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- Itse en tästä
kokeilusta enää
millään lailla
hyödy, mutta
olen todella
iloinen siitä,
että tästä voi
olla hyötyä jollekulle muulle,
Maiju Tapiolinna painottaa.

”Omaishoitajien
tehtävää ei koeta
he
tärkeäksi, vaikka
a hyvin
säästävät valtiolt
paljon menoja.”

Nurmijärvellä asioita aikaan saava Maiju Tapiolinna:

”Omaishoitajien puolustaminen
on meidän poliitikkojen tehtävä”
Nurmijärven Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtajan, sairaanhoitaja Maiju
Tapiolinnan aloitteesta Nurmijärvellä on käynnistynyt kokeilu omaishoitajien lyhytaikaiseksi
sijaistamiseksi muutaman tunnin virkistäytymiseen. Pitkään omaishoitajien aseman parantamiseksi taistelleella Tapiolinnalla on itselläkin omakohtaista kokemusta omaishoitajan työstä.
VUOSITUHANNEN vaihteessa Hyvinkäällä asuneen Maiju Tapiolinnan 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 omaishoidon tukeen varatut rahat olivat kunnalta loppu eikä tukea hänelle sen
vuoksi myönnetty.
- Sain vähän aikaa lyhytaikaista kodinhoitoapua, mutta pian sekin lakkasi. Minulle sanottiin, että jaksan kyllä, kun olen niin nuori. Käsitin asian
niin, että kunnalla oli työn alla niin
paljon vaikeiden sosiaalisten ongelmien kanssa kamppailevia perheitä, että heidän auttamisensa kurvasi
meistä ohi. Kuitenkin olisin todellakin kaivannut yhteiskunnalta tukea
edes niiden päivittäisten pankki- ja
kauppareissujen hoitamiseksi, Tapiolinna muistelee.

Tunniksi kampaajalle
pääseminen on monelle
helpotus
Nuo ajat ovat nyt kaukana takanapäin, mutta antoivat aikanaan Tapiolinnalle sysäyksen lähteä politiikkaan.

Taistelu omaishoitajien aseman parantamiseksi on kestänyt vuosia, ja
Tapiolinnan aloite lyhytaikaisista vapaista nytkähti eteenpäin vasta vuosi sitten.
- Itse en tästä kokeilusta enää millään lailla hyödy, mutta olen todella
iloinen siitä, että tästä voi olla hyötyä
jollekulle muulle, Tapiolinna sanoo.
Maaliskuussa Nurmijärvellä alkaneessa kokeilussa omaishoitaja voi
saada 1-4 tuntia kerrallaan lyhytaikaista apua 12 tuntia kuukaudessa
omahoitolain edellyttämien vapaavuorokausien lisäksi.
- Monelle omaishoitajalle on helpompaa tällainen järjestely, jossa itse
pääsee joskus vaikka tunniksi kampaajalle, kuin laittaa omaistaan laitoshoitoon intervallijaksolle koko päiväksi, Tapiolinna kertoo.

Moni jättää vapaansa
käyttämättä
Vaikka omaishoitolaki antaa kaikille omaishoitajille oikeuden vähintään
kahteen vapaavuorokauteen kalenterikuukaudessa, jättää moni omaishoitaja nämä vapaat käyttämättä, sillä
omaisen sijoittaminen laitokseen lyhyeksikin aikaa on usein vaikeaa niin
hoidettavalle kuin hoitajallekin.

- Lyhyt intervallijakso aiheuttaa hoidettavalle usein levottomuutta ja tämän tila voi jopa huonontua jakson
aikana. Samaan aikaan omaishoitaja tuntee syvää huolta, koska ei tiedä, miten omainen pärjää ja onko tämän tila laitoksessa huonontunut.
Omaishoitajan on käytännössä usein
hyvin vaikea irtautua työstään hetkeksikään 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 omaishoitajien työn helpottamiseksi tarvitaan
edelleen. Omaishoidon tukea olisi
korotettava, jotta omaishoitaja voisi
esimerkiksi hankkia maksettua hoitoapua kotiin joskus.
Omaishoitajien taakkaa on käytännön toimilla helpotettu vuosien saatossa hyvin vähän.
- Osittain kyse on varmasti haluttomuudestakin. Omaishoitajien tehtävää ei koeta tärkeäksi, vaikka he säästävät valtiolta hyvin paljon menoja.
Heidän ryhmänsä on pieni eivätkä he
osaa tai jaksa pitää itsestään melua,

kun kaikki heidän voimansa menevät
hoitotyöhön.
- Omaishoitajien aseman pitäminen esillä olisikin meidän poliitikkojen tehtävä, sitä olen itse tehnyt ja
toivon, että Nurmijärven mallia kopioitaisiin muissakin kunnissa, Tapiolinna kertoo.

Pitkä parisuhde ei pääty
toisen sairastumiseen
Tapiolinnan mielestä olisi tärkeää,
että kunnat tarjoaisivat enemmän vapaaehtoista sijaisapua ja harkinnanvaraista, nimenomaan kotiin tarjottavaa esimerkiksi palvelusetelityyppistä
tukea lakisääteisten velvoitteiden
päälle. Tuleehan omaishoito yhteiskunnalle huomattavasti laitoshoitoa
halvemmaksi ja on myös hoidettavalle inhimillisempää.
- Vanhempien pariskuntien kohdalla se tuntuu joskus väärältäkin, koska eihän se parisuhde toisen sairastumiseen pääty. Ennen vanhaan, kun
elimme erilaisessa yhteiskunnassa,
hoidettiin sairaat ja vanhukset pääsääntöisesti kotona. Silloin kuitenkin
perheet olivat suuria ja tekeviä käsiä
paljon.
- Nykyaikana tilanne on usein se, ettei ole muita kuin se pariskunta kaksistaan ja lapset satojen kilometrien
päässä, Tapiolinna harmittelee.
QTEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
KUVA MATTI MATIKAINEN
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- EU:hun liittyminen tapahtui
perustuslain vastaisesti, joten
Suomen EU-jäsenyyttä ei voi
edelleenkään pitää lainvoimaisena, Lahtiluoma sanoo.

Veteraanikahveilla
puolustettiin ikäihmisten
oikeuksia

PS-aktiivi Mikko Lahtiluoma:

EU:hun liittyminen
oli valtiopetos
Helsinkiläisen EU-kriitikon ja itsenäisyysmiehen Mikko Lahtiluoman
(ps.) kiinnostus valtakunnanpolitiikkaan heräsi reilut kaksikymmentä vuotta sitten, kun Suomea oltiin tiettyjen tahojen toimesta viemässä
puoliväkisin Euroopan unioniin.
TUNNETUN historiantutkijan ja poliitikon Ilkka Hakalehdon EU-kriittiset kirjoitukset tempaisivat Mikko
Lahtiluoman mukanaan ja
hän liittyi Hakalehdon perustamaan Vapaan Suomen Liittoon 1990-luvun puolivälissä.
- EU:hun liittyminen oli valtiopetos mitä suurimmassa
määrin, johon silloinen hallitus Esko Ahon johdolla syyllistyi. EU:hun liittyminen
tapahtui perustuslain vastaisesti, joten Suomen EU-jäsenyyttä ei voi edelleenkään pitää lainvoimaisena. Samoin
markasta luovuttiin vastoin
silloista perustuslakia, joten
lain mukaan Suomen valuutta on edelleen markka, Lahtiluoma sanoo.
Lahtiluoman mukaan suomalaisille annettiin virheellistä tietoa EU:hun
liittymisen todellisesta merkityksestä silloin, kun asiasta
vuonna 1994 äänestettiin.
Markasta kansanäänestystä
ei edes järjestetty toisin kuin
Ruotsissa ja Tanskassa, vaikka enemmistö kansasta olisi sitä halunnut ja kyselyjen
perusteella myös äänestänyt
oman valuutan säilyttämisen
puolesta.

