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Emopuoluettaan yli kaksi kertaa vanhempi

Espoon Perussuomalaiset
täytti 50 vuotta
Espoon Perussuomalaiset täytti 50 vuotta maanantaina 20.8.2018. Vaikka voi tuntua nurinkuriselta, että puolueen paikallisosasto on melkein kolmekymmentä vuotta itse
puoluetta vanhempi, on useilla muillakin perussuomalaisten paikallisosastoilla sama tilanne.
ASIA selittyy tietysti puolueen SMPtaustalla, jolloin monet vielä edelleenkin toimivista paikallisosastoista
perustettiin. Vaikka SMP teki konkurssin vuonna 1995, jäivät monet
osastoista elämään nimenvaihdoksen
jälkeen uuden emopuolueen yhteyteen. Niinpä yhdistysrekisteristä löytyy vielä tänä päivänäkin useita perussuomalaisia paikallisyhdistyksiä, jotka
on perustettu 60-luvun lopulla tai
70-luvun alussa.
- Espoon Perussuomalaisille kuuluu
edelleen oikein hyvää, vaikka eduskuntaryhmän hajoamisen myötä meiltäkin muutama loikkasi sinisiin. Loikkarien määrä jäi kuitenkin vähäiseksi
ja suurin osa jäsenistöstä jäi meille.
Järjestämme kovasti toimintaa ja tapahtumia ja kaikki rullaa oikein mukavasti eteenpäin, kertoo Espoon Perussuomalaisten puheenjohtaja Suvi
Karhu.

Näyttävää työtä
ammattimaisella otteella
Karhu itse on ollut Espoon Perussuomalaisten toiminnassa mukana
seitsemän vuotta, joiden aikana yhdistyksen toimintatavat ovat merkittävästi kehittyneet. Takavuosien ”puuhailukerhosta” on siirrytty selvästi
ammattimaisempaan otteeseen.
- Valtuustoryhmä on tehnyt varsin
näyttävää työtä, ja monet valtuutettujen puheet ja teot saavat paljon näkyvyyttä paikallislehdissä, samoin kuin
lukuisat luottamushenkilöt lautakunnissa. Espoo on suuri kaupunki, ja Espoon Perussuomalaisilla huomattavan

paljon luottamustoimia ja lautakuntapaikkoja, Karhu kertoo.

Vaalit tuottavat kovasti töitä
Lähiaikoina Espoon Perussuomalaisia haastavat useat lyhyen ajan sisällä
tulossa olevat vaalit. Seurakuntavaalit järjestetään jo pian, ja niistä yhdistys aikoo ottaa kopin. Ensi vuonna
seuraavat eduskunta- ja EU-vaalit, joita varten niin ehdokkaat kuin paikallisyhdistyskin tulevat olemaan paljon
esillä ja näkyvillä. Maakuntauudistuksen kaatumista toivotaan, mutta maakuntavaaleihin valmistaudutaan siitä
huolimatta.
- Espoon Perussuomalaisilla on tällä hetkellä noin 160 jäsentä, vaikka
puolueen jäseniä kaupungissa on toki
paljon enemmän. Yhdistyksen jäsenmäärä on ollut koko ajan voimakkaassa kasvussa. Espoon Perussuomalaisiin on viimeksi kuluneen vuodenkin
aikana liittynyt jo noin parikymmentä uutta jäsentä. Jos olet espoolainen
puolueen jäsen mutta et vielä Espoon
Perussuomalaisten jäsen, saa ottaa yhteyttä, Karhu toivottaa.

Jäsenistö nuorentunut
Espoon Perussuomalaisten 2. varapuheenjohtaja Seppo Kallunki on ollut yhdistyksessä mukana jo kymmenen vuoden ajan ja toiminut myös
kansanedustaja Arja Juvosen vaalipäällikkönä viime vaaleissa kuten
myös seuraavissa. Kuluneiden vuosien
aikana on jäsenistö selvästi nuorentunut vanhojen SMP-taustaisten konka-

Espoon Perussuomalaisten puheenjohtaja Suvi Karhu ja puolueen standaarilla palkittu Veikko
Granqvist vastaanottivat onnittelut
puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalolta.
rien pikku hiljaa eläköityessä.
- Puheenjohtajavaihdoskin muutti
kannatusprofiilia selvästi nuorempaan
suuntaan. Perussuomalaiset on ainoa
puolue, joka ei ole kymmenen vuoden
aikana muuttanut linjaansa. Olemme
edelleen kansan asialla ja kuuntelemme kenttää, Kallunki kertoo.
Espoon Perussuomalaiset onkin saanut mainetta yhdistyksenä, joka on
hyvin paljon esillä kentällä, ja sen tapahtumissa käy väkeä muualtakin
kuin Espoosta.
- Olimme hyvin pidettyjä viime vaaleissa ja samaan pyritään nytkin, Kallunki sanoo.

Media ohjaa gallupeilla kansan
äänestyskäyttäytymistä
Tulevissa vaaleissa haastetta tulee
aiheuttamaan perussuomalaisista irronnut sinisten ryhmä, joka on melko aggressiivisesti hyökkäillyt perussuomalaisia vastaan ja tulee varmasti
käyttämään samaa strategiaa myös
vaaliaseena. Täytyyhän sitä jotain

Kansanedustaja Arja Juvonen keskusteli kansalaisten kanssa Espoon
Perussuomalaisten suuressa toritapahtumassa. Kuva: Suvi Karhu
keksiä, kun kannatus laahaa alle prosentin lukemissa.
- Perussuomalaisten kannatus ei
eduskuntaryhmän hajoamisen jälkeenkään ole muuttunut juuri miksikään. Gallupeihin ei kuitenkaan pidä
tuijottaa, sillä ne eivät useinkaan pidä
paikkaansa. Media ohjaa niillä kansan äänestyskäyttäytymistä, ja omasta mielestäni gallupit pitäisikin lailla
kieltää vaalien alla, Kallunki toteaa.
Kallunki korostaa jalkautumisen ja
perinteisen vaalityön merkitystä vielä
some-aikanakin. Viime vaaleissa Espoon Perussuomalaiset kiersivät Uudellamaalla lähes jokaisen kunnan ja
yhdistys sai paljon myönteistä huomiota varsinkin pienissä kunnissa, minne poliitikot eivät usein eksy.
- Arja Juvosen kanssa kiersin joka
puolella Suomea ja saimme paljon hyviä kommentteja, että on hienoa, kun
kansanedustajat löytävät tännekin,
Kallunki kertoo.
■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
KUVAT MATTI MATIKAINEN

taa itseään

idat
Vähävaraisilla ei ole enää varaa ho

A s u m i s k u l ut
k a s va n e e t
s i e t ä m ät t ö m i k s i
Jyväskyläläinen Irja Vainio esitti perussuomalaisille huolensa elinkustannusten
noususta ja hallituksen toimista kurjistaa
vähävaraisten elämää entisestään.
ELÄKKEELLÄ oleva Irja
Vainio asuu yksin öljylämmitteisessä omakotitalossa
Jyväskylässä. Vainio pelkää
kokoomuslaisen valtiovarainministeri Petteri Orpon aikeita valtion budjettiin. Mahdolliset veronkevennykset on
tarkoitus kuitata ympäristöja haittaveroilla.
- Eläkeläisillä kaikki maksut
nousevat. Orpolla ei ole kokonaisvaltaista huolta asioista. Asumiskuluja tulisi hillitä,
eikä kasvattaa. Sen takia minulla ei ole varaa ostaa uusia
lääkkeitä tai hoidattaa itseäni,
jotta oma toimintakyky pysyisi yllä, Vainio harmittelee.

Ihmisillä ei ole varaa
asua tuloillaan
Vainio kertoi huolensa perussuomalaisten lappeenrantaiselle kansanedustaja Jani
Mäkelälle, kun he tapasivat Jyväskylän Perussuomalaisten järjestämässä yleisötapahtumassa sunnuntaina.
- Jos hallitus sanoo korottavansa haittaveroa, niin onko
kyse taas lämmityspolttoaineen veron nostamisesta? Sitä me perussuomalaiset
vastustimme jo viime kerralla. Jos ihmisillä on taloissaan
öljylämmitys, niin se menee
entistä kalliimmaksi.
Mäkelästä suuntaus asumiskustannusten kasvattamisesta on täysin kestämätön.
- Ihmisillä ei ole enää varaa asua niillä tuloilla, joita he saavat. Tätä epäkohtaa
me perussuomalaiset olemme yrittäneet korjata, Mäkelä kertoo.

Veroja syydetään
maahanmuuttoon
Myös perussuomalaisten
puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo osallistui Jyväskylän tapahtumaan.
- Istuva hallitus on rampa ankka, joka koettaa pysyä
koossa vuodenvaihteen yli.
Siellä ei ole esimerkiksi minkäänlaista jälkeä sosiaalie-
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tuuksien indeksijäädytyksien purkamisesta, vaikka niin
sovittiin, kun perussuomalaiset olivat hallituksessa. Pienituloisten elämää oli määrä
helpottaa, kun talous kääntyy nousuun, Slunga-Poutsalo
muistuttaa.
Hän arvostelee keskustalaisen pääministeri Juha Sipilän hallitusta kahdella lompakolla pelaamisesta.
- Hallituksessa vallitsee
kahden lompakon politiikka. Oman vähävaraisen kantaväestön asiat yritetään hoitaa muka tyhjällä lompakolla,
kun toisella lompakolla syydetään holtittomasti rahaa
maahanmuuton kustannuksiin.
Perussuomalaista kenttäväkeä Slunga-Poutsalo kiittelee
aktiivisuudesta ja ennakoi,
että tulossa on poliittisesti sekä vaalien suhteen rankka ja mielenkiintoinen talvikausi.
- Edessä ovat useat eri vaalit. Jäsenistö tuntuu olevan
hyvässä valmiudessa ja liikkeellä. Kentällä kuhisee siihen malliin, että tästä tulee jotain sellaista, mitä Ylen
gallupit eivät osaa ennustaa,
Slunga-Poutsalo myhäilee
tyytyväisenä.

“Hallituksessa
vallitsee kahden
lompakon politiikka.”
Jyväskyläläinen
Irja Vainio kertoi huolistaan
perussuomalaisten kansanedustaja Jani
Mäkelälle.

Sote uhkaa kaatua
Jyväskyläläinen pitkän linjan perussuomalainen kansanedustaja Toimi
Kankaanniemi arvioi yleisötapahtumassa, että istuvan
hallituksen ajama sote-malli
uhkaa kaatua.
- Siinä on muun muassa perustuslain kanssa ristiriitaisia
kohtia, jotka saattavat kaataa
sen syksyllä. Tasa-arvon toteutuminen ei ole selvä asia.
Monien asiantuntijoiden mukaan esitys on EU:n kilpailulainsäädännön vastainen.
Kustannusten osalta on paljon epävarmuuksia. Kansainvälisistä yhtiöistä on tulossa
isäntiä ja paljon puhuttu palveluketjujen yhteensovittaminen ei toteudu, Kankaanniemi luettelee.

