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”Palautetta
tulee hallituksen
lepsusta maahanmuuttopolitiikasta, johon
halutaan tiukennuksia.”

Kansalaiset Äänekosken PS-teltalla:

Sähkön siirtohintaa ja
asumiskustannuksia alas
Perussuomalaisten kansanedustajat Laura Huhtasaari,
Mika Niikko, Teuvo Hakkarainen ja Toimi Kankaanniemi
kuuntelivat kansalaisten huolia Äänekosken Perussuomalaisten katutapahtumassa.
PERUSSUOMALAISTEN kahviteltalla riitti kävijöitä kylmästä kelistä
huolimatta. Puolueen 1. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Laura Huhtasaari puhui yleisölle muun muassa
kansallisvaltion periaatteesta.
- Tämä maa kuuluu suomalaisille ja
verovarat kuuluvat suomalaisten hyväksi. Meillä on kansallisvaltio, jossa on normaalia valvoa rajoja. Mikäli
haluat tulla Suomeen, niin silloin siihen pitää olla lupa. Muukalainen olkoon Suomessa maan tavalla. Suomi
on meidän oma maa ja sen ainoa puolustaja on Suomen kansa, Huhtasaari
korosti itsenäisyyspäivän alla.

Suomalaisten elintasoa
nostettava
Hän esitteli myös perussuomalais-

ten vaihtoehtobudjettia, jossa otetaan
noin 200 miljoonaa euroa vähemmän
velkaa kuin valtio.
- Valtio ottaa velkaa 1,5 miljardia
euroa. Suurin piirtein saman verran menee rahaa vastaanotto- ja kotouttamiskuluihin. Edes omaan tieverkostoon ei käytetä niin paljon
rahaa. Meidän täytyy pitää infra hyvässä kunnossa, jos haluamme tukea
yrittäjyyttä ja kilpailukykyä, Huhtasaari sanoi.
Huhtasaari ja muut kansanedustajat
saivat ihmisiltä monenlaisia terveisiä
Äänekoskella.
- Asumisen kustannukset halutaan
alas. Ihmiset haluavat nostaa suomalaisten elintasoa. Siten koulutus lisääntyy ja luo hyvän pohjan yrittämiselle, kun ihmisille jää rahaa
muuhunkin kuin energiaveroihin,

Marke Tuominen, Mika Niikko ja Harri Oksanen keskustelemassa päivänpolitiikasta.

Huhtasaari mainitsi saamistaan palautteista.

Lepsuun
maahanmuuttopolitiikkaan
tiukennuksia
Kansanedustaja Teuvo Hakkarainen kertoi saaneensa kiitosta, kun
otti eduskunnassa esille kansalaisten
taloutta rasittavat sähkölaskut.
- Palautetta tulee hallituksen lepsusta maahanmuuttopolitiikasta, johon
halutaan tiukennuksia. Myös sähkön siirtohinnat koskettavat ihmisiä.
Ne ovat suuremmat kuin itse energian hinta. Sitä halutaan kohtuullistaa.
Otin asian esille eduskunnan kyselytunnilla ja siitä on tullut paljon hyvää
palautetta, Hakkarainen kertoi.
Konkarikansanedustaja Toimi Kankaanniemi sai kuulla muun muassa
toiveen ilmastopolitiikan järkevöittämisestä.
- Ilmastopolitiikasta puhuttiin, että
miten se on mennyt vouhotuksek-

Teuvo Hakkarainen sai kiitosta värikkäästä pipostaan. Seurana Pertti Jämsen.

si, jossa faktat ovat jääneet varjoon.
Vaikka tekisimme kansallisen itsemurhan, niin ei ilmasto siitä pelastuisi. Ratkaisut löytyvät kiinalaisten ja
intialaisten miljardikansojen suunnalta. Meidän kannattaa vähentää
tuontipolttoaineita ja hyödyntää omia
uusiutuvia energiavaroja. Siitä saadaan säästöjä, tuloja ja vientimahdollisuuksia, Kankaanniemi selvitti.

Koko Suomi
pidettävä asuttuna
Vantaalainen kansanedustaja Mika
Niikko sai hyvää palautetta siitä, että
perussuomalaisten linja puree kansan
syviin riveihin.
- Muut puolueet eivät ole vielä heränneet siihen, että meidän täytyy pitää huolta koko kansanryhmän tarpeista. Tulevissa vaaleissa ei ole
kysymys vain maahanmuutosta vaan
myös vanhusten huollosta sekä heikompien ja köyhimpien ihmisten asioista. Ne ovat isänmaan vaalit, Niikko totesi.
Niikko sai myös kansalaispalautetta
hallituksen huonosta aluepolitiikasta.
- Hallitus ei ole halunnut panostaa
maakuntien kehittymiseen riittävästi
eikä ihmisten mahdollisuuksiin asua
pienissä kunnissa. Tämä on vakava
kysymys, että halutaanko pitää koko
Suomi asuttuna tulevaisuudessa. Suomi täytyy pitää asuttuna. Se vaatisi
politiikkaa, jotta ihmisillä olisi mahdollisuus asua maaseudulla. Se on
mahdollista, kun tehdään isänmaallisia päätöksiä.
■ TEKSTI JA KUVAT
MIKA RINNE
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Perussuomalaisten eduskuntavaali- ja joulupuurotapahtuma keräsi väkeä niin Alajärveltä kuin
kauempaakin. Kuva: Juha Rantala

Alajärvellä onnistunut eduskuntavaaliavaus
ALAJÄRVEN Perussuomalaiset järjesti suomalaisen musiikin ja säveltäjämestari Jean Sibeliuksen päivänä jo perinteeksi
muodostuneen joulupuurotilaisuuden paikallisen kauppakeskuksen alueella. Tällä kertaa
tilaisuus toimi myös eduskuntavaalitapahtumien lähtölaukauksena koko Etelä-Pohjanmaan
piirin alueella.
Ja olihan paikalle saapunut
eduskuntavaaliehdokkaita ja
muita aktiiveja koko piirin ja
myös naapuripiiri Keski-Pohjanmaan puoleltakin. Ja paikalla
oli tietenkin myös kansanedus-

taja Teuvo Hakkarainen, jota ei
kahta kertaa tarvitse Alajärvelle kutsua.
- Tilaisuus ja erityisesti se tunnelma, mitä Alajärvellä koettiin,
tietää vain hyvää ensi kevään
eduskuntavaaleja ajatellen. Laskeskelimme, että perussuomalaisten aktiivien lisäksi paikalla
vieraili yli 300 kävijää, joille perussuomalainen materiaali ja
Arto Pihlajamaan erinomaisen
maukas joulupuuro kyllä kelpasivat. Lisäksi saimme taas muutaman uuden jäsenen paikallisyhdistyksemme toimintaan
mukaan, kiitteli tapahtuman

järjestelyistä yhdessä paikallisyhdistyksen kanssa vastannut
kaupunginvaltuutettu ja eduskuntavaaliehdokas Jukka Kangastie.
Eduskuntavaaliehdokas Micael Westerholm allekirjoitti täysin Kangastien kommentit.
- Täällä on tehty aivan fantastista duunia ja kun tänne tulee,
niin on kuin tulisi kotiinsa. Porukkaa on ympäri lääniä ja vähän naapuristakin. Tällaisista tunnelmista on hyvä jatkaa
kohti kevään vaaleja.
Juha Rantala

Vierailuja puoluetoimistolla

Etelä-Pohjanmaan piiristä puoluetoimiston väkeä ja Jussi Halla-ahoa tervehtimässä kävivät
Merja Ujanen, Petri Saunamäki, Juha Rantala ja Jukka Mäkynen.

Imatran Seudun Perussuomalaiset
vierailivat puoluetoimistolla Kymen
piirin puheenjohtaja Ilpo Heltimoisen
(takana vasemmalla) johdolla. Mukana
olivat Sakari Sorsa, Tero Hörmönen,
Joni Salmi, Hannele Hörmönen ja Sisko
Sumentola. Vieraita tervehti Jussi
Halla-aho.
Hausjärven Perussuomalaisista puoluetoimistolla vierailivat Kari Salminen,
Sami Järvinen, Kai Reunanen ja Petri
Määttä.
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PerusÄijien puheenjohtaja Mikko Wikstedt, 2. vpj. Markku
Saarikangas sekä Jyrki Lohi.