Perussuomalaiset
oikealla asialla
Euroopan unioniin liittymisestä lähtien Lahtiluoma
on taistellut historian vääryyden korjaamiseksi ja Suo-
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men itsenäisyyden palauttamiseksi. Lahtiluoma muistaa
esimerkiksi vuonna 2006 Vapaan Suomen Liiton järjestämän kolme viikkoa kestäneen
suurmielenosoituksen eduskuntatalon edessä.
- Vieressä oli vastavalmistunut Helsingin Sanomien
konttori. Siitä huolimatta kukaan ei tullut kysymään meiltä mitään, paitsi kerran yksi
porukka AP:ltä. Meitä ei haluttu päästää tiedotusvälineisiin, koska jos yksikin meistä
olisi päässyt ääneen edes vähänkin, niin kansa olisi ymmärtänyt, mistä on kyse. AP:n
haastattelu tuli kuulemma
muutama päivä myöhemmin
ulos Ranskassa, Lahtiluoma
kertoo.
Hakalehdon jättäydyttyä
pois puolueensa puheenjohtajuudesta alkoi sittemmin Itsenäisyyspuolueeksi nimensä
muuttaneen Vapaan Suomen
Liiton politiikka mennä väärille raiteille, jolloin myös
Lahtiluoma alkoi etsiskellä uutta porukkaa aatteensa
edistämiseen. Sellainen löytyi perussuomalaisista, joihin Lahtiluoma liittyi vuonna 2007.
- Meitä on hyvänkokoinen
porukka. Jäseniä on tullut
ja tulee koko ajan lisää, koska me olemme oikealla asialla, viimeisen päälle. Vuonna
2006 arvioin, että EU kestää enää 15-20 vuotta. Nyt
kaksitoista vuotta myöhemmin ovat jo britit lähdössä ensimmäisinä, joten saa nähdä,
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kuinka lähelle arvioni osui,
sanoo Lahtiluoma.

Patriarkan kirjoissa
Mikko Lahtiluoma on syntynyt Karjalohjalla vuonna
1936. Helsinkiin hän muutti töiden perässä vuonna 1952
ja on ollut helsinkiläinen siitä lähtien. Työuransa hän teki
yrittäjänä autokorjaajana ja
rakennusalan monitoimimiehenä.
Lahtiluoma on rakentanut
paikallisosastolleen soppatykinkin ruostumattomasta teräksestä. Politiikan lisäksi
hän harrastaa moottoriurheilua, erityisesti moottoripyöräilyä. Lahtiluoma on naimisissa ja hänellä on neljä lasta
ja kaksitoista lastenlasta. Neljättä polveakin on jo syntynyt
yksi kappale.
- Tässä ollaan patriarkan
kirjoissa suvun vanhimpana,
Lahtiluoma toteaa.
Itsenäisyysasian lisäksi Lahtiluoman sydäntä lähellä on
eläkeläisten kohtelu.
- Indeksikorotukset täytyy
saada eläkkeisiin mukaan, ja
ylisuurille eläkkeille on pantava eläkekatto. Ei kukaan
työntekijä tai yrittäjä valtiolle
eläkemaksuja tilitä, vaan eläkevakuutusyhtiöille, joilla on
rahaa yli 200 miljardia euroa.
Mistä he oikein maksavat?
Lahtiluoma ihmettelee.
QTEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
KUVA MATTI MATIKAINEN
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KANTAHÄMEEN PerusNaiset
järjestivät 27.4. kansallisen veteraanipäivän kunniaksi keskustelu- ja pullakahvitilaisuuden
Hämeenlinnassa kahvila Laurellilla. Tilaisuuden avasivat yhdistyksen puheenjohtaja Lulu
Ranne ja 1. varapuheenjohtaja
Mira Kulmala-Sjöman. Alustajana toimi kirjailija, FM Tarja Lappalainen.
Tilaisuus oli erittäin lämminhenkinen ja sille oli selvä tilaus.
Tilaisuuteen osallistui 50 vilkkaasti keskustelevaa eri-ikäistä
kansalaista. Kahvipöytäkeskusteluissa nousivat erityisesti esiin
paitsi veteraaniemme arvostus
ja omakohtaiset kokemukset
historiastamme, myös yleisesti ikäihmisten tilanne. Asukkailla on syvä huoli vanhempien
ihmisten hyvinvoinnista ja sii-

tä, että he saavat tarvitsemiaan
terveys- ja sosiaalipalveluita.
Useassa keskustelussa nostettiin esiin kokemuksia ikäsyrjinnästä sekä siitä, että ikääntyneet ihmiset eivät välttämättä
edes jaksa hakea tarvitsemaansa apua. Vanhemmat naiset kokivat erityisesti, että heitä ei
kohdella edes ihmisinä vaan
taakkoina.
Kanta-Hämeen PerusNaiset
ovat erityisen huolissaan mahdollisen sote-uudistuksen vaikutuksista erityisesti pienituloisiin ja yksineläviin ikäihmisiin.
Vanhuspalveluista ollaan jälleen säästämässä. Tätä epäoikeudenmukaisuutta emme voi
hyväksyä, toteaa yhdistyksen
hallitus.
Kanta-Hämeen PerusNaiset

Terveyspalveluiden saatavuus
huolestuttaa Pirkanmaalla
PIRKANMAAN Perussuomalaiset ovat huolissaan maakunta- ja sote-uudistuksen vaikutuksista yhdenvertaisten
terveyspalveluiden saatavuuteen. Koko uudistuksen alkuperäiset hallitusohjelmaan kirjatut
tavoitteet kustannusten laskusta, palveluiden paranemisesta
ja yhdenvertaisten palveluiden
varmistamisesta kaikille ovat
jäämässä toiveajatteluksi.
- Maakunnilla ei ole verotusoikeutta, joten se tulee olemaan kuin teini pyytämässä
viikkorahaa valtiolta, näennäisesti kuvitellen olevansa itsenäinen toimija. Jos rahat eivät
riitä palveluiden järjestämiseen,
on maakunnalla näin ollen tasan yksi vaihtoehto: palveluiden karsiminen. Käytännössä
tämä tarkoittaa peruspalveluiden entistä kovempaa keskittämistä kasvukeskuksiin. Muu
Pirkanmaa jää entistä enemmän tyhjän päälle, kun palvelut karkaavat. Miten tämä edistää yhdenvertaisten palveluiden
saantia? kysyy Pirkanmaan Pe-

russuomalaisten puheenjohtaja
Harri Vuorenpää.
Pirkanmaan Perussuomalaiset eivät myöskään pidä vallan
keskittymistä toivottavana kehityksenä.
- Jos uudistukset menevät läpi,
palveluiden lisäksi myös valtaa keskittyy entistä enemmän
suurille kaupungeille ja pienelle päättäjäryhmälle. On suurena
vaarana, että lähidemokratian
ajatus karkaa entistä kauemmaksi ja päätökset tehdään tavallisia ihmisiä kuulematta.
Tällainen kehitys on huolestuttavaa, Pirkanmaan Perussuomalaisten varapuheenjohtaja Veijo
Niemi summaa.
Pirkanmaan Perussuomalaiset
kokevat, että maakunta- ja soteuudistuksen alkuperäiset tavoitteet on unohdettu ja uudistusta
viedään eteenpäin hallituspuolueiden poliittisten lehmänkauppojen seurauksena lopputuloksesta välittämättä. Tämä ei
ole tavallisen suomalaisen etu.
Pirkanmaan Perussuomalaiset

Perussuomalaisten osastolla Juha Soini, Heli Luoto, Tanja
Pääkkö ja Jukka Ketola neuvonpidossa. Kuva: Yrjö Paukkunen
Huhtikuun tupaillassa vieraili perussuomalaisten kansanedustaja Jari Ronkainen.

Janakkalan tupailloissa rento meininki
JANAKKALAN Perussuomalaisten tupailloissa keskustellaan
rennolla otteella niin politiikasta kuin keskustelijoita askarruttavista ajankohtaisista asioista
kahvittelun lomassa. Menossa
on mukana sekä paikallispolii-

tikkoja että vierailijoita muilta
paikkakunnilta, aina maamme
vaikutusvallan ytimestä saakka.
Jokainen Janakkalan Perussuomalaisista kiinnostunut on
lämpimästi tervetullut. Tupailta järjestetään pääsääntöisesti

jokaisen kuukauden viimeisenä
sunnuntaina klo 14-18. Paikkana Club Paratiisi, Kauppakuja 1,
Turenki. Tervetuloa mukaan toimintaamme!