Perussuomalaisten puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo ja Anna-Helena Lahtinen
Jyväskylästä.
Kankaanniemi arvostelee
myös Orpon linjauksia liikenteen rahoitukseen ensi vuoden budjettiesityksessä.
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- Maantieverkoston korjausvelka pahenee taas valtakunnallisesti ensi vuonna.
Orpon esityksessä tie- ja rata-

verkon rahoitusta on leikattu
400 miljoonaa euroa tämän
vuoden tasosta. Se on järkyttävä summa. Meillä on heik-

Perussuomalaisten teltalla Alajärven Rokulipäivillä ei aika
käynyt pitkäksi. Tällaista yleisömenestystä ei oltu koettu
koskaan aiemmin. Kuvat: Heikki Honko

Perussuomalaisuus kovassa
kurssissa Alajärven Rokulipäivillä

Suomalaisten taloutta
kurjistavaa sähkönsiirtoveroa
pitää leikata

Perussuomalaisten kansanedustaja Toimi Kankaanniemi arveli soten kaatuvan.
koja pää- ja sivuteitä sekä
siltoja. Nyt hallitus on laiminlyönyt ne kokonaan. Raakaaineiden ja valmiiden tuotteiden pitäisi pystyä liikkumaan
ympäri vuoden, Kankaanniemi toteaa.
■ TEKSTI JA KUVAT
MIKA RINNE

PERUSSUOMALAISTEN kansanedustaja Jani Mäkelän mielestä sähkönsiirtoveron kattoa pitää leikata suomalaisten
asumiskustannusten hillitsemisemiksi.
- Sähkönsiirto on monopolimarkkina ja lailla on säädelty mitä sähköyhtiö saa ottaa
siitä voittoa. Me olemme esittäneet, että voittokattoa leikattaisiin, jolloin hinnat eivät
pääse nousemaan niin korkeaksi siinä sähkön siirrossa.
Se oli jo viime vuonna perussuomalaisten vaihtoehtobudjetissa, Mäkelä sanoo.
Hän kummastelee, miksi
muut puolueet eivät ole kiinnittäneet ongelmaan huomiota.
- Vasemmistokin huutaa niin
paljon sitä, että ulkomaalaisille pitäisi antaa rahaa, mutta ei
kiinnitetä huomiota asumiskustannuksiin, mitä ihan ta-

valliset suomalaiset joutuvat
maksamaan. Tämä on mielestäni se meidän ero heihin, Mäkelä toteaa.
Perussuomalaisten puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo muistuttaa, että puolue
on jo pitkään koettanut hillitä suomalaisten asumiskulujen nousua.
- Olemme vaatineet energiaveron laskemista EU:n minimiin ja vaadimme sitä edelleen. Se toisi teollisuudelle
investointivarmuutta ja tavalliselle pienituloiselle asujalle säästöä lämmityksessä. Se
raha menisi puolestaan suoraan ostovoimaan. Istuvalla
hallituksella ei ole kuitenkaan
rohkeutta tehdä massiivisia
rakenteita muuttavia parannuksia. Siksi perusuomalaiset
ovat suomalaisille oikea vaihtoehto, Slunga-Poutsalo toteaa.

ALAJÄRVEN Rokulipäiviä suosi upea sää ja väenpaljous. Suut
olivat maireana myös Alajärven
perussuomalaisilla Rokulipäivien jälkeen.
- Meidän kannalta aivan kerta kaikkiaan onnistunut tapahtuma. Olimme markkinoiden
ylivoimaisesti suosituin puolue. Tämä antoi paikallisille ja
myös muille piirin perussuomalaisille paljon lisävirtaa ja uskoa
omaan tekemisiimme, sillä palaute oli erinomaista, sädehti
Alajärven paikallisyhdistyksen
puheenjohtaja Jukka Kangastie.
Alajärveläiset olivat saaneet
houkuteltua markkinoille kovan
perussuomalaisryppään. Kansanedustaja Teuvo Hakkarainen
oli markkinoilla perjantaina ja
lauantaina siellä vierailivat puolueen puheenjohtaja, europarlamentaarikko Jussi Halla-aho
ja vimpeliläissyntyinen kansanedustaja Ville Vähämäki.
Halla-aholle Alajärvi on tuttu paikkakunta, sillä hän kertoi viettäneensä paikkakunnalla
kesiä lapsesta saakka sekä isän
sukulaisten luona Hoiskon kylässä että äidin puolen sukuhuvilalla Pynttärissä. Ei ihme, että
hän kokee Alajärven tietyllä tapaa kotipaikkakunnakseen.
- Rokulipäivillä muistan käyneeni niiden alkuajoista saakka. Täällä on aina mukava olla;
hyvä tunnelma ja tänä kesänä
aivan erityisen upea sää. Ihmiset ovat tulleet rohkeasti jutte-

lemaan monenlaisista asioista.
Keskusteluissa nousivat esille samat asiat, joista muutenkin
politiikassa puhutaan, eli EUalueen tilanne, maahanmuutto,
maaseudun asiat ja sote.
Alajärveläisaktiivi Orvo Kantonen oli ihmeissään perussuomalaisten saamasta myönteisestä vastaanotosta.
- Vilinä perussuomalaisten teltalla oli vilkkaampaa kuin koskaan ennen. Jo perjantaina
meni esimerkiksi yli 300 perussuomalaisten ilmapalloa, puhumattakaan lehdistä ja muusta materiaalista. Ja lauantaina
oli vieläkin kiireisempää, puhisi
Kantonen tyytyväisenä.
Markkinoihin kävi tutustumassa myös Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja Jukka Mäkynen.
- Jos perussuomalaisuus on
kovassa kurssissa Alajärvellä, niin se on sitä myös muualla
Etelä-Pohjanmaalla. Tämä lupaa
jatkoa ajatellen hyvää ja antaa
roppakaupalla lisävirtaa kaikille aktiiveillemme. Meille on kesätapahtumissa jätetty myös
useita kymmeniä uusia jäsenhakemuksia. Täällä Alajärvelläkin palkitsevinta oli se, kuinka
useat ihmiset tulivat meitä kiittelemään siitä, että Suomessa
on vielä yksi puolue, joka ajaa
meidän suomalaisten ja Suomen asiaa.
Juha Rantala
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Perussuomalaiset kunnanvaltuutetut Ano
Turtiainen,
Jussi Wihonen ja
Sampsa Jääskeläinen ovat isänmaan asialla.

Suomi ja Savo edelläkävijöiksi

Turvapaikanhakijoille palautuskeskukset Itä-Suomeen
Perussuomalaisvaltuutetut Jussi Wihonen ja Sampsa Jääskeläinen esittävät
palautuskeskusten perustamista kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneille.
Ehdotus pohjautuu muutamien EU-maiden hallitusten keskenään käymiin
neuvotteluihin palautusleirien perustamiseksi EU-rajojen ulkopuolelle.
YLE Uutiset kertoi kesäkuussa ainakin Itävallan, Tanskan ja Saksan hallitusten
neuvotelleen keskenään palautusleirien perustamisesta
unionin ulkopuolelle. Leireihin kerättäisiin käännytystä odottamaan sellaiset maahantulijat, jotka ovat saaneet
kielteisen turvapaikkapäätöksen EU:n turvapaikkajärjestelmän tehostamiseksi.
- Jos EU päättää tällaisen
järjestelmän luoda, voisivat
Suomi ja Savo olla edelläkävijöitä ja esittää hallitukselle ja EU:lle pilottihanketta
koko maata palvelevien palautuskeskusten perustamiseksi Pohjois-Savoon ja
Pohjois-Karjalaan. Kun nyt
esimerkiksi palautuslennoilla on ollut paljon ongelmia,
palvelisi tämä sekä valtiota
että maakuntaa, sanoo Joensuun kaupunginvaltuutettu,
maakuntavaltuutettu ja eduskuntavaaliehdokas Jussi Wihonen.
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Maahanmuuttokriittisyys on
talouspolitiikkaa
Wihonen näkee kolme syytä siihen, miksi palautuskeskukset tulisi perustaa nimenomaan Savo-Karjalan
alueelle. Ensinnäkin se parantaisi alueen työllisyyttä,
joka Itä-Suomessa on valtakunnan heikoimmalla tasolla.
Toinen syy on tilojen edullisuus, sillä Savo-Karjalassa on
paljon kokonaisia sairaaloita,
kouluja ja matkailukeskuksia
tyhjän panttina. Kolmas näkökohta on turvallisuus, sillä Itä-Suomessa ei ole sellaisia palautustoimia vastaan
kohdistettuja protesteja kuin
suuremmissa kaupungeissa
on nähty.
- Puheenjohtaja Jussi Halla-ahoa on usein syytetty valtamediassa yhden asian mieheksi, mutta kun asia on
sellainen, joka vaikuttaa yh-

”Maahanmuuttokriittisyys
on ennen kaikkea
talouspolitiikkaa.
Hallitsemattoman
maahanmuuton
korkeat
kustannukset
rasittavat
yhteiskuntaamme ja
valtio velkaantuu
lisää.”
teiskuntaan sen kaikilla osaalueilla, ei muuta tarvitakaan.
Maahanmuuttokriittisyys
on ennen kaikkea talouspolitiikkaa. Hallitsemattoman
maahanmuuton korkeat kustannukset rasittavat yhteiskuntaamme ja valtio velkaantuu lisää, Wihonen pohtii.
Wihonen uskoo, että palautuslentojen järjestäminen
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Kuopion Rissalasta voisi hyvinkin saada laajempaa tukea, koska maakuntakentillä
on kapasiteettia. Näin myös
vilkkaampien etelän kenttien
rauha säilyisi.
- Itse näen, että vapaaehtoiseen paluuseen tulee kannustaa, se on kaikille parasta. Perussuomalaisten tehtävä on
esittää ratkaisuja, joilla tehokkaammat ja taloudellisemmat palautukset saataisiin käytäntöön, Wihonen
toteaa.

Käänteinen
vastaanottokeskusjärjestelmä
Joensuun perussuomalaisvaltuutetut pitävät erittäin
hyvänä kansanedustaja Ville
Tavion ajatusta palautuslentojen järjestämisestä sotilaskoneilla, jotta matkustajien
turvallisuus ja virkamiesten työrauha säilyisi. Kuopion Rissalassa on sotilaslentokenttä ja valmiudet tähän,
joten logistisesti palautuskeskusten perustamisessa ItäSuomeen olisi paljonkin järkeä. Keskusten hajasijoittelu

ja syrjäinen sijainti hillitsisivät häiriköintiä.
- Suhtaudun erittäin nuivasti turvapaikkajärjestelmän ja viranomaistoiminnan
häiriköintiin, joka hankaloittaa monesti myös palautettavan asemassa olevan tilannetta. Savo-Karjalan seudulla
on runsaasti vastaanottokeskuksia lopettelemassa toimintaansa ja sitä myöten runsaasti ammattitaitoista ja
osaavaa henkilökuntaa, joka
pystyisi varmistamaan, että
palautukset sujuisivat itse palautettavien kannalta mahdollisimman inhimillisesti,
kertoo Joensuun Perussuomalaisten valtuustoryhmän
varapuheenjohtaja Sampsa
Jääskeläinen.
Jääskeläisen ajatuksena on
eräänlainen käänteinen vastaanottokeskusjärjestelmä,
jossa hylkäävän turvapaikkapäätöksen saaneet voitaisiin
mahdollisimman kivuttomasti auttaa takaisin kotimaihinsa tai muihin EU:n hyväksi
näkemiin kohteisiin. Palautuskeskuksiin voitaisiin rakentaa kaikki palautettavien tarvitsemat palvelut sillä
ajatuksella, että mahdollisimman moni palaisi vapaaehtoisesti eikä kalliisiin
käännytyslentoihin tarvitsisi ryhtyä.
■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
KUVA PS ARKISTO

Kerttu Kautiainen, Roosa Ilomäki, Eliisa Panttila, Jukka Mäkynen, Ahti Kautiainen,
Juha Rantala sekä Markku Ylispangar Vimpelin kesämarkkinoilla. Kuva: Merja Ujanen

PS nousuun Vimpelissä
KUN hillotolppa-aktivistit jättivät puolueen reilu vuosi sitten,
teki se hetkellisesti Etelä-Pohjanmaan piirissä kipeää - erityisesti Vimpelin Perussuomalaisissa. Yksi loikkareista kun oli
pienen kunnan sen hetkinen
suuri mies.
Tällä hetkellä tilanne on kääntynyt lähes päälaelleen. Loikkarisakki tarvitsee Vimpelissäkin päivittäin pelastusrengasta
pysyäkseen edes jollain tavoin
pinnalla, kun taas perussuomalaisuus porskuttaa pesäpallopitäjässä kohti uutta nousua.
Uutta tulemista ennakoi hyvin
se vastaanotto, jonka perussuomalaiset saivat osakseen Vimpelin Saarikentällä järjestetyillä
kesämarkkinoilla.
- On suorastaan helpottunut
olo. Jouduimme Vimpelissä läh-

temään täysin nollatilanteesta uudestaan matkaan. Työtä
se on vaatinut, mutta koko ajan
mennään eteenpäin. Meidän
vuodentakainen pieni joukko
kasvaa kasvamistaan ja nämä
markkinat vain paransivat asemaamme. Meillä on nyt koossa
perussuomalaiseen asiaan uskova sitoutunut jäsenistö, sanoo Vimpelin perussuomalaisten tomera puuhanainen Roosa
Ilomäki.
Markkinavieraille kelpasi perussuomalaisten osastolta lähes
kaikki materiaali. Ilmapalloja
meni perheiden pienimmille ja
vähän varttuneempia kiinnostivat puolueen lehdet ja muu kirjallinen materiaali.
- Perussuomalaisuus kiinnosti
ja puolueen sanomaa kiiteltiin
suoraselkäiseksi ja suomalais-

ten etuja puolustavaksi. Tästä on hyvä jatkaa. Syksyn ajaksi
suunnittelemme toritapahtumaa Vimpeliin, jonne kaikki ovat lämpimästi tervetulleita,
jatkoi Ilomäki.
Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja Jukka Mäkynen ei sanojaan
säästellyt kiittäessään vimpeliläisten toimintaa.
- Täällä on asiat hoidettu
eteenpäin erinomaisesti. Pieni ja pippurinen yhdistys kasvaa kasvamistaan. Helppoa se
ei täällä ole ollut, mutta tämä
jos mikään on malliesimerkki
suomalaisesta sisusta. Menoa ja
meininkiä riittää, sen osoittivat
jo nämä kesämarkkinat, kehui
Mäkynen vimpeliläisiä.
Juha Rantala

Varsinais-Suomen Perussuomalaisilta
ehdokkaita eduskuntavaaleihin
PERUSSUOMALAISTEN Varsinais-Suomen piiri on asettanut
ensimmäiset ehdokkaat vuoden 2019 eduskuntavaaleihin.
Ehdokkaat asetettiin yksimielisesti edellisen eduskuntavaalin
perusteella.
Ehdolle lähtevät istuvat kansanedustajat, maskulainen

röntgenhoitaja Ritva Elomaa ja
turkulainen lakimies Ville Tavio. Eduskuntaan tähyää myös
naantalilainen varakansanedustaja, eduskunta-avustaja Vilhelm Junnila ja marttilalainen
ex-kansanedustaja, erikoistutkija Lauri Heikkilä sekä salolainen
kauppias Mikko Lundén.