PerusÄijille uusi hallitus
PERUSÄIJÄT ry:n sääntömääräinen syyskokous järjestettiin Helsingin piirin toimistolla.
Kokoukseen osallistui yhteensä 25 jäsentä, joista kolme oli
naiskannattajajäseniämme. Kokous hyväksyi järjestön toimintasuunnitelman ja talousarvion
vuodelle 2019.
Tulemme panostamaan toiminnassamme edelleen poikien
ja nuorten miesten syrjäytymisen ehkäisyyn sekä työhön tasa-arvon saavuttamiseksi.
Ensi vuoden aikana on tavoitteenamme järjestää kolme seminaaria sekä auttaa tasapuolisesti kaikkia ehdolla olevia
jäseniämme vuoden 2019 eduskuntavaaleissa sekä mahdollisissa muissa ensi vuoden vaaleissa.
Jyrki Lohi on toiminut kauden
2017-18 Miesjärjestöjen keskusliiton (MJKL:n) puheenjohtaja-

na ja hänet valittiin yksimielisesti jatkamaan toimessa kaksi
seuraavaa vuotta. Hannes Ruokokoski on toiminut MJKL:n hallituksessa ja jatkaa siinä myös
ensi vuosina 2019-20.
PerusÄijien puheenjohtajana valittiin yksimielisesti jatkamaan Mikko Wikstedt Espoosta.
1. varapuheenjohtajaksi valittiin Kari Surakka Joensuusta, 2.
vpj:nä valittiin jatkamaan Markku Saarikangas Helsingistä ja 3.
vpj:ksi valittiin Kari Kolari Oripäästä.
Hallituksen muut jäsenet ovat
Hannes Ruokokoski ja Sami
Behm Lappeenrannasta, Sami
Mäkelä Kaustiselta, Pasi Salonen Vihdistä, Marko Ekqvist Helsingistä sekä Markku Naumanen
Vantaalta. Sihteerinämme jatkaa Saana Lehto Espoosta.
PerusÄijät ry.

In memoriam:
Jorma Saarenpää on poissa
VALITETTAVANA suru-uutisena saimme kuulla, että kunnanvaltuutettumme Jorma
Saarenpää menehtyi 3.12. Israelissa. Nopeasti edennyt,
vaikea sairaus lopulta pysäytti
ison miehen.
Me kaikki, jotka saimme
tuntea Jorman, tulemme varmasti muistamaan hänet
mahtavana persoonallisuutena oman elämämme loppuun
asti. Hänen valtava auttamisen halunsa ja suorapuheinen, pohjanmaalainen tyylinsä ei jättänyt kylmäksi.
Hänen pyyteetön hyväntekeväisyystyönsä oli ihailtavaa.
Ei niin pientä - tai suurtakaan
– tekoa ollut, jossa Jorma ei
ensimmäisenä olisi rientänyt
auttamaan hädässä olijaa.
Hartaana kristittynä Jorma toimi esimerkkinä, kuinka
auttamisen palo lähtee ihmisestä itsestään.
Tämän palkitsivat myös äänestäjät. Jorma oli äänikunin-

kaamme viime kuntavaaleissa. Kaiken kaikkiaan Jorma
ehti kunnanvaltuutettuna olla
kaikkien janakkalalaisten palveluksessa vuodesta 2013.
Hän leikkisästi kutsuikin itseään ”Mr. Janakkalaksi” (nuoruuden lempinimen mukaan),
koska hän oli jokaisen janakkalalaisen asialla.
Iso mies - vielä isompi sydän. Hyvää matkaa, Jorma. Oli
kunnia tuntea sinut. Otamme
osaa lähimmäisten suureen
suruun.
Janakkalan Perussuomalaiset

Matokangas johtaa Etelä-Pohjanmaan piiriä
KAUPUNGINVALTUUTETTU
Anne Matokangas, 49, Alajärveltä valittiin Mustasaaressa Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piirin syyskokouksessa
piirin uudeksi puheenjohtajaksi. Matokangas voitti äänestyksessä istuvan puheenjohtajan,
vaasalaisen Jukka Mäkysen tiukassa äänestyksessä lukemin
30-25. Puolueen johtoa syyskokouksessa edusti 3. varapuheenjohtaja, kansanedustaja
Juho Eerola.
Matokangas teki Etelä-Pohjanmaalla myös puoluehistoriaa olemalla piirin ensimmäinen
naispuheenjohtaja.
- Tuleva vuosi kolmine vaaleineen asettaa niin puolueen
kuin piirin valtavan haasteen
eteen. Tiedän, että Etelä-Pohjanmaalla tästä selvitään yhteistyöllä ja joukkuehengellä.
Meillä täytyy olla tavoitteet korkealla. Menetimme loikkarien
takia piirissä kaikki kolme kansanedustajapaikkaa, ja se olisi
kova paikka mille tahansa puolueelle. Niinhän se on meille-

Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piirin uusi puheenjohtaja Anne Matokangas
korostaa tiimityön ja yhteishengen merkitystä vaalien
lähestyessä. Kuva: Juha Rantala

kin, mutta eiköhän lähdetä siitä,
että otamme ensi keväänä nuo
kolme paikkaa takaisin. Tavoite
on kova, mutta ei mahdoton.
Matokankaan mukaan ei puo-

lueen kannatus piirin alueella ole minnekään hävinnyt. Sen
osoittaa jäsenmäärän kasvu
sekä se valtavan myönteinen
kuhina, mitä toritapahtumissa
ja muissa puolueen riennoissa
kentällä tapahtuu.
- Ihmiset ovat tulleet monissa tori- ja markkinatapahtumissa kiittelemään perussuomalaisia siitä, että meillä on vielä yksi
puolue, joka ajaa tässä maassa Suomen ja suomalaisten asioita. Tuollainen palaute antaa
kummasti lisää potkua tekemisiimme.
Puolueen tervehdyksen tuonut Eerola loi puheessaan myös
uskoa pohjalaiseen kenttäväkeen.
- Totta kai piirin perussuomalaiset ovat täällä kovan haasteen edessä. Mutta tiedän, että
täällä ei anneta periksi ja vaalityötä tehdään sillä asenteella, että nuo menetykset otetaan
korkojen kera takaisin.
Juha Rantala

Satakunnan piirissä tehtiin valintoja
SATAKUNNAN Perussuomalaiset ry:n syyskokous pidettiin
Pomarkun Hakalinnassa. Piirin
puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti jatkamaan Tapio Laurila Kankaanpäästä.
Hallituksen jäseniksi valittiin Vesa-Matti Junnila (Eura),
Tomi Salonen, Harri Peltola (Eurajoki), Markus Mäkinen (Harjavalta), Pauli Saarinen (Honkajoki), Jouko Lindstedt, Niina
Immonen (Huittinen), Erkki Rudenberg (Jämijärvi), Sami Oja-

la, Anssi Joutsenlahti (Kankaanpää), Ilpo Törmä (Karvia), Arto
Perttula (Kokemäki), Veli Tuominen (Merikarvia), Marko Nieminen (Nakkila), Raimo Lehtomäki (Pomarkku), Ismo Läntinen,
Markku Palomäki, Petri Huru,
Taina Lehtonen, Ulla Saari (Pori),
Seppo Toriseva, Jasmin Määttä
(Rauma), Tiina Klemelä-Ruohomäki (Siikainen), Jari Laaksonen,
Jarmo Hannula (Säkylä), ja Juha
Tuovinen (Ulvila).
Eduskuntavaaliehdokkaat

2019 Satakunnasta ovat Jari
Koskela (Kankaanpää), Tiina Klemelä-Ruohomäki (Siikainen),
Laura Huhtasaari, Tommi Salokangas, Petri Huru, Marianne
Ostamo, Pertti Mäenpää, Anssi
Salmi (Pori), Tomi Salonen (Eurajoki), Vesa-Matti Junnila (Eura),
Niina Immonen (Huittinen), Jasmin Määttä, Pasi Mäenranta
(Rauma) ja Jari Laaksonen (Säkylä).
Satakunnan piiri

Pirkanmaan Perussuomalaisten
eduskuntavaaliehdokaslista on täynnä
PIRKANMAAN Perussuomalaisten eduskuntavaaliehdokaslista on nyt täynnä. Sunnuntaina
nimettiin viimeiset kolme ehdokasta. He ovat Auri Siika-aho
Lempäälästä, Seppo Tamminen
Mänttä-Vilppulasta ja Tuomo
Isokangas Nokialta.
- Nyt meillä on kaikki lis-

tan ehdokkaat valittu ja olemme tyytyväisiä lopputulokseen. Meillä on monipuolinen
lista. Ehdolla on erilaisia ihmisiä erilaisilla taustoilla ja useita
asiantuntijoita elämän eri alueilta. Yhteishenki on hyvä ja uskomme saavuttavamme hyvän tuloksen tulevissa vaaleissa,

toteaa Pirkanmaan Perussuomalaisten puheenjohtaja Harri
Vuorenpää.
Perussuomalaisten Pirkanmaan piiri lähtee eduskuntavaaleihin 19 ehdokkaan
monipuolisella listalla. Eduskuntavaalien varsinainen vaalipäivä on 14.4.2019.

