 
Leena Meri on tavattavissa klo 
16.30 eteenpäin. Kahvitarjoilu.

HELSINKI
PS Helsingin keskusteluilta 
Vuosaaressa sunnuntaina 27.5. 
klo 15.30 osoitteessa Kaivon-
katsojantie 14. Tilaisuudessa 
kahvitarjoilu. Tervetuloa!

VANTAA
Vantaan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous 
pidetään torstaina 31.5. klo 18 
Peltolan koulun auditoriossa, 
Lummetie 27, Tikkurila. Käsitel-
lään sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana halli-
tus. Tervetuloa!

VANTAA
Tervetuloa tapaamaan Van-

Kokoukset & tapahtumatPS tapahtumat@perussuomalaiset.fi

  Kokousilmoitukset lähetetään osoitteella: tapahtumat@

Vierailulla puoluetoimistolla ja eduskunnassa
ALLEKIRJOITTANUT ja Harri Lai-
ne Aurasta olivat hyvissä ajoin 
Ravattulan Citymarketin pihalla 
odottamassa Niinimäen tilaus-
ajon bussia, jolla menimme Tu-
run Perussuomalaisten järjestä-
mälle matkalle eduskuntatalolle 
ja perussuomalaisten uudelle 

puoluetoimistolle. 
Saimme kunnian olla ensim-

mäinen vierailijaryhmä uudella 
puoluetoimistolla. Eduskuntata-
lolla tapasimme perussuomalai-
sia kansanedustajia. Matka oli 
hyvin järjestetty ja vatsan täy-
tettäkin tarjottiin ravintola Vii-

dessä pennissä.
Kiitämme matkan järjestäjiä, 

kansanedustajia ja puoluetoi-
miston henkilökuntaa.

Ilkka Soukka 
Aura

Kuva: Harri Laine

Ruokolahden Perussuomalaisten kokoukseen osallistuvat Anja 
Ruotsalainen, Virpi Repo-Laitinen, Helena Liukka, Ilpo Helti-
moinen, Matti Kalpio, Viljo Rautio ja Erkki Sikiö.

RUOKOLAHTI

taan Perussuomalaisia Myyr-
mäen Kesämarkkinoille lauan-
taina 2.6. klo 10-14 Paalutorille, 
Iskoskuja 3.

HELSINKI
Helsingin Perussuomalaiset 
telttailee Hakaniemen maalais-
markkinoilla sunnuntaina 3.6. 
klo 9-15 Hakaniemen torilla. 
Paikalla perussuomalaisia aktii-
veja ja kaupunginvaltuutettu-
ja. Tervetuloa keskustelemaan 
ja noutamaan tuore PS-lehti.

ROVANIEMI
Tervetuloa käymään Rovanie-
men Perussuomalaisten teltal-
la kauppatorilla Rovaniemen 
kesämarkkinoiden aikaan 5.-
7.6. klo 9-16. Paikalla niin yh-
distyksen aktiiveja kuin myös 
muita perussuomalaisia ihmi-
siä. Tule keskustelemaan ajan-
kohtaisista aiheista.

TURKU
Turun Perussuomalaiset jär-
jestää vapaamuotoisia keskus-
telutilaisuuksia toimitilassaan 
Leijonanluolassa, Kärsämä-
entie 31 (rivitalon kerhotilas-
sa sisäpihan puolella) jokaisen 
kuukauden ensimmäisenä tiis-
taina klo 18 alkaen. Vapaa pää-
sy. Tilaisuudessa on kahvitar-
joilu, tervetuloa! 

POLVIJÄRVI
Perussuomalaisten Pohjois-
Karjalan piiri kiertää maa-
kuntaa. Aktiivisia luotta-
mushenkilöitä ja ehdokkaita 
tavattavissa. Kuuntelemme 
huolianne ja vastaamme ajan-
kohtaisiin kysymyksiin. Tarjo-

amme grillimakkaraa ja me-
hua. Tervetuloa läheltä ja 
kaukaa. 

RAASEPORI
Raaseporin seudun Perussuo-
malaiset telttailee Pohjan Päi-
vät -kylätapahtumassa lauan-
taina 9.6. klo 10-15. Tervetuloa!