Yksi ehdokas ei vielä halunnut
nimeään julkisuuteen. Yhteensä eduskuntavaaliehdokkaita
on nyt kuusi ja listalle mahtuu
kokonaisuudessaan 17 ehdokasta. Perussuomalaisten ehdokasasettelu Varsinais-Suomessa
jatkuu syksyllä.

Pirkanmaan Perussuomalaiset nimesivät
ensimmäiset eduskuntavaaliehdokkaansa
PIRKANMAAN Perussuomalaiset ovat nimenneet ensimmäiset kymmenen eduskuntavaaliehdokasta kevään 2019
vaaleihin. He ovat Heikki Luoto
(Tampere), Veikko Vallin (Tampere), Lassi Kaleva (Tampere),
Sakari Puisto (Tampere), Erika
Veltheim (Tampere), Veijo Niemi (Lempäälä), Jaana Ristimäki-Anttila (Pirkkala), Sami Savio

(Ylöjärvi), Rauno Mäki (Hämeenkyrö) ja Sami Kymäläinen (Orivesi).
- Meillä on todella vahvoja ehdokkaita ensi keväänä pidettäviin vaaleihin. Tämä antaa itseluottamusta koko kenttäväelle
ja uskon, että suomalaisten hyvinvointia ja turvallisuutta ajava politiikkamme antaa hyvän
tuloksen tulevissa vaaleissa, to-

teaa Perussuomalaisten Pirkanmaan piirin puheenjohtaja Harri Vuorenpää.
Perussuomalaisten Pirkanmaan piiri asettaa eduskuntavaaleihin täyden 19 ehdokkaan
listan. Seuraavan kerran ehdokkaita nimetään kesän jälkeen.
Eduskuntavaalien varsinainen
vaalipäivä on 14.4.2019.

Perussuomalaisten sanomaa veivät Karijoella eteenpäin
mm. Rami Aalto, Merja Ujanen, Päivi Karppi, Juha Rantala
sekä Heimo Rantamäki. Kuva: Samuel Martin

Perussuomalaiset Karijoen
perinteisillä rompepäivillä
PERUSSUOMALAISUUS on kovassa nosteessa Etelä-Pohjanmaalla. Heinäkuun puolivälin
kaksipäiväiset rompepäivät Karijoella eivät tehneet poikkeusta.
- Oikeastaan viime talven presidentinvaalit olivat Karijoella meille perussuomalaisille sellainen selvä uuden tulemisen
alku. Laura Huhtasaaren kampanja kiinnosti täällä nuoria ja
samalla se toi toimintaamme lisää uutta aktiviteettia ja jäseniä. Samanlainen myötätuuli
puhalsi myös näillä rompepäivillä, jossa olimme hyvin esillä
tapahtuman ainoana puolueena. Kiinnostusta toimintaamme
löytyi yli puoluerajojen, myhäili Karijoen perussuomalaisten
nuori valtuutettu Rami Aalto
tyytyväisenä.
Rompepäivät Karijoen keskustan tuntumassa järjestettiin nyt
kymmenennen kerran. Nähtävää ja tekemistä riitti kaikille aivan vauvasta vaariin. Nähtävillä oli mm. vanhoja traktoreita,
oli työnäytöksiä, maatilan eläi-

miä ja paljon, paljon muuta mukavaa.
- Vuorottelimme osastovastaavina Rantamäen Heimon kanssa.
Pääsin näin piipahtamaan myös
samaan aikaan naapurissa Kristiinankaupungissa järjestetyillä
markkinoilla tapaamassa Laura
Huhtasaarta, kertoi kilpaa auringon kanssa myhäillyt Rami
Aalto.
Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piirin sihteeri Merja Ujanen oli tyytyväinen siitä,
kuinka hienosti perussuomalaiset olivat rompepäivillä esillä.
- Täältä löytyi sitä vanhaa kunnon perussuomalaista me-henkeä. On hienoa, että kaikenikäiset, mutta varsinkin nuoret
täällä ovat kiinnostuneet kovastikin perussuomalaisten toiminnasta. Suuri kiitos siitä Ramille
ja yhdistyksen pitkäaikaiselle vetäjälle Seppo Tienhaaralle.
Täältä kuullaan vielä paljon hyviä uutisia perussuomalaisten
kannalta.
Juha Rantala

Pohjois-Pohjanmaan ja
Kainuun piirit nimesivät
eduskuntavaaliehdokkaita
PERUSSUOMALAISET rp asettaa tuleviin eduskuntavaaleihin 2019 18 kansanedustaehdokasta Oulun vaalipiirissä.
Vaalipiiriin kuuluu kaksi eri piirijärjestöä, Perussuomalaisten
Pohjois-Pohjanmaan piiri ja Perussuomalaisten Kainuun piiri.
Piirijärjestöt ovat sopineet ehdokkaiden määrästä siten, että
Pohjois-Pohjanmaan piiri asettaa 16 ehdokasta ja Kainuun piiri 2 ehdokasta.
Ehdokkaina ovat: Eero Erkkilä (Nivala), Mika Antikka (Oulainen), Ville Rauhio (Muhos),
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Tapio Lämsä (Kuusamo), Jenna Simula (Oulu), Lare Inkala
(Oulu), Ville Vähämäki (Oulu),
Olli Immonen (Oulu), Juha Vuorio (Oulu), Sebastian Tynkkynen
(Oulu), Janne Halunen (Kempele), Tuomas Okkonen (Liminka)
ja Tarmo Hirvelä (Ylivieska).
Kolme ehdokaspaikkaa täytetään myöhemmin syksyllä. Ehdokkaiden asettamisessa pyritään huomioimaan alueellisuus,
ikäjakaumat, ammatillisuus jne.
Kokouksessa eduskuntavaalien vaalipäälliköksi valittiin Heikki Kopsakangas Oulusta.

Aineistot ja lehtitilaukset
viimeistään 18.9.2018
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Perussanomaa veivät eteenpäin mm. 6-vuotias, reipas Väinö-poika yhdessä äitinsä Päivi
Karpin kanssa, Juha Rantala, Ritva Tanskanen, Eliisa Panttila, Laura Huhtasaari ja Heikki
Tuomela. Takarivissä Niko Huhtala. Kuva: Merja Ujanen

Huhtasaari ja Tavio ihastuttivat
Kristiinankaupungin kesämarkkinoilla
KRISTIINANKAUPUNGIN perinteisiä kesämarkkinoita suosi tänä kesänä aurinkoinen sää.
Heinäkuun puoliväliin sijoittuneille kolmipäiväisille markkinoille oli saapunut yli 60 000
kävijää ja markkinakauppiaita
oli lähes 300; kaukaisimmat tulijat olivat aina Australiasta ja
Yhdysvalloista.
Aurinkoisen kesäistä markkinailmettä vain paransivat perussuomalaisten 1. varapuheenjohtajan, kansanedustaja
Laura Huhtasaaren ja kansanedustaja Ville Tavion mukanaolo. Lauran vierailu perussuomalaisten osastolla perjantaina
huomattiin välittömästi, ja hänen välitön ja aurinkoinen olemuksensa tarttui kaikkiin markkinavieraisiin. Ville puolestaan
alkaa olla kuin kotonaan rannikko-Pohjanmaalla. Hänet on
opittu jo Kristiinankaupungissakin tuntemaan ja hänen kannanottojaan arvostamaan. Ja
onpa hänet jo tavallaan otet-

tu kaupungin omana poikana vastaan, sillä viettäähän hän
pitkälle lomiaan Kristiinankaupungissa sijaitsevassa kesäpaikassaan.
Kristiinankaupungin markkinat ovat Suupohjan perussuomalaisille vuosittainen
yhteinen ponnistus. Alueen yhdistykset (Kristiinankaupunki,
Teuva, Kaskinen, Isojoki ja Karijoki) tekevät hyvää yhteistyötä
seutukunnan parhaaksi. Nytkin
kesämarkkinoille osallistuttiin
kahden telttakunnan voimin
ja perussuomalaista väkeä oli
markkinoilla liikkeellä koko piirin alueelta.
- Nämäkin markkinat osoittivat, että perussuomalaisuus on
nosteessa ja aatteellemme on
kysyntää. Olen usein ollut mukana näillä markkinoilla ja huomion arvoista on eritoten se,
kuinka perussuomalaisten arvostus on kasvanut. Ihmiset haluavat keskustella arvoistamme
ja heitä kiinnostaa aikaisempaa

huomattavastí enemmän se,
mitä me ajattelemme eri asioista. Uutta on myös se, että ihmiset hakeutuvat jäseniksi; heille
ei tarvitse sitä jäsenyyttä tyrkyttää, tiivisti kansanedustajaehdokas, Perussuomalaisten
piirin ensimmäinen varapuheenjohtaja ja Teuvan paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Eliisa Panttila markkinatunnelmia.
Kristiinankaupungin perussuomalaisten puheenjohtaja
Jari Salmela painotti markkinoiden tärkeyttä paitsi kaupungille niin myös paikallisille perussuomalaisille.
- Markkinat ovat erinomainen
paikka tehdä perussuomalaisia
arvoja tunnetuksi. Kristiinankaupungissa perussuomalaisuus menee eteenpäin; sen
huomaa jo kasvavassa jäsenkunnassamme.
Juha Rantala

