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Espoon Perussuomalaiset 
täytti 50 vuotta

Emopuoluettaan yli kaksi kertaa vanhempi

ASIA selittyy tietysti puolueen SMP-
taustalla, jolloin monet vielä edel-
leenkin toimivista paikallisosastoista 
perustettiin. Vaikka SMP teki kon-
kurssin vuonna 1995, jäivät monet 
osastoista elämään nimenvaihdoksen 
jälkeen uuden emopuolueen yhtey-
teen. Niinpä yhdistysrekisteristä löy-
tyy vielä tänä päivänäkin useita perus-
suomalaisia paikallisyhdistyksiä, jotka 
on perustettu 60-luvun lopulla tai 
70-luvun alussa.

- Espoon Perussuomalaisille kuuluu 
edelleen oikein hyvää, vaikka edus-
kuntaryhmän hajoamisen myötä meil-
täkin muutama loikkasi sinisiin. Loik-
karien määrä jäi kuitenkin vähäiseksi 
ja suurin osa jäsenistöstä jäi meille. 
Järjestämme kovasti toimintaa ja ta-
pahtumia ja kaikki rullaa oikein mu-
kavasti eteenpäin, kertoo Espoon Pe-
russuomalaisten puheenjohtaja Suvi 
Karhu.

Näyttävää työtä 
ammattimaisella otteella

Karhu itse on ollut Espoon Perus-
suomalaisten toiminnassa mukana 
seitsemän vuotta, joiden aikana yhdis-
tyksen toimintatavat ovat merkittä-
västi kehittyneet. Takavuosien ”puu-
hailukerhosta” on siirrytty selvästi 
ammattimaisempaan otteeseen.

- Valtuustoryhmä on tehnyt varsin 
näyttävää työtä, ja monet valtuutettu-
jen puheet ja teot saavat paljon näky-
vyyttä paikallislehdissä, samoin kuin 
lukuisat luottamushenkilöt lautakun-
nissa. Espoo on suuri kaupunki, ja Es-
poon Perussuomalaisilla huomattavan 

Espoon Perussuomalaiset täytti 50 vuotta maanantai-
na 20.8.2018. Vaikka voi tuntua nurinkuriselta, että puolu-
een paikallisosasto on melkein kolmekymmentä vuotta itse 
puoluetta vanhempi, on useilla muillakin perussuomalais-
ten paikallisosastoilla sama tilanne.

paljon luottamustoimia ja lautakunta-
paikkoja, Karhu kertoo.

Vaalit tuottavat kovasti töitä

Lähiaikoina Espoon Perussuomalai-
sia haastavat useat lyhyen ajan sisällä 
tulossa olevat vaalit. Seurakuntavaa-
lit järjestetään jo pian, ja niistä yh-
distys aikoo ottaa kopin. Ensi vuonna 
seuraavat eduskunta- ja EU-vaalit, joi-
ta varten niin ehdokkaat kuin paikal-
lisyhdistyskin tulevat olemaan paljon 
esillä ja näkyvillä. Maakuntauudistuk-
sen kaatumista toivotaan, mutta maa-
kuntavaaleihin valmistaudutaan siitä 
huolimatta.

- Espoon Perussuomalaisilla on täl-
lä hetkellä noin 160 jäsentä, vaikka 
puolueen jäseniä kaupungissa on toki 
paljon enemmän. Yhdistyksen jäsen-
määrä on ollut koko ajan voimakkaas-
sa kasvussa. Espoon Perussuomalai-
siin on viimeksi kuluneen vuodenkin 
aikana liittynyt jo noin parikymmen-
tä uutta jäsentä. Jos olet espoolainen 
puolueen jäsen mutta et vielä Espoon 
Perussuomalaisten jäsen, saa ottaa yh-
teyttä, Karhu toivottaa.

Jäsenistö nuorentunut

Espoon Perussuomalaisten 2. vara-
puheenjohtaja Seppo Kallunki on ol-
lut yhdistyksessä mukana jo kymme-
nen vuoden ajan ja toiminut myös 
kansanedustaja Arja Juvosen vaa-
lipäällikkönä viime vaaleissa kuten 
myös seuraavissa. Kuluneiden vuosien 
aikana on jäsenistö selvästi nuorentu-
nut vanhojen SMP-taustaisten konka-

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 kuuntelem-
me kenttää, Kallunki kertoo.

Espoon Perussuomalaiset onkin saa-
nut mainetta yhdistyksenä, joka on 
hyvin paljon esillä kentällä, ja sen ta-
pahtumissa käy väkeä muualtakin 
kuin Espoosta.

- Olimme hyvin pidettyjä viime vaa-
leissa ja samaan pyritään nytkin, Kal-
lunki sanoo.

Media ohjaa gallupeilla kansan 
äänestyskäyttäytymistä

Tulevissa vaaleissa haastetta tulee 
aiheuttamaan perussuomalaisista ir-
ronnut sinisten ryhmä, joka on mel-
ko aggressiivisesti hyökkäillyt perus-
suomalaisia vastaan ja tulee varmasti 
käyttämään samaa strategiaa myös 
vaaliaseena. Täytyyhän sitä jotain 

keksiä, kun kannatus laahaa alle pro-
sentin lukemissa.

- Perussuomalaisten kannatus ei 
eduskuntaryhmän hajoamisen jäl-
keenkään ole muuttunut juuri miksi-
kään. Gallupeihin ei kuitenkaan pidä 
tuijottaa, sillä ne eivät useinkaan pidä 
paikkaansa. Media ohjaa niillä kan-
san äänestyskäyttäytymistä, ja omas-
ta mielestäni gallupit pitäisikin lailla 
kieltää vaalien alla, Kallunki toteaa.

Kallunki korostaa jalkautumisen ja 
perinteisen vaalityön merkitystä vielä 
some-aikanakin. Viime vaaleissa Es-
poon Perussuomalaiset kiersivät Uu-
dellamaalla lähes jokaisen kunnan ja 
yhdistys sai paljon myönteistä huomi-
ota varsinkin pienissä kunnissa, min-
ne poliitikot eivät usein eksy.

- Arja Juvosen kanssa kiersin joka 
puolella Suomea ja saimme paljon hy-
viä kommentteja, että on hienoa, kun 
kansanedustajat löytävät tännekin, 
Kallunki kertoo.

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVAT MATTI MATIKAINEN 

Espoon 
Perussuoma-
laiset juhlivat 
pitkää taival-
taan kutsuvie-
raiden kera.

Espoon Perussuomalaisten pu-
heenjohtaja Suvi Karhu ja puolu-
een standaarilla palkittu Veikko 
Granqvist vastaanottivat onnittelut 
puoluesihteeri Riikka Slunga-Pout-
salolta.

Kansanedustaja Arja Juvonen kes-
kusteli kansalaisten kanssa Espoon 
Perussuomalaisten suuressa torita-
pahtumassa. Kuva: Suvi Karhu

Yhdistys tunnetaan erityisesti ahkerasta kenttätyöstään.

mailto:toimitus@perussuomalaiset.fi
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Jyväskyläläinen Irja Vainio esitti perus-
suomalaisille huolensa elinkustannusten 
noususta ja hallituksen toimista kurjistaa 
vähävaraisten elämää entisestään.
ELÄKKEELLÄ oleva Irja 
Vainio asuu yksin öljyläm-
mitteisessä omakotitalossa 
Jyväskylässä. Vainio pelkää 
kokoomuslaisen valtiovarain-
ministeri Petteri Orpon ai-
keita valtion budjettiin. Mah-
dolliset veronkevennykset on 
tarkoitus kuitata ympäristö- 
ja haittaveroilla.

- Eläkeläisillä kaikki maksut 
nousevat. Orpolla ei ole ko-
konaisvaltaista huolta asiois-
ta. Asumiskuluja tulisi hillitä, 
eikä kasvattaa. Sen takia mi-
nulla ei ole varaa ostaa uusia 
lääkkeitä tai hoidattaa itseäni, 
jotta oma toimintakyky pysyi-
si yllä, Vainio harmittelee. 

Ihmisillä ei ole varaa 
asua tuloillaan

Vainio kertoi huolensa pe-
russuomalaisten lappeenran-
taiselle kansanedustaja Jani 
Mäkelälle, kun he tapasi-
vat Jyväskylän Perussuoma-
laisten järjestämässä yleisöta-
pahtumassa sunnuntaina. 

- Jos hallitus sanoo korotta-
vansa haittaveroa, niin onko 
kyse taas lämmityspoltto-
aineen veron nostamises-
ta? Sitä me perussuomalaiset 
vastustimme jo viime kerral-
la. Jos ihmisillä on taloissaan 
öljylämmitys, niin se menee 
entistä kalliimmaksi. 

Mäkelästä suuntaus asumis-
kustannusten kasvattamises-
ta on täysin kestämätön. 

- Ihmisillä ei ole enää va-
raa asua niillä tuloilla, joi-
ta he saavat. Tätä epäkohtaa 
me perussuomalaiset olem-
me yrittäneet korjata, Mäke-
lä kertoo. 

Veroja syydetään 
maahanmuuttoon 

Myös perussuomalaisten 
puoluesihteeri Riikka Slun-
ga-Poutsalo osallistui Jyväs-
kylän tapahtumaan. 

- Istuva hallitus on ram-
pa ankka, joka koettaa pysyä 
koossa vuodenvaihteen yli. 
Siellä ei ole esimerkiksi min-
käänlaista jälkeä sosiaalie-

tuuksien indeksijäädytyksi-
en purkamisesta, vaikka niin 
sovittiin, kun perussuomalai-
set olivat hallituksessa. Pie-
nituloisten elämää oli määrä 
helpottaa, kun talous kään-
tyy nousuun, Slunga-Poutsalo 
muistuttaa. 

Hän arvostelee keskustalai-
sen pääministeri Juha Sipi-
län hallitusta kahdella lom-
pakolla pelaamisesta.

- Hallituksessa vallitsee 
kahden lompakon politiik-
ka. Oman vähävaraisen kan-
taväestön asiat yritetään hoi-
taa muka tyhjällä lompakolla, 
kun toisella lompakolla syy-
detään holtittomasti rahaa 
maahanmuuton kustannuk-
siin.

Perussuomalaista kenttävä-
keä Slunga-Poutsalo kiittelee 
aktiivisuudesta ja ennakoi, 
että tulossa on poliittises-
ti sekä vaalien suhteen rank-
ka ja mielenkiintoinen talvi-
kausi. 

- Edessä ovat useat eri vaa-
lit. Jäsenistö tuntuu olevan 
hyvässä valmiudessa ja liik-
keellä. Kentällä kuhisee sii-
hen malliin, että tästä tu-
lee jotain sellaista, mitä Ylen 
gallupit eivät osaa ennustaa, 
Slunga-Poutsalo myhäilee 
tyytyväisenä.

Sote uhkaa kaatua
Jyväskyläläinen pit-

kän linjan perussuomalai-
nen kansanedustaja Toimi 
Kankaanniemi arvioi ylei-
sötapahtumassa, että istuvan 
hallituksen ajama sote-malli 
uhkaa kaatua. 

- Siinä on muun muassa pe-
rustuslain kanssa ristiriitaisia 
kohtia, jotka saattavat kaataa 
sen syksyllä. Tasa-arvon to-
teutuminen ei ole selvä asia. 
Monien asiantuntijoiden mu-
kaan esitys on EU:n kilpai-
lulainsäädännön vastainen. 
Kustannusten osalta on pal-
jon epävarmuuksia. Kansain-
välisistä yhtiöistä on tulossa 
isäntiä ja paljon puhuttu pal-
veluketjujen yhteensovitta-
minen ei toteudu, Kankaan-
niemi luettelee. 

Asumiskulut 
kasvaneet 
sietämättömiksi

Vähävaraisilla ei ole enää varaa hoidattaa itseään

Jyväskyläläinen 
Irja Vainio ker-
toi huolistaan 
perussuoma-
laisten kansan-
edustaja Jani 
Mäkelälle.

Perussuomalaisten puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo ja Anna-Helena Lahtinen 
Jyväskylästä.

Kankaanniemi arvostelee 
myös Orpon linjauksia liiken-
teen rahoitukseen ensi vuo-
den budjettiesityksessä.

- Maantieverkoston kor-
jausvelka pahenee taas val-
takunnallisesti ensi vuonna. 
Orpon esityksessä tie- ja rata-

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

“Hallituksessa 

vallitsee kahden 

lompakon politiikka.”
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Perussuomalaisten kansan-
edustaja Toimi Kankaannie-
mi arveli soten kaatuvan.

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

PERUSSUOMALAISTEN kan-
sanedustaja Jani Mäkelän mie-
lestä sähkönsiirtoveron kat-
toa pitää leikata suomalaisten 
asumiskustannusten hillitse-
misemiksi.

- Sähkönsiirto on monopo-
limarkkina ja lailla on säädel-
ty mitä sähköyhtiö saa ottaa 
siitä voittoa. Me olemme esit-
täneet, että voittokattoa lei-
kattaisiin, jolloin hinnat eivät 
pääse nousemaan niin kor-
keaksi siinä sähkön siirrossa. 
Se oli jo viime vuonna perus-
suomalaisten vaihtoehtobud-
jetissa, Mäkelä sanoo. 

Hän kummastelee, miksi 
muut puolueet eivät ole kiin-
nittäneet ongelmaan huo-
miota. 

- Vasemmistokin huutaa niin 
paljon sitä, että ulkomaalaisil-
le pitäisi antaa rahaa, mutta ei 
kiinnitetä huomiota asumis-
kustannuksiin, mitä ihan ta-

valliset suomalaiset joutuvat 
maksamaan. Tämä on mieles-
täni se meidän ero heihin, Mä-
kelä toteaa.