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

Etelä-Pohjanmaalla patistettiin
yhdistyksiä työntekoon
PERUSSUOMALAISTEN EteläPohjanmaan piirin sääntömääräinen kevätkokous pidettiin
Seinäjoen Nurmon Nurmoo-salissa. Toistakymmentä yhdistystä oli lähettänyt kokoukseen
edustajansa ja kokouksen puheenjohtajaksi valittiin järjestävän yhdistyksen eli Seinäjoen
Perussuomalaisten puheenjohtaja Erkki Valtamäki.
Kokouksen avauspuheenvuorossa piirin puheenjohtaja Jukka Mäkynen Vaasasta herätteli
piirin yhdistyksiä työntekoon.
- Syksyllä on edessä näillä näkymin kahdet vaalit. Maakuntaja seurakuntavaaleihin valmistautumista ei saa jättää viime
tinkaan, vaan töihin on lähdet-

tävä joka yhdistyksessä välittömästi ja tosissaan. Maakuntavaalit käyvät erinomaisena
preppauksena tuleviin eduskuntavaaleihin. Nyt on mahdollista mitata valmiutemme.
Jukka Mäkynen ei epäile lainkaan sitä, etteikö perussuomalaisuus voisi Etelä-Pohjanmaalla hyvin.
- Perussuomalaisuus asuu
meissä pohjalaisissa. Se, kuinka
vaaleissa pärjäämme, on meistä
itsestä kiinni. Yhdessä teemme
jatkossakin hyvää tulosta. Meidän ei pidä kuluttaa voimavaroja miettimällä liikoja eilispäivää. Puolueesta lähteneet ovat
valintansa tehneet eikä sinne
suuntaan kannata enää katsel-

la. Suurin osa loikkareista katuu
jo katkerasti päätöksiään, mutta heidänhän se hävetä kuuluu,
ei meidän.
Mäkynen nosti kuin malliksi vaalityöstä Etelä-Pohjanmaan
piirin alueella presidentinvaalit ja Laura Huhtasaaren kampanjan.
- Tuo työ Lauran hyväksi osoitti sen potentiaalin, mitä täältä
parhaimmillaan löytyy. Yhdessä
tekeminen on meidän voimavaramme myös syksyn vaaleihin. Näytetään niissä taas muulle Suomelle hieman tekemisen
mallia, innosti Mäkynen.
Juha Rantala

Perussuomalainen 6-7/2018 ilmestyy
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PS näyttävästi esillä Yrittäjät
Areenalla -tapahtumassa
Alavudella
JOKA kolmas vuosi Alavudella järjestettävä kaksipäiväinen
Yrittäjät Areenalla -tapahtuma keräsi paikalliselle Areenalle
huikeat yli 5 000 kävijää. Tapahtuma on kuulunut Alavuden
Perussuomalaisten puheenjohtajan Yrjö Paukkusen mukaan
alusta saakka yhdistyksen ohjelmaan.
- Tapahtuma on erittäin merkittävä sekä alavutelaisille että
koko seutukunnalle. Se on
merkki täällä kuusiokuntiemme
elinvoimasta.
Alavuden Perussuomalaiset olivat valmistautuneet paikallisesti merkittävään tapahtumaan huolella, ja se
nimenomaan näkyi kahden tapahtumapäivän aikana. Perussuomalainen ilmapallomeri
käytännössä valloitti koko areenan. Sininen pallomeri ei jäänyt
keneltäkään, ei edes tapahtumatähti Tanhupallolta, näkemättä.
- Olimme kirjaimellisesti tapahtuman ylivoimaisesti näkyvin osasto. Sen lisäksi jaoimme
hyvän määrän mm. Perussuo-

malainen-lehteä. Siinä oli kannessa Turun terroristipuukottajasta kuva, ja se kirvoitti
osastollamme vilkasta keskustelua maahanmuutosta. Perussuomalainen kanta sai lähes
poikkeuksetta kävijöiltä kiitosta, kertaa Paukkunen markkinatapahtuman kulkua.
- Olemme saaneet kuntapoliittisesti Alavudella erittäin hyvän aseman. Meitä kunnioitetaan ja kuunnellaan. Se ei ole
tullut ilmaiseksi, vaan työtä tekemällä. Meillä on kahdeksan
valtuutettua ja erittäin toimelias ja yhteen hiileen puhaltava
yhdistys, linjaa Paukkunen.
Yrittäjät Areenalla -tapahtuma
järjestettiin tänä keväänä neljännen kerran. Se tarjosi ohjelmaa ja elämyksiä koko perheelle. Tällä kertaa aina suosituista
muotinäytöksistä stand up -komiikkaan ja tietysti sokerina
pohjalla olivat Putous-hahmo
Tanhupallo alias näyttelijä Kiti
Kokkonen sekä perussuomalainen pallomeri.
Juha Rantala

Varsinais-Suomessa
hyväksyttiin maakuntavaaliehdokkaita
PERUSSUOMALAISTEN Varsinais-Suomen piirihallitus on hyväksynyt ensimmäiset 50 henkilöä ehdokkaiksi mahdollisiin
maakuntavaaleihin. Lista julkistettiin piirin kevätkokouksen
yhteydessä.
Ehdokkaiksi asetetaan Kaarinasta Diana Elo, Jari Helispuro,
Hans Huttunen, Tommi Leppänen, Atte Pulli ja Vesa Puranen,
Kemiönsaarelta Berit Suomi,
Marttilasta Lauri Heikkilä, Naantalista Matti Naavasalo, Oripäästä Asmo Mikkola ja Satu Mikkola, Paimiosta Martti Mäkinen ja
Joonas Taipaleenmäki, Pöytyältä
Katri Keloniemi, Raisiosta Mika
Koivisto, Ruskolta Jari Leino, Salosta Marko Haavisto, Sabina
Haavisto, Jani Hirvimäki, Seppo
Kettunen, Eija Kukkamaa, Sanna
Leivonen, Mikko Lundén, Sinikka Makkonen, Antti Olkinuora,
Arto Pihlajamaa, Heikki Tammi-

nen, Pia Ylä-Kotola ja Tapio Äyräväinen, Sauvosta Silvia Koski,
Somerolta Janne Nurmi, Turusta
Mikael Andersson, Olli Haavisto,
Henri Hautamäki, Jari-Petri Heino, Pertti Kosonen, Jouko Laakso, Pirjo Lampi, Rami Mattila,
Leif Michaelsson, Urmas Mikkonen, Kai Sorto, Kimmo Tarke, Kirsi Tarvonen, Osmo Torkkeli, JanChristian Welander ja Jyrki Åland
sekä Vakka-Suomesta Markus
Ylis-Junttila Mynämäeltä, Lauri Iivanainen Nousiaisista ja OlliPekka Ahokas Vehmaalta.
Seuraavat 50 ehdokasta Varsinais- Suomen Perussuomalaiset
julkaisevat kesäkuun toisella viikolla ja loput syksyllä 2018. Piiri
voi asettaa ehdokkaiksi yhteensä 118 henkilöä.
Perussuomalaisten VarsinaisSuomen piiri
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Kirkkonummen PS 10 vuotta
KIRKKONUMMEN Perussuomalaiset ry (KirPeä) juhli kymmenvuotista taivaltaan. Yhdistys perustettiin 18.4.2008 ja on
tähän päivään mennessä kasvanut noin kolmenkymmenen
hengen tiiviiksi porukaksi, jossa
vallitsee hyvä yhteishenki ja yhdessä tekemisen meininki.
KirPeän puheenjohtaja Piia
Aallonharja luonnehtii yhdistystä ”hieman erilaiseksi äijäpuolueeksi”, sillä yhdistyksen
puheenjohtajiston ja valtuustoryhmän kaikki jäsenet ovat naisia. KirPeän jäsenistössä miehiä
ja naisia on suunnilleen yhtä
paljon, ja varavaltuutetuista
kolme on miehiä.
- Toimimme oikein hyvin yhteen. Meillä on täällä tosi hyvä
jengi ja kauhean mukavaa yhdessä, Aallonharja kertoo.
Viime kuntavaaleissa KirPeä
sai Kirkkonummen valtuustoon