Perussuomalaisten aloite
defibrillaattoreista kunnan julkisiin tiloihin
DEFIBRILLAATTOREITA näkyy
enenevässä määrin monissa
julkisissa paikoissa, kuten kuntien omistamissa kiinteistöissä, linja-autoasemille, kauppakeskuksissa, uimahalleissa ym
tiloissa. Perussuomalaiset tekivät Nurmijärvellä valtuustoaloitteen defibrillaattoreiden
hankinnan selvittämiseksi julkisiin rakennuksiin.
Puoliautomaattinen eli niin
sanottu maallikko-defibrillaattori on sydäniskuri, jolla sydänpysähdystilanteessa pyritään poistamaan sydämen
pysäyttänyt haitallinen rytmihäiriö antamalla elvytettävälle hoitava tasavirtasähköisku.
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Maallikko-defibrillaattori sisältää yksinkertaiset ohjeet ja
kaikki tarvittavat johdot sekä
anturit varustettuna laitteen
käyttämiseksi opastavilla kuvilla.
Laite analysoi henkilön tilaa
ja neuvoo myös elvytyksessä
painelun tahtia ja mahdollista puhalluksen hetkeä. Lisäksi
laite ilmaisee milloin iskee ja
käskee elvyttäjää irrottamaan
otteen potilaasta. Defibrillaattori on joissakin tilanteissa ainoa keino millä sairaskohtauksen saanut henkilö on
mahdollista pelastaa, tehokkaasta muusta elvytyksestä
huolimatta. Jokainen minuut-

ti, joka kuluu defibrillaation
aloittamisesta heikentää sydänpotilaan selviämisennustetta kymmenen prosenttia.
Jos potilaalle on aloitettu painelu-puhalluselvytys ja defibrillointi viiden minuutin
kuluessa kohtauksesta, selviytymismahdollisuudet ilman
aivovaurioita voivat olla jopa
70 prosenttia.
Laitteet ovat helppohoitoisia ja mallista riippuen, eivät
tarvitse muuta ylläpitoa kuin
sähköä akkujen lataamiseksi
ja aika-ajoin tehtävän laitteen
huollon.
Nurmijärven Perussuomalaiset
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LAHTI
Opintokeskus Pekasuksen koulutuspäivä järjestetään perjantaina 31.8. klo
14-21.15 Scandic-hotellissa, Vesijärvenkatu 1, Lahti.
Paikkoja on rajoitetusti, joten ilmoittaudu mukaan pikaisesti osoitteessa www.
pekasus.fi. Kouluttaja Heimo Konttisen aiheina perussuomalainen politiikka klo
14-15.30 ja valtuustoryhmän ABC klo 16-19. Kouluttaja Niilo Kärki luennoi paikallisjärjestön toiminnasta/
perusteista klo 15-17.15.
Kouluttaja Lasse Lehtisen
ohjelmassa seurakuntavaalit klo 14-15.30 ja maahanmuuttolainsäädäntö klo
16-19. Kouluttaja Sebastian
Tynkkynen pitää esiintymiskoulutuksen klo 19-21.15.
Lisäksi sunnuntaina 2.9. klo
12-15 ohjelmassa sosiaalisen median koulutusta. Tervetuloa!
ELIMÄKI
Kouvolan Seudun Perussuomalaiset Elimäen Pestoomarkkinoilla lauantaina 1.9.
klo 9 alkaen. Mukana valtuutettuja ja aktiivijäseniä
sekä Kymen PerusNaiset puheenjohtaja Päivi Siveniuksen johdolla. Tervetuloa teltalle keskustelemaan!
JYVÄSKYLÄ
PS-teltta paikalla Kuokkalan
Basaarissa lauantaina 1.9.
Kuokkalan torilla.
LAHTI
Perussuomalaisten puolueneuvoston kokous järjestetään lauantaina 1.9. klo 11
Lahden Messukeskuksessa, Salpausselänkatu 7. Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki puolueen jäsenet.
Ovet avataan klo 8, jolloin ilmoittautuminen alkaa.
LESTIJÄRVI
Lestijärven Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen
syyskokous pidetään maanantaina 3.9. klo 18 Lestijärven kunnanvirastolla, Lestintie 39. Käsitellään
sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana
hallitus. Mukana piirin puheenjohtaja Arto Pihlajamaa. Tervetuloa!
KIRKKONUMMI
Mikä ihmeen pienydinvoima? Tule kuuntelemaan
Suuri Pienydinvoima -tilaisuutta keskiviikkona 5.9. klo
17-21 Kirkkonummen kunnantalolle Kirkkonummi-saliin, Ervastintie 2. Puhujina
energiatekniikan insinööri

Kaj Luukko (Helen Oy), yrittäjä, energia-analyytikko
ja vuoden 2017 tiedekirjan
”Energian aika” kirjoittaja
Rauli Partanen sekä Kirkkonummen PS:n puheenjohtaja Piia Aallonharja. Tervetuloa!
JOENSUU
Perussuomalaisten maakuntavaali- ja eduskuntavaaliehdokkaita sekä puolueaktiiveja tavattavissa
Joensuun matkustajasatamassa Joensuun markkinoilla to-pe 6.-7.9. klo 10-17,
Rantakatu 7. Tervetuloa!
ASKOLA-MYRSKYLÄPUKKILA
Askola-Myrskylä-Pukkila Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään perjantaina 7.9. klo 18
Saarisella, Paavolantie 304,
Myrskylä. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus.
Hallitus kokoontuu ennen
varsinaista syyskokousta klo
17.30. Kaikki jäsenet ovat
lämpimästi tervetulleita.
HELSINKI
Helsingin Perussuomalaiset
perinteisesti mukana Puistola-päivässä lauantaina 8.9.
klo 10-14. Paikalla perussuomalaisia aktiiveja ja kaupunginvaltuutettuja. Tervetuloa
keskustelemaan ja noutamaan tuore PS-lehti.
PORI
Porin Perussuomalaiset ry
täyttää 10 vuotta ja sen
kunniaksi yhdistys järjestää syyskuussa tapahtumarikkaan juhlaviikon. Lauantaina 8.9. klo 12 alkaen
tutustuminen Suomen Ilmailuopistoon. Keskiviikkona 12.9. klo 17.30 alkaen
opastettu kierros Satakunnan museossa. Torstaina
13.9. vierailu eduskuntatalossa. Lauantaina 15.9. torijuhla Eetunaukiolla, makkaratarjoilu klo 11 alkaen.
Ilmoittautumiset ja lisätiedot: Ismo Läntinen, 040 753
5905.
HYVINKÄÄ
Hyvinkään Perussuomalaiset ry juhlistaa kymmenvuotista taivaltaan juhlaseminaarilla, joka järjestetään
Tapainlinnan koululla (Torikatu 30, Hyvinkää) lauantaina 8.9. klo 14–16. Tilaisuudessa tarkastellaan sekä
maahanmuuttoon liittyviä
kysymyksiä että järjestön
historiaa ja tulevaisuudennäkymiä. Järjestön historiaa, nykytilaa ja tulevaisuutta

tarkastelevat puheenvuoroissaan Hyvinkään Perussuomalaisten pitkän linjan
toimija Raimo Perälahti sekä
järjestön nykyinen puheenjohtaja Henri Perälahti. Maahanmuuton yhteiskunnallisista vaikutuksista otsikolla
”Mitä maahanmuutto maksaa?” luennoi aiheesta paljon kirjoittanut Suomen
Perusta -ajatuspajan toiminnanjohtaja Simo Grönroos.
Tilaisuuteen on vapaa pääsy
– tervetuloa!
HELSINKI
Helsingin Perussuomalaiset
perinteisesti mukana Pitäjänmäki-päivässä sunnuntaina 9.9. klo 12-15 Pitäjänmäen urheilukentän, kirjaston
ja nuorisotalon alueella ja
ympäristössä. Tule tapaamaan ja keskustelemaan
ajankohtaisista asioista sekä
noutamaan tuore PS-lehti.
RÄÄKKYLÄ
Perinteinen Rantakala Rääkkylän Koivuniemessä sunnuntaina 9.9. klo 14-17. Tavattavissa perussuomalaisia
eduskunta- ja maakuntavaaliehdokkaita. Tervetuloa!
HELSINKI
Kansalaisen kahvitunti joka
kuun toinen torstai klo 1820 ravintola Cactuksessa,
Mäkelänkatu 91. Kansalaisen
kahvitunti on avoimien ovien ja matalan osallistumiskynnyksen tilaisuus, jossa ei
edellytetä mitään jäsenyyksiä, vaan silkkaa mielenkiintoa tutustua uusiin ihmisiin
ja viettää aikaa yhdessä. Tervetuloa!
TUUSNIEMI
Tuusniemen Perussuomalaiset järjestää eduskuntavaalitapahtuman lauantaina 15.9.
klo 10-12 S-marketin pysäköintialueella. Mukana eduskuntavaaliehdokkaat Minna Reijonen, Ilpo Kärkkäinen
ja Henri Uljonen sekä Tuusniemen perussuomalaisia. Tarjotaan kahvia, pullaa
ja grillimakkaraa. Tervetuloa keskustelemaan kanssamme!
LAPPEENRANTA
Perussuomalaiset Muikku ja
Pottu kalamarkkinoilla la-su
15.-16.9. klo 8-16 Lappeenrannan Satamatorilla, Kipparinkatu 1.
VANTAA
Tervetuloa tapaamaan Vantaan Perussuomalaisia Korson Maalaismarkkinoille
sunnuntaina 16.9. klo 10-14
Vantaan Korsoon.
ROVANIEMI
Rovaniemen kauppatorin syysmarkkinat pidetään
18.–20.9. Rovaniemen Pe-

russuomalaiset on paikalla telttansa kanssa keskustelemassa ajankohtaisista
aiheista torikansan keskuudessa. Paikalla perussuomalaisia eduskunta- ja maakuntavaaliehdokkaita. Lisäksi
PerusÄijien Jyrki Lohi on vierailemassa markkinoilla. Tervetuloa vierailemaan teltallamme!
HELSINKI
Helsingin Perussuomalaisten avoin keskusteluilta torstaina 20.9. kello 18-19.30
Haagassa, Ilkankulman kokoustilassa, Ilkantie 16B. Tule
mukaan kuuntelemaan ja
keskustelemaan!
JYVÄSKYLÄ
Ween maan wiljaa -markkinat la-su 22.-23.9. Jyväskylän
Paviljongissa, Lutakonaukio
12. PS-teltta paikalla – tule
juttusille.

PS

Piirit

SATAKUNTA
Perussuomalaisten Satakunnan piiri ry:n ylimääräinen
yleiskokous pidetään sunnuntaina 9.9. klo 14 piiritoimistolla, Satakunnankatu
33-35 B, Pori. Kokouksessa
päätetään valtuuksien antamisesta piirihallitukselle
eduskuntavaaliehdokkaiden
valitsemiseksi vuoden 2019
vaaleissa. Kokouksen koollekutsujana piirihallitus. Piirihallitus kokoustaa klo 15 samassa paikassa. Tervetuloa!
ETELÄ-POHJANMAA
Perussuomalaisten EteläPohjanmaan piiri ry:n ylimääräinen yleinen kokous
pidetään sunnuntaina 23.9.
klo 13 Kulttuurikeskus Vanhan Paukun Alajoki-salissa,
Kauppakatu 23, Lapua. Käsitellään vuoden 2017 tilit
ja tilinpäätös, tilintarkastajien lausunto, tilinpäätöksen
vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen sekä
piirihallituksen täydentäminen. Kokouksen koollekutsujana piirihallitus. Piirihallitus kokoontuu välittömästi
tämän ylimääräisen yleisen
kokouksen jälkeen. Tervetuloa!
ETELÄ-SAVO
Perussuomalaisten Etelä-Savon piiri ry:n syyskokous pidetään lauantaina 6.10 klo
13.30 Juvan kunnantalolla.
Kokouksen koollekutsujana
piirihallitus. Tervetuloa!
■ Kokousilmoitukset
lähetetään osoitteella:

tapahtumat@
perussuomalaiset.fi
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KUVAT LEHTIKUVA

toimitus@perussuomalaiset.fi

Missä yhteiskunnan rakentajien arvostus
ja hyvinvointi?
IHMETYTTÄÄ ja kummastuttaa, miten monet ihmiset elävät utopiamaailmassa nykyään.
Suuri osa nuoria ja terveitä ihmisiä hengailee tekemättä mitään. Toiset tekevät ansiotyötä
yli voimiensa ja maksavat sietämättömän rankkaa veroa. Jokaisen pitäisi kokea olevansa tarpeellinen, tasavertainen
ja vastuullinen kansalainen,
niin uskon. Mutta viranomaiset haluavat holhota, katsovat
kohtaamaansa ihmistä ylhäältä alaspäin, arvostaen vain itseään. Vain harvat osaavat kunnioittaa kohtaamaansa ihmistä.
Siksi päätin kertoa elämästäni vähän ja siitä, miten tämä hyvinvointiyhteiskunta rakennettiin. Ja miten meitä - rakentajia
- viranomaiset kohtelevat vanhuksina ja sairaina.
Synnyin Suomessa pohjoisen
korvessa sodan jälkeen, keskosena taloon, jossa ei ollut ovia,
vain peitot oviaukoissa. Pakkasta oli sinä päivänä -52 astetta.
Ei ollut vesijohtoja, ei kaivoa, ei
sähköjä. Vesi sulatettiin lumesta. Ruokaa oli hyvin niukasti ja
sitä sai rajoitetusti. Lääkkeeksi
flunssaan sulatettiin tervaa hellan päällä astialla. Siihen aikaan
oli paljon riisitautia ja hampaat
olivat mustat ja rikkinäiset jo
puhjetessaan.
Tällainen oli tyypillistä talonpoikaisväestöllä siihen aikaan.
Pellot raivattiin talon ympärille
aivan alkuperäiseen metsään.
Koko lapsuus oli armotonta
työn puurtamista. Esimerkiksi
minun työni oli yhdeksän vuoden ikäisenä mm. pestä käsin
kolme saavillista pyykkiä joka
viikko. Ensin piti sulattaa sitä
varten vettä pesusaaveihin lumesta. Lapsia ja pyykkiä oli paljon.
Kolmentoista vuoden ikäisenä
menin Ruotsiin Tukholman lähelle kotiapulaiseksi. Se oli ensimmäinen työpaikkani. Tulin
kotiin takaisin kun täytin viisitoista vuotta. Heti metsän kylvöön, taimien istutukseen ja
pöllien parkkaamiseen. Olin 16
vuoden ikäinen, kun sain työpaikan ruokalan emäntänä.
Ruokailijoita oli 40 henkeä ja
päivässä tarjoiltiin neljä ateriaa.
Joka aamu aloitin työt klo 4 ja
työpäivän lopetin noin klo 22.
Ei kyselty mitä kouluja tai mikä
työaika. Mentiin siihen työhön,
mitä oli saatavilla ja tehtiin työtä nuoruuden innolla koko sydämellä. Se oli mukavaa ja onnellista aikaa.
Tein kaikenlaista työtä ja kaikilla voimillani: ravintolan kokkina, tarjoilijana, terapeuttina, kouluavustajana, lehden
vastaavana toimittajana, kouluttajana, toiminnanohjaaja-