Perussuomalaisten puolue-
sihteeri Riikka Slunga-Pout-
salo muistuttaa, että puolue 
on jo pitkään koettanut hilli-
tä suomalaisten asumiskulu-
jen nousua.

- Olemme vaatineet ener-
giaveron laskemista EU:n mi-
nimiin ja vaadimme sitä edel-
leen. Se toisi teollisuudelle 
investointivarmuutta ja taval-
liselle pienituloiselle asujal-
le säästöä lämmityksessä. Se 
raha menisi puolestaan suo-
raan ostovoimaan. Istuvalla 
hallituksella ei ole kuitenkaan 
rohkeutta tehdä massiivisia 
rakenteita muuttavia paran-
nuksia. Siksi perusuomalaiset 
ovat suomalaisille oikea vaih-
toehto, Slunga-Poutsalo to-
teaa. 

Suomalaisten taloutta 
kurjistavaa sähkönsiirtoveroa 
pitää leikata

Perussuomalaisuus kovassa 
kurssissa Alajärven Rokulipäivillä 
ALAJÄRVEN Rokulipäiviä suo-
si upea sää ja väenpaljous. Suut 
olivat maireana myös Alajärven 
perussuomalaisilla Rokulipäi-
vien jälkeen. 

- Meidän kannalta aivan ker-
ta kaikkiaan onnistunut tapah-
tuma. Olimme markkinoiden 
ylivoimaisesti suosituin puo-
lue. Tämä antoi paikallisille ja 
myös muille piirin perussuoma-
laisille paljon lisävirtaa ja uskoa 
omaan tekemisiimme, sillä pa-
laute oli erinomaista, sädehti 
Alajärven paikallisyhdistyksen 
puheenjohtaja Jukka Kangastie. 

Alajärveläiset olivat saaneet 
houkuteltua markkinoille kovan 
perussuomalaisryppään. Kan-
sanedustaja Teuvo Hakkarainen 
oli markkinoilla perjantaina ja 
lauantaina siellä vierailivat puo-
lueen puheenjohtaja, europar-
lamentaarikko Jussi Halla-aho 
ja vimpeliläissyntyinen kansan-
edustaja Ville Vähämäki. 

Halla-aholle Alajärvi on tut-
tu paikkakunta, sillä hän ker-
toi viettäneensä paikkakunnalla 
kesiä lapsesta saakka sekä isän 
sukulaisten luona Hoiskon ky-
lässä että äidin puolen sukuhu-
vilalla Pynttärissä. Ei ihme, että 
hän kokee Alajärven tietyllä ta-
paa kotipaikkakunnakseen. 

- Rokulipäivillä muistan käy-
neeni niiden alkuajoista saak-
ka. Täällä on aina mukava olla; 
hyvä tunnelma ja tänä kesänä 
aivan erityisen upea sää. Ihmi-
set ovat tulleet rohkeasti jutte-

lemaan monenlaisista asioista. 
Keskusteluissa nousivat esil-
le samat asiat, joista muutenkin 
politiikassa puhutaan, eli EU-
alueen tilanne, maahanmuutto, 
maaseudun asiat ja sote. 

Alajärveläisaktiivi Orvo Kanto-
nen oli ihmeissään perussuo-
malaisten saamasta myöntei-
sestä vastaanotosta. 

- Vilinä perussuomalaisten tel-
talla oli vilkkaampaa kuin kos-
kaan ennen. Jo perjantaina 
meni esimerkiksi yli 300 perus-
suomalaisten ilmapalloa, pu-
humattakaan lehdistä ja muus-
ta materiaalista. Ja lauantaina 
oli vieläkin kiireisempää, puhisi 
Kantonen tyytyväisenä. 

Markkinoihin kävi tutustu-
massa myös Perussuomalais-
ten Etelä-Pohjanmaan piirin pu-
heenjohtaja Jukka Mäkynen. 

- Jos perussuomalaisuus on 
kovassa kurssissa Alajärvel-
lä, niin se on sitä myös muualla 
Etelä-Pohjanmaalla. Tämä lupaa 
jatkoa ajatellen hyvää ja antaa 
roppakaupalla lisävirtaa kaikil-
le aktiiveillemme. Meille on ke-
sätapahtumissa jätetty myös 
useita kymmeniä uusia jäsen-
hakemuksia. Täällä Alajärvellä-
kin palkitsevinta oli se, kuinka 
useat ihmiset tulivat meitä kiit-
telemään siitä, että Suomessa 
on vielä yksi puolue, joka ajaa 
meidän suomalaisten ja Suo-
men asiaa. 

Juha Rantala

koja pää- ja sivuteitä sekä 
siltoja. Nyt hallitus on laimin-
lyönyt ne kokonaan. Raaka-
aineiden ja valmiiden tuottei-
den pitäisi pystyä liikkumaan 
ympäri vuoden, Kankaannie-
mi toteaa.

■ TEKSTI JA KUVAT 
      MIKA RINNE
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Turvapaikanhakijoille palautus-
keskukset Itä-Suomeen

Suomi ja Savo edelläkävijöiksi

YLE Uutiset kertoi kesäkuus-
sa ainakin Itävallan, Tans-
kan ja Saksan hallitusten 
neuvotelleen keskenään pa-
lautusleirien perustamisesta 
unionin ulkopuolelle. Leirei-
hin kerättäisiin käännytys-
tä odottamaan sellaiset maa-
hantulijat, jotka ovat saaneet 
kielteisen turvapaikkapäätök-
sen EU:n turvapaikkajärjes-
telmän tehostamiseksi.

- Jos EU päättää tällaisen 
järjestelmän luoda, voisivat 
Suomi ja Savo olla edelläkä-
vijöitä ja esittää hallituksel-
le ja EU:lle pilottihanketta 
koko maata palvelevien pa-
lautuskeskusten perusta-
miseksi Pohjois-Savoon ja 
Pohjois-Karjalaan. Kun nyt 
esimerkiksi palautuslennoil-
la on ollut paljon ongelmia, 
palvelisi tämä sekä valtiota 
että maakuntaa, sanoo Joen-
suun kaupunginvaltuutettu, 
maakuntavaltuutettu ja edus-
kuntavaaliehdokas Jussi Wi-
honen.

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.

teiskuntaan sen kaikilla osa-
alueilla, ei muuta tarvitakaan. 
Maahanmuuttokriittisyys 
on ennen kaikkea talouspo-
litiikkaa. Hallitsemattoman 
maahanmuuton korkeat kus-
tannukset rasittavat yhteis-
kuntaamme ja valtio velkaan-
tuu lisää, Wihonen pohtii.

Wihonen uskoo, että pa-
lautuslentojen järjestäminen 

Maahanmuutto-
kriittisyys on 
talouspolitiikkaa

Wihonen näkee kolme syy-
tä siihen, miksi palautus-
keskukset tulisi perustaa ni-
menomaan Savo-Karjalan 
alueelle. Ensinnäkin se pa-
rantaisi alueen työllisyyttä, 
joka Itä-Suomessa on valta-
kunnan heikoimmalla tasolla. 
Toinen syy on tilojen edulli-
suus, sillä Savo-Karjalassa on 
paljon kokonaisia sairaaloita, 
kouluja ja matkailukeskuksia 
tyhjän panttina. Kolmas nä-
kökohta on turvallisuus, sil-
lä Itä-Suomessa ei ole sellai-
sia palautustoimia vastaan 
kohdistettuja protesteja kuin 
suuremmissa kaupungeissa 
on nähty.

- Puheenjohtaja Jussi Hal-
la-ahoa on usein syytetty val-
tamediassa yhden asian mie-
heksi, mutta kun asia on 
sellainen, joka vaikuttaa yh-

Perussuomalai-
set kunnanval-
tuutetut Ano 
Turtiainen, 
Jussi Wihonen ja 
Sampsa Jääske-
läinen ovat isän-
maan asialla. 

Kuopion Rissalasta voisi hy-
vinkin saada laajempaa tu-
kea, koska maakuntakentillä 
on kapasiteettia. Näin myös 
vilkkaampien etelän kenttien 
rauha säilyisi.

- Itse näen, että vapaaehtoi-
seen paluuseen tulee kannus-
taa, se on kaikille parasta. Pe-
russuomalaisten tehtävä on 
esittää ratkaisuja, joilla te-
hokkaammat ja taloudelli-
semmat palautukset saatai-
siin käytäntöön, Wihonen 
toteaa.

Käänteinen 
vastaanotto-
keskusjärjestelmä

Joensuun perussuomalais-
valtuutetut pitävät erittäin 
hyvänä kansanedustaja Ville 
Tavion ajatusta palautuslen-
tojen järjestämisestä sotilas-
koneilla, jotta matkustajien 
turvallisuus ja virkamies-
ten työrauha säilyisi. Kuopi-
on Rissalassa on sotilaslen-
tokenttä ja valmiudet tähän, 
joten logistisesti palautuskes-
kusten perustamisessa Itä-
Suomeen olisi paljonkin jär-
keä. Keskusten hajasijoittelu 

ja syrjäinen sijainti hillitsisi-
vät häiriköintiä.

- Suhtaudun erittäin nui-
vasti turvapaikkajärjestel-
män ja viranomaistoiminnan 
häiriköintiin, joka hankaloit-
taa monesti myös palautet-
tavan asemassa olevan tilan-
netta. Savo-Karjalan seudulla 
on runsaasti vastaanottokes-
kuksia lopettelemassa toi-
mintaansa ja sitä myöten run-
saasti ammattitaitoista ja 
osaavaa henkilökuntaa, joka 
pystyisi varmistamaan, että 
palautukset sujuisivat itse pa-
lautettavien kannalta mah-
dollisimman inhimillisesti, 
kertoo Joensuun Perussuo-
malaisten valtuustoryhmän 
varapuheenjohtaja Sampsa 
Jääskeläinen. 

Jääskeläisen ajatuksena on 
eräänlainen käänteinen vas-
taanottokeskusjärjestelmä, 
jossa hylkäävän turvapaikka-
päätöksen saaneet voitaisiin 
mahdollisimman kivuttomas-
ti auttaa takaisin kotimaihin-
sa tai muihin EU:n hyväksi 
näkemiin kohteisiin. Palau-
tuskeskuksiin voitaisiin ra-
kentaa kaikki palautettavi-
en tarvitsemat palvelut sillä 
ajatuksella, että mahdol-
lisimman moni palaisi va-
paaehtoisesti eikä kalliisiin 
käännytyslentoihin tarvitsi-
si ryhtyä.

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVA PS ARKISTO

”Maahanmuutto-
kriittisyys

on ennen kaikkea 
talouspolitiikkaa.
Hallitsemattoman 

maahanmuuton 
korkeat 

kustannukset 
rasittavat 

yhteiskuntaamme ja 
valtio velkaantuu

lisää.”

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

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

PS nousuun Vimpelissä 
Perussuomalaiset Karijoen 
perinteisillä rompepäivillä 

Varsinais-Suomen Perussuomalaisilta 
ehdokkaita eduskuntavaaleihin

Pirkanmaan Perussuomalaiset nimesivät 
ensimmäiset eduskuntavaaliehdokkaansa 

Pohjois-Pohjanmaan ja 
Kainuun piirit nimesivät 
eduskuntavaaliehdokkaita

KUN hillotolppa-aktivistit jätti-
vät puolueen reilu vuosi sitten, 
teki se hetkellisesti Etelä-Poh-
janmaan piirissä kipeää - erityi-
sesti Vimpelin Perussuomalai-
sissa. Yksi loikkareista kun oli 
pienen kunnan sen hetkinen 
suuri mies. 

Tällä hetkellä tilanne on kään-
tynyt lähes päälaelleen. Loik-
karisakki tarvitsee Vimpelissä-
kin päivittäin pelastusrengasta 
pysyäkseen edes jollain tavoin 
pinnalla, kun taas perussuoma-
laisuus porskuttaa pesäpallopi-
täjässä kohti uutta nousua. 

Uutta tulemista ennakoi hyvin 
se vastaanotto, jonka perussuo-
malaiset saivat osakseen Vim-
pelin Saarikentällä järjestetyillä 
kesämarkkinoilla. 

- On suorastaan helpottunut 
olo. Jouduimme Vimpelissä läh-

temään täysin nollatilantees-
ta uudestaan matkaan. Työtä 
se on vaatinut, mutta koko ajan 
mennään eteenpäin. Meidän 
vuodentakainen pieni joukko 
kasvaa kasvamistaan ja nämä 
markkinat vain paransivat ase-
maamme. Meillä on nyt koossa 
perussuomalaiseen asiaan us-
kova sitoutunut jäsenistö, sa-
noo Vimpelin perussuomalais-
ten tomera puuhanainen Roosa 
Ilomäki. 

Markkinavieraille kelpasi pe-
russuomalaisten osastolta lähes 
kaikki materiaali. Ilmapalloja 
meni perheiden pienimmille ja 
vähän varttuneempia kiinnosti-
vat puolueen lehdet ja muu kir-
jallinen materiaali. 

- Perussuomalaisuus kiinnosti 
ja puolueen sanomaa kiiteltiin 
suoraselkäiseksi ja suomalais-

ten etuja puolustavaksi. Täs-
tä on hyvä jatkaa. Syksyn ajaksi 
suunnittelemme toritapah-
tumaa Vimpeliin, jonne kaik-
ki ovat lämpimästi tervetulleita, 
jatkoi Ilomäki. 

Perussuomalaisten Etelä-Poh-
janmaan piirin puheenjohta-
ja Jukka Mäkynen ei sanojaan 
säästellyt kiittäessään vimpeli-
läisten toimintaa. 

