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”Ruotsinkielisissä 
on paljon 
potentiaalisia 
perussuomalaisia”

Yrittäjä Micael Westerholm:

“Tottahan ruotsin 
osaaminen on tärkeää 
esimerkiksi Vaasassa, 

mutta taas itärajan 
tuntumassa voisikin

olla paljon tärkeämpää 
osata venäjää.”

40-VUOTIAS Micael Westerholm 
on pitkään kiertänyt aktiivisesti omal-
la kielialueellaan Etelä-Pohjanmaal-
la pyrkien levittämään perussuoma-
laista ajatusmaailmaa ruotsinkielisten 
keskuuteen. 

Käytännön esteeksi on usein muo-
dostunut kielimuuri ja ruotsinkielisen 
materiaalin puute.

- Ihmiset usein kysyvät esimerkik-
si sitä, mikä meidän arvomaailmam-
me on, ja sitä on vaikea selittää ilman 
ruotsinkielistä materiaalia. Monet us-
kovat, että perussuomalaiset haluavat 
kieltää ruotsinopetuksen Suomessa, 
vaikka siitähän pakkoruotsin poista-
misessa ei ole kyse, vaan vapaaehtoi-
suuden lisäämisestä.

- Tottahan ruotsin osaaminen on 
tärkeää esimerkiksi Vaasassa, mut-
ta taas itärajan tuntumassa voisikin 
olla paljon tärkeämpää osata venäjää, 
Westerholm pohtii.

Väärä tieto 
äänestämisen esteenä

Varsinkin ruotsinkielisten nuor-
ten keskuudesta löytyy paljon maa-
hanmuuttokriittisiä, joille perussuo-
malaiset arvot sopisivat, mutta koska 
puolue koetaan niin suomenkielisek-
si, on se monelle äänestämisen kyn-
nys.

Mustasaaren Perussuomalaisten puheenjohtaja 
Micael Westerholm on erinomainen esimerkki siitä, 
etteivät kaikki ruotsinkieliset äänestä RKP:tä, vaikka 
perussuomalaiset vastustavat pakkoruotsia.

- Pakkoruotsikysymys nousee esiin 
koko ajan. Esimerkiksi Vasabladet 
yritti Laura Huhtasaaren kampan-
jan aikana kääntää asian niin, että 
Huhtasaari haluaisi poistaa ruotsin-
kielen aseman kansalliskielenä vä-
hentääkseen byrokratiaa. Otin heti 
yhteyttä toimitukseen ja he korjasivat 
väitteensä niin, että hän haluaa pois-
taa ”pakkoruotsin” opetuksen kou-
luissa, Westerholm kertoo.

Westerholm on Mustasaaren Perus-
suomalaisten puheenjohtaja, kunnan-
valtuutettu, piirin 2. varapuheenjoh-
taja ja puoluevaltuuston jäsen. Hän 
oli myös ehdokkaana viime eduskun-
tavaaleissa. Westerholmilla on uu-
sioperhe, jossa on peräti kuusi tytär-
tä. Ammatiltaan hän on ravintola-alan 
yrittäjä.

Micael Westerholm kehuu Laura Huhtasaarta, joka sai kannatusta myös 
ruotsinkielisillä alueilla. 

- Minulla on kaksi yritystä. Toinen 
on kaksitoista henkeä työllistävä pi-
topalvelualan yritys, joka toimittaa 
myös ruokaa noin 170 vanhukselle, 
toinen viihdealan yritys, joka tuottaa 
muun muassa äänentoisto- ja valais-
tuspalveluja, Westerholm sanoo.

Omaan kotimaahan 
panostettava enemmän

Maahanmuuttokriittisyys on Wes-
terholmille itselleen tärkeä arvo, kos-
ka varsinkin Vaasan alueella maa-
hanmuutto on aiheuttanut jo paljon 
ongelmia. 

Kielitaidon puute on ongelma, var-
sinkin kun töitä ei ole tarjolla kaikille 
suomalaisillekaan.

- Muut puolueet vetoavat siihen, 

että maahanmuuttoa pitäisi lisätä, jot-
ta saataisiin lisää työvoimaa. Parem-
min pitäisi kotouttaminen saada toi-
mimaan, että se onnistuisi. Oman 
yritykseni kautta olen saanut nähdä, 
miten esimerkiksi vanhustenhoito on 
Suomessa aivan retuperällä. Haluan 
tehdä töitä sen eteen, että kaikilla oli-
si parempi elää täällä Suomessa, Wes-
terholm kertoo.

- Olen aina halunnut tuoda verora-
hat sinne, minne ne kuuluvat. Enem-
män pitäisi panostaa omaan koti-
maahan. Perussuomalainen aate on 
kaikkein lähimpänä sitä, mitä itse 
ajattelen, enkä voisi kuvitellakaan 
olevani missään muussa puolueessa.

TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVAT PS ARKISTO

Turun jäsenmäärä kasvussa
TURUN Perussuomalaiset ry:n 
hallituksen järjestäytymiskoko-
us on pidetty. Hallituksen en-
simmäisenä varapuheenjohta-
jana jatkaa Pirjo Lampi. Toiseksi 
varapuheenjohtajaksi valittiin 
Kimmo Tarke, joka jatkaa myös 
aiemmassa tehtävässään yhdis-
tyksen taloudenhoitajana. Uu-
deksi sihteeriksi valittiin Liina 
Veronica Isto ja tapahtuma- ja 
jäsenhankintatoimikunnan joh-
dossa aloittaa Jyrki Åland.

Yhdistyksen puheenjohtajana 
jatkaa syyskokouksen valitse-
ma Kai Sorto. Hallituksen muita 
jäseniä ovat Kasper Holtari, Jou-
ko Laakso, Mikael Miikkola, Tarja 
Nenn, Pirjo Niinivirta sekä Timo 
Rumpunen.

Turun Perussuomalaisten jä-
senmäärä on jatkanut voima-
kasta kasvuaan viime kesän jäl-
keen. Tällä hetkellä jäseniä on 
yhteensä 175.

mailto:toimitus@perussuomalaiset.fi


jonka jälkeen vastuu ja luot-
tamustoimet ovat vähitellen 
lisääntyneet.

- Perussuomalaisilla on lois-
tava tulevaisuus. Meillä on 
tällä hetkellä sellainen pu-
heenjohtajisto, joka aidos-
ti kuuntelee jäsenistöään ja 
kenttää. Arvostan kovasti tä-
mänhetkistä porukkaa, ja ke-
sän jälkeen olemme entistä 
yhtenäisempi joukko. Perus-
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“Asukkaiden tarpeet huomioitava”

VUOKRA-asuntoyhtiön hal-
lituksessa työskennellään tie-
tenkin yhtiön eduksi, mutta 
Anne Vuori aikoo silti hoi-
taa tehtäväänsä asukaslähtöi-
sesti, pitäen esillä Heka Oy:n 
asukkaiden toiveita ja tar-
peita.

- Haluaisin edistää ajatusta, 
että hallituksessa esimerkiksi 
huomioidaan asukkaiden tar-
peet elää turvallisessa asun-
nossa ja ympäristössä. Voi-
simme perustaa toimikunnan 
kehittämään turvallista asu-
mista muun muassa asunto-
jen sisäilman laadun ja vau-
rioiden tarkasteluun. Näin 
asukas tuntee, että vuokra-
nantaja oikeasti välittää asun-
nosta, jossa vuokralainen 
asuu, Vuori sanoo.

Perussuomalaisten Helsin-
gin piirin hallituksessa Vuo-
ri on toiminut vuodesta 2016, 
eli siitä lähtien, kun Helsin-
gin paikallisyhdistys Perus-
suomalainen Helsinki perus-
tettiin. Perussuomalainen 
Helsinki on pääkaupunki-
seudun ainoa paikallisyhdis-
tys ja se muodostaa samalla 
Helsingin piirin. Lisäksi Vuo-
ri toimii Perussuomalaisten 
Naisten kolmantena varapu-
heenjohtajana. Päivätyönään 
hän toimii Helsingin seura-
kuntayhtymällä viranomais-
tehtävissä.

Perussuomalaisten Helsingin piirin toiminnanjohtaja Anne Vuo-
ri on valittu Suomen suurimman vuokra-asuntoyhtiön Heka Oy:n 
hallituksen jäseneksi. Kahdeksantoista vuotta asukasedustajana 
toiminut Vuori pitää kunnia-asiana sitä, että pääsee vaikuttamaan 
näin korkealla tasolla asukkaiden hyväksi.

Kesän jälkeen entistä 
yhtenäisempinä

Perussuomalaisiin Vuo-
ri liittyi, koska pitää puolu-
etta ainoana vaihtoehtona 
Suomen politiikassa. Hän al-
koi kiinnostua puolueesta jo 
Tony Halmeen tultua vali-
tuksi eduskuntaan ja liittyi 
itse jäseneksi vuonna 2014, 

Perussuomalainen 
Anne Vuori Heka 
Oy:n hallitukseen 

Laura sai puheenjohtajan 
nuijan Kouvolassa
PRESIDENTTIVAALIEN vaali-
vankkurit pysähtyivät 17.1.2018 
Kouvolassa, jossa iloinen eh-
dokkaamme Laura Huhtasaa-
ri tapasi kouvolalaisia kannatta-
jiaan kauppakeskus Hansassa. 
Puhetta kehuttiin asialliseksi ja 
innostavaksi ja puhujakin säteili 
lumituiskusta huolimatta. Ajan-
kohtaiset aiheet kiinnostivat 
kuulijoita ja kysymyksien esittä-
jiä riitti loppumetreille asti. 