na, taiteilijana, opettajana. Kävin vähän koulujakin. Yrittäjänä
olin noin 10 vuotta ja enimmillään minulla oli 60 työntekijää
yrityksessä.
1989-1990 pienyrittäjät pakotettiin konkurssiin kansainvälisen markkinoinnin tieltä.
Talo ja omaisuus myytiin pakkohuutokaupalla. Meille jäi velkaa
noin 50 000 euroa ja siitä alkoivat loppuelämän velkavankeus,
avioero ja sairaudet. Viranomaiset pahoinpitelivät ja raiskasivat
sekä henkisesti että fyysisesti,
tappouhkaukset olivat arkipäivää. Jäljelle jäi ainoastaan kysymys: voiko kunnioittaa, kun
ei voi? Moni ei kestänyt, päätyi itsemurhaan tai vaipui sairauksiin. Tapahtui rahansiirto
sijoittajille, kuten nyt on tapahtumassa sote-projektissa.
Yllättäen minulta löytyi mammografiassa syöpäkasvain rinnasta. Syöpähoidot maksavat
meillä Suomessa minun tapauksessani noin 1 500 euroa per
vuosi. Eläkkeeni on noin 850
euroa kuukaudessa. Lääkeomavastuu nousi 50 eurolla vuoden
alusta. Sairaudenhoito Suomessa on hyvin kallista vanhukselle.
Hain toimeentulotukea sairaalalaskuihin, vastaukseksi sain vain
vihapostia Kelalta. Kestokykyni ylitti äärirajat, kun viranomainen oli heti särkemässä kotini ja kehotti käyttämään heidän
suurta viisauttaan halvemman
asunnon hakemiseksi.
Vastaus hakemukseeni oli
mielestäni kohdistettu vähäälyiselle. Asuntoni vuokra on
561 euroa kuukaudessa eli varmasti kohtuullinen. Tätä vihapostia sain heti solumyrkkyhoidon ensimmäisenä päivänä,
jolloin kestokykyni oli nollilla.
Sekin oli mielestäni kohtuuton-

ta ilkeilyä. Vastaus oli myös, että
jos jotain myönnetään, niin se
peritään eläkeläisen etuuksista takaisin.
Kirjeessä minua vaadittiin toimittamaan Kelalle valtavasti pilkuntarkkaa tietoa (niiden 20
jo lähettämäni tositteen lisäksi) kolmen päivän sisällä. Se oli
mahdoton tehtävä juuri solumyrkkyhoidosta tulleelle syöpää sairastavalle vanhukselle.
Sytostaatit syövyttävät tekohampaat, eikä eläkkeellä olevalla ole toivoakaan saada uusia.
Silmälasit pitäisi uusia. Sytostaatit kuluttavat pitovaatteiden
ja liinavaatteiden materiaalia.
Sytostaatit tappavat myös terveitä soluja, joten palautuminen vaatii huomattavia kuluja.
Suomalaisen vanhuksen asema on huonontunut rajusti
Juha Sipilän (kesk.) hallituksen
toimesta. Ennen allerginen sai
hoitovoiteisiinkin Kelan tukea.
Nyt kokemukseni on se, että
tuet ovat olemassa vain teoriassa, viranhaltija keksii kyllä keinot, ettei tarvitse maksaa oikeasti.
On kallista terveydenhuoltoa,
kun maksaa sairauskuluja 1 500
euroa per vuosi noin 850 euron
kuukausituloista. Ei ihme, että
huolet ja pelko painavat vanhuksen elämää. Lisäksi media
antaa väärää tietoa terveydenhuollon kuluista ja väittää vanhusten kävelevän muiden yli.
Älkää antako viranomaisten
mielivallan palata.
Suomalainen isoäiti

Julkaisemme poikkeuksellisen
pitkän kirjoituksen kirjoittajan
(kuvassa) toivomuksesta nimimerkillä.
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PS

VAPAA SANA
toimitus@perussuomalaiset.fi

KUVAT LEHTIKUVA

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

Satanen kuussa, siinäkö kaikki, toveri Rinne?
MITÄ tarjoaa johtava oppositiopuolue SDP yhteiskunnallisten ongelmien ja köyhyyden
poistamiseksi? Mieleen on jäänyt vain lähinnä “reilulta” kuulostava tarjous köyhimmille
eläkeläisille. Satanen kuussa,
on se reilua, tavanmukaisen
kaksikymppisen sijaan, mutta
onko tavoitteet madallettu tähän sataseen? Onko myös ajattelu madallettu yksinkertaisimpaan mahdolliseen?
Menneen vuosisadan yhteiskunnallinen vaikuttaja ja visionääri tarjoaa satasta. Tiedämme
kokemuksesta, että sitä satkua
ei tarvitse kauaa hypistellä. Pienet viilaukset asumisen hintaan vaikuttaviin kuluihin, niin
poika on jälleen palannut kotiin. Samalla voi rokottaa myös
muita vuokralaisia. Eläkeyhtiöt ovat maan suurimpia kiinteistösijoittajia ja ay-liike porskuttaa perässä. On taas kakkua
jaettavaksi.
Millä keinoin julkisen sektorin
velkaantuminen aiotaan saada
kuriin? Vihervasemmisto väittää, ettei julkista velkaa tarvitse maksaa takaisin. Väitetään,
että se on pelkkää bittirahaa,
jonka määrällä ei ole väliä. Sanotaan, ettei niin paljoa rahaa
edes ole olemassa. Tästä viimeisestä väitteestä olen samaa
mieltä. Meillä ei ole nykyisessä eurotaloudessa mitään mah-

dollisuutta maksaa rahalla. Sen
takia myymme tai luovutamme
lopulta julkisen omaisuuden,
Kreikan malliin ja parhaassa
tapauksessa saamme vasurihallinon piiskaamaan troikan
puolesta, ilman että mikään
muuttuu. Isolla herralla on vain
punainen kravatti.
Lopulta rupeamme huutokauppaamaan myös julkiset tulot, ihan kuin keskiajalla. Puuttuu vaan, että julkinen
sektori rupeaa myymään virkoja eniten tarjoavalle. Energiaverkon kauppaaminen on esimerkki, mihin ollaan menossa.
Lämpö, sähkö, vesi ja asuminen
mahdollistavat tarjouksen, josta
ei voi kieltäytyä.
Eikö yhteiskunnassa ole enää
näkemystä, miten köyhyyden

ongelmat ratkaistaan? Takavuosina Osmo Soininvaara ehdotti versiotaan kansalaispalkasta.
Ehdotus torjuttiin liian kalliina. Todellinen syy lienee se,
että malli ei tarjonnut rajatonta mahdollisuutta kupata julkista rahaa. Köyhät olisivat voineet muuttaa sinne, missä on
edullista asua. Olisiko meidän
aika realistisesti tarkastella, mihin eurotalous meidät johtaa?
Olisiko mallioppilas Suomen
syytä tarkastella kriittisesti, mihin EU:n liittovaltiokehitys meidät alistaa? Onko aika palata talousyhteisöön, jossa päätämme
itse omista asioistamme.
Veijo Lappalainen
Hyvinkään Perussuomalaiset

Asumisen kustannukset jatkavat kasvuaan
HALLITUKSEN ensi vuoden
budjetti noudattelee vanhoja linjoja. Valtiovarainministeri
Petteri Orpon (kok.) mukaan tavoitteena on tehdä nykyisessä
taloustilanteessa neutraalia veropolitiikkaa (Suomenmaa 6.8.).
Sähköllä lämpiävät omakotitaloudet joutuvat kuitenkin maksamaan lisää veroa. Hallituksen
ohjauksessa oleva Energiavirasto salli juuri sähkön siirtomaksun reippaan, lähes kymmenen

prosentin korotuksen. Siirtomaksussa on veroa huimat 55
prosenttia, joten siltä osin hallituksen ”piilovero” nouseekin
jo tänä vuonna siirtomaksun
myötä.
Perustuslaki ohjaa tukemaan
omatoimista asumista, jota sähkön siirtohinnan korotus ei
edesauta. Kiinteistöverojen korotus on myös monen kunnan
esityslistoilla.
Aiempien tutkimuksien mu-

kaan kolme neljäsosaa suomalaisista haluaa asua omakotitalossa. Tämän hallituksen
keskittämispolitiikka ohjaa kuitenkin kaikin tavoin kerrostaloasumiseen. Ensi kevään
eduskuntavaaliehdokkailta kannattaakin tiedustella asumislinjauksia.
Esko Järvenpää
valtuutettu (ps.), Jämsä

Mitä oikein tapahtui
ENSI keväänä on taas eduskuntavaalit, joihin puolueet valmistautuvat, vaikka äänestäjät
suhtautuvat ehdokkaiden seireenilauluihin perustellunkin
epäluuloisesti.
Siksi olisikin syytä pohtia, miksi jo hallituskauden alussa vielä
tuolloin kokonaisen perussuomalaisen puolueen kannatus lähes puolittui. Mielestäni puolue
otti alusta alkaen hallitusohjelman liian tosissaan ja aset-

8

tui turhan tiukasti seuraamaan
osin asioita tuntemattoman
pääministeri Juha Sipilän (kesk.)
oikeistolaisia tavoitteita.
Puolue ei saanut estettyä
ns. pakkolakien tuomista esille, jolloin huomattava osa työväestöstä käänsi selkänsä perussuomalaisille. Tosiasiassa
pakkolakeja ei ollut koskaan
olemassakaan eli hallituksella ei
olisi ollut lainsäädännöllä mahdollisuutta puuttua sopimus-

yhteiskunnan työehtoihin, josta yritinkin rivijäsenenä silloista
puoluejohtoa neuvoa.
Se, etteivät suuret porvaripuolueet hyväksyneet kolmannen
hallituspuolueen järjestödemokraattisesti tehtyjä valintoja, on
oma ikävä lukunsa Suomen poliittisessa historiassa, johon vielä palattaneen.
Juha Antinkaapo, Tervola
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Turvallisen Suomen
eteen on tehtävä töitä
SUOMALAISET arvostavat
turvallisuutta, yhteiskuntarauhaa ja hyvää arkea. Turvalliseen arkeen on hyvä palata
lomien jälkeen, jos sellainen
on olemassa. Aina näin ei ole,
vaikka meillä kaikilla onkin
oikeus turvallisuuteen velvollisuuksia hoitaessamme ja
vapaalla. Töissä, oppilaitoksissa, päiväkodeissa ja terveydenhoidossa, kadulla ja
kotona. Tärkein yhteinen tehtävämme onkin rakentaa ja
vahvistaa turvallista, oikeudenmukaista ja toimivaa yhteiskuntaa ja arkea.
Suomi on kansainvälisten tilastojen valossa mm. maailman turvallisin maa (The
Travel and Tourism Competitiveness Report 2017-2018),
maassamme on maailman
vähiten järjestäytynyttä rikollisuutta (The Global Competitiveness Report 2017-2018,
Organized Crime) ja maamme on Tanskan ja Ruotsin jälkeen maailman sosiaalisesti oikeudenmukaisin EU-maa
(Social Justice in the EU, Index report 2017). Suomessa lapsuus taas on maailman
viidenneksi turvatuin (Stolen
childhood, Report 2017).
Toisenlaisiakin tilastoja löytyy. Huoli turvallisuuden ja
oikeudenmukaisuuden toteutumisesta on todellinen.
Turvattomuuden tunne siitä, saako tarvitsemaansa välttämätöntä hoitoa ja tukea
eri elämäntilanteissa, ahdistaa. Perusoikeuksiin liittyvä
epäoikeudenmukaisuus korostuu erityisesti yksinäisillä
ikääntyvillä. Ikäsyrjintään törmää mm. terveydenhuollossa. Maassamme 55 000 ihmisen kohdalla asiakasmaksut,
lääkkeet ja matkat syövät tuloista 40 % (Valtioneuvoston
selvitys 30/2018).