- Täällä on asiat hoidettu 
eteenpäin erinomaisesti. Pie-
ni ja pippurinen yhdistys kas-
vaa 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 

PERUSSUOMALAISUUS on ko-
vassa nosteessa Etelä-Pohjan-
maalla. Heinäkuun puolivälin 
kaksipäiväiset rompepäivät Ka-
rijoella eivät tehneet poikke-
usta.

- Oikeastaan viime talven pre-
sidentinvaalit olivat Karijoel-
la meille perussuomalaisille sel-
lainen selvä uuden tulemisen 
alku. Laura Huhtasaaren kam-
panja kiinnosti täällä nuoria ja 
samalla se toi toimintaamme li-
sää uutta aktiviteettia ja jäse-
niä. Samanlainen myötätuuli 
puhalsi myös näillä rompepäi-
villä, jossa olimme hyvin esillä 
tapahtuman ainoana puoluee-
na. Kiinnostusta toimintaamme 
löytyi yli puoluerajojen, myhäi-
li Karijoen perussuomalaisten 
nuori valtuutettu Rami Aalto 
tyytyväisenä.

Rompepäivät Karijoen keskus-
tan tuntumassa järjestettiin nyt 
kymmenennen kerran. Nähtä-
vää ja tekemistä riitti kaikille ai-
van vauvasta vaariin. Nähtävil-
lä oli mm. vanhoja traktoreita, 
oli työnäytöksiä, maatilan eläi-

miä ja paljon, paljon muuta mu-
kavaa.

- Vuorottelimme osastovastaa-
vina Rantamäen Heimon kanssa. 
Pääsin näin piipahtamaan myös 
samaan aikaan naapurissa Kris-
tiinankaupungissa järjestetyillä 
markkinoilla tapaamassa Laura 
Huhtasaarta, kertoi kilpaa au-
ringon kanssa myhäillyt Rami 
Aalto.

Perussuomalaisten Etelä-Poh-
janmaan piirin sihteeri Mer-
ja Ujanen oli tyytyväinen siitä, 
kuinka hienosti perussuomalai-
set olivat rompepäivillä esillä.

- Täältä löytyi sitä vanhaa kun-
non perussuomalaista me-hen-
keä. On hienoa, että kaiken-
ikäiset, mutta varsinkin nuoret 
täällä ovat kiinnostuneet kovas-
tikin perussuomalaisten toimin-
nasta. Suuri kiitos siitä Ramille 
ja yhdistyksen pitkäaikaisel-
le vetäjälle Seppo Tienhaaralle. 
Täältä kuullaan vielä paljon hy-
viä uutisia perussuomalaisten 
kannalta.

Juha Rantala
PERUSSUOMALAISTEN Varsi-
nais-Suomen piiri on asettanut 
ensimmäiset ehdokkaat vuo-
den 2019 eduskuntavaaleihin. 
Ehdokkaat asetettiin yksimieli-
sesti edellisen eduskuntavaalin 
perusteella.

Ehdolle lähtevät istuvat kan-
sanedustajat, maskulainen 

röntgenhoitaja Ritva Elomaa ja 
turkulainen lakimies Ville Ta-
vio. Eduskuntaan tähyää myös 
naantalilainen varakansanedus-
taja, eduskunta-avustaja Vil-
helm Junnila ja marttilalainen 
ex-kansanedustaja, erikoistutki-
ja Lauri Heikkilä sekä salolainen 
kauppias Mikko Lundén. 

Yksi ehdokas ei vielä halunnut 
nimeään julkisuuteen. Yhteen-
sä eduskuntavaaliehdokkaita 
on nyt kuusi ja listalle mahtuu 
kokonaisuudessaan 17 ehdo-
kasta. Perussuomalaisten ehdo-
kasasettelu Varsinais-Suomessa 
jatkuu syksyllä.

PIRKANMAAN Perussuoma-
laiset ovat nimenneet ensim-
mäiset kymmenen eduskun-
tavaaliehdokasta kevään 2019 
vaaleihin. He ovat Heikki Luoto 
(Tampere), Veikko Vallin (Tam-
pere), Lassi Kaleva (Tampere), 
Sakari Puisto (Tampere), Erika 
Veltheim (Tampere), Veijo Nie-
mi (Lempäälä), Jaana Ristimä-
ki-Anttila (Pirkkala), Sami Savio 

(Ylöjärvi), Rauno Mäki (Hämeen-
kyrö) ja Sami Kymäläinen (Ori-
vesi). 

- Meillä on todella vahvoja eh-
dokkaita ensi keväänä pidettä-
viin vaaleihin. Tämä antaa itse-
luottamusta koko kenttäväelle 
ja uskon, että suomalaisten hy-
vinvointia ja turvallisuutta aja-
va politiikkamme antaa hyvän 
tuloksen tulevissa vaaleissa, to-

teaa Perussuomalaisten Pirkan-
maan piirin puheenjohtaja Har-
ri Vuorenpää. 

Perussuomalaisten Pirkan-
maan piiri asettaa eduskunta-
vaaleihin täyden 19 ehdokkaan 
listan. Seuraavan kerran ehdok-
kaita nimetään kesän jälkeen. 
Eduskuntavaalien varsinainen 
vaalipäivä on 14.4.2019. 

PERUSSUOMALAISET rp aset-
taa tuleviin eduskuntavaalei-
hin 2019 18 kansanedustaeh-
dokasta Oulun vaalipiirissä. 
Vaalipiiriin kuuluu kaksi eri pii-
rijärjestöä, Perussuomalaisten 
Pohjois-Pohjanmaan piiri ja Pe-
russuomalaisten Kainuun piiri. 
Piirijärjestöt ovat sopineet eh-
dokkaiden määrästä siten, että 
Pohjois-Pohjanmaan piiri aset-
taa 16 ehdokasta ja Kainuun pii-
ri 2 ehdokasta.

Ehdokkaina ovat: Eero Erkki-
lä (Nivala), Mika Antikka (Ou-
lainen), Ville Rauhio (Muhos), 

Tapio Lämsä (Kuusamo), Jen-
na Simula (Oulu), Lare Inkala 
(Oulu), Ville Vähämäki (Oulu), 
Olli Immonen (Oulu), Juha Vuo-
rio (Oulu), Sebastian Tynkkynen 
(Oulu), Janne Halunen (Kempe-
le), Tuomas Okkonen (Liminka) 
ja Tarmo Hirvelä (Ylivieska).

Kolme ehdokaspaikkaa täyte-
tään myöhemmin syksyllä. Eh-
dokkaiden asettamisessa pyri-
tään huomioimaan alueellisuus, 
ikäjakaumat, ammatillisuus jne.

Kokouksessa eduskuntavaali-
en vaalipäälliköksi valittiin Heik-
ki Kopsakangas Oulusta.

Perussuomalainen 9/2018 
ilmestyy 28.9.2018

Aineistot ja lehtitilaukset 
viimeistään 18.9.2018
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Kokoukset & tapahtumatPS tapahtumat@perussuomalaiset.fi

LAHTI
Opintokeskus Pekasuk-
sen koulutuspäivä järjeste-
tään perjantaina 31.8. klo 
14-21.15 Scandic-hotellis-
sa, Vesijärvenkatu 1, Lahti. 
Paikkoja on rajoitetusti, jo-
ten ilmoittaudu mukaan pi-
kaisesti osoitteessa www.
pekasus.fi. Kouluttaja Hei-
mo Konttisen aiheina perus-
suomalainen politiikka klo 
14-15.30 ja valtuustoryh-
män ABC klo 16-19. Koulut-
taja Niilo Kärki luennoi pai-
kallisjärjestön toiminnasta/
perusteista klo 15-17.15. 
Kouluttaja Lasse Lehtisen 
ohjelmassa seurakuntavaa-
lit klo 14-15.30 ja maahan-
muuttolainsäädäntö klo 
16-19. Kouluttaja Sebastian 
Tynkkynen pitää esiintymis-
koulutuksen klo 19-21.15. 
Lisäksi sunnuntaina 2.9. klo 
12-15 ohjelmassa sosiaali-
sen median koulutusta. Ter-
vetuloa!

ELIMÄKI
Kouvolan Seudun Perussuo-
malaiset Elimäen Pestoo-
markkinoilla lauantaina 1.9. 
klo 9 alkaen. Mukana val-
tuutettuja ja aktiivijäseniä 
sekä Kymen PerusNaiset pu-
heenjohtaja Päivi Siveniuk-
sen johdolla. Tervetuloa tel-
talle keskustelemaan!

JYVÄSKYLÄ
PS-teltta paikalla Kuokkalan 
Basaarissa lauantaina 1.9. 
Kuokkalan torilla.

LAHTI 
Perussuomalaisten puolue-
neuvoston kokous järjeste-
tään lauantaina 1.9. klo 11 
Lahden Messukeskukses-
sa, Salpausselänkatu 7. Ko-
koukseen ovat tervetullei-
ta kaikki puolueen jäsenet. 
Ovet avataan klo 8, jolloin il-
moittautuminen alkaa.

LESTIJÄRVI
Lestijärven Perussuomalai-
set ry:n sääntömääräinen 
syyskokous pidetään maa-
nantaina 3.9. klo 18 Les-
tijärven kunnanvirastol-
la, Lestintie 39.  Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana 
hallitus. Mukana piirin pu-
heenjohtaja Arto Pihlaja-
maa. Tervetuloa!

KIRKKONUMMI
Mikä ihmeen pienydinvoi-
ma? Tule kuuntelemaan 
Suuri Pienydinvoima -tilai-
suutta keskiviikkona 5.9. klo 
17-21 Kirkkonummen kun-
nantalolle Kirkkonummi-sa-
liin, Ervastintie 2. Puhujina 
energiatekniikan insinööri 

Kaj Luukko (Helen Oy), yrit-
täjä, energia-analyytikko 
ja vuoden 2017 tiedekirjan 
”Energian aika” kirjoittaja 
Rauli Partanen sekä  Kirkko-
nummen PS:n puheenjoh-
taja Piia Aallonharja. Terve-
tuloa!

JOENSUU
Perussuomalaisten maa-
kuntavaali- ja eduskunta-
vaaliehdokkaita sekä puo-
lueaktiiveja tavattavissa 
Joensuun matkustajasata-
massa Joensuun markki-
noilla to-pe 6.-7.9. klo 10-17, 
Rantakatu 7. Tervetuloa!

ASKOLA-MYRSKYLÄ-
PUKKILA
Askola-Myrskylä-Pukkila Pe-
russuomalaiset ry:n sääntö-
määräinen syyskokous pide-
tään perjantaina 7.9. klo 18 
Saarisella, Paavolantie 304, 
Myrskylä. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouk-
sen koollekutsujana hallitus. 
Hallitus kokoontuu ennen 
varsinaista syyskokousta klo 
17.30. Kaikki jäsenet ovat 
lämpimästi tervetulleita.

HELSINKI
Helsingin Perussuomalaiset 
perinteisesti mukana Puis-
tola-päivässä lauantaina 8.9. 
klo 10-14. Paikalla perussuo-
malaisia aktiiveja ja kaupun-
ginvaltuutettuja. Tervetuloa 
keskustelemaan ja nouta-
maan tuore PS-lehti.

PORI
Porin Perussuomalaiset ry 
täyttää 10 vuotta ja sen 
kunniaksi yhdistys järjes-
tää syyskuussa tapahtuma-
rikkaan juhlaviikon. Lau-
antaina 8.9. klo 12 alkaen 
tutustuminen Suomen Il-
mailuopistoon. Keskiviik-
kona 12.9. klo 17.30 alkaen 
opastettu kierros Satakun-
nan museossa. Torstaina 
13.9. vierailu eduskuntata-
lossa. Lauantaina 15.9. to-
rijuhla Eetunaukiolla, mak-
karatarjoilu klo 11 alkaen. 
Ilmoittautumiset ja lisätie-
dot: Ismo Läntinen, 040 753 
5905.

HYVINKÄÄ
Hyvinkään Perussuomalai-
set ry juhlistaa kymmen-
vuotista taivaltaan juhlase-
minaarilla, joka järjestetään 
Tapainlinnan koululla (To-
rikatu 30, Hyvinkää) lauan-
taina 8.9. klo 14–16. Tilai-
suudessa tarkastellaan sekä 
maahanmuuttoon liittyviä 
kysymyksiä että järjestön 
historiaa ja tulevaisuuden-
näkymiä. Järjestön histori-
aa, nykytilaa ja tulevaisuutta 

Huhtasaari ja Tavio ihastuttivat 
Kristiinankaupungin kesämarkkinoilla 

Perussuomalaisten aloite 
defibrillaattoreista kunnan julkisiin tiloihin

KRISTIINANKAUPUNGIN pe-
rinteisiä kesämarkkinoita suo-
si tänä kesänä aurinkoinen sää. 
Heinäkuun puoliväliin sijoittu-
neille kolmipäiväisille markki-
noille oli saapunut yli 60 000 
kävijää ja markkinakauppiaita 
oli lähes 300; kaukaisimmat tu-
lijat olivat aina Australiasta ja 
Yhdysvalloista. 

Aurinkoisen kesäistä markki-
nailmettä vain paransivat pe-
russuomalaisten 1. varapu-
heenjohtajan, kansanedustaja 
Laura Huhtasaaren ja kansan-
edustaja Ville Tavion mukana-
olo. Lauran vierailu perussuo-
malaisten osastolla perjantaina 
huomattiin välittömästi, ja hä-
nen välitön ja aurinkoinen ole-
muksensa tarttui kaikkiin mark-
kinavieraisiin. Ville puolestaan 
alkaa olla kuin kotonaan ran-
nikko-Pohjanmaalla. Hänet on 
opittu jo Kristiinankaupungis-
sakin tuntemaan ja hänen kan-
nanottojaan arvostamaan. Ja 
onpa hänet jo tavallaan otet-

tu kaupungin omana poika-
na vastaan, sillä viettäähän hän 
pitkälle lomiaan Kristiinankau-
pungissa sijaitsevassa kesäpai-
kassaan. 