HELSINKI
Kansalaisen kahvitunti joka 
kuun toinen torstai klo 18-20 
ravintola Cactuksessa, Mäke-
länkatu 91. Vapaa pääsy, ter-
vetuloa!

ETELÄSAVO
Perusuomalaisten Etelä-Sa-
von piiri ry:n sääntömääräinen 
kevätkokous pidetään sun-
nuntaina 27.5. klo 13 Mikke-
lin kaupungin valtuustosalissa. 
Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsu-
jana piirihallitus. Kahvitarjoilu 
ennen kokousta. Tervetuloa!

LAPPI
Perussuomalaisten Lapin pii-
ri ry:n sääntömääräinen kevät-
kokous pidetään sunnuntaina 
27.5. klo 13 Rovaniemen Tiroli-
salissa, Rovakatu 2. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouk-
sen koollekutsujana piirihalli-
tus. Tervetuloa!

HÄME
Perussuomalaisten Hämeen 
piiri ry:n ylimääräinen kokous 

pidetään lauantaina 9.6. klo 
14 Lopen kunnantalolla, Yh-
dystie 5. Kokouksen asialistalla 
ovat maakuntavaalit ja edus-
kuntavaalit. Kokouksen koolle-
kutsujana piirihallitus. Ennen 
kokousta (klo 10-13) on mah-
dollisuus osallistua koulutus-
keskus Pekasuksen some-kou-
lutukseen. Tervetuloa.

POHJOISPOHJANMAA
Perussuomalaisten Poh-
jois-Pohjanmaan piiri ry:n 
ylimääräinen kokous pi-
detään lauantaina 9.6. klo 
12 Päiväkeskuksessa, Töllin-
tie 3, Muhos. Käsiteltävät asiat: 
kokouksen avaus, kokouksen 
järjestäytyminen, kokouk-
sen laillisuus ja päätösvaltai-
suus, todetaan äänioikeute-
tut jäsenyhdistysten edustajat 
sekä muut läsnäolijat, esite-
tään edellisvuoden tilit ja ti-
linpäätös, luetaan tilintarkas-
tajien lausunto, päätetään 
tilinpäätöksen vahvistamises-
ta ja vastuuvapauden myön-
tämisestä  piirihallitukselle ja 
muille tilivelvollisille, esitetään 
vahvistettavaksi piirihallituk-
sen laatima edellisen vuoden 
toimintakertomus, eduskun-
tavaaliehdokkaiden valin-
nan delegointi piirihallituk-
selle sekä muut mahdolliset 
asiat ja kokouksen päättämi-
nen. Yhdistysten kokousedus-
tajien toteamiseksi on oltava 
pöytäkirjanote syyskokoukses-
ta 2017 ja jäsenmaksuasioiden 
on oltava kunnossa. Kokouk-
sen koollekutsujana piirihalli-
tus. Tervetuloa!

Perussuomalaisia Helsingin Narinkkatorilla Eurooppa-päivänä: 
Jari Kilpinen, Jani Mäkelä, Pirkko Ruohonen-Lerner, Juhani 
Stranden ja Ville Tavio.

HELSINKI

PiiritPS

mailto:tapahtumat@perussuomalaiset.fi
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Oikeudentaju koetuksella

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

Salatun Jumalan työkohteina

Vaalit lähestyvät

Toisen luokan kansalaisena omassa maassa

OLEMME kirkkovuoden myö-
tä saaneet elää juhlapuolis-
koa, ensi sunnuntaista Pyhän 
Kolminaisuuden päivästä al-
kaa sitten juhlaton puolisko. 
Olemme saaneet käydä läpi 
kirkkovuoden avulla ymmär-
rettävämmiksi käyvät pelastus-
historiamme tapahtumat: jou-
luna Jeesuksen tulo ihmiseksi, 
pitkänäperjantaina hänen kär-
simyksensä ja ristinkuoleman-
sa syntiemme sovitukseksi, 
pääsiäisenä riemullinen ylös-
nousemus kuoleman voittaja-
na ja viime pyhänä helluntai-
na Jeesuksen lupaaman Pyhän 
Hengen saaminen pelastuk-
seksemme. Tästä kaikesta tu-
leekin esiin ensi pyhän nimi 
kolminaisuus: Isän, Pojan ja Py-
hän Hengen nimeen meidät 
on jo siunattu kasteessa. Sa-
moin myös aloitetaan juma-
lanpalvelukset ja päätetään 
Herran siunauksella kolmiyh-
teisen Jumalan nimeen.