Myös rikostilastot osoittavat, että turvattomuus kuuluu liian monen arkeen. Vaikka rikosten kokonaismäärä
laski tammi-kesäkuussa 2018,
kasvoi esim. seksuaalirikosten määrä 9,88 % viime vuoteen verrattuna. Järkyttävintä
oli lasten hyväksikäyttörikosten lisääntyminen 16.84 %
(Poliisin tilastopalvelu 2018).
Naisiin kohdistuva väkivalta on maamme suuri häpeä,
sillä Suomessa naiset ovat
yleisemmin väkivallan kohteena kuin missään muussa EU-maassa (EU:n perusoikeusviraston tutkimus 2014).
Turvakotien tarve on ennätyslukemissa (Yle 1.7.2018) ja
maahanmuuton myötä kunniaväkivalta sekä tyttöjen silpominen ovat tuoneet lisää
haasteita turvallisuuden parantamiseen (Yle 4.8.2018).
Valtion budjetti on kasvanut vuosina 2008-2018 43,5
miljardista eurosta 55,1 miljardiin, joten rahaa kyllä on.
Ratkaisevaa on, minkälaiseen
tärkeysjärjestykseen asukkaiden turvallisuuden ja hyvinvoinnin kannalta oleelliset
asiat laitetaan. Suomi tarvitsee johtamista ja politiikkaa,
joka lisää maamme turvallisuutta ja yhtenäisyyttä. Maatamme tulee rakentaa sellaisten asioiden varaan, jotka
yhdistävät. Meidän tulee kaikin voimin ylläpitää ja kehittää niitä hyviä perusasioita,
joita Suomessa jo on. Turvallisuutta, rauhaa ja tavallista hyvää arkea on puolustettava
niin, etteivät lompakon paksuus, elämäntilanne, ikä tai
sukupuoli ratkaise.
Lulu Ranne
varakansanedustaja, Perussuomalaiset Naiset (2.vpj.)

Turvapaikan hakemisen
todelliset syyt?
TURVAPAIKKAKESKUSTELUSSA on sivuutettu täysin
seikka, joka vaikuttaa suoraan
turvapaikanhakijoiden määrään. Esimerkiksi TV7:llä ruotsalainen pastori Lars Enarsson totesi ohjelmassaan, että
“imaamit kehottavat muslimeja lähtemään Eurooppaan
turvapaikanhakijoiksi ja samalla valtaamaan sitä Allahille.”
Edellä todetusta seuraa suoraan se, että Suomeen tulee
tietty määrä “turvaa hakevia”,
jotka todellisuudessa noudattavat vain imaaminsa kehotusta lähteä Eurooppaan. He
eivät siten ole edes oikeasti
turvapaikan tarpeessa, mutta heitä on kehotettu esiintymään sellaisina. Poliittisen
johdon ajattelu pääministeristä alkaen lähtee siitä, että

kaikki tulijat ovat automaattisesti avun tarpeessa olevia
sekä autettavia, ja osalle voidaan siten antaa turvapaikka.
Suomalaista veronmaksajaa
tai oikeastaan tämän lompakkoa viedään tässä turvapaikkativolissa kuin litran mittaa
ja Suomea islamilaistetaan hitaasti, mutta varmasti. Milloin
herätään tosiasioihin? Kaikki
ei ole sitä, miltä näyttää.
Toisaalta on sitten olemassa
todellisiakin turvapaikan tarvitsijoita, ennen muuta islamista aidosti kristityiksi kääntyneet. He ovat välittömässä
hengenvaarassa muslimien
taholta.
Sakari Sormunen, ruiskumestari evp., yrittäjä (ps.)
Hollola

Toimeliaisuutta ja tekemisen meininkiä

Taksien vapautuminen
kilpailulle
NYKYISIN (1.7.2018 alkaen)
voi lähes kuka tahansa ryhtyä
taksiyrittäjäksi kalustolla millä
hyvänsä ja hinnoittelulla millä hyvänsä.
Tämä käytäntö tulee tukemaan harmaata taloutta, kun
osa matkoista rahastetaan ilman kuittia ja tämän avulla saadaan halvan taksin maine. Pahimmissa tapauksissa
ravintoloiden portsarit tilaavat tutun ”pimeän taksin”.
Taannoin joissakin turkulaisissa ravintoloissa tapahtui näin
taskulampulla annetun valomerkin avulla.
Entä mistä sairas henkilö saa

kyydin ja millä hinnalla, kun
päivystysvelvoite poistui? Tähänkö tämä taksiuudistus
johtaa? Moniko halpataksi on
valmis auttamaan pyörätuolipotilaan seitsemännen kerroksen asuntoon hissin ollessa rikki? Perinteiset taksit ovat
tähän asti huolehtineet asiakkaiden kotiin pääsemisestä.
Arvostus ja kunnia tasokkaasti työnsä hoitaneille ja
Suomeen veronsa maksaneille takseille, he ovat palkkansa
ansainneet.
Ilkka Soukka

Naisten asema ja turvallisuus
nykypäivän Suomessa
KÄVIN Hyvinkäällä, jossa
vastikään tapahtui kolmen
miehen toteuttamana naisen
raiskaus.
Raiskausten määrä on Suomessa lisääntynyt kovaa
vauhtia. Luemme lehdistä miltei päivittäin eri puolilla Suomea tapahtuneista raiskauksista. Näistä otsikoista
on tullut jo ikävä kyllä arkista luettavaa, sanoja paperilla.
Mitä raiskaus kuitenkin merkitsee sen kohteelle? Huonolla onnella raiskaus voi pilata
koko naisen elämän, suistaa hänen mielenterveytensä
paikoiltaan. Tapahtuman takia saattaa tuhoutua kokonainen perhe.
Onko oikein, että nykyään pelkäämme enemmän
ja enemmän liikkua ulkona?
Kuulen jatkuvasti, kuinka iltalenkki tai koiran ulkoilutus jää
miehen hoidettavaksi, koska
naiset eivät uskalla liikkua hämärällä, saatikka pimeällä ulkona.
Hyvinkäällä ilmestyvän Aamupostin mukaan raiskausten määrä on suurin Vantaalla. Tästä voi mielestäni
vetää suoraan johtopäätöksen, ketkä näitä tekevät. Vantaa tunnetaan Suomen maahanmuuttajavoittoisimpana
kaupunkina. Tai ovatko vantaalaiset suomalaiset vain aktivoituneet tällä saralla?
Miksi on haastavaa ymmärtää, etteivät maahanmuuttajat taustansa ja uskontonsa
vuoksi kunnioita naisia län-

simaiseen tapaan? Miksi heitä ja heidän tekojaan on tarve
puolustaa? Minun oikeudentajuni ei ymmärrä tätä, eikä
sitä, että Aamuposti oli löytänyt kuin ”sattumalta” haastateltavaksi ainoastaan ”äärioikeistolaisesta” liikehdinnästä
huolestuneen kuntalaisen.
Tapahtuma, joka Hyvinkäällä järjestettiin, oli osoitus siitä,
etteivät suomalaiset hyväksy
naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Sitä ovat myös raiskaukset. Tapahtuma ei ollut äärioikeistolaista liikehdintää,
vaikka sitä sellaiseksi koetetaan leimata, mm. paikalla olleiden Odinin katupartiolaisten vuoksi. Hyvinkään poliisi on itse jo vuonna 2016
pohtinut katupartioinnin järjestämistä. Jo vuosien 20122015 aikana Hyvinkään asukasmäärä on kasvanut 975
hengellä, josta maahanmuuttajien osuus on 37 %. Ja varsinainen maahanmuuttobuumihan alkoi vasta 2015
jälkeen.
Mitä meidän on tehtävä,
jotta nämä ikävät tapaukset
loppuvat? Onko ratkaisu se,
etteivät naiset liiku iltaisin ulkona, ja kun liikkuvat, liikkuvat vain ryhmissä ja kenties
turvakaasu taskussa kaiken
peittävissä vaatteissa? Minusta meidän kuuluu olla turvassa omassa maassamme.
Tanja Vahvelainen (ps.)
kaupunginvaltuutettu, Vantaa

KESKUSTAN Juha Sipilän julistamaa toimeliaisuutta ja tekemisen meininkiä on hallituksella
ollut ainoastaan silloin, kun ollaan työttömien kimpussa. Siinä
hallitus on ollut erittäin yhtenäinen, rivit eivät ole rakoilleet. Mitäpä se haittaa, jos vähäosaisten sisäinen ostovoima
pienenee.
Työmarkkinatukea on pienennetty pariin kertaan ja ansiosidonnaisen kestoa on lyhennetty. Työtä on otettava vastaan
entistä kauempaa, eikä haittaa,
vaikka työssäkäyntikustannusten jälkeen tili menee miinukselle. Hupaisaa oli, kun ensin
lisättiin työttömän omavastuu-

päiviä kahdella ja sitten taas vähennettiin kahdella. Tätä vähennystä sitten osa hallituksen
edustajista hehkuttikin kuin olisi pyörä keksitty uudestaan. Kyllä siinä ammattiklovnitkin joutuivat katselemaan jo pitkin
nenänvarttaan.
Kaikkine aktiivileikkauksineen
hallitus etenee ihan kokoomuksen käsikirjan mukaan. Syntipukkeina pääsevätkin usein
loistamaan viime kesän kesäteatterin jälkeen kyhätyn arvopohjahallituksen salkunkantoryhmän vastuuministerit.
Työministeri Jari Lindström (sin.)
on aktiivileikkauksesta jo usein
lohkaissut, ettei se mikään leik-

kaus ole. Toinen vastuuministeri
Pirkko Mattila (sin.) on heitellyt
aktiivitouhuista, että miksikäs
ei. Kokoomuksessa ovat hymyt
varsin herkässä, sillä ainahan
hyödyllisiä idiootteja tarvitaan.
Aktiivimallia vastustavassa
mielenilmauksessa esiintynyt
salkunkantoryhmän puoluesihteeri yritti myös leimata kaikki
työttömät saippuasarjoja katsoviksi sohvalla makaajiksi. Niinpä niin, gallupit menivät, mutta
salkut jäivät.
Ari Saukko, Tervola

Jakelukielto - lääkkeiden turvallisuuden
valvonta on varmistettava
ÄSKETTÄIN tapahtunut eräiden
verenpainelääkevalmisteiden
jakelukielto on nostanut esille
lääketurvallisuuden seurannan
tärkeyden. Erään kiinalaisen
tuottajan vaikuttavan aineen
valmistamisen synteesimenetelmässä löytyi ongelmallisuutta epäpuhtauksien suhteen.
Epäpuhtauksissa kerrottiin olevan mahdollinen syöpäriski.
Lääkevalmisteet, joihin oli
käytetty kyseisen tuottajan valmistamaa valsartaania, kiellettiin pois markkinoilta.
Tämänkaltaiset tapaukset

näyttävät olevan Suomessa harvinaisia. Myös lääkeväärennöksien suhteen Suomessa on tuntunut olevan melko rauhallista.
Ajoittain kuulemme joistakin
maista juttuja lääkeväärennöksistä. Näitä on kuuleman mukaan saatettu myydä kyseisissä
maissa jopa apteekeissa. Tulevaisuudessa turvallisuuden valvonnan merkitys korostuu.
Fimean eli lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen
toiminta on tämänkaltaisissa tapauksissa erittäin tärkeää. Tiedonkulun vastaavanlaisissa ta-

pauksissa on oltava nopeaa ja
toimivaa, viranomaisilta apteekkeihin ja lääkkeiden käyttäjille.
Soten ja muiden uudistusmylläköiden valtakaudella ei sovi
unohtaa valvonnan tärkeyttä
ja sen laatua. Lääkkeiden turvallinen käyttö, opastus ja saatavuus on pidettävä Suomessa
laadukkaalla tasolla.
Minna Reijonen (ps), farmaseutti,
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin
hallituksen varapuheenjohtaja,
Kuopio

Piilovihreää susioppia
SAIN muutama viikko sitten
puhelun eräältä tuttavaltani,
joka toimii opettajana EteläSuomessa. Hän kyseli Kainuun
susitilanteesta. Kerroin talven
aikana tapahtuneista koiravahingoista tuttavaperheissä,
maatilojen tuotantoeläinten
menetyksistä ja ylimääräisistä koululaisten taksikuljetuksista. Hän oli todella ihmeissään. Mitkä lisäkustannukset,
hän totesi.
Hän kertoi, että heillä oli käynyt koululla ns. ”susilähettiläs”.
Kyselin, kuka tämä henkilö oli,
mikä oli hänen käyntinsä tarkoitus. Henkilö oli nuori nainen, opiskelija, joka oli saanut
tehtävään vain viikkojen koulutuksen. Hänellä ei ollut pedagogista eikä biologian tutkintoa.
Lähettiläs kertoi suden käyttäytymisestä: susi on kiltti
eläin, sitä voi vaikka silittää. Se
on erittäin uhanalainen. Sen
aiheuttamat vahingot kaikki
korvataan ja salametsästys on
suuri ongelma. Sutta ei tarvitse pelätä.
Tutkin asiaa hieman tarkemmin. Asialla oli Luontoliiton susilähettiläs, joka kiertää kouluilla, Luontoliiton mukaan
jakamassa ns. oikeaa tietoa sudesta. Kuinka selität ristiriitaiset opit lapsille, joita kyyditään
taksilla kouluun susivaaran
vuoksi pohjoisessa ja etelän
koululaiset kertovat muuta?