Kristiinankaupungin mark-
kinat ovat Suupohjan perus-
suomalaisille vuosittainen 
yhteinen ponnistus. Alueen yh-
distykset (Kristiinankaupunki, 
Teuva, Kaskinen, Isojoki ja Kari-
joki) tekevät hyvää yhteistyötä 
seutukunnan parhaaksi. Nytkin 
kesämarkkinoille osallistuttiin 
kahden telttakunnan voimin 
ja perussuomalaista väkeä oli 
markkinoilla liikkeellä koko pii-
rin alueelta. 

- Nämäkin markkinat osoitti-
vat, että perussuomalaisuus on 
nosteessa ja aatteellemme on 
kysyntää. Olen usein ollut mu-
kana näillä markkinoilla ja huo-
mion arvoista on eritoten se, 
kuinka perussuomalaisten ar-
vostus on kasvanut. Ihmiset ha-
luavat keskustella arvoistamme 
ja heitä kiinnostaa aikaisempaa 

huomattavastí enemmän se, 
mitä me ajattelemme eri asiois-
ta. Uutta on myös se, että ihmi-
set hakeutuvat jäseniksi; heille 
ei tarvitse sitä jäsenyyttä tyr-
kyttää, tiivisti kansanedusta-
jaehdokas, Perussuomalaisten 
piirin ensimmäinen varapu-
heenjohtaja ja Teuvan paikallis-
yhdistyksen puheenjohtaja Elii-
sa Panttila markkinatunnelmia. 

Kristiinankaupungin perus-
suomalaisten puheenjohtaja 
Jari Salmela painotti markkinoi-
den tärkeyttä paitsi kaupungil-
le niin myös paikallisille perus-
suomalaisille. 

- Markkinat ovat erinomainen 
paikka tehdä perussuomalaisia 
arvoja tunnetuksi. Kristiinan-
kaupungissa perussuomalai-
suus menee eteenpäin; sen 
huomaa jo kasvavassa jäsen-
kunnassamme. 

Juha Rantala

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 

DEFIBRILLAATTOREITA näkyy 
enenevässä määrin monissa 
julkisissa paikoissa, kuten kun-
tien omistamissa kiinteistöis-
sä, linja-autoasemille, kauppa-
keskuksissa, uimahalleissa ym 
tiloissa. Perussuomalaiset te-
kivät Nurmijärvellä valtuusto-
aloitteen defibrillaattoreiden 
hankinnan selvittämiseksi jul-
kisiin rakennuksiin.

Puoliautomaattinen eli niin 
sanottu maallikko-defibrillaat-
tori on sydäniskuri, jolla sy-
dänpysähdystilanteessa py-
ritään poistamaan sydämen 
pysäyttänyt haitallinen rytmi-
häiriö antamalla elvytettäväl-
le hoitava tasavirtasähköisku. 

Maallikko-defibrillaattori si-
sältää yksinkertaiset ohjeet ja 
kaikki tarvittavat johdot sekä 
anturit varustettuna laitteen 
käyttämiseksi opastavilla ku-
villa.

Laite analysoi henkilön tilaa 
ja neuvoo myös elvytyksessä 
painelun tahtia ja mahdollis-
ta puhalluksen hetkeä. Lisäksi 
laite ilmaisee milloin iskee ja 
käskee elvyttäjää irrottamaan 
otteen potilaasta. Defibril-
laattori on joissakin tilanteis-
sa ainoa keino millä sairas-
kohtauksen saanut henkilö on 
mahdollista pelastaa, tehok-
kaasta muusta elvytyksestä 
huolimatta. Jokainen minuut-

ti, joka kuluu defibrillaation 
aloittamisesta heikentää sy-
dänpotilaan selviämisennus-
tetta kymmenen prosenttia. 
Jos potilaalle on aloitettu pai-
nelu-puhalluselvytys ja de-
fibrillointi viiden minuutin 
kuluessa kohtauksesta, selviy-
tymismahdollisuudet ilman 
aivovaurioita voivat olla jopa 
70 prosenttia.

Laitteet ovat helppohoitoi-
sia ja mallista riippuen, eivät 
tarvitse muuta ylläpitoa kuin 
sähköä akkujen lataamiseksi 
ja aika-ajoin tehtävän laitteen 
huollon.

Nurmijärven Perussuomalaiset

http://www.perussuomalaiset.fi
mailto:tapahtumat@perussuomalaiset.fi
http://www.pekasus.fi
http://www.pekasus.fi
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tarkastelevat puheenvuo-
roissaan Hyvinkään Perus-
suomalaisten pitkän linjan 
toimija Raimo Perälahti sekä 
järjestön nykyinen puheen-
johtaja Henri Perälahti. Maa-
hanmuuton yhteiskunnalli-
sista vaikutuksista otsikolla 
”Mitä maahanmuutto mak-
saa?” luennoi aiheesta pal-
jon kirjoittanut Suomen 
Perusta -ajatuspajan toimin-
nanjohtaja Simo Grönroos. 
Tilaisuuteen on vapaa pääsy 
– tervetuloa!

HELSINKI
Helsingin Perussuomalaiset 
perinteisesti mukana Pitä-
jänmäki-päivässä sunnuntai-
na 9.9. klo 12-15 Pitäjänmä-
en urheilukentän, kirjaston 
ja nuorisotalon alueella ja 
ympäristössä. Tule tapaa-
maan ja keskustelemaan 
ajankohtaisista asioista sekä 
noutamaan tuore PS-lehti.

RÄÄKKYLÄ
Perinteinen Rantakala Rääk-
kylän Koivuniemessä sun-
nuntaina 9.9. klo 14-17. Ta-
vattavissa perussuomalaisia 
eduskunta- ja maakuntavaa-
liehdokkaita. Tervetuloa!

HELSINKI
Kansalaisen kahvitunti joka 
kuun toinen torstai klo 18-
20 ravintola Cactuksessa, 
Mäkelänkatu 91. Kansalaisen 
kahvitunti on avoimien ovi-
en ja matalan osallistumis-
kynnyksen tilaisuus, jossa ei 
edellytetä mitään jäsenyyk-
siä, vaan silkkaa mielenkiin-
toa tutustua uusiin ihmisiin 
ja viettää aikaa yhdessä. Ter-
vetuloa!

TUUSNIEMI
Tuusniemen Perussuomalai-
set järjestää eduskuntavaali-
tapahtuman lauantaina 15.9. 
klo 10-12 S-marketin pysä-
köintialueella. Mukana edus-
kuntavaaliehdokkaat Min-
na Reijonen, Ilpo Kärkkäinen 
ja Henri Uljonen sekä Tuus-
niemen perussuomalai-
sia. Tarjotaan kahvia, pullaa 
ja grillimakkaraa. Tervetu-
loa keskustelemaan kans-
samme!

LAPPEENRANTA
Perussuomalaiset Muikku ja 
Pottu kalamarkkinoilla la-su 
15.-16.9. klo 8-16 Lappeen-
rannan Satamatorilla, Kippa-
rinkatu 1.

VANTAA
Tervetuloa tapaamaan Van-
taan Perussuomalaisia Kor-
son Maalaismarkkinoille 
sunnuntaina 16.9. klo 10-14 
Vantaan Korsoon.

ROVANIEMI
Rovaniemen kauppato-
rin syysmarkkinat pidetään 
18.–20.9. Rovaniemen Pe-

russuomalaiset on paikal-
la telttansa kanssa keskus-
telemassa ajankohtaisista 
aiheista torikansan keskuu-
dessa. Paikalla perussuoma-
laisia eduskunta- ja maakun-
tavaaliehdokkaita. Lisäksi 
PerusÄijien Jyrki Lohi on vie-
railemassa markkinoilla. Ter-
vetuloa vierailemaan teltal-
lamme!

HELSINKI
Helsingin Perussuomalais-
ten avoin keskusteluilta tors-
taina 20.9. kello 18-19.30 
Haagassa, Ilkankulman ko-
koustilassa, Ilkantie 16B. Tule 
mukaan kuuntelemaan ja 
keskustelemaan!

JYVÄSKYLÄ
Ween maan wiljaa -markki-
nat la-su 22.-23.9. Jyväskylän 
Paviljongissa, Lutakonaukio 
12. PS-teltta paikalla – tule 
juttusille.

SATAKUNTA
Perussuomalaisten Satakun-
nan piiri ry:n ylimääräinen 
yleiskokous pidetään sun-
nuntaina 9.9. klo 14 piiritoi-
mistolla, Satakunnankatu 
33-35 B, Pori. Kokouksessa 
päätetään valtuuksien an-
tamisesta piirihallitukselle 
eduskuntavaaliehdokkaiden 
valitsemiseksi vuoden 2019 
vaaleissa. Kokouksen koolle-
kutsujana piirihallitus. Piiri-
hallitus kokoustaa klo 15 sa-
massa paikassa. Tervetuloa!

ETELÄ-POHJANMAA
Perussuomalaisten Etelä-
Pohjanmaan piiri ry:n yli-
määräinen yleinen kokous 
pidetään sunnuntaina 23.9. 
klo 13 Kulttuurikeskus Van-
han Paukun Alajoki-salissa, 
Kauppakatu 23, Lapua. Kä-
sitellään vuoden 2017 tilit 
ja tilinpäätös, tilintarkastaji-
en lausunto, tilinpäätöksen 
vahvistaminen ja vastuuva-
pauden myöntäminen sekä 
piirihallituksen täydentämi-
nen. Kokouksen koollekut-
sujana piirihallitus. Piirihalli-
tus kokoontuu välittömästi 
tämän ylimääräisen yleisen 
kokouksen jälkeen. Terve-
tuloa!

ETELÄ-SAVO
Perussuomalaisten Etelä-Sa-
von piiri ry:n syyskokous pi-
detään lauantaina 6.10 klo 
13.30 Juvan kunnantalolla. 
Kokouksen koollekutsujana 
piirihallitus. Tervetuloa! 

PiiritPS

■  Kokousilmoitukset 
lähetetään osoitteella: 
tapahtumat@
perussuomalaiset.fi

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

Missä yhteiskunnan rakentajien arvostus 
ja hyvinvointi?
IHMETYTTÄÄ ja kummastut-
taa, miten monet ihmiset elä-
vät utopiamaailmassa nykyään. 
Suuri osa nuoria ja terveitä ih-
misiä hengailee tekemättä mi-
tään. Toiset tekevät ansiotyötä 
yli voimiensa ja maksavat sie-
tämättömän rankkaa veroa. Jo-
kaisen pitäisi kokea olevan-
sa tarpeellinen, tasavertainen 
ja vastuullinen kansalainen, 
niin uskon. Mutta viranomai-
set haluavat holhota, katsovat 
kohtaamaansa ihmistä ylhääl-
tä alaspäin, arvostaen vain itse-
ään. Vain harvat osaavat kunni-
oittaa kohtaamaansa ihmistä. 

Siksi päätin kertoa elämästä-
ni vähän ja siitä, miten tämä hy-
vinvointiyhteiskunta rakennet-
tiin. Ja miten meitä - rakentajia 
- viranomaiset kohtelevat van-
huksina ja sairaina. 

Synnyin Suomessa pohjoisen 
korvessa sodan jälkeen, kesko-
sena taloon, jossa ei ollut ovia, 
vain peitot oviaukoissa. Pakkas-
ta oli sinä päivänä -52 astetta. 
Ei ollut vesijohtoja, ei kaivoa, ei 
sähköjä. Vesi sulatettiin lumes-
ta. Ruokaa oli hyvin niukasti ja 
sitä sai rajoitetusti. Lääkkeeksi 
flunssaan sulatettiin tervaa hel-
lan päällä astialla. Siihen aikaan 
oli paljon riisitautia ja hampaat 
olivat mustat ja rikkinäiset jo 
puhjetessaan. 

Tällainen oli tyypillistä talon-
poikaisväestöllä siihen aikaan. 
Pellot raivattiin talon ympärille 
aivan alkuperäiseen metsään. 
Koko lapsuus oli armotonta 
työn puurtamista. Esimerkiksi 
minun työni oli yhdeksän vuo-
den ikäisenä mm. pestä käsin 
kolme saavillista pyykkiä joka 
viikko. Ensin piti sulattaa sitä 
varten vettä pesusaaveihin lu-
mesta. Lapsia ja pyykkiä oli pal-
jon. 

Kolmentoista vuoden ikäisenä 
menin Ruotsiin Tukholman lä-
helle kotiapulaiseksi. Se oli en-
simmäinen työpaikkani. Tulin 
kotiin takaisin kun täytin viisi-
toista vuotta. Heti metsän kyl-
vöön, taimien istutukseen ja 
pöllien parkkaamiseen. Olin 16 
vuoden ikäinen, kun sain työ-
paikan 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 työ-
tä nuoruuden innolla koko sy-
dämellä. Se oli mukavaa ja on-
nellista aikaa.

Tein kaikenlaista työtä ja kai-
killa voimillani: ravintolan kok-
kina, tarjoilijana, terapeutti-
na, kouluavustajana, lehden 
vastaavana toimittajana, kou-
luttajana, toiminnanohjaaja-

na, taiteilijana, opettajana. Kä-
vin vähän koulujakin. Yrittäjänä 
olin noin 10 vuotta ja enimmil-
lään minulla oli 60 työntekijää 
yrityksessä. 