Lauran vankkumaton kannat-
taja, Timo (Päällikkö) Karas, luo-
vutti ehdokkaalle puheenjoh-
tajanuijan. Sillä tehdään suuria 
päätöksiä suurella sydämellä ja 
varmasti Laura juuri niin tekee-
kin. Valokuvan nappasi Tapani 
Ojanperä. 

Anna-Maija Jukkara

Anne Vuori valittiin Heka Oy:n hallitukseen. Myös kuvas-
sa oleva hallituksen jäsen Ari Luukinen on Heka Lännestä.

suomalaisia tarvitaan Suo-
men politiikassa, jotta Suo-
mi pysyisi Suomena, Vuori 
sanoo.

Anne Vuorelle koti, uskonto 
ja isänmaa ovat tärkeitä arvo-
ja, vaikka jotkut tahot tätä pi-
tävät jo kliseenä. Oman maan 
etua on ajateltava ensin, huo-
nompiosaisista on pidettävä 
huolta.

- Jokaiselle suomalaiselle on 
taattava kunnon elämänlaatu 
eikä ketään saa jättää heitteil-
le, Vuori jatkaa.

Vapaa-aika kuluu 
politiikan ja perheen 
parissa

Politiikan ja muiden luot-
tamustehtävien lisäksi Vuo-
relle ei perheen ohella pal-
jon muuta vapaa-aikaa jää. 
Kesäisin tulee hieman hoi-
dettua kukkamaata, mutta 
muuten liikenevä vapaa-ai-

ka kuluu perheen parissa, jo-
hon kuuluu aviomies sekä 18- 
ja 12-vuotiaat pojat.

- Aiemmin pidin myös kis-
salaa, mutta laitoin sen jäihin 
pari vuotta sitten, politiikka 
ajoi harrastuksen edelle. Ko-
tona on enää yksi itämainen 
lyhytkarvakissa, sellainen 
vihreäsilmäinen ja lepakko-
korvainen, Vuori kertoo.

Myös hänen puolisonsa on 
perussuomalainen ja tekee 
kovasti taustatyötä Helsingin 
paikallisyhdistyksen hyväksi.

- Helsingin piiristä puheen-
johtaja Markku Saarikangas 
on tehnyt kovasti työtä Pe-
russuomalainen Helsinki ry:n 
ja piirin hyväksi sen perusta-
misesta keväällä 2016 lähti-
en. Markku on sellainen työ-
myyrä, joka seisoo vakaasti 
omiensa takana, Vuori kiittää.

TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVA PS ARKISTO
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Aurassa kampanjoitiin 
Lauran puolesta

Etelä-Savon piiri järjestäytyi

Ahlqvist jatkaa Kainuun piirin puheenjohtajana

ALOITIMME näkyvästi 
(1.12.2017) perinteisellä jou-
lun avauksella. Tarjolla oli joulu-
puuroa manteleilla aateloituna. 
Löytäjille oli yllätyspalkintoja. 
Lisäksi tietenkin Laura Huhta-
saaren vaalimateriaalia ja spon-
sorin lahjoittaman joulukinkun 
arvonta, johon sai osallistua il-
maiseksi. Alkutalven hyytäväs-
sä viimassa ja tuiskussa lämmin 
puuro ja juotavat tekivät kaup-
pansa ja iloinen tunnelma val-
litsi illan hämärtyessä. Kävijöitä 
oli jonoksi asti.  

Seuraava tilaisuus oli perin-
teeksi muodostunut uuden-
vuoden aaton toritapahtuma. 
Tarjolla oli Laura-tietoutta, höy-
rystettyjä nakkeja ja lihapullia 
salaatin kera sekä palan painik-
keeksi kahvia ja mehua. Täysi-
ikäisille vielä ilotulitteita ja Ritva 
”Kike” Elomaan kalentereita.

Lauran päivänä (18.1.2018) 
tarjottiin kahvit ja Aranmaan 

Leivän voisilmäpullat piparei-
neen. Tapahtumassa vallitsi to-
della positiivinen tunnelma.

Vaalipäivänä Lauran äänisaa-
liskin oli Aurassa mahtavat 10,1 
% annetuista äänistä. Samaan 
kannatukseen päästiin myös 
naapurikunnassa Marttilassa. 
Tulos oli Varsinais-Suomen toi-
seksi paras Pyhärannan jälkeen, 
jossa saatiin huimat 11,1 %. 

Aktiivisella vaalityöllä, vuosia 
kestäneellä kuntalaisten hyväk-
si tehdyllä paikallistoiminnal-
la ja asioiden hoitamisella pääs-
tään haastavassakin tilanteessa 
hyvään tulokseen, joka on rei-
lusti koko maan keskiarvon ylä-
puolella. Kunnioituksella ää-
nestäjiä kiittäen. Kiitokset myös 
Juha Nurmelle, joka tuli Mart-
tilasta Lauran päivän tapahtu-
maa toteuttamaan kanssani.

Ilkka Soukka, torivastaava
Aura

Hengen nostatusta Tervolassa
PRESIDENTINVAALIPÄIVÄÄ 
edeltävänä lauantaina Tervolan 
Perussuomalaiset sekä muut sa-
manhenkiset ihmiset istahtivat 
porukalla Peuran koululle kah-
vikupposten ääreen. Olipa pöy-
dässä muutama nisunpalanen-
kin. Tuumailtiin mennyttä sekä 
tulevaa. Käytiin läpi valtakun-
nan asioita ja myös paikallisia 
kuvioita. Saatiin vieheitäkin hei-
tettyä, että jos vaikka poruk-
kamme suurentuisi jossain vai-
heessa.

Tervolan kunta päätti jatkaa 
edellisen kunnanhallituksen 
aloittamaa maahanmuuttobis-
nestä. Tällä kertaa asia tuli Ter-
volassa peräti valtuustoon asti. 
Edellinen kunnanhallitus on 
tehnyt sopimuksen, jonka mu-
kaan parinkymmenen pakolai-
sen vuosittaista vastaanottoa 
kuntaan on jatkettava. Muuten 
ei tule kuntakorvauksia aikai-
semmin vastaanotetuista. 

Perussuomalaisten valtuusto-

ryhmä esitti, ettei vastaanotta-
mista jatkettaisi. Katsottaisiin 
ensin, kuinka ensimmäisen pa-
rinkymmenen joukkion kanssa 
pärjätään. Kukaan ei kuitenkaan 
tukenut esitystä, olipa yllätys. 
Tervolassa mennään vankas-
ti myös kohti kunnan sosiaali- ja 
terveyspalveluiden osittaista ul-
koistamista. Perussuomalaisten 
mielestä ei kannata lähteä näi-
tä palveluja ulkoistelemaan. Sa-
moilla linjoilla oli myös vasem-
misto sekä yksi keskustalainen. 
Mutta kepumafia kuitenkin vei 
yhden äänen turvin. Kepu ei 
vaan jaksa yllättää, pettää kyl-
läkin.

Presidentinvaalien alla ja jäl-
keenkin on Tervolassa ollut po-
sitiivinen vire perussuoma-
laisuuden ympärillä. Laura 
Huhtasaari yltikin 9 prosen-
tin kannatukseen Tervolassa. 
Enempää toki odotettiin, mut-
ta tähän on tyytyminen. Tästä 
on hyvä jatkaa, koska positiivi-

nen vire palautui hyvinkin no-
peasti. Kuntavaaleissa suurena 
haittana oli puolueen silloinen 
pitkään jatkunut hillotolppapo-
litiikka. Toki kuntavaaleissa kan-
natus nousi edellisistä kunta-
vaaleista. Harmi, kun se ei ihan 
konkretisoitunut lisääntyneinä 
valtuustopaikkoina, mutta lä-
heltä piti.

 Hieman kuitenkin kasaantuu 
pilviä jälleen taivaanrantaan. 
Osa puolueen ihmisistä on läh-
dössä kalaan kokoomuksen ve-
sille. Sellaisia äänenpainoja ja 
kannanottoja on kuultavissa 
siellä täällä. Tervolalaisten pe-
russuomalaisten mielestä niiltä 
vesiltä on parempi pysyä pois-
sa. Siellä on jo kokoomus ja sini-
set sinne soutavat kovaa kyytiä.

 Ai niin, yksi asiahan se meina-
si unohtua: Tervolassa ei sinisiä 
hiippaile. Ei edes varttisinisiä.