Luontoliiton sivuilla on tarjous, jos olet kiinnostunut, kerromme, kuinka pääset susilähettilääksi ja kuinka saat
koulutuksen. Siellä ohjeistettiin, että lähettilään vierailu onnistuu parhaiten, jos opettaja
auttaa lapsia innostumaan lähettilään sanomasta.
Tuntuu aivopesulta. Vuonna
2015-2016 nämä ”susilähettiläät” on palkittu vuoden luontotekona. Palkinnon myöntämisessä on ollut mukana IUCN
ja ympäristöministeriö Kimmo
Tiilikaisen (entinen vihreä) johdolla. Kaiken lisäksi yksi materiaalin suunnittelijoista ja kouluttajista on eurajokelainen Ilona
Hankonen, 2017 kuntavaalien
vihreiden ehdokas.
Ministeri Jari Lepän (kesk.)
mukaan sudet kuuluvat luontoon, mutta eivät pihoille. Susi
ei tiedä, missä pihan raja kulkee. Lepän mukaan emme tarvitse EU:ta susien määrän säätelyssä. Mielestäni EU:n kuuluu
tietää todellinen määrä, Suomessa susi ei ole enää erittäin
uhanalainen. Kannanhoidollista
metsästystä tulee lisätä. SRVAtoiminta on jo riistakolareissa

vaikeutunut, koska yhteistyössä toimineet metsästäjät eivät
haluaa jäljittää loukkaantunutta eläintä oman koiransa kanssa susivaaran vuoksi. Sopimuksia on irtisanottu tai niitä ei
ole enää uusittu. Loukkaantunut eläin on se, joka tässä kärsii.
Näin ei saa olla.
Pelson vankila-alueella jo useamman kerran vierailleet pedot on saatava pois. Lasten tulee saada leikkiä ja liikkua ilman
pelkoa. Venäläinen ystävämme
ampui 2017 Kostamuksen ympäristössä 15 sutta. Hän sanoi,
että alueella liikkuu edelleen
susia. Palkkioksi hän sai 150 euron edestä ruplia/nahka ja yhden hirvenkaatoluvan. Laillinen
metsästys kunniaan.
Opetusministerimme kuuluu valvoa, että oppilaitoksissa
opettavat vain korkeakoulutuksen saaneet ammattitaitoiset
opettajat, eikä sinne saa tuoda
piilovihreiden omaa poliittista
ohjelmaa.
Eila Aavakare (ps.), Kajaanin
kaupunginvaltuutettu,
eduskuntavaaliehdokas
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Vihreät on vaarallinen äärijärjestö
VIHREIDEN puheenjohtaja Touko Aalto kehui julkisesti puolueensa lainsäädäntösihteerin
riehumista Finnairin lentokoneessa, josta hänet jouduttiin
poliisin voimalla poistamaan.
Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho kirjoitti twiitissään: ”Vihreiden puheenjohtaja Aalto lietsoo kapinaa
lainsäädäntöä ja tuomioistuinten päätöksiä vastaan. Onko lakiasäätävä elin ihan oikea paikka henkilölle, jonka mielestä
lakeja ei tarvitse noudattaa?”
Olemme Halla-ahon kanssa täysin samaa mieltä.
Vihreät tuntuvat yrittävän valtaan myös demokratian vastaisin, epäparlamentaarisin keinoin. Tämä on vaarallinen ja
täysin tuomittava toimintamalli. Vihreän vallan ikeessä sananvapautta ja kaikkea muuta yksilönvapautta rajoitettaisiin
voimakkaasti. Nämä tavoitteethan näkyvät vihreiden toiminnassa ja osin myös ohjelmissa.
Yksityisautoilua rajoitettaisiin tai se kiellettäisiin, maaseutu tyhjennettäisiin vähitellen
asukkaista suuriin taajamiin ratojen ja valtaväylien varteen,
metsäteollisuus ajettaisiin pikkuhiljaa alas, kun metsien hakkuut valtaosin kiellettäisiin.
Sähkön käyttöä jouduttaisiin
säännöstelemään, koska ydinvoimalat suljettaisiin ja suuri osa vesivoimaloista purettaisiin. Suojelupoliisi ilmeisesti
muutettaisiin mielipidepoliisiksi, joka valvoisi ihmisiä punavihreiden mielipiteiden vastaisista
puheista ja kirjoituksista, kai-

vostoiminta kiellettäisiin. Lentomatkailu olisi pääsääntöisesti
mahdollista vain punavihreälle eliitille, koska lentomatkailua
alettaisiin himoverottaa, jonka vuoksi lentolippujen hinnat
karkaisivat tavallisen kansalaisen ulottumattomiin.
Nautojen, sikojen ja siipikarjan
tuotanto lakkautettaisiin ympäristöä rasittavana, ja lihansyönti kiellettäisiin tai lihalle pantaisiin monikertainen haittavero.
Peltoviljelyä rajoitettaisiin vain
välttämättömän vilja- ja kasvisravinnon tuotantoon kaukana
Itämeren rannikolta ja kaukana vesistöjen rannoilta, koska
vihreiden mukaan maatalous
on Itämeren ja vesistöjen ylivoimaisesti suurin saastuttaja.
Suomeen otettaisiin kehitysmaista ammattitaidotonta väkeä suomalaisten veronmaksajien elätettäväksi yli 10 000
tulijaa vuodessa. Näin Touko

Aalto sanoi lehtihaastattelussa. Ja tämä määrä siis sen lisäksi, mitä kaiken aikaa rajojemme
yli jo ilman turvapaikan tarvetta olevia haittamaahanmuuttajia vyöryy. Ja esimerkiksi vuonna 2015 vyöryi yli 30 000, joista
valtaosa on saanut kielteisen
turvapaikkapäätöksen. Ja moni
sellainen on kadonnut laittomaksi maassa olijaksi Suomeen
tai muualle Eurooppaan tai heidän palauttamisensa on osoittautunut äärettömän hankalaksi ja kalliiksi.
Tässä vain muutamia esimerkkejä vihreiden Suomesta.
Jouni Kotiaho (ps.),
kansanedustajaehdokas
Jukka Haaparanta (ps.),
maakuntavaaliehdokas
Jyrki Niittymaa (ps.),
maakuntavaaliehdokas
Pekka Kataja (ps.),
kaupunginvaltuutettu

Frans Josefin viimeinen matka
TAMPEREELLA papinuransa
tehnyt Juhani Kalmanlehto on
tallennettanut kirjaansa Tervastulilta ja taipaleelta seuraavan tositapahtuman: ItävaltaUnkarin viimeisestä keisarista
eli Frans Josef I:sta kerrotaan
hänen kuoltuaan ruumissaatossa noudatetun vanhaa ruhtinassuvun perinnettä. Arkkua
vetävä valjakko pysähtyi hautausmaan portille ja keisarin
palvelija kolkutti portille. Suljetun portin takaa kuului kysymys: ”Kuka on tulossa?” Palvelija vastasi: ”Täällä on Hänen
Majesteettinsa, Itävallan keisari ja Unkarin kuningas Frans
Josef I.” Porttia ei avattu. Palvelija kolkutti toisen kerran, ja
jälleen kysyttiin, kuka on tulossa. Siihen vastattiin nyt:
”Täällä on Hänen Ylhäisyytensä, Dalmatian ruhtinas Frans
Josef.” Portti pysyi suljettuna.
Kolmanteen kysymykseen palvelija vihdoin vastasi: ”Täällä
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on köyhä syntinen Frans Josef
Habsburgilainen.” Vasta silloin
portti avattiin ruumissaatolle.
Näin Jumalan valtakuntaan on
ovi avoinna köyhille syntisille.
Ja siksi meidänkin parannuksemme ja pelastuksemme on
yksin Jeesuksessa sovitustyön
varassa hänen ristinkuolemansa ja riemullisen ylösnousemuksensa tähden. Koko Hänen elämänsä oli palvelemista
ja itsensä alentamista. Siksi
Hänellä on myös valta sanoa
meille: ”Joka teistä on suurin, se olkoon toisten palvelija.
Sillä joka itsensä korottaa, se
alennetaan, mutta joka itsensä alentaa, se korotetaan.”
Niinpä meidän jokaisen ihmisen suuhun ja sydämeen
sopii kansansa johtomiesten
halveksiman, mutta Jeesuksen
korottaman publikaanin rukous: ”Jumala, ole minulle syntiselle armollinen.” Samoinhan
ortodoksitkin sanovat Jeesus-

rukouksessa: ”Herra Jeesus
Kristus, Jumalan Poika, armahda minua syntistä.”
Virsissäkin rukoilemme: ”Paina meitä paremmin alas yksinkertaisuuteen tutustumaan
syvemmin ristin suureen salaisuuteen. Anna valo nähdäksemme turmelusta sydämemme. Kun kristityn on nimi
mulla, tee siksi minut todella,
suo sanan tekijäksi tulla, myös
nuhteitasi totella, seurassa ystäviesi sinulle elää, Herrani.”
Anssi Joutsenlahti
rovasti

Anssi Joutsenlahden
75-vuotispäivän merkeissä
Kankaanpään kirkossa
järjestetään 16.9. klo 19 konsertti Sauli Ahvenjärvi ja Keijo
Vättö. Kahvitus klo 18 ns:n
talolla. Tervetuloa!
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Totella vai ei
VIHREÄT liputtavat kansalaistottelemattomuuden puolesta. Ainakin silloin, kun ajetaan
heille tärkeitä asioita. Lainsäädäntösihteeri Aino Pennasesta leivottiin suurta sankaria,
kun hän vaaransi lentoturvallisuuden ja yritti estää lainvoimaisen pakkopalautuksen.
Sen vihreät tietenkin tuomitsevat, jos joku tempaisee löysää maahanmuuttopolitiikkaa vastaan.
Jokaiselta kansalaiselta ei
erikseen kysytä lupaa pakkoluovutukseen. Silti mielenosoittaminen lentokoneessa on lähes terroristinen teko.
Ihmettelen, miksi vihreiden
puheenjohtaja Touko Aalto hyväksyy, suorastaan kannustaa seuraamaan Pennasen
esimerkkiä. Aallon mielestä
Pennasella oli oikeus vastustaa viranomaisia ja keskeyttää palautus sen vuoksi, ettei pääse virhe tapahtumaan.
Aallon mukaan Pennanen

noudatti lakia sillä tapaa. Lakia voidaan siis rikkoa, kun se
tehdään ”sillä tapaa”. Silloin
ylinopeuskin on lain kunnioittamista. Ja varastaminen. Sillä tapaa.
Vihreät syyllistävät viranomaisia ja tekevät poliiseista pahiksia. Laittomasti maassa olevat ovat aina hyviksiä.
Koko maailma vaan tänne.
Mutta jos pienen maan rajat
avataan kaikille, voimme sanoa nykyiselle elintasolle heipat. Samalla vaarannetaan
tänne jo kotoutuneidenkin
turvallisuus. Uhkakuvat ovat
valtavia. Tämä siksi, että soditaan ja kehitysmaissa syntyy järjettömän paljon lapsia. Enemmän kuin maailma
kestää. Ongelmaa ei ratkaista Suomen viranomaisia vastustamalla, vaan muilla toimilla lähtömaissa tai sitten ei
missään.
Ukko Bamberg, Kouvola