neljä kunnanvaltuutettua, joista
yksi sittemmin loikkasi sinisiin.
Tällä hetkellä valtuustoryhmässä on kolme valtuutettua ja neljä varavaltuutettua.
- Teemme hyvää yhteistyötä kaikkien puolueiden kanssa. Mitään skismoja ei ole mihinkään suuntaan, vaan työtä
kirkkonummelaisten eteen tehdään hyvässä yhteisymmärryksessä. Maakuntavaalien valmistelu on vuorossa seuraavaksi.
Ehdokkaiksi haluavia on tällä
hetkellä kolme, ja Uudenmaan
piiri päättää, pääsevätkö kaikki mukaan. Sitten tulevatkin jo
eduskuntavaalit. Eiköhän niihin laiteta ehdokkaaksi valtuustoryhmämme puheenjohtaja,
puolueen poliittinen suunnittelija Riikka Purra, Aallonharja sanoo.
Mika Männistö

Pohjois-Karjalan piiri nimesi
eduskuntavaaliehdokkaita
POHJOISKARJALAN Perussuomalaiset piti kevätkokouksensa
Kiteellä Pajarin Hovissa.
Erityisen huolestuneita ollaan
mahdollisten maakuntavaalien aiheuttamasta demokratian kaventumisesta. On esitetty
kuntavaalin tulokseen viitaten
arvioita, että jopa viisi PohjoisKarjalan kuntaa jäisi kokonaan
ilman edustusta valtuustoon.
Perussuomalaiset pitävät nykyistä kiintiöpaikkajärjestelmää reilumpana pienten kuntien osalta.
Pohjois-Karjalassa on 10 940
työtöntä työnhakijaa. Hallituksen aktiivimalli edellyttää heiltä 18h/3kk työllistymistä. Perussuomalaiset katsoo, että
kuntien tulisi kantaa vastuuta
ja huolta heistä tarjoamalla kesän aikana mahdollisuus työllistyä. Valtuustot voisivat myöntää tähän lisärahoitusta vielä

tälle vuodelle. Se olisi konkreettinen kädenojennus jo päätettyjen toimien ohella, myös pitkäaikaistyöttömille. Puute on
työpaikoista, mahdollisuudesta
tehdä työtä.
Lisäksi Perussuomalaiset kannattaa muualla maassa kouluissa jo käytössä olevien kulunvalvontajärjestelmien
käyttöönottoa kouluihin. Kustannukset ovat vain noin 10 euroa oppilasta kohden, oppilaiden turvallisuus lisääntyy,
asiattomat pysyvät loitolla ja
vanhempien huolet vähenevät.
Eduskuntavaaliehdokkaiksi 2019 nimettiin Jussi Wihonen
(Joensuu), Mika Hiltunen (Kontiolahti), Marko Koskinen (Kitee) ja Sanna Antikainen (Outokumpu).
Perussuomalaisten PohjoisKarjalan piiri

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

Perussuomalaisuus kiinnosti
Pohjanmaan Suurmessuilla
PERUSSUOMALAISET on tuttu
vieras kerran vuodessa aina alkukeväisin Mustasaaren Botniahallilla järjestettävillä kaksipäiväisillä yleismessuilla. Messuilla
vieraili yhteensä yli 20 000 kävijää. Koska tapahtumaa markkinoidaan varsinkin Pohjanmaan
maakunnan alueella varsin
näyttävästi, niin on selvää, että
lähes puolet kävijöistä oli äidinkieleltään ruotsinkielisiä.
Perussuomalaiset ovat onnistuneet myönteisellä markkinailmeellään tuomaan puolueen
aatetta tutuksi pohjalaisille. Perussuomalainen sanoma kiinnosti ja aikaisempia vuosia
ahkerammin messuvieraat jäivät osastollemme keskustelemaan ja vaihtamaan mielipiteitä. Kiitosta tuli yllättäen myös
osastollamme vierailleilta lähikuntien muiden puolueiden
valtuutetuiltakin siitä hyvästä
työstä ja yhteistyökyvystä, jota
perussuomalaiset harjoittavat
valtuustoissaan.
Mustasaaren Perussuomalaisten puheenjohtaja ja Etelä-Pohjanmaan piirin toinen varapu-

heenjohtaja Micael Westerholm
on tehnyt erinomaista työtä raja-aitojen ja väärien käsitysten
sekä ennakkoluulojen murtamisessa äidinkieleltään ruotsinkielisten keskuudessa.
- Kyllä tässäkin asiassa pitkäjänteinen työ kantaa hedelmää.
Kun vertaa ensimmäisiin kertoihin, kun olimme näillä apajilla, niin eroa on meidän hyväksi
kuin yöllä ja päivällä. Ruotsinkielisten asenne meitä kohtaan
on pehmennyt ja mielenkiinto
meitä kohtaan on aivan selvästi lisääntynyt. Ja yhteistä säveltä
haetaan muualtakin kuin maahanmuutosta.
Westerholm näkee nimenomaan ruotsinkielisissä puolueen omaavan todellisen mahdollisuuden kannatuspohjan
laajentamiseksi.
- Pitää muistaa, ettei jokainen
äidinkieleltään ruotsia puhuva
suinkaan äänestä RKP:tä.
Ilmajoen Perussuomalaisten
puheenjohtaja Petri Saunamäki osallistui Pohjanmaan Suurmessuille ensimmäistä kertaa ja
piti näkemästään.

- Tuli hyvinkin selväksi, että
varsinkin nuori, kaksikielinen
sukupolvi ei enää lokeroi perussuomalaisia, vaan olen varma, että löydämme jatkossakin
yhä enemmän äänestäjiä, kannattajia ja jopa jäseniä ruotsinkielisistä.
Westerholm on tehnyt rannikko-Pohjanmaalla erinomaista pioneerityötä ja sen tueksi
löytyy jo faktaakin. Vaali vaalilta kannatuksemme nousee rannikko-Pohjanmaalla. Hitaasti,
mutta varmasti.
Vaasan perussuomalaisista
osastolla hääri molempina päivinä vajaan vuoden jäsenyydestä nauttinut Anne Jussila.
- Oli tosi mahtava ja avartava kokemus. Olin ensimmäistä
kertaa näillä messuilla ja se kannatti. Meillä oli osastollamme
niin mahdottoman hyvä fiilis ja
hauskaa, että se ilo tarttui varmasti messuvieraisiinkin. Vuorovaikutus oli erinomaista. Tällaisiin juttuihin lähden varmasti
jatkossakin.
Juha Rantala

KYMI
Perussuomalaisten
Kymen piirin
kevätkokous pidettiin
huhtikuussa
Imatralla.
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Kuva: Harri Laine

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

Vierailulla puoluetoimistolla ja eduskunnassa
ALLEKIRJOITTANUT ja Harri Laine Aurasta olivat hyvissä ajoin
Ravattulan Citymarketin pihalla
odottamassa Niinimäen tilausajon bussia, jolla menimme Turun Perussuomalaisten järjestämälle matkalle eduskuntatalolle
ja perussuomalaisten uudelle

puoluetoimistolle.
Saimme kunnian olla ensimmäinen vierailijaryhmä uudella
puoluetoimistolla. Eduskuntatalolla tapasimme perussuomalaisia kansanedustajia. Matka oli
hyvin järjestetty ja vatsan täytettäkin tarjottiin ravintola Vii-

dessä pennissä.
Kiitämme matkan järjestäjiä,
kansanedustajia ja puoluetoimiston henkilökuntaa.
Ilkka Soukka
Aura