 1989-1990 pienyrittäjät pa-
kotettiin konkurssiin kansain-
välisen markkinoinnin tieltä. 
Talo ja omaisuus myytiin pakko-
huutokaupalla. Meille jäi velkaa 
noin 50 000 euroa ja siitä alkoi-
vat loppuelämän velkavankeus, 
avioero ja sairaudet. Viranomai-
set pahoinpitelivät ja raiskasivat 
sekä henkisesti että fyysisesti, 
tappouhkaukset olivat arkipäi-
vää. Jäljelle jäi ainoastaan ky-
symys: voiko kunnioittaa, kun 
ei voi? Moni ei kestänyt, pää-
tyi itsemurhaan tai vaipui sai-
rauksiin. Tapahtui rahansiirto 
sijoittajille, kuten nyt on tapah-
tumassa sote-projektissa.

 Yllättäen minulta löytyi mam-
mografiassa syöpäkasvain rin-
nasta. Syöpähoidot maksavat 
meillä Suomessa minun tapa-
uksessani noin 1 500 euroa per 
vuosi. Eläkkeeni on noin 850 
euroa kuukaudessa. Lääkeoma-
vastuu nousi 50 eurolla vuoden 
alusta. Sairaudenhoito Suomes-
sa on hyvin kallista vanhukselle. 
Hain toimeentulotukea sairaala-
laskuihin, vastaukseksi sain vain 
vihapostia Kelalta. Kestokyky-
ni ylitti äärirajat, kun viranomai-
nen oli heti särkemässä koti-
ni ja kehotti käyttämään heidän 
suurta viisauttaan halvemman 
asunnon hakemiseksi. 

Vastaus hakemukseeni oli 
mielestäni kohdistettu vähä-
älyiselle. Asuntoni vuokra on 
561 euroa kuukaudessa eli var-
masti kohtuullinen. Tätä viha-
postia sain heti solumyrkky-
hoidon ensimmäisenä päivänä, 
jolloin kestokykyni oli nollilla. 
Sekin oli mielestäni kohtuuton-

ta ilkeilyä. Vastaus oli myös, että 
jos jotain myönnetään, niin se 
peritään eläkeläisen etuuksis-
ta takaisin. 

Kirjeessä minua vaadittiin toi-
mittamaan Kelalle valtavasti pil-
kuntarkkaa tietoa (niiden 20 
jo lähettämäni tositteen lisäk-
si) kolmen päivän sisällä. Se oli 
mahdoton tehtävä juuri solu-
myrkkyhoidosta tulleelle syö-
pää sairastavalle vanhukselle.

 Sytostaatit syövyttävät teko-
hampaat, eikä eläkkeellä oleval-
la ole toivoakaan saada uusia. 
Silmälasit pitäisi uusia. Sytos-
taatit kuluttavat pitovaatteiden 
ja liinavaatteiden materiaalia. 
Sytostaatit tappavat myös ter-
veitä soluja, joten palautumi-
nen vaatii huomattavia kuluja. 

Suomalaisen vanhuksen ase-
ma on huonontunut rajusti 
Juha Sipilän (kesk.) hallituksen 
toimesta. Ennen allerginen sai 
hoitovoiteisiinkin Kelan tukea. 
Nyt kokemukseni on se, että 
tuet ovat olemassa vain teorias-
sa, viranhaltija keksii kyllä kei-
not, ettei tarvitse maksaa oi-
keasti.

 On kallista terveydenhuoltoa, 
kun maksaa sairauskuluja 1 500 
euroa per vuosi noin 850 euron 
kuukausituloista. Ei ihme, että 
huolet ja pelko painavat van-
huksen elämää. Lisäksi media 
antaa väärää tietoa terveyden-
huollon kuluista ja väittää van-
husten kävelevän muiden yli.

Älkää antako viranomaisten 
mielivallan palata.

Suomalainen isoäiti 

Julkaisemme poikkeuksellisen 
pitkän kirjoituksen kirjoittajan 
(kuvassa) toivomuksesta nimi-
merkillä.

mailto:tapahtumat@perussuomalaiset.fi
mailto:tapahtumat@perussuomalaiset.fi
mailto:toimitus@perussuomalaiset.fi
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Turvapaikan hakemisen 
todelliset syyt? 

Turvallisen Suomen 
eteen on tehtävä töitä

TURVAPAIKKAKESKUSTE-
LUSSA on sivuutettu täysin 
seikka, joka vaikuttaa suoraan 
turvapaikanhakijoiden mää-
rään. Esimerkiksi TV7:llä ruot-
salainen pastori Lars Enars-
son totesi ohjelmassaan, että 
“imaamit kehottavat musli-
meja lähtemään Eurooppaan 
turvapaikanhakijoiksi ja sa-
malla valtaamaan sitä Alla-
hille.” 

Edellä todetusta seuraa suo-
raan se, että Suomeen tulee 
tietty määrä “turvaa hakevia”, 
jotka todellisuudessa noudat-
tavat vain imaaminsa keho-
tusta lähteä Eurooppaan. He 
eivät siten ole edes oikeasti 
turvapaikan tarpeessa, mut-
ta heitä on kehotettu esiin-
tymään sellaisina. Poliittisen 
johdon ajattelu pääministe-
ristä alkaen lähtee siitä, että 

kaikki tulijat ovat automaat-
tisesti avun tarpeessa olevia 
sekä autettavia, ja osalle voi-
daan siten antaa turvapaikka. 

Suomalaista veronmaksajaa 
tai oikeastaan tämän lompak-
koa viedään tässä turvapaik-
kativolissa kuin litran mittaa 
ja Suomea islamilaistetaan hi-
taasti, mutta varmasti. Milloin 
herätään tosiasioihin? Kaikki 
ei ole sitä, miltä näyttää. 

Toisaalta on sitten olemassa 
todellisiakin turvapaikan tar-
vitsijoita, ennen muuta isla-
mista aidosti kristityiksi kään-
tyneet. He ovat välittömässä 
hengenvaarassa muslimien 
taholta. 

Sakari Sormunen, ruiskumesta-
ri evp., yrittäjä (ps.)
Hollola

SUOMALAISET arvostavat 
turvallisuutta, yhteiskunta-
rauhaa ja hyvää arkea. Turval-
liseen arkeen on hyvä palata 
lomien jälkeen, jos sellainen 
on olemassa. Aina näin ei ole, 
vaikka meillä kaikilla onkin 
oikeus turvallisuuteen vel-
vollisuuksia hoitaessamme ja 
vapaalla. Töissä, oppilaitok-
sissa, päiväkodeissa ja ter-
veydenhoidossa, kadulla ja 
kotona. Tärkein yhteinen teh-
tävämme onkin rakentaa ja 
vahvistaa turvallista, oikeu-
denmukaista ja toimivaa yh-
teiskuntaa ja arkea.

Suomi on kansainvälisten ti-
lastojen valossa mm. maa-
ilman turvallisin maa (The 
Travel and Tourism Competi-
tiveness Report 2017-2018), 
maassamme on maailman 
vähiten järjestäytynyttä rikol-
lisuutta (The Global Compe-
titiveness Report 2017-2018, 
Organized Crime) ja maam-
me on Tanskan ja Ruotsin jäl-
keen maailman sosiaalises-
ti oikeudenmukaisin EU-maa 
(Social Justice in the EU, In-
dex report 2017). Suomes-
sa lapsuus taas on maailman 
viidenneksi turvatuin (Stolen 
childhood, Report 2017).

Toisenlaisiakin tilastoja löy-
tyy. Huoli turvallisuuden ja 
oikeudenmukaisuuden to-
teutumisesta on todellinen. 
Turvattomuuden tunne sii-
tä, saako tarvitsemaansa vält-
tämätöntä hoitoa ja tukea 
eri elämäntilanteissa, ahdis-
taa. Perusoikeuksiin liittyvä 
epäoikeudenmukaisuus ko-
rostuu erityisesti yksinäisillä 
ikääntyvillä. Ikäsyrjintään tör-
mää mm. terveydenhuollos-
sa. Maassamme 55 000 ihmi-
sen kohdalla asiakasmaksut, 
lääkkeet ja matkat syövät tu-
loista 40 % (Valtioneuvoston 
selvitys 30/2018).

Myös rikostilastot osoitta-
vat, että turvattomuus kuu-
luu liian monen arkeen. Vaik-
ka rikosten kokonaismäärä 
laski tammi-kesäkuussa 2018, 
kasvoi esim. seksuaalirikos-
ten määrä 9,88 % viime vuo-
teen verrattuna. Järkyttävintä 
oli lasten hyväksikäyttörikos-
ten lisääntyminen 16.84 % 
(Poliisin tilastopalvelu 2018). 
Naisiin kohdistuva väkival-
ta on maamme suuri häpeä, 
sillä Suomessa naiset ovat 
yleisemmin väkivallan koh-
teena kuin missään muus-
sa EU-maassa (EU:n perusoi-
keusviraston tutkimus 2014). 
Turvakotien tarve on ennä-
tyslukemissa (Yle 1.7.2018) ja 
maahanmuuton myötä kun-
niaväkivalta sekä tyttöjen sil-
pominen ovat tuoneet lisää 
haasteita turvallisuuden pa-
rantamiseen (Yle 4.8.2018). 

Valtion budjetti on kasva-
nut vuosina 2008-2018 43,5 
miljardista eurosta 55,1 mil-
jardiin, joten rahaa kyllä on. 
Ratkaisevaa on, minkälaiseen 
tärkeysjärjestykseen asukkai-
den turvallisuuden ja hyvin-
voinnin kannalta oleelliset 
asiat laitetaan. Suomi tarvit-
see johtamista ja politiikkaa, 
joka lisää maamme turvalli-
suutta ja yhtenäisyyttä. Maa-
tamme tulee rakentaa sel-
laisten asioiden varaan, jotka 
yhdistävät. Meidän tulee kai-
kin voimin ylläpitää ja kehit-
tää niitä hyviä perusasioita, 
joita Suomessa jo on. Turvalli-
suutta, rauhaa ja tavallista hy-
vää arkea on puolustettava 
niin, etteivät lompakon pak-
suus, elämäntilanne, ikä tai 
sukupuoli ratkaise. 

Lulu Ranne
varakansanedustaja, Perussuo-
malaiset Naiset (2.vpj.)

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

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

Satanen kuussa, siinäkö kaikki, toveri Rinne?
MITÄ tarjoaa johtava opposi-
tiopuolue SDP yhteiskunnallis-
ten ongelmien ja köyhyyden 
poistamiseksi? Mieleen on jää-
nyt vain lähinnä “reilulta” kuu-
lostava tarjous köyhimmille 
eläkeläisille. Satanen kuussa, 
on se reilua, tavanmukaisen 
kaksikymppisen sijaan, mutta 
onko tavoitteet madallettu tä-
hän sataseen? Onko myös ajat-
telu madallettu yksinkertaisim-
paan mahdolliseen?

Menneen vuosisadan yhteis-
kunnallinen vaikuttaja ja visio-
nääri tarjoaa satasta. Tiedämme 
kokemuksesta, että sitä satkua 
ei tarvitse kauaa hypistellä. Pie-
net viilaukset asumisen hin-
taan vaikuttaviin kuluihin, niin 
poika on jälleen palannut ko-
tiin. Samalla voi rokottaa myös 
muita vuokralaisia. Eläkeyhti-
öt ovat maan suurimpia kiin-
teistösijoittajia ja ay-liike pors-
kuttaa perässä. On taas kakkua 
jaettavaksi. 

Millä keinoin julkisen sektorin 
velkaantuminen aiotaan saada 
kuriin? Vihervasemmisto väit-
tää, ettei julkista velkaa tarvit-
se maksaa takaisin. Väitetään, 
että se on pelkkää bittirahaa, 
jonka määrällä ei ole väliä. Sa-
notaan, ettei niin paljoa rahaa 
edes ole olemassa. Tästä vii-
meisestä väitteestä olen samaa 
mieltä. Meillä ei ole nykyises-
sä eurotaloudessa mitään mah-

dollisuutta maksaa rahalla. Sen 
takia myymme tai luovutamme 
lopulta julkisen omaisuuden, 
Kreikan malliin ja parhaassa 
tapauksessa saamme vasuri-
hallinon piiskaamaan troikan 
puolesta, ilman että mikään 
muuttuu. Isolla herralla on vain 
punainen kravatti.

Lopulta rupeamme huu-
tokauppaamaan myös julki-
set tulot, ihan kuin keskiajal-
la. Puuttuu vaan, että julkinen 
sektori rupeaa myymään virko-
ja eniten tarjoavalle. Energia-
verkon kauppaaminen on esi-
merkki, mihin ollaan menossa. 
Lämpö, sähkö, vesi ja asuminen 
mahdollistavat tarjouksen, josta 
ei voi kieltäytyä. 

Eikö yhteiskunnassa ole enää 
näkemystä, miten köyhyyden 

ongelmat ratkaistaan? Takavuo-
sina Osmo Soininvaara ehdot-
ti versiotaan kansalaispalkasta. 
Ehdotus torjuttiin liian kallii-
na. Todellinen syy lienee se, 
että malli ei tarjonnut rajaton-
ta mahdollisuutta kupata jul-
kista rahaa. Köyhät olisivat voi-
neet muuttaa sinne, missä on 
edullista asua. Olisiko meidän 
aika realistisesti tarkastella, mi-
hin eurotalous meidät johtaa? 
Olisiko mallioppilas Suomen 
syytä tarkastella kriittisesti, mi-
hin EU:n liittovaltiokehitys mei-
dät alistaa? Onko aika palata ta-
lousyhteisöön, jossa päätämme 
itse omista asioistamme. 

Veijo Lappalainen
Hyvinkään Perussuomalaiset

Mitä oikein tapahtui
ENSI keväänä on taas eduskun-
tavaalit, joihin puolueet val-
mistautuvat, vaikka äänestäjät 
suhtautuvat ehdokkaiden sei-
reenilauluihin perustellunkin 
epäluuloisesti.