Pyhän Kolminaisuuden päi-
vän aiheena on salattu Juma-
la. Jumalan olemus ja hänen 

pyhyytensä kätkeytyy meil-
tä salaisuuden verhoon ja kui-
tenkin Hän on laittanut ian-
kaikkisen elämän meidän 
sydämiimme. Siionin virsissä 
sanotaankin: “Salattu tarkoi-
tus on Jumalalla. Hän lapsian-
sa johtaa armon alla täyttäen 
suurta armopäätöstään. Näin 
kuuluu armon ilosanoma: Elä-
män lahjat Jeesus meille kan-
taa, anteeksi salaisetkin synnit 
antaa. Salattu se.”

 Yhtenä Kolminaisuuden päi-
vän tekstinä on Matteuksen 
evankeliumin loppujakeet Jee-
suksen meille antamana teh-
tävänä yhdistetty kaste-, ope-
tus- ja lähetyskäsky: “Menkää 
ja tehkää kaikki kansat minun 
opetuslapsikseni: kastakaa hei-
tä Isän ja Pojan ja Pyhän Hen-
gen nimeen ja opettakaa hei-
tä noudattamaan kaikkea, 
mitä minä olen käskenyt nou-
dattaa!”

Kerran suuressa pohjoismai-
sessa ylioppilaskokouksessa 
tuhatlukuinen joukko kuun-
teli seisaalleen nousten Skan-

dinavian maiden kuninkaiden 
tervehdyssähkeitä. Tämän jäl-
keen lähetyslääkäri ilmoitti ko-
kouksella saapuneesta vielä 
yhdestä kuninkaallisesta sa-
nomasta, joka oli juuri tämä 
Jeesuksen lähetyskäsky! Alle-
kirjoituksena oli Christus Rex 
– Kristus kuningas. Näin Va-
pahtajamme kuninkuus ja sen 
yhteys lähetyskäskyyn sai hie-
non ja sattuvan ilmauksensa.

Pahalla näyttää olevan suu-
ri valta niin maailmassa kuin 
jopa omassa elämässämme-
kin. Mutta kuitenkin Jeesuk-
selle on annettu kaikki valta 
taivaassa ja maan päällä. Pa-
han valtakin on hänelle alistet-
tu. Näin saamme olla voittajan 
seuraajia ja lopullisena pää-
määränämme on voittopal-
kinto, jonka saajiksi Jumala on 
meidät kutsunut taivaallisella 
kutsumisella Kristuksessa Jee-
suksessa: taivaan kultaniityillä 
on oleva kotimme!

 Anssi Joutsenlahti
rovasti

NYT kun lakisääteiset edus-
kuntavaalit ovat noin vuo-
den kuluttua, olisi ensiarvoi-
sen tärkeää, että puoluejohto 
ja kansaedustajat jalkautuisivat 
kansan pariin.

Vaikka eduskunnassakin pe-
russuomalaista totuutta esille 
tuodaan, se ei kuitenkaan tänä 
valemedioiden aikana pääse 
kansalaisten tietoisuuteen. Mi-
kään ei voita kasvokkain tapah-
tuvaa tiedottamista, joten ylös, 
ulos ja toreille, sillä nyt taas 
voimme olla ylpeitä perussuo-
malaisuudestamme, kun saatiin 
pöytä puhdistettua “jäniksen 
papanoista”.

Koti, uskonto ja isänmaa, sii-
nä kolme kovaa, joihin voimme 
luottaa nyt ja tulevaisuudes-

NIIN se saatiin kituutettua taas 
pitkä talvi jaloista. Pelätty ak-
tiivimalli astui voimaan, vaik-
ka kukaan ei edes oikein tiedä, 
mikä se on. No, pääasia sii-
nä kuitenkin on, että saadaan 
leikattua työttömien “suuris-
ta” tuloista edes osa pois - kun-
niakansalaisiahan tämä ei tie-
tenkään koske.