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

Q Kokousilmoitukset lähetetään osoitteella: tapahtumat@SHUXVVXRPDODLVHWˉ

PS

Kokoukset & tapahtumat
tapahtumat@perussuomalaiset.fi

YLÖJÄRVI
Ylöjärven Perussuomalaisten kaupunginvaltuutettuja ja
muita luottamushenkilöitä tavattavissa PS-teltalla Ylöjärven markkinoilla lauantaina
26.5. Perussuomalaisten Pirkanmaan piirin puheenjohtaja Harri Vuorenpää saapuu paikalle klo 11. Kansanedustaja
Sami Savio on paikalla klo 1214. Tervetuloa keskustelemaan
kunnallisista, valtakunnallisista
tai mistä tahansa asioista.
JUUKA
Persut Juuan ABC:llä kuuntelemassa kansaa lauantaina 26.5.
klo 9-11. Tavattavissa aktiivisia
luottamushenkilöitä ja maakuntavaaliehdokkaita PohjoisKarjalasta. Tarjoamme mehua
ja grillimakkaraa. Tervetuloa läheltä ja kaukaa.
HELSINKI
PS Helsinki Laajasalo-päivillä
lauantaina 26.5. klo 10-14 Ylistalon pihalla. Tervetuloa teltalle!
VALTIMO
Persut S-market Valtimolla kuuntelemassa kansaa lauantaina 26.5. klo 11.30-13.
Tavattavissa aktiivisia luottamushenkilöitä ja maakuntavaaliehdokkaita Pohjois-Karjalasta. Tarjoamme mehua ja
grillimakkaraa. Tervetuloa läheltä ja kaukaa.

taan Perussuomalaisia Myyrmäen Kesämarkkinoille lauantaina 2.6. klo 10-14 Paalutorille,
Iskoskuja 3.

KIIMINKI
Kiimingin Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina
27.5. klo 13 Hannuksen koululla. Käsitellään sääntömääräiset
asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Hallituksen kokous klo 12. Tervetuloa!

HELSINKI
Helsingin Perussuomalaiset
telttailee Hakaniemen maalaismarkkinoilla sunnuntaina 3.6.
klo 9-15 Hakaniemen torilla.
Paikalla perussuomalaisia aktiiveja ja kaupunginvaltuutettuja. Tervetuloa keskustelemaan
ja noutamaan tuore PS-lehti.

TURENKI
Tervetuloa Janakkalan Perussuomalaisten tupailtaan
sunnuntaina 27.5. klo 14-18
Turengin Club Paratiisiin tutustumaan toimintaamme ja keskustelemaan ajankohtaisista
asioista. Alustavan suunnitelman mukaan kansanedustaja
Leena Meri on tavattavissa klo
16.30 eteenpäin. Kahvitarjoilu.

ROVANIEMI
Tervetuloa käymään Rovaniemen Perussuomalaisten teltalla kauppatorilla Rovaniemen
kesämarkkinoiden aikaan 5.7.6. klo 9-16. Paikalla niin yhdistyksen aktiiveja kuin myös
muita perussuomalaisia ihmisiä. Tule keskustelemaan ajankohtaisista aiheista.

HELSINKI
PS Helsingin keskusteluilta
Vuosaaressa sunnuntaina 27.5.
klo 15.30 osoitteessa Kaivonkatsojantie 14. Tilaisuudessa
kahvitarjoilu. Tervetuloa!
VANTAA
Vantaan Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
pidetään torstaina 31.5. klo 18
Peltolan koulun auditoriossa,
Lummetie 27, Tikkurila. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
VANTAA
Tervetuloa tapaamaan Van-

TURKU
Turun Perussuomalaiset järjestää vapaamuotoisia keskustelutilaisuuksia toimitilassaan
Leijonanluolassa, Kärsämäentie 31 (rivitalon kerhotilassa sisäpihan puolella) jokaisen
kuukauden ensimmäisenä tiistaina klo 18 alkaen. Vapaa pääsy. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu, tervetuloa!
POLVIJÄRVI
Perussuomalaisten PohjoisKarjalan piiri kiertää maakuntaa. Aktiivisia luottamushenkilöitä ja ehdokkaita
tavattavissa. Kuuntelemme
huolianne ja vastaamme ajankohtaisiin kysymyksiin. Tarjo-

amme grillimakkaraa ja mehua. Tervetuloa läheltä ja
kaukaa.
RAASEPORI
Raaseporin seudun Perussuomalaiset telttailee Pohjan Päivät -kylätapahtumassa lauantaina 9.6. klo 10-15. Tervetuloa!
HELSINKI
Kansalaisen kahvitunti joka
kuun toinen torstai klo 18-20
ravintola Cactuksessa, Mäkelänkatu 91. Vapaa pääsy, tervetuloa!

PS

Piirit

ETELÄSAVO
Perusuomalaisten Etelä-Savon piiri ry:n sääntömääräinen
kevätkokous pidetään sunnuntaina 27.5. klo 13 Mikkelin kaupungin valtuustosalissa.
Käsitellään sääntömääräiset
asiat. Kokouksen koollekutsujana piirihallitus. Kahvitarjoilu
ennen kokousta. Tervetuloa!
LAPPI
Perussuomalaisten Lapin piiri ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina
27.5. klo 13 Rovaniemen Tirolisalissa, Rovakatu 2. Käsitellään
sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana piirihallitus. Tervetuloa!
HÄME
Perussuomalaisten Hämeen
piiri ry:n ylimääräinen kokous

pidetään lauantaina 9.6. klo
14 Lopen kunnantalolla, Yhdystie 5. Kokouksen asialistalla
ovat maakuntavaalit ja eduskuntavaalit. Kokouksen koollekutsujana piirihallitus. Ennen
kokousta (klo 10-13) on mahdollisuus osallistua koulutuskeskus Pekasuksen some-koulutukseen. Tervetuloa.
POHJOISPOHJANMAA
Perussuomalaisten Pohjois-Pohjanmaan piiri ry:n
ylimääräinen kokous pidetään lauantaina 9.6. klo
12 Päiväkeskuksessa, Töllintie 3, Muhos. Käsiteltävät asiat:
kokouksen avaus, kokouksen
järjestäytyminen, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, todetaan äänioikeutetut jäsenyhdistysten edustajat
sekä muut läsnäolijat, esitetään edellisvuoden tilit ja tilinpäätös, luetaan tilintarkastajien lausunto, päätetään
tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä piirihallitukselle ja
muille tilivelvollisille, esitetään
vahvistettavaksi piirihallituksen laatima edellisen vuoden
toimintakertomus, eduskuntavaaliehdokkaiden valinnan delegointi piirihallitukselle sekä muut mahdolliset
asiat ja kokouksen päättäminen. Yhdistysten kokousedustajien toteamiseksi on oltava
pöytäkirjanote syyskokouksesta 2017 ja jäsenmaksuasioiden
on oltava kunnossa. Kokouksen koollekutsujana piirihallitus. Tervetuloa!
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KUVAT LEHTIKUVA

Näin kirjoitat palstalle:
Kirjoita lyhyesti ja ytimekkäästi. Kirjoituksen pituus saa olla korkeintaan 1 500 merkkiä! Laita mukaan
kirjoittajan yhteystiedot, jotka jäävät vain toimituksen tietoon. Toimitus voi otsikoida ja lyhentää kirjoituksia. Lähetä mielipiteesi osoitteella: toimitus@perussuomalaiset.fi tai Yrjönkatu 8-10, 00120 Helsinki.