Siksi olisikin syytä pohtia, mik-
si jo hallituskauden alussa vielä 
tuolloin kokonaisen perussuo-
malaisen puolueen kannatus lä-
hes puolittui. Mielestäni puolue 
otti alusta alkaen hallitusoh-
jelman liian tosissaan ja aset-

tui turhan tiukasti seuraamaan 
osin asioita tuntemattoman 
pääministeri Juha Sipilän (kesk.) 
oikeistolaisia tavoitteita.

Puolue ei saanut estettyä 
ns. pakkolakien tuomista esil-
le, jolloin huomattava osa työ-
väestöstä käänsi selkänsä pe-
russuomalaisille. Tosiasiassa 
pakkolakeja ei ollut koskaan 
olemassakaan eli hallituksella ei 
olisi ollut lainsäädännöllä mah-
dollisuutta puuttua sopimus-

yhteiskunnan työehtoihin, jos-
ta yritinkin rivijäsenenä silloista 
puoluejohtoa neuvoa.

Se, etteivät suuret porvaripuo-
lueet hyväksyneet kolmannen 
hallituspuolueen järjestödemo-
kraattisesti tehtyjä valintoja, on 
oma ikävä lukunsa Suomen po-
liittisessa historiassa, johon vie-
lä palattaneen.

Juha Antinkaapo, Tervola

Asumisen kustannukset jatkavat kasvuaan
HALLITUKSEN ensi vuoden 
budjetti noudattelee vanho-
ja linjoja. Valtiovarainministeri 
Petteri Orpon (kok.) mukaan ta-
voitteena on tehdä nykyisessä 
taloustilanteessa neutraalia ve-
ropolitiikkaa (Suomenmaa 6.8.).

Sähköllä lämpiävät omakotita-
loudet joutuvat kuitenkin mak-
samaan lisää veroa. Hallituksen 
ohjauksessa oleva Energiaviras-
to salli juuri sähkön siirtomak-
sun reippaan, lähes kymmenen 

prosentin korotuksen. Siirto-
maksussa on veroa huimat 55 
prosenttia, joten siltä osin hal-
lituksen ”piilovero” nouseekin 
jo tänä vuonna siirtomaksun 
myötä. 

Perustuslaki ohjaa tukemaan 
omatoimista asumista, jota säh-
kön siirtohinnan korotus ei 
edesauta. Kiinteistöverojen ko-
rotus on myös monen kunnan 
esityslistoilla.

Aiempien tutkimuksien mu-

kaan kolme neljäsosaa suo-
malaisista haluaa asua oma-
kotitalossa. Tämän hallituksen 
keskittämispolitiikka ohjaa kui-
tenkin kaikin tavoin kerros-
taloasumiseen. Ensi kevään 
eduskuntavaaliehdokkailta kan-
nattaakin tiedustella asumislin-
jauksia.

Esko Järvenpää
valtuutettu (ps.), Jämsä

http://www.perussuomalaiset.fi
mailto:toimitus@perussuomalaiset.fi
mailto:toimitus@perussuomalaiset.fi
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Piilovihreää susioppia

Toimeliaisuutta ja tekemisen meininkiä

Jakelukielto - lääkkeiden turvallisuuden 
valvonta on varmistettava 

Taksien vapautuminen 
kilpailulle

Naisten asema ja turvallisuus 
nykypäivän Suomessa

SAIN muutama viikko sitten 
puhelun eräältä tuttavaltani, 
joka toimii opettajana Etelä-
Suomessa. Hän kyseli Kainuun 
susitilanteesta. Kerroin talven 
aikana tapahtuneista koira-
vahingoista tuttavaperheissä, 
maatilojen tuotantoeläinten 
menetyksistä ja ylimääräisis-
tä koululaisten taksikuljetuk-
sista. Hän oli todella ihmeis-
sään. Mitkä lisäkustannukset, 
hän totesi. 

Hän kertoi, että heillä oli käy-
nyt koululla ns. ”susilähettiläs”. 
Kyselin, kuka tämä henkilö oli, 
mikä oli hänen käyntinsä tar-
koitus. Henkilö oli nuori nai-
nen, opiskelija, joka oli saanut 
tehtävään vain viikkojen kou-
lutuksen. Hänellä ei ollut pe-
dagogista eikä biologian tut-
kintoa. 

Lähettiläs kertoi suden käyt-
täytymisestä: susi on kiltti 
eläin, sitä voi vaikka silittää. Se 
on erittäin uhanalainen. Sen 
aiheuttamat vahingot kaikki 
korvataan ja salametsästys on 
suuri ongelma. Sutta ei tarvit-
se pelätä.

Tutkin asiaa hieman tarkem-
min. Asialla oli Luontoliiton su-
silähettiläs, joka kiertää kou-
luilla, Luontoliiton mukaan 
jakamassa ns. oikeaa tietoa su-
desta. Kuinka selität ristiriitai-
set opit lapsille, joita kyyditään 
taksilla kouluun susivaaran 
vuoksi pohjoisessa ja etelän 
koululaiset kertovat muuta?

KESKUSTAN Juha Sipilän julista-
maa toimeliaisuutta ja tekemi-
sen meininkiä on hallituksella 
ollut ainoastaan silloin, kun ol-
laan työttömien kimpussa. Siinä 
hallitus on ollut erittäin yhte-
näinen, rivit eivät ole rakoil-
leet. Mitäpä se haittaa, jos vä-
häosaisten sisäinen ostovoima 
pienenee.

Työmarkkinatukea on pienen-
netty pariin kertaan ja ansiosi-
donnaisen kestoa on lyhennet-
ty. Työtä on otettava vastaan 
entistä kauempaa, eikä haittaa, 
vaikka työssäkäyntikustannus-
ten jälkeen tili menee miinuk-
selle. Hupaisaa oli, kun ensin 
lisättiin työttömän omavastuu-

päiviä kahdella ja sitten taas vä-
hennettiin kahdella. Tätä vä-
hennystä sitten osa hallituksen 
edustajista hehkuttikin kuin oli-
si pyörä keksitty uudestaan. Kyl-
lä siinä ammattiklovnitkin jou-
tuivat katselemaan jo pitkin 
nenänvarttaan.

Kaikkine aktiivileikkauksineen 
hallitus etenee ihan kokoomuk-
sen käsikirjan mukaan. Synti-
pukkeina pääsevätkin usein 
loistamaan viime kesän kesä-
teatterin jälkeen kyhätyn ar-
vopohjahallituksen salkunkan-
toryhmän 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 puoluesih-
teeri yritti myös leimata kaikki 
työttömät saippuasarjoja katso-
viksi sohvalla makaajiksi. Niin-
pä niin, gallupit menivät, mutta 
salkut jäivät.

Ari Saukko, Tervola

ÄSKETTÄIN tapahtunut eräiden 
verenpainelääkevalmisteiden 
jakelukielto on nostanut esille 
lääketurvallisuuden seurannan 
tärkeyden. Erään kiinalaisen 
tuottajan vaikuttavan aineen 
valmistamisen synteesimene-
telmässä löytyi ongelmallisuut-
ta epäpuhtauksien suhteen. 
Epäpuhtauksissa kerrottiin ole-
van mahdollinen syöpäriski. 

Lääkevalmisteet, joihin oli 
käytetty kyseisen tuottajan val-
mistamaa valsartaania, kiellet-
tiin pois markkinoilta.

Tämänkaltaiset tapaukset 

näyttävät olevan Suomessa har-
vinaisia. Myös lääkeväärennök-
sien suhteen Suomessa on tun-
tunut olevan melko rauhallista. 
Ajoittain kuulemme joistakin 
maista juttuja lääkeväärennök-
sistä. Näitä on kuuleman mu-
kaan saatettu myydä kyseisissä 
maissa jopa apteekeissa. Tule-
vaisuudessa turvallisuuden val-
vonnan merkitys korostuu.

Fimean eli lääkealan turvalli-
suus- ja kehittämiskeskuksen 
toiminta on tämänkaltaisissa ta-
pauksissa erittäin tärkeää. Tie-
donkulun vastaavanlaisissa ta-

pauksissa on oltava nopeaa ja 
toimivaa, viranomaisilta apteek-
keihin ja lääkkeiden käyttäjille. 

Soten ja muiden uudistusmyl-
läköiden valtakaudella ei sovi 
unohtaa valvonnan tärkeyttä 
ja sen laatua. Lääkkeiden tur-
vallinen käyttö, opastus ja saa-
tavuus on pidettävä Suomessa 
laadukkaalla tasolla.

 
Minna Reijonen (ps), farmaseutti, 
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin 
hallituksen varapuheenjohtaja, 
Kuopio

NYKYISIN (1.7.2018 alkaen) 
voi lähes kuka tahansa ryhtyä 
taksiyrittäjäksi kalustolla millä 
hyvänsä ja hinnoittelulla mil-
lä hyvänsä. 

Tämä käytäntö tulee tuke-
maan harmaata taloutta, kun 
osa matkoista rahastetaan il-
man kuittia ja tämän avul-
la saadaan halvan taksin mai-
ne. Pahimmissa tapauksissa 
ravintoloiden portsarit tilaa-
vat tutun ”pimeän taksin”. 
Taannoin joissakin turkulaisis-
sa ravintoloissa tapahtui näin 
taskulampulla annetun valo-
merkin avulla. 

Entä mistä sairas henkilö saa 

kyydin ja millä hinnalla, kun 
päivystysvelvoite poistui? Tä-
hänkö tämä taksiuudistus 
johtaa? Moniko halpataksi on 
valmis auttamaan pyörätuo-
lipotilaan seitsemännen ker-
roksen asuntoon hissin olles-
sa rikki? Perinteiset taksit ovat 
tähän asti huolehtineet asiak-
kaiden kotiin pääsemisestä. 

Arvostus ja kunnia tasok-
kaasti työnsä hoitaneille ja 
Suomeen veronsa maksaneil-
le takseille, he ovat palkkansa 
ansainneet.

Ilkka Soukka

KÄVIN Hyvinkäällä, jossa 
vastikään tapahtui kolmen 
miehen toteuttamana naisen 
raiskaus. 

Raiskausten määrä on Suo-
messa lisääntynyt kovaa 
vauhtia. Luemme lehdis-
tä miltei päivittäin eri puolil-
la Suomea tapahtuneista rais-
kauksista. Näistä otsikoista 
on tullut jo ikävä kyllä arkis-
ta luettavaa, sanoja paperilla. 
Mitä raiskaus kuitenkin mer-
kitsee sen kohteelle? Huonol-
la onnella raiskaus voi pilata 
koko naisen elämän, suis-
taa hänen mielenterveytensä 
paikoiltaan. Tapahtuman ta-
kia saattaa tuhoutua kokonai-
nen perhe.

Onko oikein, että nyky-
ään pelkäämme enemmän 
ja enemmän liikkua ulkona? 
Kuulen jatkuvasti, kuinka ilta-
lenkki tai koiran ulkoilutus jää 
miehen hoidettavaksi, koska 
naiset eivät uskalla liikkua hä-
märällä, saatikka pimeällä ul-
kona. 

Hyvinkäällä ilmestyvän Aa-
mupostin mukaan raiska-
usten määrä on suurin Van-
taalla. Tästä voi mielestäni 
vetää suoraan johtopäätök-
sen, ketkä näitä tekevät. Van-
taa tunnetaan Suomen maa-
hanmuuttajavoittoisimpana 
kaupunkina. Tai ovatko van-
taalaiset suomalaiset vain ak-
tivoituneet tällä saralla? 

Miksi on haastavaa ymmär-
tää, etteivät maahanmuutta-
jat taustansa ja uskontonsa 
vuoksi kunnioita naisia län-

simaiseen tapaan? Miksi hei-
tä ja heidän tekojaan on tarve 
puolustaa? Minun oikeuden-
tajuni ei ymmärrä tätä, eikä 
sitä, että Aamuposti oli löytä-
nyt kuin ”sattumalta” haasta-
teltavaksi ainoastaan ”äärioi-
keistolaisesta” liikehdinnästä 
huolestuneen kuntalaisen. 

Tapahtuma, joka Hyvinkääl-
lä järjestettiin, oli osoitus siitä, 
etteivät suomalaiset hyväksy 
naisiin kohdistuvaa väkival-
taa. Sitä ovat myös raiskauk-
set. Tapahtuma ei ollut ää-
rioikeistolaista liikehdintää, 
vaikka sitä sellaiseksi koe-
tetaan leimata, mm. paikal-
la olleiden Odinin katupartio-
laisten vuoksi. Hyvinkään po-
liisi on itse jo vuonna 2016 
pohtinut katupartioinnin jär-
jestämistä. Jo vuosien 2012-
2015 aikana Hyvinkään asu-
kasmäärä on kasvanut 975 
hengellä, josta maahanmuut-
tajien osuus on 37 %. Ja var-
sinainen maahanmuutto-
buumihan alkoi vasta 2015 
jälkeen. 

Mitä meidän on tehtävä, 
jotta nämä ikävät tapaukset 
loppuvat? Onko ratkaisu se, 
etteivät naiset liiku iltaisin ul-
kona, ja kun liikkuvat, liikku-
vat vain ryhmissä ja kenties 
turvakaasu taskussa kaiken 
peittävissä vaatteissa? Minus-
ta meidän kuuluu olla turvas-
sa omassa maassamme.

Tanja Vahvelainen (ps.)
kaupunginvaltuutettu, Vantaa

Luontoliiton sivuilla on tarjo-
us, jos olet kiinnostunut, ker-
romme, kuinka pääset susi-
lähettilääksi ja kuinka saat 
koulutuksen. Siellä ohjeistet-
tiin, että lähettilään vierailu on-
nistuu parhaiten, jos opettaja 
auttaa lapsia innostumaan lä-
hettilään sanomasta.