Kansalaisaloite puhelinmyynnin kieltämiseksi
KOTKAN kaupunginhallituksen jäsenet Olli Kekkonen (ps.)
ja Hanna-Kaisa Lähde (vihr.) ovat
tehneet kansalaisaloitteen puhelinmyynnin kieltämisestä
Suomessa. Varaedustajana kansalaisaloitteessa on Arttu-Petteri Klami.
Aloitteen laatijat ovat huolissaan siitä, että nykyinen puhelinmyynnin käytäntö ei anna ihmisille riittävää oikeusturvaa
puhelinmyynnin myyntitapahtumaan. Ikäihmisiä käytetään
hyväksi, eivätkä he välttämättä tiedä ostavansa mitään tai sitoutuvansa jatkuvaan tilaukseen, joita puhelinmyyntien
sopimukset yleensä ovat. Myös
sopimuksen peruuttaminen on

tehty hyvin usein erittäin vaikeaksi ja esimerkiksi ikäihmisille
lähes mahdottomaksi.
Aloitteessa ehdotetaankin,
että varsinaista puhelinmyyntiä voisi edelleenkin harjoittaa,
mutta myyntitapahtuma tulisi jatkossa varmistaa omalla allekirjoituksella, joko kirjeitse
tai sähköisesti. Tällä tavoin ostajalla olisi aikaa tutustua ostamaansa tuotteeseen tai palveluun sekä ehtoihin ja tilauksen
peruutusmahdollisuuksiin.
Lisäksi puhelimeen vastaava ihminen ei välttämättä tiedä, kuka soittaa ja tässä on suuri vaara siihen, että puhelimessa
tiedustellaan kotona olemisia,
osoitteita ja muita henkilökoh-

taisia tietoja vääriin tarkoituksiin. Myöskään soittaja ei varmuudella tiedä, kuka vastaa,
joten esimerkiksi lapset, joiden
liittymä on vanhempien nimissä, voivat joutua puhelinmyynnin kohteeksi.
Puhelinmyyntiin on olemassa palvelu, jolla puhelinmyyntiä voidaan rajoittaa. Palvelu on
maksullinen eikä kata kaikkia
puhelinmyyjiä. Tämä on mielestämme väärin. Kansalaisaloite
löytyy osoitteesta: www.kansalaisaloite.fi
Olli Kekkonen (ps.)
Kotka

Annikki ja Eero Virtanen kävivät hakemassa kenkiinsä liukuesteet. Jakamassa sosiaalijohtaja Sirpa Kunnas ja avopalvelun
ohjaaja Ulla-Maija Haapalainen. Taustalla Ilkka Soukka.

Aurassa jaettiin liukuesteitä
yli 70-vuotiaille
LIUKUESTEJAKELU alkoi liukkaasti Aurassa, kun Mikonpolun palvelutalon ruokalan eteisaulaan kerääntyi ruuhkaksi asti
yli 70-vuotiaita auralaisia noutamaan kengän kantapäähän
asennettavia liukuesteitä. Jaossa oli 150 paria, joista 94 meni
parissa tunnissa ja joista loput
jaetaan Auran kunnantalolla.
Liukuesteitä jakoivat sosiaalijohtaja Sirpa Kunnas ja Ulla-Maija Haapalainen. He olivat
menekkiin tyytyväisiä, elleivät
peräti yllättyneitä, kuten oli allekirjoittanutkin. Olinhan tehnyt tästä valtuustoaloitteen jo
neljä vuotta aiemmin - sen kuitenkaan menestymättä muiden

tyrmäyksen vuoksi. Asiaa käsiteltiin myös Auran seurakunnan
diakoniatyön johtokunnassa.
Viime helmikuussa päätin kerätä adressin asian puolesta ja
siihen tuli yli 350 nimeä. Adressi
oli allekirjoitettavissa myös Auran R-kioskilla sekä Hullu Poni
-ravintolassa, josta kiitos heille ja kaikille allekirjoittajille. Adressi liitettiin mukaan kuntalaisaloitteeseen, jonka jätin
kunnanvaltuuston kokouksen
yhteydessä.
Hyvää joulua ja onnea vuodelle 2019.
Ilkka Soukka
kunnanvaltuutettu, Aura

Kirkkonummen Perussuomalaiset valmiina vaaleihin
KIRKKONUMMEN Perussuomalaiset ry (tuttavallisemmin
KirPeä) valitsi yksimielisesti
syyskokouksessaan Piia Aallonharjan jatkamaan yhdistyksen
puheenjohtajana myös vuonna
2019. Hallituksen jäseniksi valittiin Riikka Purra, Sanna Hartikainen, Jukka Ylikoski, Anneli Granström ja Aleksander Polkko.
Aallonharja kiittää KirPeän jäseniä luottamuksesta tullessaan
uudelleen valituksi yhdistyksen
puheenjohtajaksi.
- On hienoa tehdä yhteistyötä motivoituneiden ja osaavien
jäsenien kanssa yhdistyksessä,
jossa rehellisyys, yhdessä tekeminen ja toistensa kunnioitus
ovat tärkeitä asioita. Yhdistys ja
Kirkkonummen Perussuomalaisten valtuustoryhmä ajavat
Kirkkonummen ja kirkkonummelaisten asiaa ja tällä porukalla on hyvä lähteä kohti kevään
eduskuntavaaleja.
Kirkkonummen Perussuomalaisista eduskuntavaaleihin ehdokkaina ovat valtuustoryhmän
puheenjohtaja, puolueen poliittinen suunnittelija Purra sekä
yhdistyksen puheenjohtaja Aal-

lonharja.
- Perussuomalaisten ehdokaslistat alkavat olla täynnä kaikkialla Suomessa. Uusimaa on
tietysti yksi tärkeimmistä vaalipiireistä, koska äänestäjiä on
niin paljon. Perussuomalaiset
on aina venynyt koviin suorituksiin juuri vaalikampanjan aikana ja nostanut kannatusta
ihan vaalipäivään saakka, kertoo Purra.
- Virkeä ja innokas paikallisyhdistyksemme on valmiina nostamaan vaalikuumetta
kirkkonummelaisten perussuomalaisten naisten hyväksi. Rohkeasti kohti huhtikuuta ja eduskuntaa, Purra ja Aallonharja
toteavat.
Kirkkonummen Perussuomalaiset ry on vuonna 2008 perustettu puolueen paikallisyhdistys.
Yhdistys on tullut tutuksi vuosien varrella yhteistyökyvystään
yli puoluerajojen ja asialähtöisestä poliittisesta toiminnastaan.
Kirkkonummen
Perussuomalaiset ry

Perussuomalainen 1/2019 ilmestyy 28.1.2019
Aineistot ja lehtitilaukset viimeistään 15.1.2019
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Perussuomalaisten Naisten uusi
hallitus valittu
PERUSSUOMALAISTEN Naisten syyskokous vietettiin Jyväskylässä. Syyskokous valitsi yksimielisesti kansanedustaja Ritva
”Kike” Elomaan jatkamaan puheenjohtajana. Naiset korostavat, että tuleviin vaaleihin järjestö valmistautuu nyt vahvalla
ja laajalla hallituskokoonpanolla.

Järjestön hallituksen muiksi jäseniksi valittiin Päivi Granlund Lahdesta, Lulu Ranne
Hämeenlinnasta, Marja Tammilehto Keravalta, Tina Lindskog
Kaustisilta, Pia Pentikäinen Suonenjoelta, Marja-Leena Leppänen Lappeenrannasta, Auli
Kangasmäki Lappeenrannasta,
Sinikka Jylhä Kemistä, Jaana Hai-

karainen Mikkelistä, Sari Martniku Mäntsälästä, Sari Henriksson
Sastamalasta, Arja Tuppurainen Tampereelta, Sofia Latvajärvi Kankaanpäästä, Arja Juvonen
Espoosta, Leena Meri Hyvinkäältä sekä Nina Strandén Helsingistä. Lisäksi nuorisojärjestön
edustajaksi valittiin Auri Siikaaho Lempäälästä.