Tervolan Perussuomalaiset

PIIRIKOKOUKSEN jäsenet va-
litsivat edelleen Kainuun piirin 
puheenjohtajaksi Pertti Ahlqvis-
tin. Pertti on varman rauhal-
linen persoona, joka kokoaa 
voimavarat yhteen ja nauttii 
kenttäväen luottamusta. Uusi 
piirihallitus valitsi kevään en-
simmäisessä kokouksessa 1. 
varapuheenjohtajaksi Hannu 
Korhosen Sotkamosta ja 2. vara-
puheenjohtajaksi Sami Pihlaja-
maan Suomussalmelta.

Piirimme eri tapahtumissa 
vierailivat myös Teuvo Hakka-
rainen ja upea presidenttieh-
dokkaamme Laura Huhtasaa-
ri. Molemmat pitivät tilaisuudet 
myös Kuhmossa ja Sotkamos-
sa. Tilaisuudet vetivät yleisöä 
runsaasti ja kansalaisilla oli pal-
jon kysyttävää, he saivat purkaa 
huoliaan esim. Kainuun susion-
gelmasta, maahanmuutosta, 
sotesta jne.

Piirissämme on perussuo-
malaisten arvopohja selkiinty-
nyt ”uuvattien” lähdön jälkeen. 
Kun puoluekokouksen todelli-
nen tapahtumasarja selkeni kai-
nuulaisille, lähtevien toiminta 
tuomittiin jyrkästi. Timo Soi-

Kajaanin kaksi yhdistystä 
yhteen
KAJAANIN Seudun Perussuo-
malaiset ja Kajaanin Perussuo-
malaiset ovat olleet kaksi yh-
distystä, jotka ovat toimineet 
rinnan vuosikymmeniä. Pitkään 
on suunniteltu, välillä jo neuvo-
teltukin yhdistymisestä, mutta 
se on aikaisemmin jäänyt puo-
litiehen.

Nyt kun perussuomalaiset ko-
koavat voimiaan tulevia vaa-
livuosia varten, ovat vihdoin 
nämä kaksi yhdistystä vihkiyty-
neet yhteen. Varsinaiset ”häät” 
pidettiin 12.12.2017 joulu-
ruokailun ja järjestäytymisko-
kouksen merkeissä. Yhdistyk-
sen nimeksi valittiin Kajaanin 
Perussuomalaiset ry, koska se 
oli vanhin perustetuista yhdis-
tyksistä.

Yhdistyksen puheenjohtajak-
si valittiin yksimielisesti Eila Aa-
vakare, metsätilayrittäjä, toisen 
kauden valtuutettu, kaupun-
ginhallituksen jäsen, maakunta-
hallituksen 1. vpj. sekä puolue-
valtuuston jäsen.

- Tämä yhdistyminen oli itsel-

leni jo pitkän aikaa tavoitteena, 
koska kahden yhdistyksen toi-
miminen samalla paikkakun-
nalla antaa ulospäin puoluees-
ta huonon, epäsopuisan kuvan. 
Yhdessä olemme enemmän, to-
teaa uusi puheenjohtaja Aava-
kare.

Kajaanin Perussuomalaiset ry

Kajaanin uutta yhdistystä 
luotsaa Eila Aavakare.

nin toimintaa ei hyväksytä mil-
lään tavalla. Kansanedustajan 
puuttuminen alueeltamme on 
harmillista. Pirkko Mattilan toi-
mintaan monet kainuulaiset ää-
nestäjät tuntuivat olevan valta-
van pettyneitä. Tämän vuoksi 
sinisten järjestämissä tilaisuuk-
sissa ei yleisöä ole ollut. Ilmei-
sesti tähän pätee vanha sanon-
ta, jonka mukaan pettyä voi 
vain yhden kerran!

Tulemme jatkamaan hyvää 
työtä ja ihmisten tapaamista to-

reilla ja turuilla säännöllises-
ti. Kansalaisille on tärkeää, että 
heitä kuunnellaan myös maa-
hanmuuttoa askarruttavissa 
asioissa. Monet kysyvät, voiko 
maahanmuutosta sanoa mieli-
pidettään ilman, että leimataan 
rasistiksi. Olemme kuunnelleet 
kymmeniä tarinoita, mielipitei-
tä tästä ”kielletystä” aiheesta. 
Kuunnellaan heitä, jotka jopa 
pelkäävät, järkyttyvät väkival-
lasta, jota jatkuvasti kuulee ta-
pahtuvan Suomen rajojen sisä-
puolella ja myös ulkomailla. 

Sananvapaus on monen mie-
lestä tällä hetkellä rajoitettua. 
Kentän äänellä voimme kertoa, 
että avoin asiallinen keskustelu 
maahanmuuton ongelmista on 
ainoa oikea tapa päästä eteen-
päin, lähestyä jäseniämme. Täs-
sä yksi valttikorttimme; monet 
ymmärtävät meitä, kun olem-
me heidän ongelmissaan läsnä, 
keskustelemme, kuuntelemme. 
Se tietää ääniä perussuomalais-
ten laariin.

Perussuomalaisten 
Kainuun piiri

Pertti Ahlqvist

PERUSSUOMALAISTEN Etelä-
Savon piiri järjestäytyi ja joh-
dossa toimivat puheenjohta-
ja Jari Rajapolvi Pieksämäeltä 
(kuvassa), 1. varapuheenjohta-

ja Tanja Hartonen-Pulkka Män-
tyharjulta, 2. varapuheenjoh-
taja Jussi Marttinen Mikkelistä 
sekä piirisihteeri Karin Karjalai-
nen Pieksämäeltä.



P e r u s s u o m a l a i n e n  2 / 2 0 1 8  •  w w w . p e r u s s u o m a l a i s e t . f i4

ALAJÄRVI
Alajärven Perussuomalaiset täy-
densivät hallitustaan toimin-
tavuodelle 2018. Puheenjoh-
tajana toimii Jukka Kangastie, 
varapuheenjohtajana Heikki 
Honko, sihteerinä ja talouden-
hoitajana Markus Järvelä. Muita 
hallituksen jäseniä ovat 
Pasi Siirilä, Orvo Kantonen ja 
Teemu Höykinpuro.

NIMITYKSIÄ
NURMIJÄRVI
Nurmijärven Perussuoma-
laiset valitsivat Jouni Maija-
lan jatkamaan yhdistyksen pu-
heenjohtajana vuodelle 2018. 
Yhdistyksen ensimmäiseksi va-
rapuheenjohtajaksi valittiin 
Maiju Tapiolinna ja toiseksi va-
rapuheenjohtajaksi Esa Laitinen. 
Sihteerinä jatkaa Kimmo Pirkka-
la ja rahastonhoitajana Eetu Pa-
lonen. Muut hallituksen jäsenet 
ovat Teemu Kumpulainen, Janne 
Ojanen ja Jere Viisanen.

HELSINKI
Helsingin Perussuomalais-
ten keskusteluilta sunnuntai-
na 25.2. klo 16-18 Vuosaaren 
VPK:n varikolla, Kaivonkatso-
jantie 14. Tule mukaan kuun-
telemaan ja keskustelemaan! 
Kahvitarjoilu.

HELSINKI
Helsingin Perussuomalaiset 
telttailee Hakaniemen maa-
laismarkkinoilla sunnuntai-
na 4.3. klo 9-15. Paikalla Pe-
russuomalaisia aktiiveja ja 
kaupunginvaltuutettuja. Ter-
vetuloa keskustelemaan ja 
noutamaan tuore PS-lehti.

TURKU
Turun Perussuomalaiset jär-
jestää vapaamuotoisia keskus-
telutilaisuuksia toimitilassaan 
Leijonanluolassa (Kärsämä-
entie 31, rivitalon kerhotilas-

sa sisäpihan puolella) jokaisen 
kuukauden ensimmäisenä 
tiistaina klo 17 alkaen. Tapah-
tumat ovat avoimien ovien ja 
matalan osallistumiskynnyk-
sen tilaisuuksia, joissa ei edel-
lytetä mitään jäsenyyksiä, 
vaan silkkaa mielenkiintoa tu-
tustua uusiin ihmisiin ja viet-
tää aikaa yhdessä. Tilaisuudes-
sa on kahvitarjoilu, tervetuloa! 
Yhteyshenkilö Turussa: Kim-
mo Tarke, puh. 046 952 0090.

RAUMA
Satakunnan Perusnaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkoko-
us pidetään lauantaina 24.3. 
klo 13 Cafè Salissa, Kunin-
kaankatu 22, Rauma. Käsitel-
lään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Kahvitarjoilu. Terve-
tuloa!

Kokoukset & tapahtumatPS tapahtumat@perussuomalaiset.fi

KAINUU on kokenut viime ai-
koina kovia. Lunta on tullut ”tu-
paan” ja kunnolla. Tykkylumi on 
aiheuttanut suuria vaikeuksia 
niin ihmisille kuin ympäröiväl-
le luonnolle. Samalla kun Hel-
singissä juhlittiin jonkun sortin 
valon juhlaa, kainuulaiset olivat 
pimeässä, kylmässä, ilman säh-
köä. Ylä-Kainuussa jo armeija ja 
pelastuslaitos riensivät apuun. 
Puut olivat taipuneet raskaan 
taakan alla, jotkut olivat katken-
neet, luovuttaneet.