Tämä aktiivimalli ei oikein toi-
mi meillä osatyökykyisillä. Aika 

harva ottaa töihin/harjoitteluun 
henkilöä, joka ei saa tehdä juuri 
mitään. Oma lääkärikin ehdot-
ti ja kirjoitti lausunnon osa-ai-
kaeläkkeestä, mutta vakuutus-
lääkärin mielestä allekirjoitus 
oli väärä.

Kunniakansalaiset jaksavat 
meluta ja haukkua meitä toisen 
luokan kansalaisia. Mutta kir-
joitapa siitä sosiaalisessa medi-
assa, niin olet natsi tai rasisti - 

päälle tulee vielä esto.
Että tällaisia tuntemuksia pi-

tää jäähdytellä tuolta kaulan 
jatkeena olevasta häkäpöntös-
tä. Onneksi kesän jälkeen tulee 
syksy ja pääsevät toisen luokan 
kansalaisetkin marjoja/palau-
tuspulloja keräämään, jos niitä 
ei ehditä verotettavaksi tulok-
si laittaa. 

J.Nyyssölä, Kemi

VASTAISUUDEN varalta on 
enemmän kuin toivottavaa, että 
Turun puukottajan tuomiosta 
tulee kyllin raskas - kyse on en-
nakkotapauksesta. Tuomion tu-
lee viestittää muille vastaavia 
rikoksia suunnitteleville, ettei 
Suomessa kannata tällaisiin te-
koihin ryhtyä.

 Suomalaisten oikeustajua 
koetellaan jatkuvasti tuomio-
istuinten löysillä tuomioilla. 
Rattijuopot, raiskaajat ja talo-
usrikolliset pääsevät kuin koira 
veräjästä mitättömin tuomioin. 
Rattijuoppo tuhoaa elämää 
maassamme lähes joka päivä - 
liian usein uhrina on lapsi. 

10-vuotiaan raiskaus ei ilmei-
sesti olekaan suuri rikos, jos te-
kijä vapautetaan tai päästetään 
ehdonalaisella tuomiolla. Uhri 
sen sijaan kärsii tästä väkival-
lanteosta loppuelämänsä.

Tällä hetkellä Suomen oikeus-
laitos ei vastaa kansalaisten oi-
keustajua. Oikeuslaitoksen pi-
täisi kuitenkin demokratian 
perusyksikkönä ilmentää yleistä 
oikeustajua. 

Turun ääri-islamistin tuomio 
tulee ratkaisemaan, houkutel-
laanko vastaavanlaisia hirmute-
koja lisää Suomeen.

Arto J. Heinämäki

UNKARISSA käytiin parlament-
tivaalit ja voittajaksi nousi taas 
Fidesz-puolue. Pääministerinä 
jatkaa puolueen Viktor Orban. 
EU:n tasolla Orbania syytetään 
muun muassa korruptiosta, sa-
nanvapauden rajoittamisesta ja 
maahanmuuttovastaisuudesta. 
EU-parlamentissa Fidesz kuu-
luu EPP-ryhmittymään. EPP on 
suurin puolue EU-parlamentis-
sa. Orbanin aatetovereita ovat 
mm. EU-komission puheenjoh-
taja Jean-Claude Juncker, Sak-
san Angela Merkel, Espanjan 
pääministeri Mariano Rajoy ja 
Suomen valtiovarainministe-
ri Petteri Orpo. EPP:llä on valtaa 
vaikka muille jakaa.

Virallinen EU arvostelee ja pa-
heksuu Unkaria ja Orbania, 
mutta normaalissa elämässä: 
”En usko, että Unkarin ja EU:n 
suhteisiin on tulossa mitään 
isoa muutosta. Orban on tut-
tu mies EU:n pääkaupungis-
sa”, sanoo ulkoministeri Timo 
Soini (Etelä-Suomen Sanomat 
10.4.). Siis EU-liturgia kritisoi Or-
bania ja Unkaria, mutta toises-
sa lauseessa pidetään veljelli-

sesti yhtä. 
Hieman kuten Suomessa äs-

kettäin. Kootaan joukko ihmi-
siä keskustelemaan Suomen 
valtion yritystuista. Paikalla 
ovat tukien saajat, jotka totea-
vat, että ei meiltä tukien saajil-
ta yhtään mitään tukia voi ot-
taa pois. Kokous päättyy. Kaikki 
kertovat, että asia oli kuulem-
ma kovin vaikea. Vai niin, mik-
si ja mitä varten esimerkiksi Vi-
king Linea on tuettu ja tuetaan 
sadoilla miljoonilla euroilla? 
Kyllä ne paatit seilaavat laivan-
varustajien rahoillakin.