Junnila jatkaa Varsinais-Suomen piirin
puheenjohtajana
PERUSSUOMALAISTEN Varsinais-Suomen piiri valitsi Naantalissa pidetyssä syyskokouksessa varakansanedustaja
Vilhelm Junnilan jatkamaan puheenjohtajana. Junnila kukisti
hänet haastaneen oripääläisen
Asmo Mikkolan äänin 44-13.
Junnilan mukaan Perussuomalaisten on kasvettava poliittisena liikkeenä ja esiinnyttävä
ammattimaisesti myös julkisuudessa.
- Vain yhtenäinen joukkue menestyy, Junnila totesi ennen valintaa.

Puolueen puheenjohtaja Jussi Halla-aho puhui kokouksessa kevään eduskuntavaaleihin
valmistautumisesta ja VarsinaisSuomen maakuntajohtaja Kari
Häkämies Helsingin ja Turun välisestä Tunnin juna -liikenneyhteydestä.
Piirihallitukseen valittiin lisäksi peräti 31 jäsentä eri puolilta
maakuntaa. Perussuomalaisilla on Varsinais-Suomessa 14 ehdokasta eduskuntaan.
Varsinais-Suomen piiri

ti), Martti Pettersson (Leppävirta), Ari Kaunisaho (Keitele), Vesa
Niskanen (Kiuruvesi), Pia Punkki
(Kuopio), Kari Pohjola (Kuopio)
ja Minna Reijonen (Kuopio).
Kokouksessa annettiin myös
julkilausuma, jossa Pohjois-Savon piiri tuomitsee Helsingin
kaupunginvaltuuston lainvastaisen päätöksen tarjota Helsingin veronmaksajien rahoilla huumeiden piikitystiloja ja
opetusta piikitykseen. Kuntapäättäjien pitää noudattaa Suomen lakeja. Piiri muistuttaakin
jäsenistöä, että myös päättäjistä voidaan tehdä poliisille tutkintapyyntö ja saattaa oikeustoimin vastuuseen.
Perussuomalaisten valtuusto-

ryhmät ovat sitoutuneet Suomen lain noudattamiseen.
Huumeiden käyttäjille pitää tarjota riittävillä resursseilla tukea, apua ja mahdollisuutta lopettaa käyttö. Huumeiden
käytön salliminen kaupungin
tuella tuo lisää surullisia ihmiskohtaloita ja murhetta läheisille.
Perussuomalaisten PohjoisSavon piiri on erityisesti huolissaan yhä nuoremmista huumeiden kokeilijoita ja käyttäjistä.
Kuntapäättäjien pitää huomioida tämä ikävä tosiasia päätöksiä tehdessä.
Pohjois-Savon piiri

Koulukiusaaminen ei saa olla tabu
ME-SÄÄTIÖN teettämän
8-9-luokkalaisille suunnatun
kouluterveyskyselyn pohjalta (2017) Oulussa 4,3 % kaikista
8-9-luokkalaisista kohtaa koulukiusaamista päivittäin. Tämä
prosentuaalinen osuus on matalampi kuin valtakunnallinen
5,8 prosentin taso, mutta ei ole
henkilömääriltään vertailukelpoinen kuntien oppilasmääristä johtuen.
Oulun kouluissakin olevan
KiVa Koulu -toimintamallin yksi
tarkoituksista on ennaltaehkäistä koulukiusaamista. KiVa Koulu
-sivustolla kerrotaan mm. näin: ”
KiVa Koulu eli Kiusaamisen Vastainen koulu tarvitsee onnistuakseen KiVan kodin, jossa vanhemmat viestittävät lapsille,
etteivät he hyväksy kiusaamista
ja he ovat valmiita auttamaan
lasta, jos tämä joutuu kiusaamisen kohteeksi.”
Kiusaamistapauksissa, mikäli
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ne tulevat ilmi, järjestetään palavereita kiusaajan tai kiusaajaryhmän ja kiusatun välillä. Näihin palavereihin osallistuvat
yleensä myös huoltajat. Kiusattu ja kiusatun huoltajat saavat
usein itselleen syyllisen leiman.
Eikä kiusaaja tai kiusaajaryhmä
saa kunnollista sanktiota, saati
että kiusattu huoltajineen kokisi asian olevan kunnossa. Ääritapauksissa myös kiusattu joutuu vaihtamaan koulua.
Kiusaaminen saattaa aiheuttaa koko elämän kestävän trauman kiusatulle. Masennusta,
pelkotiloja, itsetuhoisia ajatuksia jne. Pahimmillaan tämä saattaa johtaa jopa itsemurhaan
jossakin elämänvaiheessa. On
hyvä, että nykyään kiusaamiseen on nollatoleranssi tai ainakin pitäisi olla.
Kiusaamisen ei tulisi olla tabu
kouluille, opettajille, rehtoreille ja kiusaajalle/kiusaajille eikä

Kokoukset & tapahtumat
tapahtumat@perussuomalaiset.fi

KEITELE
Keiteleen Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina
29.12. klo 16 Kaunisaholla, Rinnepolku 1, Keitele. Käsitellään
sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus.
Tervetuloa!

olla Aleksanterinkadulla ja klo
13-15 Heikkilän aukiolla Lauttasaaressa (Kiviaidankatu 9).
Teltalla perussuomalaisia aktiiveja, valtuutettuja ja eduskuntavaaliehdokkaita. Tervetuloa
keskustelemaan ajankohtaisista asioista ja noutamaan tuore PS-lehti.

HELSINKI
Piiritoimiston iltakahvit torstaina 3.1. klo 18-19.30 Helsingin Perussuomalaisten piiritoimistolla, Mannerheimintie 36
(sisäänkäynti Cygnaeuksenkatu 16). Piiritoimiston iltakahvilla
ajankohtaisia keskusteluja illan
vieraan kanssa. Tilaisuus on kaikille avoin. Tervetuloa!

HELSINKI
Helsingin Perussuomalaisten
eduskuntavaalikampanjan avaus lauantaina 12.1. klo 10-12
Hakaniemessä, Siltasaarenkatu
10-12. Teltalla tavattavissa mm.
puoluesihteeri Riikka SlungaPoutsalo sekä perussuomalaisia
aktiiveja, valtuutettuja ja eduskuntavaaliehdokkaita. Tervetuloa keskustelemaan ajankohtaisista asioista ja noutamaan
tuore PS-lehti.

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

Pohjois-Savon piiri järjestäytyi
PERUSSUOMALAISTEN Pohjois-Savon piirin syyskokous
pidettiin Siilinjärvellä. Kokoukseen osallistuivat myös puolueen puheenjohtaja Jussi Halla-aho sekä kansanedustaja
Arja Juvonen.
Piirin puheenjohtajaksi vuodelle 2019 valittiin yksimielisesti jatkamaan Pia Pentikäinen
Suonenjoelta. Piirihallitukseen valittiin lisäksi Antti Hakonen (Siilinjärvi), Arttu Matilainen (Rautalampi), Senja Huusko
(Sonkajärvi), Tero Turpeinen
(Suonenjoki), Tenho Holopainen (Tuusniemi), Tiina Grönlund
(Varkaus), Jaakko Jauhiainen
(Vieremä), Anne Kekkonen (Iisalmi), Pave Hirvonen (Lapinlah-
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kiusatulle huoltajineen. Tällä tarkoitamme sitä, että vähintäänkin kiusatun huoltajien tulisi kertoa avoimesti kuinka
tapaus on hoidettu ja mitä asioista on seurannut. Vain tällä tavoin kiusaamisen ennaltaehkäisevä toiminta kehittyy.
Olemme myös sitä mieltä,
että kiusaajien tulisi pääsääntöisesti joutua vaihtamaan koulua eikä kiusatun. Olipa sitten
kyseessä kiusaaja tai kiusaajaryhmä. Tämä voisi päteä silloin,
kun kiusaajan tai kiusaajaryhmän huoltajat eivät saa kiusaamista loppumaan omin keinoin.
Koti on kuitenkin se paikka, jossa lapsen ja nuoren kasvatuksen pitää tapahtua.
Tiedämme myös tapauksen
Oulusta, jossa kiusattu on joutunut pyytämään anteeksi kiusaajalta ja hänen huoltajiltaan.
Kiimingin Perussuomalaiset ry.
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HELSINKI
Helsingin Perussuomalaiset
”kyllä kansa tietää” -lähiökiertueella tiistaina 9.1. klo 16-18 Pihlajamäen Graniittiaukiolla (Graniittitie 3), lauantaina 12.1. klo
13-15 Myllypuron ostoskeskuksella Kivensilmänkujalla, lauantaina 19.1.klo 10-12 Haagan Thalianaukiolla ja klo 13-15
Malminkartanon aukiolla, tiistaina 22.1. klo 16-18 Töölön
”Oopperan aukiolla” (Oopperan grilli) sekä lauantaina 26.1.
klo 10-12 Kolmen sepän auki-