Perussuomalaiset eivät luovu-
ta. Vaikka puolueemme histori-
assa Kainuussa vielä muutama 
vuosi sitten myrskytuulet antoi-
vat aikamoista turbulenssia, nyt 
olemme löytäneet hyvän toi-
mintatavan: tehdään yhdessä! 
Puoluekokouksen jälkeinen aika 
oli toiminnan aikaa, ei voinut 
paikalleen jäädä. Vaikka tietyn-
lainen pettymys olikin suuri.

Samana päivänä kun saimme 
tiedon ”uuvattien” lähdöstä, ko-
koonnuimme illalla ja yhtenäi-
nen päätöksemme pysyä aitoi-
na perussuomalaisena oli hyvin 
selkeä. Perussuomalaisilta olem-
me äänemme saaneet ja sillä 
mandaatilla jatkamme. Kunnal-
lisvaalien tuomat runsaat luot-
tamuspaikat oli juuri jaettu ja 

sovimme, että valtuutettumme 
ja luottamushenkilömme aloit-
tavat työn täysin palkein.

Ilmapiiri keskuudessamme oli 
ihailtavan positiivinen. Välittö-
mästi puoluekokouksen jälkeen 
alkoi uusia jäseniä liittyä puolu-
eeseemme. Erityisesti Kuhmos-
sa ja Ylä-Kainuussa liittyminen 
oli hyvinkin vilkasta. Kiinnostus 
puoluettamme kohtaan oli ai-
van uudella tasolla. Ihmiset jopa 
sanoivat, että NYT voi liittyä 
puolueeseen, jotkut eronneet 
jäsenet halusivat takaisin.

Ylä-Kainuu oli viime eduskun-
tavaalien ajan ja sen jälkeen 
toiminnassaan hyvin hiljais-
ta. Kunnes suomussalmelainen 
Raatteen Portin isäntä, uusi kun-
nanvaltuutettu Sami Pihlajamaa 
laittoi tuulemaan! Hän aloitti jä-
senhankinnan, joka nosti Ylä-
Kainuun jäsenmäärään aivan 
uusiin lukemiin. Sami ei tyyty-
nyt jäsenhankinnassa oman pii-
rin alueelle, vaan teki sitä yli 
piirirajojen, kartoittaen omat 
tuttavat ympäri Suomen nie-
men. Tämä on toimintaa, joka 
meidän jokaisen jäsenen tuli-
si hoksata!

Koko piirimme alueella on uu-
sia jäseniä tullut puoluekokouk-
sen jälkeen nelisenkymmentä. 

Eronneita on kolme. Sinisiin on 
siirtynyt yksi, jolla ei ollut luot-
tamuspaikkoja kotikunnassaan 
Sotkamossa. Voimme olla tyyty-
väisiä kainuulaisiin jäseniimme, 
koska loikkaamisia oli kaikista 
maakunnista vähiten Kainuussa.

Puolueemme puheenjohta-
ja Jussi-Halla-aho saa jäsenistöl-
tämme vahvan tuen. Halla-ahon 
toiminta on ollut hyvin kokoa-
vaa, yhteys kenttään on ollut tii-
vistä ja johtajana hän osaa ja-
kaa valtaa. Näin puolueemme 
kannatus ei profiloidu yhteen 
henkilöön, vaan vahvat osaajat 
yhdessä muodostavat oikean ki-
vijalan toiminnallemme.

Puheenjohtajamme Halla-aho 
vieraili Kainuun piirin syyskoko-
uksessa, joka pidettiin hyvin his-
toriallisesti merkittävässä mil-
jöössä, Raatteen Portissa, jossa 
Sami Pihlajamaa puolisonsa 
kanssa toimivat kokouksen isän-
tinä ja huolehtivat kokousvä-
en hyvinvoinnista. Riikka Pur-
ra oli puoluetoimistolta myös 
puheenjohtajamme matkassa. 
Raatteen Portti täyttyi puolu-
eemme jäsenistä ja muista kiin-
nostuneista kuulijoista.

Perussuomalaisten 
Kainuun piiri

Kainuun piiri myötätuulessa

Pohjois-Pohjanmaan piirin 
paikallisyhdistykset 
kokoontuivat Alavieskassa

Pirkanmaan piiri järjestäytyi

POHJOISPOHJANMAAN piirin 
etelälaidan paikallisyhdistyk-
set kokoontuivat Alavieskaan 
yhteiskokoukseen. Asialistal-
la olivat alueen paikallisen yh-
teistyön lisääminen ja alueen 
edunvalvonta. Kokouksen pu-
heenjohtajaksi valittiin Tarmo 
Hirvelä Ylivieskasta.

 Kansanedustaja Ville Vähä-
mäki toi terveisiä eduskunnasta 
paikalla olleille yli kolmellekym-
menelle paikallisyhdistysten ak-
tiiville. Perussuomalaisten vaih-
toehtobudjetti ja eduskunnan 
tapahtumat herättivät keskus-
telua.

Pohjois-pohjanmaan piirin 
puheenjohtaja Ahti Moilanen 
kertoi piirin alueen tapahtumis-
ta ja tulevista vaalien ehdokas-
asetteluista. Kesän telttatapah-
tumista ja niiden onnistumisista 
käytiin keskustelua Anna-Kaari-

na Kuorikosken alustuksen poh-
jalta. 

Kokouksen edetessä paikalli-
sen tason yhteistyön syventä-
minen nähtiin tarpeelliseksi. Yli 
kuntarajojen tapahtuva tapah-
tumien järjestäminen ja aktii-
vinen kentällä näkyminen nos-
tivat esiin kysymyksen oman 
piirin perustamisesta Pohjois-
Pohjanmaan piirin etelälaidalle. 
Tämän asian selvittäminen pää-
tettiin aloittaa.

 Uusien toimijoiden koulutus 
puolueen taholta koettiin tar-
peelliseksi. Pekasuksen koulu-
tuksia päätettiin pyytää alueelle 
aiempaa aktiivisemmin. Yhteis-
kokouksia jatketaan talven ja 
kevään aikana.

Perussuomalaisten 
Pohjois-Pohjanmaan piiri

PIRKANMAAN Perussuomalai-
set on valinnut johtohenkilönsä 
vuodelle 2018. Piirin puheen-
johtajana toimii jo aikaisemmin 
syyskokouksessa valittu Har-
ri Vuorenpää Pirkkalasta. Ensim-
mäiseksi varapuheenjohtajaksi 
valittiin Veijo Niemi Lempääläs-
tä, 2. varapuheenjohtajaksi Sari 
Henriksson Sastamalasta, 3. va-
rapuheenjohtajaksi Rauno Mäki 
Hämeenkyröstä, piirisihteerik-
si ja taloudenhoitajaksi Kirsi Kal-
lio Lempäälästä sekä tiedot-
tajaksi Jaana Ristimäki-Anttila 

Pirkkalasta. Piirin työvaliokun-
taan valittiin lisäksi Seikku Kaita 
Tampereelta ja Ville Kartaslam-
mi Ikaalisista.

- Meillä on koossa rautainen 
tiimi, jonka kanssa voi luotta-
vaisin mielin mennä kohti tule-
via vaaleja. Piiri ja koko puolue 
on menossa oikeaan suuntaan. 
Suomalaisten asioiden ajami-
nen on prioriteetti kaikessa. 
Tästä ei tingitä! toteaa puheen-
johtaja Harri Vuorenpää.

- Suomi kuuluu ensisijaises-
ti suomalaisille, kielteisen tur-

vapaikkapäätöksen saaneet ja 
perusteettomasti turvapaikkaa 
hakeneet eivät täällä voi oleilla 
yhteiskunnan piikkiin. Eli rajat 
kiinni, koska tiukalla rajavalvon-
nalla säästämme oman maan 
kansalaisten hyväksi todella 
suuret summat, kertaa varapu-
heenjohtaja Veijo Niemi presi-
denttiehdokkaana olleen Laura 
Huhtasaaren teesejä.

Perussuomalaisten 
Pirkanmaan piiri

Perussuomalaiset vaativat 
neuvolakäyntejä Lahteen
LAHDEN Perussuomalaisten 
kaupunginvaltuustoryhmä vaa-
tii hyvinvointikuntayhtymältä pi-
kaisia toimia, jotta neuvoloiden 
kotikäynnit saadaan Lahdes-
sa lain vaatimalle tasolle. Koti-
käynnit eivät toimi nykyisin Lah-
dessa.

Neuvolatyö on keskeinen osa 
perusterveyshuollon ehkäisevää 
ja terveyttä edistävää toimintaa. 
Asetus 338/2011 velvoittaa kun-
nat tarjoamaan kaikille perheil-
le suunnitelmallisesti tasoltaan 
yhtenäisiä ja tasapuolisia äiti-
ys- ja lastenneuvolapalveluita. 
Palvelut koostuvat huolellises-
ti toteutetuista määräaikaisista 
terveystarkastuksista ja terveys-
neuvonnasta, joissa huomioi-
daan yksiköiden ja perheiden 
tarpeet ja odotukset. 