Eikä ihme, että unkarilaiset pi-
tävät Orbanista. Työttömyys-
prosentti on 3,8, palkat nou-
sevat ja jopa kuusi prosenttia 
maan bruttokansantuottees-
ta muodostuu EU:n antamasta 
rahoituksesta. Orban on tajun-
nut pelin hengen. Otetaan löy-
sä EU-raha pois ja jaetaan sitä 
omille. Yli kaksikymmentä vuot-
ta Suomi on käsittänyt tämän 
asian toisin päin. 

Jani Mannerheimo

Unkari ja EU

sa, sillä niillä tämän maan hen-
kinen ja fyysinen koskematto-
muus on saavutettu, vaikka nyt 
sitä ollaankin uhraamassa Brys-

selin valvontakomissiolle.

Arvi Matias Marjamäki 
Tampere

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 kirjoituk-
sia. Lähetä mielipiteesi osoitteella: toimitus@perussuomalaiset.fi tai Yrjönkatu 8-10, 00120 Helsinki.

mailto:toimitus@perussuomalaiset.fi
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Kokoukset ja 
tapahtumat
ILMOITA yhdistyksesi 
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tapahtumat@
perussuomalaiset.fi
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Lahden huumeongelmaan 
puututtava
HELSINGIN SANOMAT uutisoi 
(8.5.), että Lahdesta on tullut 
Suomen huumesatama, jossa 
aineita myydään kauppakes-
kuksessa keskellä kirkasta päi-
vää. Artikkelin mukaan huu-
meidenkäyttö on lisääntynyt 
Suomessa ja Lahden tilanne voi 
olla maan huonoimpia.

Tämähän ei sinänsä ole mi-
kään uusi uutinen, sillä aihees-
ta on uutisoitu aikaisemmin-
kin. Maaliskuussa poliisi teki 
yritysten ja asukkaiden pyyn-
nöstä kolme muutaman tunnin 
valvontaiskua kaupungin kes-
kustassa ja sieltä löytyi muun 
muassa kymmenen etsintäkuu-
lutettua sekä huomattava mää-
rä vaarallisia esineitä ja huu-
meita. 

Myös parin vuoden takai-
sen jätevesitutkimuksen mu-
kaan Lahdessa käytettiin asu-
kaslukuun suhteutettuna 
enemmän amfetamiinia kuin 
muissa Suomen suurissa kau-
pungeissa. Vertailussa oli mu-
kana kuusikymmentä euroop-
palaiskaupunkia. Vain neljässä 
eurooppalaiskaupungissa am-
fetamiinin käyttö oli yleisem-
pää kuin Lahdessa.

Erityisen huolestuttavaa on 
se, että poliisin tietoon tullei-
den huumausainerikosten mää-
rä lisääntyi Lahdessa vuosina 
2010–2017 yli 70 prosenttia, 
kun koko maassa kasvua oli 28 
prosenttia. Ja poliisin mukaan 
tilanne näyttää huononevan 
edelleen. Tämän vuoden kol-
men ensimmäisen kuukauden 
aikana huumausainerikosten 
määrä kasvoi jälleen lähes 30 
prosenttia viime vuoden vas-
taavaan aikaan verrattuna. 

Nämä uutiset ja tilastot ei-
vät mairittele Lahtea, joka halu-
aa houkutella kaupunkiin uusia 
veronmaksajia ja nostaa muu-
tenkin kaupungin imagoa. 

Lahdessa on panostettu voi-
makkaasti ympäristöhankkei-

VANHUSTEN palvelut ovat jo 
tällä hetkellä kriisissä, ja odo-
tamme jännityksellä, mikä on ti-
lanne sote-uudistuksen jälkeen.   
Vanhuspalveluja tarvitaan lisää, 
mutta sote-uudistuksen tavoit-
teena on saada vanhustenpal-
veluista säästöjä lähes miljar-
di euroa. 