HELSINKI
Vuosaaren keskusteluilta torstaina 17.1. klo 17.30-19 Vuosaaren vapaaseurakunnan tiloissa,
Vuosaarentie 10. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!
HELSINKI
Helsingin Perussuomalaisten
avoin keskusteluilta torstaina
24.1. klo 18-19.30 Haagassa, Ilkankulman kokoustilassa Pohjois-Haagassa, Ilkantie 16B. Sisäänkäynti Ilkantien puolelta,
aivan liikenneympyrän vierestä. Kahvitarjoilu. Tule mukaan
kuuntelemaan ja keskustelemaan!
■ Kokousilmoitukset
lähetetään osoitteella:
tapahtumat@
perussuomalaiset.fi

HENKILÖVALINTOJA
ALAVUS
Yrjö Paukkunen jatkaa Alavuden
Perussuomalaisten puheenjohtajana yksimielisesti myös ensi
vuonna. Yhdistyksen syyskokous valitsi Paukkusen lisäksi yhdistyksen hallitukseen Jukka Ketolan, Jukka Ahon, Antti Mäkelän,
Tanja Pääkön, Matti J. Mikkolan,
Petri Juurakon ja Mikko Knuutin.
ISOJOKI
Jorma Rantala valittiin yksimielisesti Isojoen Perussuomalaisten
syyskokouksessa yhdistyksen
puheenjohtajaksi myös vuodelle 2019. Rantalan lisäksi yhdistyksen hallitukseen valittiin Sakari Halkoaho, Tony Vaarainkorpi
ja Sari Kallio.
KAUHAVA
Kauhavan Perussuomalaiset valitsivat yksimielisesti uudelleen
syyskokouksessaan Risto Mattilan yhdistyksen puheenjohtajaksi myös ensi vuodelle. Mattilan
lisäksi yhdistyksen hallitukseen
valittiin Esa Puronvarsi, Heikki
Haukkala, Jukka Mäkelä, Martti
Puronvarsi, Marjut Ristolainen ja
Reima Lilja.
KOTKA
Kotkan Perussuomalaisten syyskokous päätti, että yhdistyksen

puheenjohtajana jatkaa ArttuPetteri Klami. Hallituksen jäseniksi valittiin Jani Paananen, Olli
Kekkonen, Soile Suursoho, Samuli Sibakoff, Pentti Kurki ja Kimmo
Viitanen.
KUUSAMO
Kuusamon Perussuomalaiset valitsivat syyskokouksessaan Tapio
Lämsän yksimielisesti jatkamaan
yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana vuonna 2019. Hallitukseen valittiin lisäksi Ari Hemmilä,
Pekka Savelainen ja Tarmo Tyni.
LAHTI
Lahden Perussuomalaiset ry:n
hallituksen puheenjohtajana jatkaa Vesa Salminen. Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin Maarit
Tuomi, Rami Lehto, Päivi Granlund, Lasse Koskinen, Martti Mäkelä, Vesa Pellinen, Reijo Suomela, Anneli Seppälä, Pekka
Seppelin ja Sami Kivi.
SEINÄJOKI
Erkki Valtamäki valittiin yksimielisesti uudestaan Seinäjoen Perussuomalaisten puheenjohtajaksi myös ensi vuodelle.
Hallitukseen valittiin lisäksi Asko
Franttila, Tuija Ikola, Juha-Pekka
Sirviö ja Jaakko Kärki.
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Näin kirjoitat palstalle:
Kirjoita lyhyesti ja ytimekkäästi. Kirjoituksen pituus saa olla korkeintaan 1 500 merkkiä! Laita mukaan
kirjoittajan yhteystiedot, jotka jäävät vain toimituksen tietoon. Toimitus voi otsikoida ja lyhentää kirjoituksia.
Lähetä mielipiteesi osoitteella: toimitus@perussuomalaiset.fi tai Iso Roobertinkatu 4, 00120 Helsinki.

Perussuomalaiset ovat varoittaneet
haittamaahanmuutosta jo vuosia
OLEN ollut vuodesta 2005 perussuomalainen ja mukana erilaisissa luottamustehtävissä.
Tuolloin jo tiedettiin, mitkä ovat
maahanmuuton varjopuolet ja
asioita tuotiin esille ennen ensimmäistä ”jytkyä”. Silloinkin
meille huudeltiin julkisesti, että
olemme rasisteja. Puolue on
aina ajanut tätä asiaa ja muistuttanut, että haitallinen maahanmuutto on haavoittavaa

suomalaisille.
Nykyinen tilanne, jonka hallitus on luonut kansalaisten sanavapauden ja vihapuheen
muodossa, on supistanut sananvapautta ja antanut laittomaan
maahanmuuttoon myönteisille
vapauden toimia törkeällä tavalla. Tämä toiminta on heijastunut
maahanmuuttajiin, joka tekevät
mitä törkeämpiä rikoksia. Meitä, jotka olemme pitäneet asi-

aa pinnalla, syytetään jälleen rasisteiksi.
Hallitus ottaa kantaa asiaan
vasta nyt, kun on pakko julkisuuteen vuotaneiden hirmutekojen jälkeen. Vaalit ovat tulossa ja toivottavasti kansa mustaa,
ketkä ovat olleet heidän puolellaan kaikki nämä vuodet.
Janne Suutari
Kajaanin Perussuomalaiset

”Katse itään - päin!”
KAUTTA vuosikymmenten Venäjä on kiusannut jotakin kuudestatoista naapurivaltiostaan.
Konflikteissa se on katsonut
voivansa lukea ja tulkita menneisyyttä omalla tavallaan.
Nykyistä Itä-Euroopan status
quota Venäjä pitää itseään nöyryyttävänä. Se toimii palauttaakseen neuvostoimperiumin
kunnian. Vaikutusvallan lisääminen on sille tärkeämpää kuin
rajojen loukkaamattomuus ja itsemääräämisoikeus.
Suuret valtiot ovat tarkkoja
kunniastaan. Niillä on vain kansalliset intressit. Meille suomalaisille on lähes mahdotonta hyväksyä vieraiden kulttuurien
arvoja ja normeja - varsinkaan
Venäjän. Sen ratkaisuja ei aina
voi ymmärtää suomalaisesta
avaimenreiästä.
Venäläisellä strategisella ajattelulla on Kaukoidän juuret. Esimerkiksi sen sotilaalliseen käsitteistöön kaikilla tasoilla kuuluu
”maskirovka”-hämääminen. Kiinalainen sotataito opettaa, että
”käytäessä vastustajan kimppuun, on ensin alistettava hänen mielensä”. Isossa kuvassa

se tarkoittaa yhteiskuntarauhan
horjuttamista.
Nykyisin emme useinkaan
miellä suurvaltajohtajien taidokkaasti manipuloivaa verbaliikkaa ja toimintamalleja vallankäytöksi. Vaaditaan hyvää
medianlukutaitoa, jotta perussuomalaisenkin pää pysyy kylmänä disinformaation ja trollien tulituksessa.
On itsensä huijaamista tulkita
naapurin viestejä, motiiveja tai
tekoja oman logiikkamme ja tapojemme kuvajaisiksi. Esimerkki valaissee: Venäjän keisarin illallisilla korkea tanskalainen
vieras äkkäsi lautasellaan torakan ja osoitti sitä sormella isännälleen. Kutsuttiin hovimestari.
Hän poimi otuksen ja pisti sen
suuhunsa ja totesi – ”rusina”.
Patriotismi on Venäjän valtionuskonto. Vihollismielikuvat
ovat sen sielulle otollisia; Äiti
Venäjä on erityinen ja ainutlaatuinen, jota sitä motittavat vihollismaat haastavat. Nato koetaan osana tuota logiikkaa. Siksi
sen lähestyminen tulkitaan uhkaksi. Aleksanteri III:n tokaisu
”Venäjällä on vain kaksi ystävää;