Perussuomalaiset muistutta-
vat, että asetuksen mukaan en-
simmäistä lastaan odottavalle 
perheelle on järjestettävä mo-
niammatillisesti toteutettua per-

hevalmennusta, johon sisältyy 
vanhempainryhmätoimintaa. 
Ensimmäistä lastaan odottavan 
perheen tai ensimmäisen lap-

sensa saaneen perheen luok-
se on tehtävä myös kotikäynti. 
Muita kotikäyntejä on järjestet-
tävä tarpeen mukaan. Perus-
suomalaiset huomauttavat, että 
kotikäynnit katsotaan kiinteäk-
si osaksi äitiys- ja lastenneuvo-
latyötä. Kotikäynnit ovat usein 
neuvolakäyntejä parempi keino 
saada tietoa perheiden ja lasten 
monimuotoisista ja vaihtelevis-
ta tilanteista. 

Perussuomalaiset ovat tyrmis-
tyneitä siitä, että Lahdessa ase-
tusta ei ole noudatettu vuoden 
2015 jälkeen, jolloin neuvolan 
kotikäynneistä luovuttiin työ-
voimapulan vuoksi. Muualla Päi-
jät-Hämeessä niitä on kuitenkin 
tehty, joten Lahden palvelutaso 
ei ole samaa kuin muualla maa-
kunnassa, eikä se näin ollen ole 
samanarvoista, vaan on riippu-
vainen asuinpaikasta. 

Lahden Perussuomalaiset

mailto:tapahtumat@perussuomalaiset.fi
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TULOLASKELMA vuodelle 2018: 
rikkaat ja hyvätuloiset 1,2-1,6 
prosentin palkankorotukset 
+ tuloverokevennykset, hyvä-
tuloiset eläkeläiset 0,55 pro-
sentin indeksikorotus + tulo-
verokevennykset, tuloveroa 
maksamattomat palkansaa-
jat 1,2-1,6 prosentin palkan-
korotukset ja hännänhuippu-
na tuloveroa maksamattomat 
eläkeläiset 0,55 prosentin in-
deksikorotus. Käsittääkseni 
tämä viimeinen ryhmä on jo 
suurempi kuin mitä SAK:ssa on 
maksavia jäseniä. 

Rikkaat rikastuvat ja köyhät 
köyhtyvät, vaikka täysin lasku-
taidottomat puoluejohtajat ja 
kansanedustajat väittävätkin, 
etteivät tuloerot kasva tällä tu-
lonjaolla. Mikähän puolue ryh-
tyisi ajamaan kunnolla eläke-
läisten asiaa, kun ainakaan se ei 
ole SDP? 

Demareiden kolmenkym-
menkahden entisen ministe-

rin ja kansanedustajan ryhmä 
(Kimmo Kiljusen ja Kari Rajamä-
en johdolla) teki esityksen tä-
män vääryyden korjaamiseksi 
SDP:n puoluekokoukselle en-
nen edellisiä eduskuntavaale-
ja. SDP:n puoluekokous suoras-
taan kauhistui esitystä, ettäkö 
eläkeläisten asioita pitäisi korja-
ta ja hautasi esityksen ö-mapin 
kätköihin. Lopullisen niitin elä-
keläisten asioiden korjaamiseksi 
antoi SDP:n presidenttiehdokas 
Tuula Haatainen tyrmäämällä 
valiokuntansa puheenjohtajana 
80 000 henkilön kansalaisaloit-
teen etenemisen eduskuntakä-
sittelyyn. 

Pitää olla melkoinen masokis-
ti tai itsensä kurittaja sellaisen 
eläkeläisen, joka vielä äänes-
tää minkäänlaista demariehdo-
kasta.

Tuloveroa maksamaton 
eläkeläinen

SPD on masokistin valinta

Perussuomalainen 3/2018 
ilmestyy 23.3.2018 
Aineistot ja lehtitilaukset 
viimeistään 13.3.2018

Sisäilmaongelmiin tarvitaan 
asennemuutos
MONI kiinteistö ympäri Suo-
men on erittäin huonossa kun-
nossa. Huonosta sisäilmas-
ta oireilevia on erittäin paljon. 
Heistä suuri osa on lapsia. Oirei-
den ei välttämättä osata ajatella 
olevan sisäilmasta johtuvia, sillä 
huonon sisäilman aiheuttamat 
oireet voivat olla niin monenlai-
set. Toisilla esiintyy kovaa väsy-
mystä, ihon ja silmien kutinaa, 
toisilla yskää ja nuhaa, joku on 
jatkuvassa sairastelukierteessä, 
saa allergisia reaktioita jne. 

Huonon sisäilman aiheutta-
mat oireet sopivat hyvin mo-
nenlaisiin muihin sairauksiin ja 
siksi usein onkin niin, että si-
säilmaa ei osata epäillä. Alku-
vaiheessa, kun ihminen altistuu 
huonolle sisäilmalle, oireet hel-
pottavat muualla, mutta riittä-
vän pitkän altistumisen jälkeen 
ei enää riitäkään esimerkiksi 
viikon sairasloma työstään tai 
koululaiselle syys- tai talviloma. 
Herkimmät reagoivat voimak-
kaammin, sillä altistuessaan eli-
mistö herkistyy entisestään ja 
keho tekee kaikkensa puolus-
tautuakseen. 

Miksi kirjoitan tästä? Mei-
dän on syytä herätä tähän koko 
maata vaivaavaan ongelmaan 
ja muuttaa asennetta sisäilmas-
ta sairastuneita kohtaan. La-

pualla tähän on jo herätty, on 
tunnustettu mm. koulujen on-
gelmat ja asiat ovat lähteneet 
eteenpäin ja uudet koulut ovat 
tulossa. Mutta miten on muual-
la? Naapurikunnissakin kamp-
paillaan näiden samojen asioi-
den vuoksi. 

Sisäilmaongelmat ovat mei-
dän kaikkien yhteinen ongel-
ma. Emmehän me kukaan ha-
lua, että menetämme työkyvyn 
tai että lapsemme altistuvat 
niin, että heidän koko tulevai-
suutensa on työelämän ja kou-
lutuksen suhteen vaakalaudal-
la. Emmehän me kukaan halua, 
että ihmiset joutuvat kärsimään 
mitä ihmeellisimmistä oireista 
ja epätietoisuudesta, mikä niitä 
aiheuttaa. On aika toimia. 

Ensimmäinen askel on asen-
nemuutos. Liian usein olen 
kuullut, että oireita ei uskota, 
niille haetaan aina muita seli-
tyksiä kuin sisäilma. Miksi se on 
niin vaikeaa uskoa? Kyllähän jo-
kainen ihminen tuntee oman 
kehonsa, ja jos hän kokee, et-
tei kaikki ole hyvin, niin mik-
si emme usko? Pelkäämmekö 
kuluja, joita aiheutuu, jos jo-
tain sisäilmasta selviääkin? Ei 
kai ihmisen terveyttä mitata ra-
hassa? Jo pelkästään se, että oi-
reet uskotaan, auttaa sairastu-

nutta henkisesti. Moni oireileva 
on usein yksin oireidensa kans-
sa, sillä herkimmät oireilevat 
ensiksi. 

Päättäjät, työnantajat, johtajat 
ja kuntalaiset. Miettikääpä het-
ken esimerkiksi vanhempien 
tuskaa, kun lapsi jatkuvasti sai-
rastaa, eikä tiedetä, miksi hän 
on niin huonossa kunnossa.

 Kun pelko lapsen menettämi-
sestä kalvaa mieltä, kun et pys-
ty auttamaan ja yrität vain saa-
da lasta tsempattua, että kaikki 
kääntyy parempaan päin. 

Tai miettikää työntekijää, joka 
rakastaa työtään, mutta voi-
mat ovat sairastelujen myötä 
menneet, eikä hän kykene an-
tamaan samaa työpanostaan 
kuin ennen, sillä hän murehtii 
koko ajan omaa terveyttään ja 
tulevaisuuttaan. 

Miettikää oikeasti, mitä kaik-
kea nämä ihmiset käyvät läpi. 
Epätietoisuus jatkuvan sairaste-
lun keskellä sairastuttaa myös 
henkisesti - eikä sitä ainakaan 
paranna se, että oireita vähä-
tellään.

Asennemuutosta sekä asioi-
den myöntämistä toivoen.

Riitta Kangasluoma, 
kaupunginvaltuutettu (ps.)
Lapua

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

Näin kirjoitat 
palstalle:

Kirjoita lyhyesti ja ytimekkäästi. 
Kirjoituksen pituus saa olla korkein-
taan 1 500 merkkiä! Laita mukaan kir-
joittajan yhteystiedot, jotka jäävät 
vain toimituksen tietoon. 

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

Ollaan aktiivisesti

Ovatko eläkeläiset/ikäihmiset 
kunnalle uhka vai voimavara?

VUODENVAIHTEESSA voimaan 
tullut uusi aktiivinen leikkaus 
on puhuttanut paljon. Jari “Kep-
pi” Lindström on yrittänyt pu-
hua mustaa valkoiseksi, sanoen, 
ettei se mikään leikkaus ole. 
Vastuuministeri Pirkko “Savu-
sauna” Mattilalta ei paljon lau-
suntoja ole tullut. Työmies il-
man sosialismia on kehunut 
vaalivansa Vennamon perintöä. 
Lieneeköhän ihan noin, mutta 
ainakin salkkuja saa kantaa.