Uskottavaksi
pääministeripuolueeksi
PERUSSUOMALAISET on
Suomen parhaiten profiloitunut puolue. Kaikki tietävät, että perussuomalaiset
on Suomen nykyisenkaltaista
EU-jäsenyyttä vastaan ja puolue vastustaa haittamaahanmuuttoa. Silti valtamedia yrittää silloin tällöin väittää, että
perussuomalaiset on yhden
asian puolue. Ja yhden miehen puolue.
Edellinen median väitehän
on naurettava ja sen lähes
kaikki ymmärtävätkin. Sen sijaan Suomessa on paljon ihmisiä, jotka ovat nielleet valtamedian epäsuoran väitteen
perussuomalaisista rasistisena puolueena. Enkä tarkoita
ainoastaan vihreiden kannattajia ja muita selvästi punavihreitä. Meillä on valtavasti työtä tehtävänä, jotta suuri
yleisö näkee perussuomalaiset ihmisarvoa puolustavana
ja tasa-arvoa edistävänä puolueena. Mielikuvat ratkaisevat puolueiden valtasuhteet,
vaikka todelliset asiat luovatkin peruskannatuksen. 1015 prosentin peruskannatus
ei riitä meille päästäksemme
pääministeripuolueeksi. Siksi
nyt pitää panostaa mielikuvien rakentamiseen.
Mikäli emme kannata yh-

denkään pakolaisen maahan ottamista, on selvää, että
mielikuva on muukalaisvastainen. Siksi pitää tuoda selkeästi esiin nykyinen linjamme, jonka mukaan Suomen
tulee ottaa kohtuullinen määrä todellisia pakolaisia, mutta jättää elintasopakolaiset
ottamatta, jotta taloudelliset resurssimme kotouttaa
maahanmuuttajat voidaan
varmistaa. Kotoutus tulisi
aloittaa pakolaisleireillä, joista – eikä mistään muualta –
pakolaiset tulevat.
Ihmisoikeuksia puolustavaa mielikuvaa voidaan lisäksi luoda puhumalla vakuutuslääkärien mielivallan
lopettamisesta, erolasten kärsimyksistä hävyttömän pitkien avioerojen oikeusprosessien vuoksi, vammaisten
kärsimyksistä kilpailutuksen vaihtaessa heidän avustajansa, omaisuuden suojan
puutteesta rikostutkinnan
surkeasta 10-30 prosentin ratkaisuasteesta johtuen, toimeentulotuen viivästyksistä
Kelan hukattua hakemuspaperit ynnä muista perusoikeuksien loukkauksista.
Mika Kivimaa, Kokkola

Kirjoita lyhyesti ja ytimekkäästi
EDUSKUNTA- ja eurovaalien lähestyessä yhä useampi haluaa
mielipiteensä lehteen. Jotta mahdollisimman moni kannanotto
mahtuisi mukaan, kirjoitusten tulee olla palstan sääntöjen mukaisesti noin 1 500 merkin mittaisia.
TOIMITUKSELLA on oikeus muokata, otsikoida ja lyhentää kirjoituksia, mutta mielipiteen mitta kannattaa pitää mielessä jo kirjoitusvaiheessa. Rajallista tilaa jaetaan tasapuolisesti, että mahdollisimman moni pääsee kertomaan mielipiteensä.

Maakuntauudistuksesta
KAUAN valmisteltu maakuntaja sote-uudistus on perusteeltaan ongelmien siirtämistä eikä
ratkaisemista. Resurssipulassa
oleva valtio koettaa näennäisratkaista ongelmiaan siirtämällä
vastuitaan maakunnille.
Ideologisista syistä samaan
pakettiin on ympätty terveydenhuollon yksityistämistä. Sokeasti luotetaan siihen, että yksityistämisestä olisi ratkaisuksi
kustannusten laskemisessa,
vaikka siitä on sekä Suomesta
että maailmalta juuri päinvastaiset kokemukset.
Uudistuksessa rakennetaan
uusi hallintokerros jo ennestään vastuita toisilleen pompotelleiden valtion ja kuntien lisäksi. Tästä seuraa, että nämä
instanssit syyttelevät toisiaan
vääristä menetelmistä ja huonosta resurssien käytöstä, vaikka pääsyy, eli resurssipula koko
yhteiskunnassa, pysyy samana.
Lopulta tässä onkin kysymys siitä kuka - valtio, maakunnat vaiko kunnat - leikkaa palveluja,
nostaa palvelumaksuja tai ottaa
velkaa palveluiden tuottamiseksi, koska tarvittavia resursseja ei ole. Eli joku aina velkaantuu tai joutuu tekemään
leikkauspäätökset taikka maksujen korotukset.
Tätä vastuuta yritetään siirtää
taholta toiselle, jotta itse kunkin tarvitsisi kantaa taloudellista ja poliittista vastuuta mahdollisimman vähän. Kuitenkin
me kaikki uppoamme samaan
suohon, tekevätpä leikkaukset
tai maksujen korotukset palveluihimme sitten valtio, kunta tai
maakunta. Ja sama pätee hälyttävän velkaantumisen osalta.
Niin kauan kun vältellään kysymystä siitä, miksi EU-Suomella
ei ole resursseja tuottaa hyvinvointiyhteiskunnan palveluja,
tilanne tulee heikkenemään.
Jo 1980-luvulla, kun meillä oli käytössämme paljon alkeellisempaa tekniikkaa ja tuottavuus oli alempi, pystyimme

tuottamaan tarvittavat resurssit
hyvinvointiyhteiskunnallemme
ilman, että meidän tarvitsi ottaa velkaa. Nykyisellä tekniikalla
ja tuottavuudella tämän saman
pitäisi siis olla helppoa, mutta
emme edes velkaa apuna käyttäen pysty tuottamaan resursseja vieläpä jatkuvasti karsitulle
EU-Suomen “hyvinvointiyhteiskunnalle”.
Mikä aiheuttaa sen, ettei meillä nykyään ole näitä tarvittavia resursseja? Miksi edes velan avulla emme EU-Suomessa
pysty välttämään jatkuvia leikkauksia ja elintason heikennyksiä? Syitä tähän on kolme: talousjärjestelmä, talousjärjestelmä
ja talousjärjestelmä.
Ennen EU-jäsenyyttä Suomella oli omiin tarpeisiimme
suunniteltu talousjärjestelmä.
Itsenäisen Suomen talousjärjestelmä turvasi sen, että työmme
tulokset jäivät Suomeen hyödyttämään suomalaisia. Itsenäinen lainsäädäntö ja oma valuutta antoivat keinot rakentaa
talouttamme tarvitsemallamme
tavalla. Niiden avulla Suomesta pystyttiin rakentamaan moderni ja vauras hyvinvointiyhteiskunta.
EU:n myötä meidät liitettiin
EU:n talousjärjestelmään, jota ei
ole suunniteltu suomalaisia varten. EU:n talousjärjestelmä on
suunniteltu edistämään EU:n
omia suurvaltapyrkimyksiä.
EU:n talousjärjestelmä vuotaa
työmme tulokset pois Suomesta ja pakottaa heikentämään
työntekijöiden asemaa. Tähän
syynä ovat EU:n sen omille päämäärille tarpeelliset “vapaudet”
eli pääoman, tavaroiden, palvelujen ja työvoiman vapaa liikkuvuus.
EU:ssa Suomi heitettiin samaan kehään kooltaan aivan eri
luokkaa olevien talousmahtien,
kuten Saksan, Ranskan ja Italian
kanssa, jotka vieläpä ovat kirjoittaneet EU:n talousjärjestelmän säännöt.

Kun EU-Suomi vielä luopui
kansallisen kilpailukyvyn tärkeästä pilarista, eli omasta valuutasta, niin Suomen jyrkkä taloudellinen alamäki alkoi ja se
jatkuu yhä. Leikkaamisen, “tehostamisen” ja elintason heikkenemisen resepti oli valmis ja
se jatkuu niin kauan kun tähän
ydinongelmaan, eli omien etujemme vastaiseen talousjärjestelmään, ei puututa.
Järjestelmän korjaaminen
edellyttää itsenäistä Suomea,
omaa talousjärjestelmää ja valuuttaa, joilla turvaamme sen,
että työmme tulokset jäävät
Suomeen, joka taas mahdollistaa hyvinvointiyhteiskunnan rahoittamisen ilman velkaantumista. Niin kauan kuin tätä ei
ymmärretä, suomalaisille tutuksi tullutta leikkausten ja elintason heikennysten noidankehää
jatketaan.
Niko Aleksanteri Kauko,
perussuomalaiset

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

i
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.

Iäkkäisiin kohdistuvat
rikokset viharikoksia
VIIME aikoina on mediassa kerrottu paljon vanhempiin ihmisiin kohdistuvista petoksista ja
esimerkiksi remonttien pakolla myynneistä. Usein iäkkäälle
uhrille soittaa poliisina, pankkitoimihenkilönä tai sukulaisena
esiintyvä rikollinen ja pyrkii urkkimaan uhrin pankkitunnukset
tilin tyhjentääkseen.
Remonttejakin kunnossa oleviin koteihin on myyty uhkailemalla, että remontti on pakko
tehdä ja hinta nousee, jos kauppoja ei synny heti. Lisäksi moni
ryöstäjäkin valikoi uhreikseen
juuri vanhempia ja puolustuskyvyttömiä ihmisiä.
Iäkkäisiin kohdistuvissa väkivaltaisissa ryöstöissä uhri ikänsä
ja kuntonsa vuoksi saa helposti vakavia, jopa tappavia vammoja nurin kaadettaessa tai lyötäessä. Mielestäni voimassa
olevaa lakia, jonka mukaan vihamotiivi on rangaistusta ko-

rottava tekijä, voidaan käyttää
seniorikansalaisten suojaamiseen.
Vaikka rikollinen ryöstäjä, petoksentekijä tai pakolla myyjä ei ehkä sinällään tee tekojaan
vihasta vanhuksiin, niin ikänsä vuoksi heikommassa asemassa olevien tietoinen valinta rikosten uhreiksi vastarinnan
minimoimiseksi on verrattavissa viharikokseen. Kyseessä ovat
yhteiskunnan turvaa tarvitsevat ihmiset, jotka eivät terveinäkään aina kykene pitämään
puoliaan nuorempia vastaan
ja vielä vähemmän vaikkapa
muistisairaina.
Yhteiskunta on olemassa juuri pitääkseen huolta niistä, jotka
tarvitsevat apua. Suomalaista
vihamotiivia koskevia lakipykäliä voisi käyttää iäkkäiden turvallisuutta rakentavalla tavalla.
Esa Paloniemi, Oulu

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.

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
(15-30-vuotiaat ilman 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

IRROI TA TÄYT E T T Y LOMAKE. S UL JE JA L AI TA PO S TI I N , PO S TI MAKS U O N MA K SE T T U P U O L E STA SI .

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 • Eija Ihatsu-Repo
Puh: 040 630 8773 • laskenta@perussuomalaiset.fi
Taloussihteeri • Juha Koski
Puh: 040 847 0651 • juha.koski@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

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
Iiro Silvander • Puh: 040 734 4780
iiro.silvander@kerava.fi
VARSINAIS-SUOMI
Vilhelm Junnila • Puh: 044 500 1982
posti@vilhelmjunnila.fi
PERUSSUOMALAISET NAISET

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

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:
Ahti Moilanen (Pohjois-Pohjanmaa)
Eliisa Panttila (Etelä-Pohjanmaa)
Harri Vuorenpää (Pirkanmaa)
Kaisa Juuso (Lappi)
Matti Mäntylä (Häme)
Pia Pentikäinen (Pohjois-Savo)
Marke Tuominen (Keski-Suomi)

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 Kai Sorto • Puh: 050-3200781
kai.sorto@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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