Venäjän armeija ja Venäjän laivasto”, voi yhä pulskasti.
Yleinen mielipide on riippuvainen valtiojohdon politiikasta eikä gallupeista. Venäjän johdon ihmissuhteet ovat hyvin
personoituja. Siksi on viisasta, että yhteys mahtailevaankin
naapuriin on hyvä ja kanssakäyminen vireää sekä kunnioittavaa. Suomen on aina kyettävä
itse hoitamaan suhteensa siihen. Riippuvainen ei saa olla.
Siellä ovat myös isot ja lähellä
olevat markkinat.
Valtioilla ei ole pysyviä ystäviä. Niillä on vain pysyviä intressejä. Turvallisuuspolitiikkamme
pulmista selviämme parhaiten
hillityllä pragmaattisuudella.
Mutta jos ei ole sotilaallista turvaa, ei olisi sosiaaliturvaakaan.
Yhä ajankohtainen on taktiikanopettajani Gustav Hägglundin
viisaus: ”Kun kuljet pimeällä kadulla vaarallisessa ympäristössä
– taskussa on hyvä olla muutakin kuin nenäliina.”
Mikael Miikkola
kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen (ps.), Turku

Rasismillako rasismia
vastaan?
POLITIIKASSA ja elämässä muutoinkin oma esimerkki on avainasemassa yleiselle
uskottavuudelle. Kun elää itse
niin kuin opettaa, on erityisen helppoa hankkia yleistä
arvostusta. Hakemattakin tässä mielessä nousee esille vihreiden pitkäaikainen paikallispoliitikko Pekka Virtanen,
jota niin minä kuin hyvin useat muutkin kunnioittavat erityisesti siitä, että hän toimii
pienissäkin oman elämänsä
yksityiskohdissa vihreän alkuperäisaatteen mukaisesti.
Tämä myönteinen perussuhtautumiseni ei kuitenkaan
poissulje sitä, ettenkö voi tapauskohtaisesti käydä julkista
mielipiteenvaihtoa valtuutettu Virtasen kanssa vihreästä politiikasta, missä piikki
ei suuntaudu niinkään Pekkaan itseensä eikä pointti ole
hänessä, vaan ennemminkin niissä uusvihreissä, joiden
elämäntyylistä ei löydy aidon
vihreyden häivääkään.
Politiikan liepeillä häärii toisaalta myös varottavia
esimerkkitapauksia, missä
sysimusta syyttävä käsi ojennetaan itseriittoisen ylemmyydentuntoisesti milloin
mihinkin suuntaan. Keskustelun käymisen asiaosaamisen pohjan pettäessä avuksi otetaan säännönmukaisesti
jo klassikoksi muodostuneen
Kari Suomalaisen pilapiirroksen mukaisesti vastakirjoittajan tai hänen edustamansa
viiteryhmän nimittely ja vähättely kaavalla: ”Fasisti, rasisti, populisti” - paikallisässänä
vielä hihasta vedetty natsikortti.
Ennen rasismiryöpytykseen
ryhtymistä olisi ollut kuitenkin syytä perehtyä edes
auttavasti rasismikäsitteen
moniulotteisuuteen. Rasismihyllystä kun ei voi poimia
vain itsetarkoituksellisesti
otollisimpia ja itselle mieluisimpia otoksia. Kaiken kukkuraksi rasismin sisältö on
vuosikymmenten varrella laajentunut ja moninaistunut tavattomasti alkuperäisestä.
Rasismiyleisopinnot olisi
voinut aloittaa vaikkapa tutustumalla YK:n yleismaallisen ihmisoikeuksien julistuksen 2. artiklaan, jonka
mukaan kaikki ihmiset ovat

oikeutettuja julistuksen oikeuksiin ja vapauksiin ”ilman
minkäänlaista rotuun, väriin,
sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittiseen tai muuhun
mielipiteeseen, kansalliseen
tai yhteiskunnalliseen alkuperään, omaisuuteen, syntyperään tai muuhun tekijään perustuvaa erotusta.”
Rasismia koskevilla ja syrjintää rajoittavilla sopimuksilla
on haluttu turvata erityisesti
vähemmistöjen turvattu asema, mihin esimerkiksi Kuusamon paikallispoliittisissa
olosuhteissa erityisesti perussuomalaiset tällä hetkellä kiistatta lukeutuvat.
Professori Vesa Puuronen on
rasismitutkimukseen liittyen jakanut sen neljään muotoon, joista tässä keskusteluyhteydessä asiaan kuuluvin
on ”arkielämän rasismi”, jota
ovat arkisissa kohtaamisissa ilmenevät käytännöt, jotka
asettavat eri ryhmiin kuuluvat ihmiset epätasa-arvoiseen
asemaan tai osoittavat kohteena olevan ryhmän alempiarvoisuuden.
Itse olen käyttänyt tästä termiä kansallisrasismi silloin, kun se kohdistuu osaan
omasta kansanosastamme.
Siihen sortuvat – mahdollisesti tietämättään – erityisesti arkkiarkivihollisemme! Rasismin nykytulkinnalla ei ole
etnisyysedellytystä, niin kuin
aivan liian usein halutaan tarkoitushakuisesti valikoiden
esille tuoda.
Natsien hirmutekojen pehmokorvikkeina paikallistukkutarjottu henkinen ja hengellinen holokausti on aivan
sitä samaa silkkaa rasismia,
mitä suvaitsevaisuusparadoksin keinoin meille yritetään
pakkosyöttää mielipidemanipulaation keinoin.
Tässä yhteydessä muistuttaisinkin Jeesuksen sanoista:
”Kaikki, mitä olette tehneet
yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette
tehneet minulle.” Haluan itse
uskoa, että tähän hänen tarkoittamaansa pienten ihmisten joukkoon sopinevat myös
perussuomalaiset.
Joukamo Kortesalmi
kirkkovaltuutettu, kaupunginvaltuutettu (ps.)

Jossakin nyt mättää
PERUSKORJATTUJEN koulujen kattoja sortuu. Uimahallin
katossa sortumavaara Kemissä ja lukemattomia kouluja
sekä päiväkoteja kärsii sisäilmaongelmasta.
Missä vika? Suomalaiset
tunnettiin ennen hyvinä rakentajina, mikä nyt mättää?
Olisiko osasyy se, että julkiset
peruskorjausurakat menevät
harvoille ja valituille raken-

nusliikkeille? Halvalla tehdään suurten voittojen toivossa ja työntekijät haalitaan
ulkomailta pienempien palkkakustannusten vuoksi.
Onneksi vielä on selvitty ilman uhreja, mutta kuinka kauan tämä “korjausruletti” jatkuu?
Jari Nyyssölä
Kemi
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Ilmaston lämpenemisestä
VIIME aikoina on lähes päivittäin uutisoitu siitä, miten vakavaa on ilmaston lämpeneminen
ja kasvavat hiilidioksidipäästöt.
Suomen hiilidioksidipäästöt ovat alle promillen luokkaa
maailmassa, joten me emme
voi juuri vaikuttaa asiaan. Yksi
valtamerirahtialus saastuttaa
(rikin ja typen oksidit) yhtä paljon kuin kaikki Suomen autot
yhteensä, kun rahtialukset käyttävät halvinta huonolaatuista bunkkeriöljyä. Tutkimukset
osoittavat, että sähköauton akkujen valmistaminen saastuttaa
niin paljon, että elinkaarensa aikana sähköauto ei ole juurikaan
ekologisempi kuin normaali
bensa-auto.
Tämä “ilmastohömpötys” on
jo vaatinut liikaa poliitikkojen
huomiota pois oikeista ongelmista, joita ovat Suomen asema
itsenäisenä valtiona tässä liittovaltiokehityksessä, pakolaisongelma, työttömyys ja samaan
aikaan työvoimapula joillakin

aloilla, vain joitakin mainitakseni.
Pahimmassa tapauksessa tällä “hömpötyksellä” aletaan rajoittamaan ja hankaloittamaan
elinkeinoelämää, jolloin näennäisesti hyvällä asialla aiheutetaankin enemmän vahinkoa ja
mielipahaa ihmisille kuin mitä
ilmaston lämpeneminen tekisi

tuleville sukupolville.
Sanotaan, että “vihtahousu”
on tuhanten juonten mestari. Näinkö hän nyt on kääntänyt monien päättäjien ajatukset toisaalle niistä tärkeimmistä
asioista?
Ari Lehtimäki
Kurikan Perussuomalaiset