On huolestuttavaa, että leik-
kaus kohdistuu heikko-osaisiin 
vanhuksiin. Näinkö kohdellaan 
sotien jälkeen syntyneitä, joiden 
lapsuus on usein ollut niukkuu-
den ympäröimä? 

Valtioneuvoston teettämien 
laskelmien mukaan ympärivuo-
rokautisen hoivan vähentämi-
sellä ja kotihoivan lisäämisel-
lä tuotettaisiin puolen miljardin 
euron vuotuinen säästö, joka tu-
lee siitä, kun vanhus hoidetaan 
kotona, kotiavun turvin, pärjä-
si hän tai ei. 

Jo tällä hetkellä on monia yk-
sinasuvia muistisairaita ja yk-
sinäisiä vanhuksia, joilla ei ole 
saatavissa riittävästi tarvitta-
via palveluja. Kotihoito käy pi-
kaisesti tekemässä välttämät-
tömimmät hommat ja hoitajat 
vaihtuvat tiheään. Kuinka näistä 
palveluista pystytään karsimaan 
lisää, jos niitä ei ole tarpeeksi täl-
lä hetkelläkään? 

Ylen A-studiossa 26.4.18 ko-
tihoidon asiakkaana olleen 
vanhuksen omainen kertoi 
pitäneensä kirjaa hoitajien käyn-

nistä, ja todenneen että kolmen 
kuukauden aikana hänen isäl-
lään oli käynyt 61 eri hoitajaa. 

Hallituksen kärkihankkeissa 
on yhtenä tavoitteena ollut ”ke-
hittää iäkkäiden ihmisten kotiin 
annettavien palvelujen määrää 
ja sisältöä”. Nykyään koroste-
taan teknologian lisäämistä sekä 
avustavia innovaatioita vanhus-
tenhoidossa, kuten robotteja ja 
erilaisia teknologisia ratkaisuja, 
jotka helpottavat kotona asuvi-
en vanhusten arkea. Kuitenkaan 
edistynytkään teknologia ei kor-
vaa ihmistä.

Vielä valinnanvapaudesta 
sen verran, että en voi ymmär-
tää, miten huonokuntoiset van-
hukset ja muistisairaat pystyvät 
valitsemaan itselleen sopivaa 
palveluntuottajaa sekavasta tar-
jonnan viidakosta. Valinnan te-
keminen voi koitua vaikeaksi, 
varsinkin jos kyseessä on mo-
nisairas ihminen ja suuri palve-
luntarve.

Asiantuntijoiden mukaan pal-
jon hoitoa vaativien, vanhusten 
ja muistisairaiden tarvitsemat 
palvelut tulisi jättää valinnanva-
pauden ulkopuolelle. 

On ikäihmisiä, jotka haluavat 
asua omassa kodissa loppuun 
saakka ja heidän toivettaan tu-
lee kunnioittaa. Monissa kun-
nissa kotihoidossa on käytössä 
moniammatillinen, tiimilähtöi-
nen työnjakomalli, jossa toimii 

alueen koosta riippuen 3-6 ko-
din- tai lähihoitajaa. Sairaan-
hoidollisesta puolesta vastaa 
kotisairaanhoitaja tai terveyden-
hoitaja. Tiimin asiakkaille on ni-
metty vastuuhoitaja.

Tiimityömallia tulisi vielä kehit-
tää siten, että asiakkaan luona 
kävisivät samat henkilöt, jotka 
tulisivat näin asiakkaalle tutuik-
si. Kotihoidon työn jatkuvuuden 
kannalta on tärkeää tehokas tie-
donvaihto, työvuorosuunnittelu 
sekä työn organisointi. 

Viime aikoina ovat puhutta-
neet kotihoidossa tapahtuneet 
laiminlyönnit ja tiedottamisen 
puute. Vanhuspalvelulaissa sää-
dettiin julkisille palvelujen tuot-
tajille velvollisuus ottaa käyt-
töön omavalvonta vuoden 2015 
alussa. Omavalvonnan avulla 
voidaan kehittää ja seurata pal-
velujen laatua sekä yksikön toi-
mintaa. 