Tuntuu aivopesulta. Vuonna 
2015-2016 nämä ”susilähetti-
läät” on palkittu vuoden luon-
totekona. Palkinnon myöntä-
misessä on ollut mukana IUCN 
ja ympäristöministeriö Kimmo 
Tiilikaisen (entinen vihreä) joh-
dolla. Kaiken lisäksi yksi materi-
aalin suunnittelijoista ja koulut-
tajista on eurajokelainen Ilona 
Hankonen, 2017 kuntavaalien 
vihreiden ehdokas.

Ministeri Jari Lepän (kesk.) 
mukaan sudet kuuluvat luon-
toon, mutta eivät pihoille. Susi 
ei tiedä, missä pihan raja kul-
kee. Lepän mukaan emme tar-
vitse EU:ta susien määrän sää-
telyssä. Mielestäni EU:n kuuluu 
tietää todellinen määrä, Suo-
messa susi ei ole enää erittäin 
uhanalainen. Kannanhoidollista 
metsästystä tulee lisätä. SRVA-
toiminta on jo riistakolareissa 

vaikeutunut, koska yhteistyös-
sä toimineet metsästäjät eivät 
haluaa jäljittää loukkaantunut-
ta eläintä oman koiransa kans-
sa susivaaran vuoksi. Sopimuk-
sia on irtisanottu tai niitä ei 
ole enää uusittu. Loukkaantu-
nut eläin on se, joka tässä kärsii. 
Näin ei saa olla. 

Pelson vankila-alueella jo use-
amman kerran vierailleet pe-
dot on saatava pois. Lasten tu-
lee saada leikkiä ja liikkua ilman 
pelkoa. Venäläinen ystävämme 
ampui 2017 Kostamuksen ym-
päristössä 15 sutta. Hän sanoi, 
että alueella liikkuu edelleen 
susia. Palkkioksi hän sai 150 eu-
ron edestä ruplia/nahka ja yh-
den hirvenkaatoluvan. Laillinen 
metsästys kunniaan.

Opetusministerimme kuu-
luu valvoa, että oppilaitoksissa 
opettavat vain korkeakoulutuk-
sen saaneet ammattitaitoiset 
opettajat, eikä sinne saa tuoda 
piilovihreiden omaa poliittista 
ohjelmaa.

Eila Aavakare (ps.), Kajaanin 
kaupunginvaltuutettu, 
eduskuntavaaliehdokas 
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Frans Josefin viimeinen matka
TAMPEREELLA papinuransa 
tehnyt Juhani Kalmanlehto on 
tallennettanut kirjaansa Ter-
vastulilta ja taipaleelta seuraa-
van tositapahtuman: Itävalta-
Unkarin viimeisestä keisarista 
eli Frans Josef I:sta kerrotaan 
hänen kuoltuaan ruumissaa-
tossa noudatetun vanhaa ruh-
tinassuvun perinnettä. Arkkua 
vetävä valjakko pysähtyi hau-
tausmaan portille ja keisarin 
palvelija kolkutti portille. Sul-
jetun portin takaa kuului ky-
symys: ”Kuka on tulossa?” Pal-
velija vastasi: ”Täällä on Hänen 
Majesteettinsa, Itävallan kei-
sari ja Unkarin kuningas Frans 
Josef I.” Porttia ei avattu. Pal-
velija kolkutti toisen kerran, ja 
jälleen kysyttiin, kuka on tu-
lossa. Siihen vastattiin nyt: 
”Täällä on Hänen Ylhäisyyten-
sä, Dalmatian ruhtinas Frans 
Josef.” Portti pysyi suljettuna. 
Kolmanteen kysymykseen pal-
velija vihdoin vastasi: ”Täällä 

on köyhä syntinen Frans Josef 
Habsburgilainen.” Vasta silloin 
portti avattiin ruumissaatolle. 
Näin Jumalan valtakuntaan on 
ovi avoinna köyhille syntisille.

Ja siksi meidänkin parannuk-
semme ja pelastuksemme on 
yksin Jeesuksessa sovitustyön 
varassa hänen ristinkuoleman-
sa ja riemullisen ylösnouse-
muksensa tähden. Koko Hä-
nen elämänsä oli palvelemista 
ja itsensä alentamista. Siksi 
Hänellä on myös valta sanoa 
meille: ”Joka teistä on suu-
rin, se olkoon toisten palvelija. 
Sillä joka itsensä korottaa, se 
alennetaan, mutta joka itsen-
sä alentaa, se korotetaan.”

Niinpä meidän jokaisen ih-
misen suuhun ja sydämeen 
sopii kansansa johtomiesten 
halveksiman, mutta Jeesuksen 
korottaman publikaanin ruko-
us: ”Jumala, ole minulle synti-
selle armollinen.” Samoinhan 
ortodoksitkin sanovat Jeesus-

rukouksessa: ”Herra Jeesus 
Kristus, Jumalan Poika, armah-
da minua syntistä.”

Virsissäkin rukoilemme: ”Pai-
na meitä paremmin alas yk-
sinkertaisuuteen tutustumaan 
syvemmin ristin suureen sa-
laisuuteen. Anna valo näh-
däksemme turmelusta sydä-
memme. Kun kristityn on nimi 
mulla, tee siksi minut todella, 
suo sanan tekijäksi tulla, myös 
nuhteitasi totella, seurassa ys-
täviesi sinulle elää, Herrani.”

Anssi Joutsenlahti
rovasti

Anssi Joutsenlahden 
75-vuotispäivän merkeissä 
Kankaanpään kirkossa 
järjestetään 16.9. klo 19 kon-
sertti Sauli Ahvenjärvi ja Keijo 
Vättö. Kahvitus klo 18 ns:n 
talolla. Tervetuloa!

Totella vai ei

Kirjoita lyhyesti ja ytimekkäästi

VIHREÄT liputtavat kansalais-
tottelemattomuuden puoles-
ta. Ainakin silloin, kun ajetaan 
heille tärkeitä asioita. Lainsää-
däntösihteeri Aino Pennases-
ta leivottiin suurta sankaria, 
kun hän vaaransi lentoturval-
lisuuden ja yritti estää lainvoi-
maisen pakkopalautuksen. 
Sen vihreät tietenkin tuomit-
sevat, jos joku tempaisee löy-
sää maahanmuuttopolitiik-
kaa vastaan. 

Jokaiselta kansalaiselta ei 
erikseen kysytä lupaa pakko-
luovutukseen. Silti mielen-
osoittaminen lentokonees-
sa on lähes terroristinen teko. 
Ihmettelen, miksi vihreiden 
puheenjohtaja Touko Aal-
to hyväksyy, suorastaan kan-
nustaa seuraamaan Pennasen 
esimerkkiä. Aallon mielestä 
Pennasella oli oikeus vastus-
taa viranomaisia ja keskeyt-
tää palautus sen vuoksi, et-
tei pääse virhe tapahtumaan. 
Aallon mukaan Pennanen 

noudatti lakia sillä tapaa. La-
kia voidaan siis rikkoa, kun se 
tehdään ”sillä tapaa”. Silloin 
ylinopeuskin on lain kunnioit-
tamista. Ja varastaminen. Sil-
lä tapaa. 

Vihreät syyllistävät viran-
omaisia ja tekevät poliiseis-
ta pahiksia. Laittomasti maas-
sa olevat ovat aina hyviksiä. 
Koko maailma vaan tänne. 
Mutta jos pienen maan rajat 
avataan kaikille, voimme sa-
noa nykyiselle elintasolle hei-
pat. Samalla vaarannetaan 
tänne jo kotoutuneidenkin 
turvallisuus. Uhkakuvat ovat 
valtavia. Tämä siksi, että so-
ditaan ja kehitysmaissa syn-
tyy järjettömän paljon lap-
sia. Enemmän kuin maailma 
kestää. Ongelmaa ei ratkais-
ta Suomen viranomaisia vas-
tustamalla, vaan muilla toi-
milla lähtömaissa tai sitten ei 
missään.

Ukko Bamberg, Kouvola

EDUSKUNTA- ja eurovaalien lähestyessä yhä useampi haluaa 
mielipiteensä lehteen. Jotta mahdollisimman moni kannanotto 
mahtuisi mukaan, kirjoitusten tulee olla palstan sääntöjen mu-
kaisesti noin 1 500 merkin mittaisia.

TOIMITUKSELLA on oikeus muokata, otsikoida ja lyhentää kirjoi-
tuksia, mutta mielipiteen mitta kannattaa pitää mielessä jo kir-
joitusvaiheessa. Rajallista tilaa jaetaan tasapuolisesti, että mah-
dollisimman moni pääsee kertomaan mielipiteensä.

VIHREIDEN puheenjohtaja Tou-
ko Aalto kehui julkisesti puo-
lueensa lainsäädäntösihteerin 
riehumista Finnairin lentoko-
neessa, josta hänet jouduttiin 
poliisin voimalla poistamaan. 
Perussuomalaisten puheenjoh-
taja Jussi Halla-aho kirjoitti twii-
tissään: ”Vihreiden puheen-
johtaja Aalto lietsoo kapinaa 
lainsäädäntöä ja tuomioistuin-
ten päätöksiä vastaan. Onko la-
kiasäätävä elin ihan oikea paik-
ka henkilölle, jonka mielestä 
lakeja ei tarvitse noudattaa?” 
Olemme Halla-ahon kanssa täy-
sin samaa mieltä.

Vihreät tuntuvat yrittävän val-
taan myös demokratian vastai-
sin, epäparlamentaarisin kei-
noin. Tämä on vaarallinen ja 
täysin tuomittava toimintamal-
li. Vihreän vallan ikeessä sanan-
vapautta ja kaikkea muuta yk-
silönvapautta rajoitettaisiin 
voimakkaasti. Nämä tavoitteet-
han näkyvät vihreiden toimin-
nassa ja osin myös ohjelmissa. 

Yksityisautoilua rajoitettai-
siin tai se kiellettäisiin, maaseu-
tu tyhjennettäisiin vähitellen 
asukkaista suuriin taajamiin ra-
tojen ja valtaväylien varteen, 
metsäteollisuus ajettaisiin pik-
kuhiljaa alas, kun metsien hak-
kuut valtaosin kiellettäisiin. 
Sähkön käyttöä jouduttaisiin 
säännöstelemään, koska ydin-
voimalat suljettaisiin ja suu-
ri osa vesivoimaloista puret-
taisiin. Suojelupoliisi ilmeisesti 
muutettaisiin mielipidepoliisik-
si, joka valvoisi ihmisiä punavih-
reiden mielipiteiden vastaisista 
puheista ja kirjoituksista, kai-

Vihreät on vaarallinen äärijärjestö

vostoiminta kiellettäisiin. Len-
tomatkailu olisi pääsääntöisesti 
mahdollista vain punavihreäl-
le eliitille, koska lentomatkailua 
alettaisiin himoverottaa, jon-
ka vuoksi lentolippujen hinnat 
karkaisivat tavallisen kansalai-
sen ulottumattomiin.

Nautojen, sikojen ja siipikarjan 
tuotanto lakkautettaisiin ympä-
ristöä rasittavana, ja lihansyön-
ti kiellettäisiin tai lihalle pantai-
siin monikertainen haittavero. 
Peltoviljelyä rajoitettaisiin vain 
välttämättömän vilja- ja kasvis-
ravinnon tuotantoon kaukana 
Itämeren rannikolta ja kauka-
na vesistöjen rannoilta, koska 
vihreiden mukaan maatalous 
on Itämeren ja vesistöjen ylivoi-
maisesti suurin saastuttaja. 

Suomeen otettaisiin kehitys-
maista ammattitaidotonta vä-
keä suomalaisten veronmak-
sajien elätettäväksi yli 10 000 
tulijaa vuodessa. Näin Touko 

Aalto sanoi lehtihaastattelus-
sa. Ja tämä määrä siis sen lisäk-
si, mitä kaiken aikaa rajojemme 
yli jo ilman turvapaikan tarvet-
ta olevia haittamaahanmuutta-
jia vyöryy. Ja esimerkiksi vuon-
na 2015 vyöryi yli 30 000, joista 
valtaosa on saanut kielteisen 
turvapaikkapäätöksen. Ja moni 
sellainen on kadonnut laitto-
maksi maassa olijaksi Suomeen 
tai muualle Eurooppaan tai hei-
dän palauttamisensa on osoit-
tautunut äärettömän hankalak-
si ja kalliiksi.

Tässä vain muutamia esimerk-
kejä vihreiden Suomesta. 

Jouni Kotiaho (ps.), 
kansanedustajaehdokas
Jukka Haaparanta (ps.), 
maakuntavaaliehdokas
Jyrki Niittymaa (ps.), 
maakuntavaaliehdokas
Pekka Kataja (ps.), 
kaupunginvaltuutettu

Uskottavaksi 
pääministeripuolueeksi
PERUSSUOMALAISET on 
Suomen parhaiten profiloi-
tunut puolue. Kaikki tietä-
vät, että perussuomalaiset 
on Suomen nykyisenkaltaista 
EU-jäsenyyttä vastaan ja puo-
lue vastustaa haittamaahan-
muuttoa. Silti valtamedia yrit-
tää silloin tällöin väittää, että 
perussuomalaiset on yhden 
asian puolue. Ja yhden mie-
hen puolue. 