Lähipalveluilla kevennetään hiilikuormaa
KUNTIEN sosiaali- ja terveyspalveluiden ulkoistaminen on kauhistelun aiheena jatkuvasti, viimeksi sitä pelkäsi Itä-Suomen
yliopiston hyvinvointioikeuden
ja lainsäädäntötutkimuksen
professori Eeva Nykänen (KSML
22.11.). Professori pelkää, että
jos eduskunta ei hyväksy soteuudistusta, niin kunnat alkavat
tehdä holtittomasti ulkoistuksia. Pelko ja huoli lienevät kuitenkin aiheettomia, kun seuraa
tehtyjä ulkoistuksia.
Kuntaliiton julkaisussa (28.11.)
Kuntaliiton pääekonomistin Minna Punakallion mukaan
näyttää siltä, että pienet kunnat
ovat saavuttaneet kustannusetuja viime vuosina yleistyneiden sosiaali- ja terveyspalve-

lujen kokonaisulkoistusten
kautta. Hyvinvointiala HALI ry
julkisti teettämänsä selvityksen
kokonaisulkoistusten vaikutuksista. Tutkijatohtori Esa Jokisen
selvityksen mukaan ulkoistukset ovat tuoneet kunnille säästöjä ja hillinneet kustannusten
nousua.
Sote-yhteisyrityksiä on tehty jo useiden vuosien ajan, esimerkiksi Jämsässä lähipalvelut
ja työpaikat säilyvät perustamalla yhteisyritys asiantuntijayrityksen kanssa. Naapurikunnassa Pirkanmaan
sairaanhoitopiiri remontoi sairaalan ja jätti sen sitten tyhjäksi,
sama uhka oli myös Jämsässä.
Kaupungin asiantuntijat arvioivat vuosittain oman sote-so-

pimuksen toteutumista, eikä
laatureklamaatioita ole tarvittu. Kuntalaiset ovat tyytyväisiä,
kun hiilijalanjälkeä ei tarvitse
kasvattaa kulkemalla Jyväskylään tai Tampereelle.
Onko meille jäänyt autonomian ajalta harhakäsitys, että iso
ja julkinen vain hallitsee asiat,
kun ministeriökin ajoittain uhkailee? Nyt kun CO2-kuormitus pitää saada hallintaan, olisi
hyvä saada myös ympäristöministeriön lausunto lähipalvelujen vaikutuksesta ilmastotavoitteisiin.
Esko Järvenpää
valtuutettu (ps.), Jämsä

Yhden asian mies?
MINUN asiani on: suomalaiset
ensin ja mitä se tarkoittaa? Kaikenlainen rahan kylväminen
tarkoituksiin, jotka eivät lisää
oman väestön hyvinvointia on
lopetettava.
Haittamaahanmuuton vastustaminen on ensimmäinen ja tärkein asia. Se on järkevää talouspolitiikkaa. Mitään muutakaan
asiaa ei varojen puutteessa voida ratkaista, jos maahanmuuton kuluja ei saada kuriin.
Se on myös sosiaali- ja terveyspolitiikkaa, sillä ihmisten
vyöry meille täysin vieraista sopeutumattomista kulttuureista
asettaa yhteiskunnan sellaisten
haasteiden eteen, että niitä on
täysin mahdoton ratkaista.
Kyse on myös laajasti kansalaisten turvallisuudesta. Emme
halua yhteiskuntaa, jossa kaikenlainen väkivalta kantaväestöä kohtaan on vakava uhka.
Se on myös tasa-arvokysymys,
emme myöskään hyväksy vieraan kulttuurin vaatimusta aset-

taa naiset toisarvoiseen asemaan.
Ennen kaikkea kysymys on
läntisen sivilisaation tulevaisuudesta. Millaisen yhteiskunnan jätämme lapsillemme ja tuleville sukupolville? Onko se
barbaria, missä lopulta vähemmistönä kamppailemme olemassaolosta? En hyväksy meneillään olevaa hölmöyttä.
Monikulttuurisuusoppi on kollektiivista hulluutta, joka kieltäytyy näkemästä todellisuutta.
Gettoja, palavia autoja, raakaa
väkivaltaa ja ammuskeluja kaduilla. “Ei saa antaa pelolle valtaa”, voiko olla mielettömämpää
hokemaa, jokaisen terrori-iskun
jälkeen Euroopassa?
Suomalainen kansallisvaltio, joka takaa turvallisuutemme ja hyvinvointimme, on minun asiani!
Veijo Lappalainen (ps.)
Hyvinkää

Eurooppa on tehnyt osansa
HILLARY CLINTONIN mukaan
Euroopan on lähetettävä selvä
viesti, ettei se kykene enää tarjoamaan turvapaikkaa ja apua
nykyistä enempää. Hän katsoo, että Euroopan ja poliittisen keskusta-vasemmiston olisi syytä ottaa tiukempi kanta
maahanmuuttoon ja neuvoo
Eurooppaa hillitsemään maahanmuuttoa. “Mielestäni Euroopan täytyy saada maahanmuuttokysymys haltuun, sillä juuri se
sytytti liekit”, Clinton toteaa (IL
23.11.).
Nyt Clinton tarjoaa samaa reseptiä, jota ns. oikeistopopulistiset puolueet ja liikkeet tarjosivat jo “pakolaisaallon” alkaessa
ja sen jälkeen. Yhtäältä yhtenäistä ja yhteen hiileen puhaltavaa kansaa on vaikeampi
ulkoapäin manipuloida, sillä tosiasioiden edessä monen vene
alkaa kääntyä reaalitodellisuuteen. Äärisuvaitsevaisuus on synonyymi välinpitämättömyydelle ja vastuuttomuudelle.
Jos Eurooppa on nyt tehnyt
osansa eli on tullut niin sano-

tusti auttamisen resurssit täyteen, niin mikä hyöty tästä kaikesta oli? Maassa on kymmeniä
tuhansia ihmisiä eri motiiveilla,
Euroopassa miljoonittain, eikä
lähtömaiden tilanteessa ole tapahtunut yhtään mitään parannusta.
Ihmiset muodostavat yhteiskunnan. On yhteiskunta A, joka
toimii ja ihmisillä on pääosin
hyvä elää ja olla siellä. Sitten on
yhteiskunta B, joka on sisäisesti
sekasorrossa ja turvaton, koska
ihmiset siellä eivät tule toimeen
keskenään eivätkä naapureiden kanssa. Mikä käsittämätön
ihme saa jotkut luulemaan ja
uskomaan, että jos ihmiset yhteiskunnasta B siirretään yhteiskuntaan A, niin tilanne paranee
molemmissa yhteiskunnissa?
Eurooppa on todellakin tehnyt osansa. Afrikan ja Lähi-idän
ongelmien ydin on väestöräjähdys, eikä syy ja vastuu ole eurooppalaisten.
Airi Pulkkinen
Kuopio

Täyttääkö Suomi koskaan 200 vuotta?
MINUN pienen mieleni vetää
aina nöyräksi ajatus siitä, miten meitä aiemmat sukupolvemme ovat taistelleet ja työskennelleet sen puolesta, mitä
meillä nyt on. Oma kieli, oma
kulttuuri, oma vapaus. Ainakin
periaatteessa.
Kun menemme tästä 100
vuotta eteenpäin, mitä meillä on? Mieti hetki, millaisessa maassa haluat lastesi ja lastenlastesi elävän. Minulle se
on ollut pitkän aikaa jo selvää.
Rakastan tätä maata ja haluan,
että myös jälkipolveni sadan
vuoden päästä rakastavat tätä
maata, kun he juhlivat Suomen 200-juhlavuotta.
Haluan, että heillä on oma
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kieli. Oma kulttuuri, oma uskonto. Haluan, että suvivirsi
soi kevätjuhlissa. Haluan, että
he tuntevat olevansa turvassa,
sellaisessa turvassa, missä itse
tunsin olevani, kun pienenä
juoksin auringonkukkapelloilla, onnellisena pienenä mukulana. Haluan heille vapauden
päättää omista asioistaan, siitä, mihin rahat menevät, kuka
niistä päättää. Haluan demokratian toimivan. Haluan, että
siihen mennessä EU on hajonnut pienimmän haitan periaatteella. Ja esimerkiksi täällä
voi kylvää kesantopeltoon auringonkukkia ihmisten iloksi.
En ole koskaan päässyt äänestämään EU-jäsenyydestä.