Vaalit lähestyvät
NYT kun lakisääteiset eduskuntavaalit ovat noin vuoden kuluttua, olisi ensiarvoisen tärkeää, että puoluejohto
ja kansaedustajat jalkautuisivat
kansan pariin.
Vaikka eduskunnassakin perussuomalaista totuutta esille
tuodaan, se ei kuitenkaan tänä
valemedioiden aikana pääse
kansalaisten tietoisuuteen. Mikään ei voita kasvokkain tapahtuvaa tiedottamista, joten ylös,
ulos ja toreille, sillä nyt taas
voimme olla ylpeitä perussuomalaisuudestamme, kun saatiin
pöytä puhdistettua “jäniksen
papanoista”.
Koti, uskonto ja isänmaa, siinä kolme kovaa, joihin voimme
luottaa nyt ja tulevaisuudes-

sa, sillä niillä tämän maan henkinen ja fyysinen koskemattomuus on saavutettu, vaikka nyt
sitä ollaankin uhraamassa Brys-

Unkari ja EU

selin valvontakomissiolle.
Arvi Matias Marjamäki
Tampere

Toisen luokan kansalaisena omassa maassa
NIIN se saatiin kituutettua taas
pitkä talvi jaloista. Pelätty aktiivimalli astui voimaan, vaikka kukaan ei edes oikein tiedä,
mikä se on. No, pääasia siinä kuitenkin on, että saadaan
leikattua työttömien “suurista” tuloista edes osa pois - kunniakansalaisiahan tämä ei tietenkään koske.
Tämä aktiivimalli ei oikein toimi meillä osatyökykyisillä. Aika

harva ottaa töihin/harjoitteluun
henkilöä, joka ei saa tehdä juuri
mitään. Oma lääkärikin ehdotti ja kirjoitti lausunnon osa-aikaeläkkeestä, mutta vakuutuslääkärin mielestä allekirjoitus
oli väärä.
Kunniakansalaiset jaksavat
meluta ja haukkua meitä toisen
luokan kansalaisia. Mutta kirjoitapa siitä sosiaalisessa mediassa, niin olet natsi tai rasisti -

päälle tulee vielä esto.
Että tällaisia tuntemuksia pitää jäähdytellä tuolta kaulan
jatkeena olevasta häkäpöntöstä. Onneksi kesän jälkeen tulee
syksy ja pääsevät toisen luokan
kansalaisetkin marjoja/palautuspulloja keräämään, jos niitä
ei ehditä verotettavaksi tuloksi laittaa.

UNKARISSA käytiin parlamenttivaalit ja voittajaksi nousi taas
Fidesz-puolue. Pääministerinä
jatkaa puolueen Viktor Orban.
EU:n tasolla Orbania syytetään
muun muassa korruptiosta, sananvapauden rajoittamisesta ja
maahanmuuttovastaisuudesta.
EU-parlamentissa Fidesz kuuluu EPP-ryhmittymään. EPP on
suurin puolue EU-parlamentissa. Orbanin aatetovereita ovat
mm. EU-komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker, Saksan Angela Merkel, Espanjan
pääministeri Mariano Rajoy ja
Suomen valtiovarainministeri Petteri Orpo. EPP:llä on valtaa
vaikka muille jakaa.
Virallinen EU arvostelee ja paheksuu Unkaria ja Orbania,
mutta normaalissa elämässä:
”En usko, että Unkarin ja EU:n
suhteisiin on tulossa mitään
isoa muutosta. Orban on tuttu mies EU:n pääkaupungissa”, sanoo ulkoministeri Timo
Soini (Etelä-Suomen Sanomat
10.4.). Siis EU-liturgia kritisoi Orbania ja Unkaria, mutta toisessa lauseessa pidetään veljelli-

sesti yhtä.
Hieman kuten Suomessa äskettäin. Kootaan joukko ihmisiä keskustelemaan Suomen
valtion yritystuista. Paikalla
ovat tukien saajat, jotka toteavat, että ei meiltä tukien saajilta yhtään mitään tukia voi ottaa pois. Kokous päättyy. Kaikki
kertovat, että asia oli kuulemma kovin vaikea. Vai niin, miksi ja mitä varten esimerkiksi Viking Linea on tuettu ja tuetaan
sadoilla miljoonilla euroilla?
Kyllä ne paatit seilaavat laivanvarustajien rahoillakin.
Eikä ihme, että unkarilaiset pitävät Orbanista. Työttömyysprosentti on 3,8, palkat nousevat ja jopa kuusi prosenttia
maan bruttokansantuotteesta muodostuu EU:n antamasta
rahoituksesta. Orban on tajunnut pelin hengen. Otetaan löysä EU-raha pois ja jaetaan sitä
omille. Yli kaksikymmentä vuotta Suomi on käsittänyt tämän
asian toisin päin.
Jani Mannerheimo

J.Nyyssölä, Kemi

Salatun Jumalan työkohteina
OLEMME kirkkovuoden myötä saaneet elää juhlapuoliskoa, ensi sunnuntaista Pyhän
Kolminaisuuden päivästä alkaa sitten juhlaton puolisko.
Olemme saaneet käydä läpi
kirkkovuoden avulla ymmärrettävämmiksi käyvät pelastushistoriamme tapahtumat: jouluna Jeesuksen tulo ihmiseksi,
pitkänäperjantaina hänen kärsimyksensä ja ristinkuolemansa syntiemme sovitukseksi,
pääsiäisenä riemullinen ylösnousemus kuoleman voittajana ja viime pyhänä helluntaina Jeesuksen lupaaman Pyhän
Hengen saaminen pelastukseksemme. Tästä kaikesta tuleekin esiin ensi pyhän nimi
kolminaisuus: Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen meidät
on jo siunattu kasteessa. Samoin myös aloitetaan jumalanpalvelukset ja päätetään
Herran siunauksella kolmiyhteisen Jumalan nimeen.
Pyhän Kolminaisuuden päivän aiheena on salattu Jumala. Jumalan olemus ja hänen
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pyhyytensä kätkeytyy meiltä salaisuuden verhoon ja kuitenkin Hän on laittanut iankaikkisen elämän meidän
sydämiimme. Siionin virsissä
sanotaankin: “Salattu tarkoitus on Jumalalla. Hän lapsiansa johtaa armon alla täyttäen
suurta armopäätöstään. Näin
kuuluu armon ilosanoma: Elämän lahjat Jeesus meille kantaa, anteeksi salaisetkin synnit
antaa. Salattu se.”
Yhtenä Kolminaisuuden päivän tekstinä on Matteuksen
evankeliumin loppujakeet Jeesuksen meille antamana tehtävänä yhdistetty kaste-, opetus- ja lähetyskäsky: “Menkää
ja tehkää kaikki kansat minun
opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea,
mitä minä olen käskenyt noudattaa!”
Kerran suuressa pohjoismaisessa ylioppilaskokouksessa
tuhatlukuinen joukko kuunteli seisaalleen nousten Skan-

dinavian maiden kuninkaiden
tervehdyssähkeitä. Tämän jälkeen lähetyslääkäri ilmoitti kokouksella saapuneesta vielä
yhdestä kuninkaallisesta sanomasta, joka oli juuri tämä
Jeesuksen lähetyskäsky! Allekirjoituksena oli Christus Rex
– Kristus kuningas. Näin Vapahtajamme kuninkuus ja sen
yhteys lähetyskäskyyn sai hienon ja sattuvan ilmauksensa.
Pahalla näyttää olevan suuri valta niin maailmassa kuin
jopa omassa elämässämmekin. Mutta kuitenkin Jeesukselle on annettu kaikki valta
taivaassa ja maan päällä. Pahan valtakin on hänelle alistettu. Näin saamme olla voittajan
seuraajia ja lopullisena päämääränämme on voittopalkinto, jonka saajiksi Jumala on
meidät kutsunut taivaallisella
kutsumisella Kristuksessa Jeesuksessa: taivaan kultaniityillä
on oleva kotimme!
Anssi Joutsenlahti
rovasti
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Oikeudentaju koetuksella
VASTAISUUDEN varalta on
enemmän kuin toivottavaa, että
Turun puukottajan tuomiosta
tulee kyllin raskas - kyse on ennakkotapauksesta. Tuomion tulee viestittää muille vastaavia
rikoksia suunnitteleville, ettei
Suomessa kannata tällaisiin tekoihin ryhtyä.
Suomalaisten oikeustajua
koetellaan jatkuvasti tuomioistuinten löysillä tuomioilla.
Rattijuopot, raiskaajat ja talousrikolliset pääsevät kuin koira
veräjästä mitättömin tuomioin.
Rattijuoppo tuhoaa elämää
maassamme lähes joka päivä liian usein uhrina on lapsi.