Edellinen median väitehän 
on naurettava ja sen lähes 
kaikki ymmärtävätkin. Sen si-
jaan Suomessa on paljon ih-
misiä, jotka ovat nielleet val-
tamedian epäsuoran väitteen 
perussuomalaisista rasistise-
na puolueena. Enkä tarkoita 
ainoastaan vihreiden kannat-
tajia ja muita selvästi puna-
vihreitä. Meillä on valtavas-
ti työtä tehtävänä, jotta suuri 
yleisö näkee perussuomalai-
set ihmisarvoa puolustavana 
ja tasa-arvoa edistävänä puo-
lueena. Mielikuvat ratkaise-
vat puolueiden valtasuhteet, 
vaikka todelliset asiat luovat-
kin peruskannatuksen. 10-
15 prosentin peruskannatus 
ei riitä meille päästäksemme 
pääministeripuolueeksi. Siksi 
nyt pitää panostaa mielikuvi-
en rakentamiseen.

 Mikäli emme kannata yh-

denkään pakolaisen maa-
han ottamista, on selvää, että 
mielikuva on muukalaisvas-
tainen. Siksi pitää tuoda sel-
keästi esiin nykyinen linjam-
me, jonka mukaan Suomen 
tulee ottaa kohtuullinen mää-
rä todellisia pakolaisia, mut-
ta jättää elintasopakolaiset 
ottamatta, jotta taloudelli-
set resurssimme kotouttaa 
maahanmuuttajat voidaan 
varmistaa. Kotoutus tulisi 
aloittaa pakolaisleireillä, jois-
ta – eikä mistään muualta – 
pakolaiset tulevat.

 Ihmisoikeuksia puolusta-
vaa mielikuvaa voidaan li-
säksi luoda puhumalla va-
kuutuslääkärien mielivallan 
lopettamisesta, erolasten kär-
simyksistä hävyttömän pit-
kien avioerojen oikeuspro-
sessien vuoksi, vammaisten 
kärsimyksistä kilpailutuk-
sen vaihtaessa heidän avus-
tajansa, omaisuuden suojan 
puutteesta rikostutkinnan 
surkeasta 10-30 prosentin rat-
kaisuasteesta johtuen, toi-
meentulotuen viivästyksistä 
Kelan hukattua hakemuspa-
perit ynnä muista perusoi-
keuksien loukkauksista. 

Mika Kivimaa, Kokkola 

http://www.perussuomalaiset.fi
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Haluan liittyä Perussuomalaiset-puolueeseen 
25 euron jäsenmaksuun sisältyy 
Perussuomalainen-lehden vuosikerta

Vuositilaus 30 euroa

1/2 vuosikerta 20 euroa

Ilmainen näytenumero

Lahjatilaus (maksajan tiedot alle) tai jäsenhankkijan tiedot

Haluan tilata ainoastaan Perussuomalainen-lehden:

Voit ladata jäsenhakemuksen PDF-muodossa 
myös osoitteesta: www.perussuomalaiset.fi/jasenyys

Y H T E Y S T I E D O T RASTITA JOS KYSESSÄ ON
OSOITTEENMUUTOS

SUKUNIMI

ETUNIMET

LÄHIOSOITE

POSTINUMERO JA -TOIMIPAIKKA

KOTIKUNTA

HETU JA KANSALAISUUS

AMMATTI / TOIMI / KOULUTUS

PUHELIN

SÄHKÖPOSTI

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS

Haluan liittyä Perussuomalaiset Naiset ry:n 
jäseneksi (ei erillistä jäsenmaksua). 
Jäsenyys edellyttää puolueeseen liittymistä.
Haluan liittyä Perussuomalaiset Nuoret ry:n jäseneksi 
(15-30-vuotiaat ilman jäsenmaksua.) Jäsenyys ei 
edellytä puolueeseen liittymistä.

P A L V E L U K O R T T I

Kokoukset ja 
tapahtumat
ILMOITA yhdistyksesi 

kokoukset ja tapahtumat 
lehden aineistopäivään 
mennessä osoitteella: 

tapahtumat@
perussuomalaiset.fi

Muista laittaa ilmoituk-
seen tapahtuman nimi, 

paikka, osoite, päivä-
määrä ja kellonaika. 

Maakuntauudistuksesta

Iäkkäisiin kohdistuvat 
rikokset viharikoksia 
VIIME aikoina on mediassa ker-
rottu paljon vanhempiin ihmi-
siin kohdistuvista petoksista ja 
esimerkiksi remonttien pakol-
la myynneistä. Usein iäkkäälle 
uhrille soittaa poliisina, pankki-
toimihenkilönä tai sukulaisena 
esiintyvä rikollinen ja pyrkii urk-
kimaan uhrin pankkitunnukset 
tilin tyhjentääkseen. 

Remonttejakin kunnossa ole-
viin koteihin on myyty uhkaile-
malla, että remontti on pakko 
tehdä ja hinta nousee, jos kaup-
poja ei synny heti. Lisäksi moni 
ryöstäjäkin valikoi uhreikseen 
juuri vanhempia ja puolustus-
kyvyttömiä ihmisiä. 

Iäkkäisiin kohdistuvissa väki-
valtaisissa ryöstöissä uhri ikänsä 
ja kuntonsa vuoksi saa helpos-
ti vakavia, jopa tappavia vam-
moja nurin kaadettaessa tai lyö-
täessä. Mielestäni voimassa 
olevaa lakia, jonka mukaan vi-
hamotiivi on rangaistusta ko-

rottava tekijä, voidaan käyttää 
seniorikansalaisten suojaami-
seen. 

Vaikka rikollinen ryöstäjä, pe-
toksentekijä tai pakolla myy-
jä ei ehkä sinällään tee tekojaan 
vihasta vanhuksiin, niin ikän-
sä vuoksi heikommassa ase-
massa olevien tietoinen valin-
ta rikosten uhreiksi vastarinnan 
minimoimiseksi on verrattavis-
sa viharikokseen. Kyseessä ovat 
yhteiskunnan turvaa tarvitse-
vat ihmiset, jotka eivät tervei-
näkään aina kykene pitämään 
puoliaan nuorempia vastaan 
ja vielä vähemmän vaikkapa 
muistisairaina. 

Yhteiskunta on olemassa juu-
ri pitääkseen huolta niistä, jotka 
tarvitsevat apua. Suomalaista 
vihamotiivia koskevia lakipykä-
liä voisi käyttää iäkkäiden tur-
vallisuutta rakentavalla tavalla. 

Esa Paloniemi, Oulu

KAUAN valmisteltu maakunta- 
ja sote-uudistus on perusteel-
taan ongelmien siirtämistä eikä 
ratkaisemista. Resurssipulassa 
oleva valtio koettaa näennäis-
ratkaista ongelmiaan siirtämällä 
vastuitaan maakunnille. 

Ideologisista syistä samaan 
pakettiin on ympätty tervey-
denhuollon yksityistämistä. So-
keasti luotetaan siihen, että yk-
sityistämisestä olisi ratkaisuksi 
kustannusten laskemisessa, 
vaikka siitä on sekä Suomesta 
että maailmalta juuri päinvas-
taiset kokemukset.

Uudistuksessa rakennetaan 
uusi hallintokerros jo ennes-
tään vastuita toisilleen pompo-
telleiden valtion ja kuntien li-
säksi. Tästä seuraa, että nämä 
instanssit syyttelevät toisiaan 
vääristä menetelmistä ja huo-
nosta resurssien käytöstä, vaik-
ka pääsyy, eli resurssipula koko 
yhteiskunnassa, pysyy samana. 
Lopulta tässä onkin kysymys sii-
tä kuka - valtio, maakunnat vai-
ko kunnat - leikkaa palveluja, 
nostaa palvelumaksuja tai ottaa 
velkaa palveluiden tuottami-
seksi, koska tarvittavia resurs-
seja ei ole. Eli joku aina vel-
kaantuu tai joutuu tekemään 
leikkauspäätökset taikka mak-
sujen korotukset.

Tätä vastuuta yritetään siirtää 
taholta toiselle, jotta itse kun-
kin tarvitsisi kantaa taloudellis-
ta ja poliittista vastuuta mah-
dollisimman vähän. Kuitenkin 
me kaikki uppoamme samaan 
suohon, tekevätpä leikkaukset 
tai maksujen korotukset palve-
luihimme sitten valtio, kunta tai 
maakunta. Ja sama pätee hälyt-
tävän velkaantumisen osalta. 
Niin kauan kun vältellään kysy-
mystä siitä, miksi EU-Suomella 
ei ole resursseja tuottaa hyvin-
vointiyhteiskunnan palveluja, 
tilanne tulee heikkenemään.

Jo 1980-luvulla, kun meil-
lä oli käytössämme paljon al-
keellisempaa tekniikkaa ja tuot-
tavuus oli alempi, pystyimme 

tuottamaan tarvittavat resurssit 
hyvinvointiyhteiskunnallemme 
ilman, että meidän tarvitsi ot-
taa velkaa. Nykyisellä tekniikalla 
ja tuottavuudella tämän saman 
pitäisi siis olla helppoa, mutta 
emme edes velkaa apuna käyt-
täen pysty tuottamaan resurs-
seja vieläpä jatkuvasti karsitulle 
EU-Suomen “hyvinvointiyhteis-
kunnalle”.

Mikä aiheuttaa sen, ettei meil-
lä nykyään ole näitä tarvitta-
via resursseja? Miksi edes ve-
lan avulla emme EU-Suomessa 
pysty välttämään jatkuvia leik-
kauksia ja elintason heikennyk-
siä? Syitä tähän on kolme: talo-
usjärjestelmä, talousjärjestelmä 
ja talousjärjestelmä.

Ennen EU-jäsenyyttä Suo-
mella oli omiin tarpeisiimme 
suunniteltu talousjärjestelmä. 
Itsenäisen Suomen talousjärjes-
telmä turvasi sen, että työmme 
tulokset jäivät Suomeen hyö-
dyttämään suomalaisia. Itse-
näinen lainsäädäntö ja oma va-
luutta antoivat keinot rakentaa 
talouttamme tarvitsemallamme 
tavalla. Niiden avulla Suomes-
ta pystyttiin rakentamaan mo-
derni ja vauras hyvinvointiyh-
teiskunta. 

EU:n myötä meidät liitettiin 
EU:n talousjärjestelmään, jota ei 
ole suunniteltu suomalaisia var-
ten. EU:n talousjärjestelmä on 
suunniteltu edistämään EU:n 
omia suurvaltapyrkimyksiä. 
EU:n talousjärjestelmä vuotaa 
työmme tulokset pois Suomes-
ta ja pakottaa heikentämään 
työntekijöiden asemaa. Tähän 
syynä ovat EU:n sen omille pää-
määrille tarpeelliset “vapaudet” 
eli pääoman, tavaroiden, palve-
lujen ja työvoiman vapaa liik-
kuvuus.

EU:ssa Suomi heitettiin sa-
maan kehään kooltaan aivan eri 
luokkaa olevien talousmahtien, 
kuten Saksan, Ranskan ja Italian 
kanssa, jotka vieläpä ovat kir-
joittaneet EU:n talousjärjestel-
män säännöt.

i

Kun EU-Suomi vielä luopui 
kansallisen kilpailukyvyn tär-
keästä pilarista, eli omasta va-
luutasta, niin Suomen jyrkkä ta-
loudellinen alamäki alkoi ja se 
jatkuu yhä. Leikkaamisen, “te-
hostamisen” ja elintason heik-
kenemisen resepti oli valmis ja 
se jatkuu niin kauan kun tähän 
ydinongelmaan, eli omien etu-
jemme vastaiseen talousjärjes-
telmään, ei puututa.

Järjestelmän korjaaminen 
edellyttää itsenäistä Suomea, 
omaa talousjärjestelmää ja va-
luuttaa, joilla turvaamme sen, 
että työmme tulokset jäävät 
Suomeen, joka taas mahdollis-
taa hyvinvointiyhteiskunnan ra-
hoittamisen ilman velkaantu-
mista. Niin kauan kuin tätä ei 
ymmärretä, suomalaisille tutuk-
si tullutta leikkausten ja elinta-
son heikennysten noidankehää 
jatketaan.

Niko Aleksanteri Kauko, 
perussuomalaiset

ILMOITA tilattavien lehtien määrä ja mihin tarkoitukseen lehdet 
ovat tulossa. Muista laittaa tilaukseen yhteystietosi ja lehtinippu-
jen toimitusosoite. Laita mukaan myös vastaanottajan puhelin-
numero. 
TOIMITUS varaa itselleen oikeuden päättää lehtitilausten 
määrästä ja toimituksesta. Tilaukset täytyy lähettää halutun 
numeron aineistopäivänä. 
AINEISTOPÄIVÄT löytyvät perussuomalaisten nettisivuilta.

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

http://www.perussuomalaiset.fi/jasenyys
mailto:tapahtumat@perussuomalaiset.fi
mailto:tapahtumat@perussuomalaiset.fi
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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

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 
Iiro Silvander • Puh: 040 734 4780
iiro.silvander@kerava.fi
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:
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  (09) 432 3013
Ritva Elomaa (09) 432 3022
Teuvo Hakkarainen  (09) 432 3040
Laura Huhtasaari  (09) 432 3045
Olli Immonen (09) 432 3049
Arja Juvonen (09) 432 3060
Toimi Kankaanniemi  (09) 432 3054
Rami Lehto  (09) 432 3087
Jani Mäkelä (09) 432 3109
Leena Meri  (09) 432 3165
Mika Niikko  (09) 432 3129 
Tom Packalén  (09) 432 3136
Mika Raatikainen  (09) 432 3042 
Jari Ronkainen  (09) 432 3141
Sami Savio  (09) 432 3149
Ville Tavio  (09) 432 3177 
Ville Vähämäki  (09) 432 3195

Sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

 PERUSSUOMALAISTEN RYHMÄKANSLIA

Eduskuntaryhmän työntekijät ja heidän tehtävänsä:

Pääsihteeri Antti Valpas • Puh: 050 574 1886
antti.valpas@eduskunta.fi
Kansliasihteeri 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

PS O TA  Y H T E Y T TÄ !
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