Keskustajohtoinen hallitus on 
tehnyt varsin onnistunutta ja 
aktiivista kokoomuslaista poli-
tiikkaa. Alkiolaisuus on päässyt 
huomaamatta haalistumaan. 
Maanläheisimmät keskustalai-
set ovat jo tovin varovaisesti 
päätään puistelleet. Nyt alkaa jo 
siellä täällä otsa kostumaan ja 
kuuluu purnaustakin.  Presiden-
tinvaaleissa kävi, kuten arvat-
tiin: keskustan virallinen ehdo-
kas jäi samasta porukasta viime 

hetkillä mukaan tulleen mustan 
hevosen ja monen muunkin jal-
koihin. 

Sen jälkeen puolueessa to-
dennäköisesti alkaa aktiivinen 
uuden arvopohjan valinta. Tai 
oikeastaan se kerkesi jo alkaa. 
Ennen vaaleja Juha Sipilä pis-
ti kaiken punaiselle eli Lauta-
Masalle. Sipilä sitoi itsensä Mat-
ti Vanhasen vaalimenestykseen, 
mutta tulikin musta. Juha kään-
si pomppansa jo vaali-iltana 
yhtä nopeasti kuin Timo Soini 
salkun nähdessään. Juha lupau-
tui jatkamaan edelleen puo-
lueensa puheenjohtajana. Pa-
rin päivän päästä tuli jälleen 
musta. Paavo Väyrynen ilmoitti 
haastavansa pääministerin kes-
kustan puheenjohtajakisassa.

Tulossa on aktiivinen kevät ja 
kesä politiikassa.

Ari Saukko, Tervola

VANHUSIKÄÄN tulleita on ra-
hastettu koko eliniän tavalla tai 
toisella ja hyvinkin monipuoli-
sesti. He ovat ostaneet palve-
luja, hyödykkeitä, maksaneet 
erilaisia vuokria, käyttäneet 
kulkuvälineitä jne. Joka asias-
ta ovat maksaneet veroa, jopa 
käyttämistään hammastikuista.

Kun jatkuvasti puhutaan ikäih-
misistä ja tuodaan esille, miten 
heidän määränsä kunnassa li-
sääntyy ja miten kunta ikääntyy, 
niin heistä puhutaan ikään kuin 
he olisivat joku uhka kunnalle. 

Eihän se kuulkaa niin ole. 
Ikäihmiset/vanhukset/eläkeläi-
set ovat kunnan rikkaus. Aja-
telkaa nyt kuntaa ilman yhtään 
eläkeikäistä ihmistä. Sellai-
nen kuntahan olisi erittäin tylsä 
paikka olla, käydä tai asua. Mie-
titäänpä sitä.

Ihmisestä on kunnalle iloa 

vauvasta vaariin. Ihmisen syn-
tymä tuo jo iloa suurelle jou-
kolle, perheelle ja sukulaisille. 
Ihminen tuo iloa monessa muo-
dossa, synttäreillä, lakkiaisissa, 
koulujen päättäjäisissä, ammat-
tiin valmistuessa ja suurin osa 
eläkkeelle päästessä. 

Eläköityneet ihmiset ovat 
maksaneet koko työikänsä ve-
roja kunnalle ja he maksavat 
kunnalle veroja eläkkeestään. 
He maksavat kunnalle kaikesta, 
jopa hoitopaikasta, mikäli sellai-
nen on ihmiselle tarpeen. Ikäih-
misillä on paljon toimintaa, joka 
elävöittää kuntaa. Siis summa 
summarum, pitäkäämme ikäih-
misistä hyvä huoli.

Charles Nyberg (pj.)
Kaakonkulman 
Perussuomalaiset ry

mailto:toimitus@perussuomalaiset.fi
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Työttömällä ei ole turvapaikkaa
KEVÄÄLLÄ ministerit puhuivat 
paljon arvoistaan ja ihmisku-
vastaan. Nyt näemme mitä ne 
tarkoittavat tekoina. Heikointa 
painetaan syväkyykkyyn ja syyl-
listetään. Perustuslaki ja työt-
tömät ovat hallitukselle ilmaa. 
Pakkohaulla ja aktiivimallilla sa-
notaan suoraan, että työttömät 
ovat passiivista massaa, vaikka 
elämäntilanteet ovat hyvin yk-
silöllisiä.

Jos työhakemuksiin ei saa pa-
lautetta tai työllisyyskursse-
ja ei ole, saa työtön sanktiot. 
Kun hallitus ryssii, niin työtön 
kituuttaa. Hallitus lähtee sii-
tä, että optiot motivoivat hyvä-
osaisia ja keppi niitä, joilla ei ole 
mitään. Sopeutumiseläkkeellä 
olevaa kansanedustajaa raha ei 

tietenkään passivoi. 
Jos asut pääkaupunkiseudul-

la, sinun on muutettava töihin 
maalle. Jos olet jo maalla, jätä 
vanhukset, perhe ja tykkymet-
sät. Muuta Helsinkiin. Ole liik-
keessä, irtolainen, sillä työt-
tömällä ei ole turvapaikkaa. 
Keskiluokka kuihtuu ja tilalle 
syntyy yhteiskuntaluokka, jol-
la ei ole neuvotteluvoimaa eikä 
kotiseutua. Se on se sininen tu-
levaisuus.

Aktiivimalli ykkönen, kakko-
nen... ne kaikki iskevät sinuun-
kin tai läheisiisi. Työurat ovat 
pitkiä ja jatkossa vielä pitempiä. 
Sen aikana voi tapahtua mitä 
tahansa. Voi mennä työpaikka, 
sairastua tai kovasta yrittämi-
sestä huolimatta tulla konkurs-

si. Taantumassa, noususuhdan-
teen jälkeen näillä leikkauksilla 
on erityisen dramaattiset vaiku-
tukset. Jokainen haluaa elättää 
itsensä ja työttömyyden alene-
minen osoittaa, että työttömät 
ovat aktiivisia. Pakkokeinot ovat 
paras keino tappaa oma-aloit-
teisuus ja tehdä työmarkkinois-
ta teatteria. 

Lakimiehet etsivät parasta ai-
kaa aktiivimallia vastustavasta 
kansalaisaloitteesta muotovir-
heitä. Tämä on halveksittavaa. 
Nyt on opposition ryhdistäy-
dyttävä ja yhdistettävä voiman-
sa lain kaatamiseksi.  

Ukko Bamberg
Kouvola

OLIN presidentinvaaleissa 
vaalitoimitsijana ja alan kallis-
tua sille kannalle, että on tar-
peetonta patistaa ihmisiä tiet-
tyyn aikaan tiettyyn paikkaan 
äänestämään. 

Äänestäminen kirkonmeno-
jen jälkeen tai pitkien unien 
jälkeen iltapäivällä herättyä 
on monille vaalisunnuntain 
kohokohta, mutta aika ja ke-
hitys on mennyt erityisen 
vaalipäivän ohi. Suomi on 
korkeateknologian maa ja oli 
vielä muutama vuosi sitten 
teknologian edelläkävijä. Sii-
tä syystä olisi aihetta kehittää 
vaalien äänestystäkin nyky-
aikaisemmaksi pioneerimai-
neemme palauttamiseksi. 

Omalta tietokoneelta ko-
tona äänestämisen aikakin 
on jo vanhentunutta ajatte-
lua. Mobiilipalvelut sen sijaan 
ovat 2010-lukua ja ehdotan 
vaalien äänestyksen mah-
dollistamista kännykällä mo-

biilisti. Äänestysprosenttikin 
nousisi, jos vaaleissa voisi esi-
merkiksi mobiilipankin tun-
nistautumista käyttämällä ää-
nestää vaikkapa kotisohvalta, 
Pattayan Darksideltä tai bus-
sissa matkalla Oulusta Inariin. 

Perinteinen lappuäänestä-
minen on tulossa tiensä pää-
hän hyvin palveltuaan mut-
ta tosiasia on, että kehitys 
kehittyy entisestä ohi. Mikäli 
pankki- ja viranomaisasioiden 
hoito uskalletaan hoitaa mo-
biilisti kännykällä, niin känny-
köillä tapahtuvan vaaliäänes-
tyksen toteuttaminen lienee 
suomalaisille insinööreille ka-
kunpala.

 Lappu- ja uurnaäänestys 
voidaan jättää käyttöön mo-
biiliäänestyksen sivussa niille, 
jotka haluavat antaa äänensä 
kynällä paperille.

 
Esa Paloniemi 
Oulu/Kellon Kiviniemi

SUURIA ikäluokkia, jotka ovat 
sotaveteraanien lapsia, on luon-
nehdittu kestävyysvajeen uh-
kaksi. Pitkän työuran tehnyt 
kansanryhmä on tuottanut kui-
tenkin runsaasti kansallisva-
rallisuutta, sen näemme ym-
pärillämme. Eläketurvakeskus 
asiantuntijana on arvioinut ny-
kyisen järjestelmän kestävän 
ja eläkkeiden sekä eläkevaralli-
suuden edelleen kasvavan, suu-
ret ikäluokat eivät siis rasita jul-
kista taloutta kuten ennen.