10-vuotiaan raiskaus ei ilmeisesti olekaan suuri rikos, jos tekijä vapautetaan tai päästetään
ehdonalaisella tuomiolla. Uhri
sen sijaan kärsii tästä väkivallanteosta loppuelämänsä.
Tällä hetkellä Suomen oikeuslaitos ei vastaa kansalaisten oikeustajua. Oikeuslaitoksen pitäisi kuitenkin demokratian
perusyksikkönä ilmentää yleistä
oikeustajua.
Turun ääri-islamistin tuomio
tulee ratkaisemaan, houkutellaanko vastaavanlaisia hirmutekoja lisää Suomeen.
Arto J. Heinämäki

Lahden huumeongelmaan
puututtava
HELSINGIN SANOMAT uutisoi
(8.5.), että Lahdesta on tullut
Suomen huumesatama, jossa
aineita myydään kauppakeskuksessa keskellä kirkasta päivää. Artikkelin mukaan huumeidenkäyttö on lisääntynyt
Suomessa ja Lahden tilanne voi
olla maan huonoimpia.
Tämähän ei sinänsä ole mikään uusi uutinen, sillä aiheesta on uutisoitu aikaisemminkin. Maaliskuussa poliisi teki
yritysten ja asukkaiden pyynnöstä kolme muutaman tunnin
valvontaiskua kaupungin keskustassa ja sieltä löytyi muun
muassa kymmenen etsintäkuulutettua sekä huomattava määrä vaarallisia esineitä ja huumeita.
Myös parin vuoden takaisen jätevesitutkimuksen mukaan Lahdessa käytettiin asukaslukuun suhteutettuna
enemmän amfetamiinia kuin
muissa Suomen suurissa kaupungeissa. Vertailussa oli mukana kuusikymmentä eurooppalaiskaupunkia. Vain neljässä
eurooppalaiskaupungissa amfetamiinin käyttö oli yleisempää kuin Lahdessa.
Erityisen huolestuttavaa on
se, että poliisin tietoon tulleiden huumausainerikosten määrä lisääntyi Lahdessa vuosina
2010–2017 yli 70 prosenttia,
kun koko maassa kasvua oli 28
prosenttia. Ja poliisin mukaan
tilanne näyttää huononevan
edelleen. Tämän vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden
aikana huumausainerikosten
määrä kasvoi jälleen lähes 30
prosenttia viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.
Nämä uutiset ja tilastot eivät mairittele Lahtea, joka haluaa houkutella kaupunkiin uusia
veronmaksajia ja nostaa muutenkin kaupungin imagoa.
Lahdessa on panostettu voimakkaasti ympäristöhankkei-

siin ja kaupunkimme onkin
toistamiseen ehdolla Euroopan
vihreäksi pääkaupungiksi 2020.
Täällä keskustellaan siitä, millä toimenpiteillä kaupungeista tehdään hiilineutraaleja sekä
järjestetään Smart & Green Lahti -seminaareja. Myös Lahden
henkilökohtaisen päästökauppamallin on tarkoitus alkaa
syyskuussa 2019.
Väheksymättä lainkaan näitä
hienoja ympäristöhankkeita ja
tavoitteita toivoisin kuitenkin,
että Lahdessa paneuduttaisiin samalla intohimolla näiden
huume- ja rikollisuustilastojen parantamiseen kuin ympäristöasioihin. Huumeongelma
kun aiheuttaa paljon inhimillistä kärsimystä ja koskettaa monia muitakin kuin vain itse käyttäjiä, esimerkiksi huumeiden
käyttäjien lapsia ja muita omaisia.
Suomalaiset arvostavat tuoreen Pellervon taloustutkimuksen (PTT) arvotutkimuksen
mukaan eniten turvallisuutta.
Tutkimuksen mukaan suomalaisten arvot ovat muuttuneet
kolmessa vuodessa. Turvallisuus on päihittänyt maailmanparantamisen.
Maarit Tuomi
lähihoitaja, kaupunginvaltuutettu (ps.)

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

Sote-uudistuksen vaikutus vanhuksiin
VANHUSTEN palvelut ovat jo
tällä hetkellä kriisissä, ja odotamme jännityksellä, mikä on tilanne sote-uudistuksen jälkeen.
Vanhuspalveluja tarvitaan lisää,
mutta sote-uudistuksen tavoitteena on saada vanhustenpalveluista säästöjä lähes miljardi euroa.
On huolestuttavaa, että leikkaus kohdistuu heikko-osaisiin
vanhuksiin. Näinkö kohdellaan
sotien jälkeen syntyneitä, joiden
lapsuus on usein ollut niukkuuden ympäröimä?
Valtioneuvoston teettämien
laskelmien mukaan ympärivuorokautisen hoivan vähentämisellä ja kotihoivan lisäämisellä tuotettaisiin puolen miljardin
euron vuotuinen säästö, joka tulee siitä, kun vanhus hoidetaan
kotona, kotiavun turvin, pärjäsi hän tai ei.
Jo tällä hetkellä on monia yksinasuvia muistisairaita ja yksinäisiä vanhuksia, joilla ei ole
saatavissa riittävästi tarvittavia palveluja. Kotihoito käy pikaisesti tekemässä välttämättömimmät hommat ja hoitajat
vaihtuvat tiheään. Kuinka näistä
palveluista pystytään karsimaan
lisää, jos niitä ei ole tarpeeksi tällä hetkelläkään?
Ylen A-studiossa 26.4.18 kotihoidon asiakkaana olleen
vanhuksen omainen kertoi
pitäneensä kirjaa hoitajien käyn-

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.

nistä, ja todenneen että kolmen
kuukauden aikana hänen isällään oli käynyt 61 eri hoitajaa.
Hallituksen kärkihankkeissa
on yhtenä tavoitteena ollut ”kehittää iäkkäiden ihmisten kotiin
annettavien palvelujen määrää
ja sisältöä”. Nykyään korostetaan teknologian lisäämistä sekä
avustavia innovaatioita vanhustenhoidossa, kuten robotteja ja
erilaisia teknologisia ratkaisuja,
jotka helpottavat kotona asuvien vanhusten arkea. Kuitenkaan
edistynytkään teknologia ei korvaa ihmistä.
Vielä valinnanvapaudesta
sen verran, että en voi ymmärtää, miten huonokuntoiset vanhukset ja muistisairaat pystyvät
valitsemaan itselleen sopivaa
palveluntuottajaa sekavasta tarjonnan viidakosta. Valinnan tekeminen voi koitua vaikeaksi,
varsinkin jos kyseessä on monisairas ihminen ja suuri palveluntarve.
Asiantuntijoiden mukaan paljon hoitoa vaativien, vanhusten
ja muistisairaiden tarvitsemat
palvelut tulisi jättää valinnanvapauden ulkopuolelle.
On ikäihmisiä, jotka haluavat
asua omassa kodissa loppuun
saakka ja heidän toivettaan tulee kunnioittaa. Monissa kunnissa kotihoidossa on käytössä
moniammatillinen, tiimilähtöinen työnjakomalli, jossa toimii

alueen koosta riippuen 3-6 kodin- tai lähihoitajaa. Sairaanhoidollisesta puolesta vastaa
kotisairaanhoitaja tai terveydenhoitaja. Tiimin asiakkaille on nimetty vastuuhoitaja.
Tiimityömallia tulisi vielä kehittää siten, että asiakkaan luona
kävisivät samat henkilöt, jotka
tulisivat näin asiakkaalle tutuiksi. Kotihoidon työn jatkuvuuden
kannalta on tärkeää tehokas tiedonvaihto, työvuorosuunnittelu
sekä työn organisointi.
Viime aikoina ovat puhuttaneet kotihoidossa tapahtuneet
laiminlyönnit ja tiedottamisen
puute. Vanhuspalvelulaissa säädettiin julkisille palvelujen tuottajille velvollisuus ottaa käyttöön omavalvonta vuoden 2015
alussa. Omavalvonnan avulla
voidaan kehittää ja seurata palvelujen laatua sekä yksikön toimintaa.
Tavoitteena on, että vanhus
pärjää kotiavun turvin mahdollisimman pitkään ja kokee elämänsä turvalliseksi ja mielekkääksi. Vanhuksille ja sairaille
tulee saada kaikkina vuorokauden aikoina tarvittavat palvelut
kotona, palveluasumisessa ja laitoksessa.
Vuokko Hämäläinen
terveystieteiden maisteri,
sairaanhoitaja, Kuopio