Olen kuitenkin joutunut kärsimään monista EU:n mukanaan
tuomista haitoista. Haluan,
että lapsenlapseni voivat ylpeydellä sanoa olevansa suomalaisia, katsoa ympärillensä
ja nähdä sen suomalaisen yhteenkuuluvuuden, sen sisun ja
tahdonvoiman, mikä meidän
pienessä kansassamme kytee
syvällä.
Haluan rakentaa tätä maata
omalta osaltani, omalla vahtivuorollani niin, että siitä tulee
lapsilleni parempi paikka kuin
mitä se oli silloin kun minä
synnyin. Aion tehdä kaikkeni,
jotta voin omalta osaltani jättää jälkeeni maan ja kansan,
joka voi hyvin, on turvassa ja
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saa elää tässä maassa.
Aion taistella tämän valtion
puolesta. Aion taistella tämän
kansan, tämän kielen, tämän
kulttuurin puolesta. Suomalaisuudesta en luovu, enkä aio

luopua mistään, mikä meistä suomalaisia tekee. Rakastan
tätä maata. Sen luontoa, sen
lippua, sen kansaa.
Auri Siika-aho (ps.)

En etsi valtaa loistoa

Suomalaisten julma kohtelu
ei ollut uutinen Ylelle
MALESIASSA lahjoituskyniä
jakaneiden ja siksi pidätettyjen suomalaisten kristittyjen
ryhmä pääsi Jumalan ja uskovien esirukousten vaikutuksesta palaamaan Suomeen.
Päivän tv-uutisissa MTV antoi noin parin lauseen verran
uutisaikaa palanneita edustaneelle Joosua Missio ry:n toiminnanjohtaja Timo Valtosen
haastattelulle. Veronmaksajien täysin pakkorahoittama
Yle ei antanut seuraamiseni
mukaan minuuttiakaan ohjelma-aikaa sille, että Suomen
kansalaisia oli kohdeltu julmasti riittämättömän vedensaannin muodossa Malesiassa, jossa he olivat nestehukan
kourissa ja hengenvaarassa.
Mikä sulki Ylen suun asiassa? Tämä onkin mielenkiintoinen kysymys. Yle ei halunnut uutisoida mitään tästä
kidutuksesta, koska se olisi silloin joutunut suhtautumaan kriittisesti islamilaiseen
Malesiaan ja sen viranomaisiin. Tämä kriittisyys olisi ollut
täysin vastoin Ylen linjanaan
harjoittamaa islamin ihan-

nointia jonain “rauhan uskontona”, josta ei lähtökohtaisesti
koskaan Ylen toimesta uutisoida mitään kielteistä.
Oheisperusteina Ylen vaikenemiselle olivat luonnollisesti se, että Valtonen on toiminut kansanedustaja Mika
Niikon (ps.) vaalipäällikkönä ja se, että pidätetyt olivat kristittyjä. Tapaus osoittaa, että “rauha” oli kaukana
kristittyjen kohtelusta. Heidät
vietiin kuin murhamiehet käsiraudoissa autoon ja kuulusteluihin.
Islam on tapauksen tuoreenkin näytön nojalla väkivaltainen ja täysin mielivaltainen uskonto, johon ei kuulu
mitään ihmisoikeuksia. Lahjoituskynien jakamisesta olisi saattanut saada jopa viiden
vuoden ehdottoman vankeustuomion hirvittävissä
olosuhteissa. Onneksi Jumala
esti sen toimeenpanon.
Sakari Sormunen
ruiskumestari evp.,yrittäjä
(ps.), Hollola

PA LV E L U KO R T T I
Haluan liittyä Perussuomalaiset-puolueeseen
25 euron jäsenmaksuun sisältyy
Perussuomalainen-lehden vuosikerta
Haluan tilata ainoastaan Perussuomalainen-lehden:
Vuositilaus 30 euroa

EN etsi valtaa loistoa on yksi
rakkaimmista joululauluistamme yhdessä Sylvian joululaulun kanssa. Tekijätkin ovat
parhaat mahdolliset säveltäjämestarimme Jean Sibelius ja
suuri satukirjailijamme Sakari Topelius, joka raskaiden katovuosien jälkeen 1880-luvulla nöyrästi pyytää joulurauhaa
ja Jumalan Sanan valoa sydämiimme ja koteihimme, jotta
puolestaan voisimme niitä välittää eteenpäin. Niinpä tästä
laulusta onkin sanottu sen olevan koko joululaulukirjallisuutemme herkintä uskonnollista
runoutta, jolla on sanottavaa
jokaisen ajan ihmisille – myös
meille tämän päivän joulun
viettäjille.
Jouluaamun varhaisjumalanpalveluksissa luetaan profeetta Jesajan ennustus: ”Kansa, joka pimeydessä vaeltaa,
näkee suuren valon. Niille, jotka asuvat kuoleman varjon
maassa, loistaa kirkkaus.” Yhdessä jouluvirressäkin sanotaan: ”Synkkä yö maan peitti aivan, vaan meitä sääli Herra
taivaan ja lausui: tulkoon valkeus. Saapui Kristus, yömme
haihtui ja päivään pimeys jo
vaihtui, näin koitti kirkkaus”.
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Tässä onkin kiteytetty joulumme suuri koko maailmaamme
koskettava sanoma: seimen lapsen Jeesuksen syntymästä alkoi ihmiskunnalle uusi aikakausi. Jaakko Löytty on sen pukenut
sanoiksi laulussaan: ”Nyt taivaat
avautuvat, laulaa kuoro enkelten. Maan ääriin kantautuu suuri ilouutinen.”
Elämme vuoden kierrossa pimeintä aikaa. Myös maailmantilannetta tarkasteltaessa muu-

taman vuoden takainen
seestynyt rauhan ja optimismin aika on kääntynyt päinvastaiseksi, kylmän sodan
henki on palannut: Syyriassa
on taisteltu vuosikaudet. Lähi-itä muutenkin on kuin ruutitynnyri. Krimin valtauksesta
alkanut sotatila jatkuu Itä-Ukrainassa ja nyt venäläiset ovat
sulkeneet ukrainalaisten kulun Asovanmereltä Mustalle merelle. Vakavat terroriteot
ympäri Eurooppaa ovat tulleet jokapäiväisiksi ulottuen
jo jopa Suomen Turkuunkin.
Tämä on tätä päivää.
Kaikesta huolimatta ja ehkä
juuri siksi joulun Jeesus-lapsi
tuo meille uuden valon ja toivon: ”Armon lapset kokoontukaa Vapahtajan seimen luo,
ikävöivät ihastukaa: Herra uuden päivän suo. Nähkää Jumalamme työ: päättynyt on
synnin yö. Tulkaa köyhät, onnettomat, aarteenne on seimessä, tulkaa huonot, arvottomat, riemastukaa hengessä.
Jeesus antaa autuuden, uupuneet hän armahtaa, lahjaksi
vain armon saa.”
Anssi Joutsenlahti
rovasti, Kankaanpää

Perussuomalaisen nipputilaukset

Kokoukset ja
tapahtumat
ILMOITA yhdistyksesi
kokoukset ja tapahtumat
lehden aineistopäivään
mennessä osoitteella:
tapahtumat@
perussuomalaiset.fi
Muista laittaa ilmoitukseen
tapahtuman nimi, paikka,
osoite, päivämäärä ja
kellonaika.

Perussuomalainen-lehteä voi tilata
tapahtumiin ja yleiseen jakeluun
uudesta osoitteesta.
ILMOITA tilattavien lehtien määrä ja mihin tarkoitukseen
lehdet ovat tulossa. Muista laittaa tilaukseen yhteystietosi ja
lehtinippujen toimitusosoite. Laita mukaan myös vastaanottajan puhelinnumero.
TOIMITUS varaa itselleen oikeuden päättää lehtitilausten
määrästä ja toimituksesta. Tilaukset täytyy lähettää halutun
numeron aineistopäivänä.
AINEISTOPÄIVÄT löytyvät perussuomalaisten nettisivuilta.

Tilaa lehtiä: lehtitilaukset@perussuomalaiset.fi
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