Kestävyysvaje uhkaa ehkä en-
nen pitkää ja se johtuu nykyi-
sestä alhaisesta syntyvyydestä, 
samoin kuin kouluikäisten pe-
rinteisten töiden hylkimisestä. 
Yritykset kertovat, ettei metalli-
miehiä löydy helposti (AL 5.2.), 
koska ammattikoulut potevat 
oppilaspulaa. Valitettavasti kyse 
on alasta, jolla on suora vaiku-
tus BKT:n muutokseen.

Huumeiden käyttö lisään-
tyy ja tällä vauhdilla se johtaa 
myös kestävyysvajeeseen. Suo-

messa Terveyden ja hyvinvoin-
nin laitos (THL) tutki ihmisten 
huumeiden lisääntyvää käyttöä 
osana eurooppalaista tutkimus-
ta, jonka mukaan käyttö näkyy 
jo jätevesissäkin. 

Syrjäytyminen näkyy ruoka-
jonoissa ja se on vakavaa va-
jetta. Myös tasavallan presi-
dentti puuttui tähän vajeeseen 
(US 4.2.). Apu-lehdessä todet-
tiin (1.2.18), että ”Hurstien per-
he auttaa suomalaisia jo neljän-
nessä polvessa, mutta mikään ei 
muutu. Kahdesti viikossa 7 000 
ihmistä jonottaa säässä kuin 
säässä ruokakassia.” 

Kovasti pohditaan nyt men-
nyttä sataa vuotta, mutta kyllä 
nyt on tilanne kehittynyt siihen 
pisteeseen, että pitäisi pohtia 
tulevaa sataa vuotta ja oikei-
ta uhkia, joiden orastus on nä-
kyvissä. 

Esko Järvenpää, valtuutettu (ps.) 
Jämsä

Mobiiliäänestäminen 
vaaleissa 

Kestävyysvajetta 
pitäisi korjataPS V A P A A  S A N A

KUVAT LEHTIKUVA

Laupias Jeesus, nyt voimia anna
KIRKKOVUODEN mukana kul-
jemme kohti neljänkymme-
nen vuorokauden kestävää 
paastonaikaa, joka päättyy 
pääsiäiseen. Saamme tutkis-
tella Jeesuksen raskasta tie-
tä kohden kärsimystä, jonka 
hän suostuu vastaanotta-
maan, koska tietää ristinkuo-
lemansa olevan välttämätön-
tä suorittaakseen Vapahtajan 
tehtävänsä meidän ihmisten 
syntien sovittamiseksi.

Jeesus sanookin ristiinnau-
litsemisensa vetävän kaik-
ki hänen tykönsä: ”Kun minut 
ylennetään maasta, niin minä 
vedän kaikki tyköni”. Näin 

avautui meille kaikille pelas-
tumisen mahdollisuus. Aivan 
samalla tavalla kuin juutalais-
ten erämaavaelluksessa kaik-
ki ne pelastuivat, jotka katsoi-
vat ja uskoivat ylennettyyn 
pronssikäärmeeseen.

Virrentekijäkin ottaa täs-
tä vertauskuvan pyytäessään 
meitä pääsemään synnin kah-
leista: ”Jos taas käärme purra 
saisi, myrkkyhampain haavoit-
taisi, pronssikäärme puuhun 
nosta, auttajaksi turmiosta. 
Jordanille asti saata, näytä lu-
vattua maata. Kuolon virran 
poikki kanna, pyyhi kyynel, au-
tuus anna”.

Jeesus Kristus vetää mei-
dät oman kuolemansa osal-
lisuuteen, ristin tielle, mutta 
juuri sillä tiellä, hänen seu-
raamisensa tiellä kärsimyskin 
koituu parhaaksemme: ylen-
tämiseksemme maasta tai-
vaalliseen kirkkauteen kerran 
päiviemme päättyessä.

Saakoon tämä paastonai-
ka olla tällaista laskeutumis-
ta yksinkertaiseen rakkauden 
täyttämään palvelemisen ja 
itsensä kieltämisen tien kulke-
miseen.

Anssi Joutsenlahti, rovasti
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Terveydenhoidon kulut – Helsingin 
hämmästyttävä päätös

JAAHA. Se vaihtui sitten vuo-
sikin ja neloskalja vahvojen 
lonkeroiden kera mätkähti 
normikaupan hyllylle. Tämän-
hän piti määrätyn virkamies- 
ja poliitikkojoukkion mukaan 
olla maata kaatava asia.

Maksat kuulemma paukku-
vat, väkivaltarikokset lisään-
tyvät ja muiden lieveilmiöi-
den pitäisi kasvaa nyt, kun 
kaupassa myytävän alkoho-
lin prosenttimäärä hieman 
nousee.

Mitä tuossa olen kaupassa 
käynyt, niin en ole huoman-
nut mitään puistokemistien ja 
rapajuoppojen ryntäystä os-
tamaan vahvempaa olutta ja 
hiivatonta lonkeroa. Hinnat-
kin ovat vain hieman alempia 
kuin Alkossa. Eli olihan kar-
mea yllätys.

Ongelmahan on oikeasti ai-
van toisaalla. Tälläkin hetkel-
lä 10-20 prosenttia Suomessa 
käytettävästä alkoholista kan-
netaan Virosta ja Latviasta. Ja 
tätä kautta niitä verotuloja jää 
valtiolta saamatta satoja mil-
joonia euroja vuositasolla. 
Järkevällä verotuksen laske-
misella ja alkoholin vapautta-
misella tämä Viron tuonti saa-
taisiin tyrehtymään. Se, että 
veroja nostetaan ja toivotaan 
verotulojen nousua, ei toi-
mi. Ihminen kuitenkin on sel-
lainen olio, että se hakee juo-
mansa sieltä missä hinta on 
edullisempi.

Jos olisin saanut itse tuon 
uudistuksen diktaattorina 
tehdä, niin kaupassa myy-
tävän alkoholin tilavuus-
prosenttia olisi pikkuhiljaa 
nostettu vähintään 15 pro-
senttiin. Verotusta olisi lasket-
tu sen verran, että ulkomaan-
tuonti saataisiin tyrehtymään. 
Monessa muussa maassa 
myös väkevät ovat kauppo-
jen hyllyillä, eikä siellä ole sen 
kummempia umpijuoppo-
ja kuin Suomessakaan. Ravin-
toloiden tarjoaman alkoholin 
verotusta pitäisi laskea kun-
nolla, että ihmiset käyttäisivät 
enemmän niiden anniskelu-
palveluita.

Tämä uudistus on oikeasti 
niin pieni, ettei sillä ole suur-
ta merkitystä alkoholin aihe-
uttamiin ongelmiin. Tietysti 
jos neloskaljan ja vahvempi-
en lonkeroiden hinnat laske-
vat markkinoiden mukana 
tarpeeksi, voi se laskea mat-
kustajatuontia ulkomailta nii-
den osalta. Suomen alkoho-
lipolitiikkaa pitäisi uudistaa 
pidemmällä tähtäimellä pal-
jon radikaalimmin ja mieles-
täni Alkon monopoli joutaa 
jossain vaiheessa murtaa. Ky-
seinen monopoli on jäänne 
kieltolain ajalta.

Eli sellainen oli Hiprakkanie-
men kahdeksan promillen ka-
tastrofi. Myrsky vesilasissa.

Tapio Lämsä (ps.)

Hiprakkaniemen kahdeksan 
promillen katastrofi

HELSINGIN kaupunki päät-
ti tarjota maksuttomia, laajo-
ja terveydenhuollon palveluita 
laittomasti maassa oleskele-
ville. Tähän kuuluu esimerkik-
si lääkärin vastaanottokuluja ja 
lääkekuluja. 

Tuntuu kummastuttavan ris-
tiriitaiselta, että Helsingissä 
eduskunta on kuitenkin päät-
tänyt säästää maamme lää-
kekuluissa. Kelakorvauksissa 
lääkkeiden osalta on tarkoitus 
leikata kuluja noin 150 miljoo-
naa euroa. 

Jos sote toteutuu, niin Hel-
sinkihän ei enää jatkossa yksin 
päätäkään oman kaupunkinsa 
terveydenhuoltoon käytettä-
vistä rahoista. Niistä päättääkin 
jatkossa maakunta. Ei siis vain 
Helsinki. Eli lukitsiko Helsin-
ki päätöksellään jo alustavasti 
muiden lähiseutujensa kuntien 
tulevaisuuden mielipiteet? 

Toisaalta, jos päätöksen mu-
kaiset kulut korvaa Kela tai val-
tio, niin kustannukset näyttäi-
sivät vyöryvän koko maamme 
maksettavaksi, ei pelkästään 
Helsingille tai maakunnalle.