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

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

POSTINUMERO JA -TOIMIPAIKKA

KOTIKUNTA

HETU JA KANSALAISUUS

AMMATTI / TOIMI / KOULUTUS

PUHELIN

SÄHKÖPOSTI

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS
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PS O TA Y H T E Y T TÄ !
PUOLUETOIMISTO
PERUSSUOMALAISET RP
Iso Roobertinkatu 4, 00120 Helsinki, Puh. 0207 430 800
www.perussuomalaiset.fi
Puoluesihteeri • Riikka Slunga-Poutsalo
Puh: 040 505 1660 • riikka.poutsalo@perussuomalaiset.fi
Järjestöjohtaja • Ossi Sandvik
Puh: 0400 926 908 • ossi.sandvik@perussuomalaiset.fi
Hallintojohtaja • Kai Järvikare
Puh: 040 172 7560 • kai.jarvikare@perussuomalaiset.fi
Toimistopäällikkö • Tiina Sivonen
Puh: 0400 917 354 • hallinto@perussuomalaiset.fi
Toimistosihteeri• Sirje Mänd
Puh: 040 573 0160 • sirje.haaranen@perussuomalaiset.fi
Talouspäällikkö (osa-aikainen) • Auli Kangasmäki
Puh: 0400 917 352 • auli.kangasmaki@perussuomalaiset.fi
Taloussihteeri • Eija Ihatsu-Repo
Puh: 040 630 8773 • laskenta@perussuomalaiset.fi
Kuntasihteeri • Heimo Konttinen
Puh: 040 631 3440 • heimo.konttinen@perussuomalaiset.fi
Työmies • Matti Putkonen • Puh: 0207 430 809
0400 904 447 • matti.putkonen@perussuomalaiset.fi
Poliittinen suunnittelija • Riikka Purra
Puh: 040 547 7703 • riikka.purra@perussuomalaiset.fi
Poliittinen suunnittelija • Sakari Puisto
Puh: 050 359 1370 • sakari.puisto@perussuomalaiset.fi
Projektisuunnittelija • Jaana Vesterinen-Prähky
Puh: 040 661 6919 • tuki@perussuomalaiset.fi
Jäsenasiat • Puh: 040 631 7099
jasenasiat@perussuomalaiset.fi

PIIRIEN PUHEENJOHTAJAT
ETELÄ-POHJANMAA
Jukka Mäkynen • Puh: 050 543 0231
uglyjukka@gmail.com
ETELÄ-SAVO
Jari Rajapolvi • Puh: 040 815 3639
rajapolvi@gmail.com
HELSINKI
Markku Saarikangas • Puh: 0400 361 018
pj@perushelsinki.fi
HÄME
Mira Nieminen • Puh: 040 504 6494
mira.a.nieminen@gmail.com
KAINUU
Pertti Ahlqvist • Puh: 0400 232 591
pertti.ahlqvist@saunalahti.fi

KESKI-POHJANMAA
Arto Pihlajamaa • Puh: 0400 167 832
arto.pihl@kase.fi
KESKI-SUOMI
Tapani Mäki • Puh. 09 432 4054
tapani.maki@eduskunta.fi
KYMI
Ilpo Heltimoinen • Puh: 040 701 747
ilpo@heltimoinen.fi
LAPPI
Mika Mikkonen • Puh: 046 528 1112
mikamikkonenpalaute@nullgmail.com
PIRKANMAA
Harri Vuorenpää • Puh: 040 725 7128
harrivuorenpaaps@gmail.com
POHJOIS-KARJALA
Marko Koskinen • Puh: 0400 927 200
marko@nullmakesafe.fi
POHJOIS-POHJANMAA
Ahti Moilanen • Puh: 044 550 0297
ahti.moilanen@hotmail.fi
POHJOIS-SAVO
Pia Pentikäinen • Puh: 046 593 7968
pia.pentikainen@gmail.com
SATAKUNTA
Tapio Laurila • Puh: 040 861 6430
tapioj.laurila@gmail.com
UUSIMAA
Timo Riskilä • Puh: 044 261 1161
riskilatimo@gmail.com
VARSINAIS-SUOMI
Vilhelm Junnila • Puh: 044 500 1982
posti@vilhelmjunnila.fi
PERUSSUOMALAISET NAISET
Puheenjohtaja • Ritva Elomaa
Puh: 050 512 0806
ritva.elomaa@eduskunta.fi
PERUSSUOMALAISET NUORET
Puheenjohtaja • Samuli Voutila
Puh: 0400 988 960
samuli.voutila@ps-nuoret.fi
Pääsihteeri • Marika Sorja
Puh: 040 653 2960
sihteeri@ps-nuoret.fi
www.ps-nuoret.fi

OPINTOKESKUS PEKASUS
Rehtori • Lasse Lehtinen
Puh: 06 873 358 • lasse.lehtinen@pekasus.fi
PERUSÄIJÄT
Puheenjohtaja • Mikko Wikstedt
Puh: 050 30 11 990 • mikko.wikstedt@gmail.com
PERUSYRITTÄJÄT
Puheenjohtaja • Veikko Granqvist
Puh. 044 9717830 • veikko.granqvist@perusyrittajat.fi
EUROPARLAMENTTIRYHMÄ
MEP Jussi Halla-aho
Puh: +358 44 976 3628
jussi.halla-aho@europarl.europa.eu
jussi.halla_aho@perussuomalaiset.fi
Avustajat / Halla-Aho
Sanni Kulkki • Puh: +32 471 691 818
sanni.kulkki@europarl.europa.eu
Mikael Lith • Puh: +32 2 283 71 21
mikael.lith@europarl.europa.eu
MEP Pirkko Ruohonen-Lerner
Puh: +358 50 512 2788
pirkko.ruohonen-lerner@europarl.europa.eu
Avustajat / Ruohonen-Lerner
Maria Sainio • Puh. +32 2 28 47757
maria.sainio@ep.europa.eu
PUOLUEHALLITUS
Puheenjohtaja • Jussi Halla-aho
Puh: +358 44 976 3628
jussi.halla_aho@perussuomalaiset.fi
1. Varapuheenjohtaja • Laura Huhtasaari
Puh: (09) 432 3045
laura.huhtasaari@eduskunta.fi
3. Varapuheenjohtaja • Juho Eerola
Puh: (09) 432 3013
Puoluesihteeri • Riikka Slunga-Poutsalo
Puh: 040 505 1660 • riikka.poutsalo@perussuomalaiset.fi
Eduskuntaryhmän pj. • Leena Meri
Puh: (09) 432 3165 • leena.meri@eduskunta.fi
MUUT JÄSENET:
Anssi Joutsenlahti • Puh: (02) 572 2205
anssi.joutsenlahti@dnainternet.net
Irma Kemppainen Puh: 040 738 5402
irma@asuntogalleria.fi
Ahti Moilanen Puh: 044 550 0297
ahti.moilanen@hotmail.fi
Veijo Niemi • Puh: 0400 627 264
veijo.niemi@elisanet.fi

Mira Nieminen
mira.a.nieminen@gmail.com
Pia Pentikäinen • Puh: 046 593 7968
pia.pentikainen@gmail.com
Marke Tuominen • Puh: 0400 925 187
marke.tuominen@pp1.inet.fi
EDUSKUNTARYHMÄ
Juho Eerola
Ritva Elomaa
Teuvo Hakkarainen
Laura Huhtasaari
Olli Immonen
Arja Juvonen
Toimi Kankaanniemi
Rami Lehto
Jani Mäkelä
Leena Meri
Mika Niikko
Tom Packalén
Mika Raatikainen
Jari Ronkainen
Sami Savio
Ville Tavio
Ville Vähämäki

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

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