Tavoitteena on, että vanhus 
pärjää kotiavun turvin mahdol-
lisimman pitkään ja kokee elä-
mänsä turvalliseksi ja mielek-
kääksi. Vanhuksille ja sairaille 
tulee saada kaikkina vuorokau-
den aikoina tarvittavat palvelut 
kotona, palveluasumisessa ja lai-
toksessa. 

Vuokko Hämäläinen
terveystieteiden maisteri, 
sairaanhoitaja, Kuopio

Sote-uudistuksen vaikutus vanhuksiin

siin ja kaupunkimme onkin 
toistamiseen ehdolla Euroopan 
vihreäksi pääkaupungiksi 2020. 
Täällä keskustellaan siitä, mil-
lä toimenpiteillä kaupungeis-
ta tehdään hiilineutraaleja sekä 
järjestetään Smart & Green Lah-
ti -seminaareja. Myös Lahden 
henkilökohtaisen päästökaup-
pamallin on tarkoitus alkaa 
syyskuussa 2019. 

Väheksymättä lainkaan näitä 
hienoja ympäristöhankkeita ja 
tavoitteita toivoisin kuitenkin, 
että Lahdessa paneuduttai-
siin samalla intohimolla näiden 
huume- ja rikollisuustilasto-
jen parantamiseen kuin ympä-
ristöasioihin. Huumeongelma 
kun aiheuttaa paljon inhimillis-
tä kärsimystä ja koskettaa mo-
nia muitakin kuin vain itse käyt-
täjiä, esimerkiksi huumeiden 
käyttäjien lapsia ja muita omai-
sia.  

Suomalaiset arvostavat tuo-
reen Pellervon taloustutkimuk-
sen (PTT) arvotutkimuksen 
mukaan eniten turvallisuutta. 
Tutkimuksen mukaan suoma-
laisten arvot ovat muuttuneet 
kolmessa vuodessa. Turvalli-
suus on päihittänyt maailman-
parantamisen. 

Maarit Tuomi
lähihoitaja, kaupunginvaltuutet-
tu (ps.)

http://www.perussuomalaiset.fi/jasenyys
mailto:lehtitilaukset@perussuomalaiset.fi
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Olli Immonen (09) 432 3049

Arja Juvonen (09) 432 3060

Toimi Kankaanniemi  (09) 432 3054

Rami Lehto  (09) 432 3087

Jani Mäkelä (09) 432 3109

Leena Meri  (09) 432 3165

Mika Niikko  (09) 432 3129 

Tom Packalén  (09) 432 3136

Mika Raatikainen  (09) 432 3042 

Jari Ronkainen  (09) 432 3141

Sami Savio  (09) 432 3149

Ville Tavio  (09) 432 3177 

Ville Vähämäki  (09) 432 3195

Sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

 PERUSSUOMALAISTEN RYHMÄKANSLIA

Eduskuntaryhmän työntekijät ja heidän tehtävänsä:

Pääsihteeri Antti Valpas • Puh: 050 574 1886

antti.valpas@eduskunta.fi)

Kansliasihteeri Tiina Ullvén-Putkonen • Puh: 046 922 3452

tiina.ullven-putkonen@eduskunta.fi) 

Tiedottaja Heikki Tamminen • Puh: 050 574 1532 

heikki.tamminen@eduskunta.fi)

Suuri valiokunta, ulkoasiainvaliokunta, puolustusvaliokunta

Lainsäädäntösihteeri Juha Johansson • Puh: 050 574 1650

juha.johansson@eduskunta.fi)

Lakivaliokunta, perustuslakivaliokunta, hallintovaliokunta,

sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskuntasihteeri Iiro Silvander • Puh: 050 574 0215

iiro.silvander@eduskunta.fi)

Liikenne- ja viestintävaliokunta, maa- ja metsätalousvaliokunta,

työelämä- ja tasa-arvovaliokunta, ympäristövaliokunta, 

sivistysvaliokunta

Talouspoliittinen asiantuntija 

Nuutti Hyttinen • Puh: 050 574 2646

nuutti.hyttinen@eduskunta.fi)

Valtiovarainvaliokunta, talousvaliokunta, tulevaisuusvaliokunta,

tarkastusvaliokunta

PS O TA  Y H T E Y T TÄ !
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