Mielestäni laittomasti maassa 
olevien terveydenhuollon kus-
tantamisen päätös oli arvelut-
tava. Huomioitiinko päätöksen 
vaikutukset mahdollisiin arvaa-

mattomasti kasvaviin kuluihin 
tulevaisuudessa? Veronmak-
sajana voitaneen aiheellises-
ti kysyä, oliko kyseinen päätös 
oikeudenmukaisen ja tasapuo-
lisen tuntuinen. Mielestäni ei 
ollut.

Minna Reijonen, farmaseutti, 
kaupunginvaltuutettu (ps.)
Kuopio

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


IRROITA TÄYTET T Y LOMAKE.  SUL JE JA L AITA POSTIIN,  POSTIMAKSU ON MAKSET TU PUOLESTASI.

PERUSSUOMALAINEN

TUNNUS 500 9637

00003 VASTAUSLÄHETYS

T
A

IT
A

 T
Ä

S
T

Ä
 J

A
 N

ID
O

 K
II

N
N

I

P O S T I M A K S U

M A K S E T T U

PUOLUETOIMISTO 

PERUSSUOMALAISET RP 

Yrjönkatu 8-10, 00120 Helsinki,Puh. 0207 430 800 

www.perussuomalaiset.fi

Puoluesihteeri • Riikka Slunga-Poutsalo

Puh: 040 505 1660 • riikka.poutsalo@perussuomalaiset.fi 

Projektijohtaja • Ossi Sandvik 

Puh: 0400 926 908 • ossi.sandvik@perussuomalaiset.fi

Hallintojohtaja • Kai Järvikare

Puh: 040 172 7560 • kai.jarvikare@perussuomalaiset.fi

Toimistopäällikkö • Tiina Sivonen 

Puh: 0400 917 354 • hallinto@perussuomalaiset.fi

Toimistosihteeri• Sirje Haaranen

Puh: 040 573 0160 • sirje.haaranen@perussuomalaiset.fi

Talouspäällikkö (osa-aikainen) • Auli Kangasmäki 

Puh: 0400 917 352 • auli.kangasmaki@perussuomalaiset.fi

Taloussihteeri • Eija Ihatsu-Repo

Puh: 040 630 8773 • laskenta@perussuomalaiset.fi 

Kuntasihteeri • Heimo Konttinen

Puh: 040 631 3440 • heimo.konttinen@perussuomalaiset.fi

Työmies • Matti Putkonen • Puh: 0207 430 809 

0400 904 447 • matti.putkonen@perussuomalaiset.fi

Poliittinen suunnittelija • Riikka Purra

Puh: 040 547 7703 • riikka.purra@perussuomalaiset.fi

Poliittinen suunnittelija • Sakari Puisto

Puh: 050 359 1370 • sakari.puisto@perussuomalaiset.fi

Projektisuunnittelija • Jaana Vesterinen-Prähky

Puh: 040 661 6919 • tuki@perussuomalaiset.fi

Jäsenasiat • Puh: 040 631 7099

jasenasiat@perussuomalaiset.fi

PIIRIEN PUHEENJOHTAJAT

ETELÄ-POHJANMAA 

Jukka Mäkynen • Puh: 050 543 0231

uglyjukka@gmail.com

ETELÄ-SAVO 

Jari Rajapolvi  • Puh: 040 815 3639

rajapolvi@gmail.com

HELSINKI

Markku Saarikangas • Puh: 0400 361 018

pj@perushelsinki.fi

HÄME 

Mira Nieminen • Puh: 040 504 6494

mira.a.nieminen@gmail.com

KAINUU 

Pertti Ahlqvist • Puh: 0400 232 591

pertti.ahlqvist@saunalahti.fi

KESKI-POHJANMAA 

Arto Pihlajamaa • Puh: 0400 167 832

arto.pihl@kase.fi 

KESKI-SUOMI 

Tapani Mäki • Puh. 09 432 4054

tapani.maki@eduskunta.fi

KYMI 

Ilpo Heltimoinen • Puh: 040 701 747

ilpo@heltimoinen.fi

LAPPI 

Mika Mikkonen • Puh: 046 528 1112 

mikamikkonenpalaute@nullgmail.com

PIRKANMAA 

Harri Vuorenpää • Puh: 040 725 7128

harrivuorenpaaps@gmail.com

POHJOIS-KARJALA 

Marko Koskinen • Puh: 0400 927 200

marko@nullmakesafe.fi

POHJOIS-POHJANMAA

Ahti Moilanen • Puh: 044 550 0297

ahti.moilanen@hotmail.fi 

POHJOIS-SAVO 

Pia Pentikäinen (vt.) • Puh: 046 593 7968

pia.pentikainen@gmail.com

SATAKUNTA 

Tapio Laurila • Puh: 040 861 6430

tapioj.laurila@gmail.com

UUSIMAA 

Timo Riskilä • Puh: 044 261 1161

riskilatimo@gmail.com

VARSINAIS-SUOMI 

Vilhelm Junnila • Puh: 044 500 1982

posti@vilhelmjunnila.fi

PERUSSUOMALAISET NAISET 

Puheenjohtaja • Ritva Elomaa

Puh: 050 512 0806 

ritva.elomaa@eduskunta.fi

PERUSSUOMALAISET NUORET 

Puheenjohtaja • Samuli Voutila

Puh: 0400 988 960

samuli.voutila@ps-nuoret.fi

Pääsihteeri • Marika Sorja

Puh: 040 653 2960

sihteeri@ps-nuoret.fi 

www.ps-nuoret.fi

  OPINTOKESKUS PEKASUS

Rehtori • Lasse Lehtinen

Puh: 06 873 358 • lasse.lehtinen@pekasus.fi

 PERUSÄIJÄT

Puheenjohtaja • Mikko Wikstedt 

Puh: 050 30 11 990 • mikko.wikstedt@gmail.com

 PERUSYRITTÄJÄT

Puheenjohtaja • Veikko Granqvist

Puh. 044 9717830 • veikko.granqvist@perusyrittajat.fi

 EUROPARLAMENTTIRYHMÄ 

MEP Jussi Halla-aho

Puh: +358 44 976 3628

jussi.halla-aho@europarl.europa.eu

jussi.halla_aho@perussuomalaiset.fi

Avustajat / Halla-Aho

Sanni Kulkki • Puh: +32 471 691 818

sanni.kulkki@europarl.europa.eu

Mikael Lith • Puh: +32 2 283 71 21

mikael.lith@europarl.europa.eu

MEP Pirkko Ruohonen-Lerner

Puh: +358 50 512 2788

pirkko.ruohonen-lerner@europarl.europa.eu

Avustajat / Ruohonen-Lerner

Maria Sainio • Puh. +32 2 28 47757

maria.sainio@ep.europa.eu

 PUOLUEHALLITUS 

Puheenjohtaja • Jussi Halla-aho

Puh: +358 44 976 3628

jussi.halla_aho@perussuomalaiset.fi

1. Varapuheenjohtaja • Laura Huhtasaari

Puh: (09) 432 3045

laura.huhtasaari@eduskunta.fi

3. Varapuheenjohtaja • Juho Eerola

Puh: (09) 432 3013

Puoluesihteeri • Riikka Slunga-Poutsalo

Puh: 040 505 1660 • riikka.poutsalo@perussuomalaiset.fi

Eduskuntaryhmän pj. • Leena Meri

Puh: (09) 432 3165 • leena.meri@eduskunta.fi

MUUT JÄSENET:

Anssi Joutsenlahti • Puh: (02) 572 2205

anssi.joutsenlahti@dnainternet.net

Irma Kemppainen  Puh: 040 738 5402

irma@asuntogalleria.fi

Ahti Moilanen  Puh: 044 550 0297

ahti.moilanen@hotmail.fi

Veijo Niemi • Puh: 0400 627 264

veijo.niemi@elisanet.fi

Mira Nieminen

mira.a.nieminen@gmail.com

Pia Pentikäinen • Puh: 046 593 7968

pia.pentikainen@gmail.com

Marke Tuominen • Puh: 0400 925 187

marke.tuominen@pp1.inet.fi

 EDUSKUNTARYHMÄ

Juho Eerola  (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 Tiina Ullvén-Putkonen • Puh: 046 922 3452

tiina.ullven-putkonen@eduskunta.fi) 

Tiedottaja Heikki Tamminen • Puh: 050 574 1532 

heikki.tamminen@eduskunta.fi)

Suuri valiokunta, ulkoasiainvaliokunta, puolustusvaliokunta

Lainsäädäntösihteeri Juha Johansson • Puh: 050 574 1650

juha.johansson@eduskunta.fi)

Lakivaliokunta, perustuslakivaliokunta, hallintovaliokunta,

sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskuntasihteeri Iiro Silvander • Puh: 050 574 0215

iiro.silvander@eduskunta.fi)

Liikenne- ja viestintävaliokunta, maa- ja metsätalousvaliokunta,

työelämä- ja tasa-arvovaliokunta, ympäristövaliokunta, 

sivistysvaliokunta

Talouspoliittinen asiantuntija 

Nuutti Hyttinen • Puh: 050 574 2646

nuutti.hyttinen@eduskunta.fi)

Valtiovarainvaliokunta, talousvaliokunta, tulevaisuusvaliokunta,

tarkastusvaliokunta

PS O TA  Y H T E Y T TÄ !
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