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SAIRAANHOITAJAKSI opiskele-
va lähihoitaja Sanna Antikainen on 
toisen kauden perussuomalaisval-
tuutettu Outokummusta, jolla on pit-
kä kokemus työskentelystä erityisesti 
vanhustenhoidon ja mielenterveys-
asioiden parissa. 

30-vuotias Antikainen on kuulunut 
perussuomalaisiin koko aikuisikänsä, 
18-vuotiaasta saakka. Viime eduskun-
tavaaleissa hän sai 1 540 ääntä, joka 
oli varsin hyvä tulos Pohjois-Karja-
lassa.

- Näissä vaaleissa pääteemani on 
Suomen turvallisuus. Vuoden 2015 ta-
pahtumat, jolloin Suomeen tuli yli 
30 000 nuorta miestä Irakista, eivät 
saa tapahtua uudelleen, ei myöskään 
vuoden 2017 terroristi-isku. Haluan 
turvallisen tulevaisuuden niin omille 
kuin kaikkien muidenkin lapsille, sa-
noo Antikainen.

Antikaisen omaan perheeseen kuu-
luvat aviomies ja kaksi poikaa. Ou-
tokummussa hän on tällä hetkel-
lä valtuustoryhmän puheenjohtaja ja 
kunnanhallituksen varapuheenjoh-
taja.

Hallituksen leikkaus-
politiikka kestämätöntä

Turvallisuusteeman lisäksi Anti-
kaiselle on tärkeää suomalaisten hei-
kompien ja vähäosaisten puolusta-
minen. Nykyhallituksen harjoittama 
leikkauspolitiikka esimerkiksi lapsi-
perheiltä, eläkeläisiltä, vammaisilta ja 

Pohjois-Karjalan perussuomalaiset naiskansanedustaja-
ehdokkaat Sanna Antikainen ja Outi Mara ovat molemmat 
kokeneita terveydenhoidon ammattilaisia, joita yhdistävät 
myös samankaltaiset mielipiteet ja arvomaailma.

Nykyhallituksen 
harjoittama

leikkauspolitiikka on 
täysin kestämätöntä ja 

sen on loputtava.

Teemoina turvallisuus, terveys ja toimeentulo

saada Suomeenkin, Antikainen pohtii.

Järjestelmä ei 
kannattele kaikkia

Antikainen liittyy läheisesti myös jo-
ensuulaisen toimintaterapeutti Outi 
Maran aktivoitumiseen politiikas-
sa, joka tapahtui vuoden 2015 edus-
kuntavaalien yhteydessä. Omaa eh-
dokasta hakenut Mara sai Antikaisen 
ykkösvaihtoehdoksi joka ikisessä vaa-
likoneessa. 

Erikoisesta ilmiöstä hämmentynyt 
Mara otti Antikaiseen yhteyttä, he ta-
pasivat ja siitä lähti alkuun Outi Ma-
ran poliittinen ura.

- Toki olen perussuomalainen aat-
teiltani ja arvomaailmaltani ollut 
aina. Työssäni tapaan paljon ihmi-
siä, jotka sairastuttuaan putoavat yh-
teiskunnan ulkopuolelle hyvinkin no-
peasti. Järjestelmä ei kauhean hyvin 
kannattele kaikkia, Mara sanoo.

Juuri 44 vuotta täyttänyt Mara on 
ehtinyt olla tekemisissä sote-asioiden 
kanssa jo parikymmentä vuotta. Siun 
sotella hän oli töissä 14 vuotta, kun-
nes viime syksynä sanoi itsensä irti ja 
alkoi päätoimiseksi mikroyrittäjäk-
si käden ja yläraajan kuntoutukseen 
erikoistuneena toimintaterapeuttina 
Pihlajalinnassa ja Terveystalolla.

Pohjois-Karjalan naisehdokkaat 
haluavat suomalaisten asiat kuntoon

Sanna Antikainen 
ja Outi Mara ovat 
voimakastahtoisia ja 
aikaansaavia perus-
suomalaisia naisia.

lapsilta on täysin kestämätöntä ja sen 
on loputtava. 

Antikaisen mielestä on erikoista, 
että vastaanottokeskuksissa on varaa 
tarjota kymmenille tuhansille maa-
hantulijoille täysi ylläpito samaan ai-
kaan, kun Suomessa elää noin 7 000 
koditonta ja Helsingin kaupungin vä-
kiluvun verran pienituloisia ja köyhiä.

- Lapsivähennys pitäisi ottaa käyt-
töön uudelleen, omaishoidon tuki pi-
täisi saada verovapaaksi ja aktiivimal-
li joutaisi jo roskakoriin. Vakavista 
rikoksista annetut tuomiot ovat täysin 
naurettavia. Tuomioiden jakamisessa 
pitäisi ottaa huomioon myös kansan 
oikeustaju esimerkiksi seksuaaliri-
kosten kohdalla, Antikainen luettelee 
teemojaan.

Sisäilmasairastuneiden ja 
FAS-vauvojen puolesta

Itsekin sisäilmasta sairastunut Anti-
kainen kannattaa perussuomalaisten 
esittämien sisäilmakeskusten perus-
tamista. Hallituksen tulisi investoida 
myös homerakennusten kunnostami-
seen. Sitä kautta Suomeen saataisiin 
myös työpaikkoja.

- Suomessa on myös paljon alkoho-
lin vaurioittamia lapsia, joiden hoi-
toon tulisi panostaa. Joka vuosi Suo-
messa syntyy noin 600 FAS-vauvaa ja 
1 300 sikiön kehitys on vaarassa alko-
holinkäytön vuoksi. Esimerkiksi Nor-
jassa on keskuksia, joihin FAS-lasten 
hoito on keskitetty. Sellaisia pitäisi 

Lupaukset pidetään

Mara on hyvin otettu siitä kunnias-
ta, että saa olla mukana eduskunta-
vaaliehdokkaana, vaikka hänen oma 
poliittinen uransa ei olekaan vie-
lä pitkä. Tällä hetkellä Mara on 2. 
varavaltuutettu Joensuussa, sote-
neuvottelukunnan jäsen ja kaupunki-
rakennelautakunnan varajäsen. Hän 
on myös Joensuun Perussuomalaisten 
hallituksen jäsen, Pohjois-Karjalan 
piirihallituksen jäsen ja Pohjois-Kar-
jalan PerusNaisten sihteeri.

- Jos nyt aikaisemman sohvalla mu-
risemisen sijaan pääsisi oikeasti teke-
mään asioille jotain. Olen luonteeltani 
sellainen, että jos en jotain osaa, niin 
opettelen ja jos en jotain tiedä, niin 
selvitän asian. Ja jos jotain luvataan, 
niin se myös pidetään, Mara kertoo.

Oppisopimuskoulutusta ja 
syrjäytymisen ehkäisyä

Maran vaaliteemat ovat pitkälti sa-
mat kuin kunnallisvaaleissakin. Tär-
keimpänä teemana esiin nousevat 
koulujen ja muiden julkisten raken-
nusten homeongelmat. Mara on itse-
kin joutunut sairaalalta väistötiloihin 
ja myös hänen lapsensa ovat kärsineet 
homeongelmasta koulussa.

- Toinen tärkeä teema on oppiso-
pimuskoulutuksen kehittäminen ja 
nuorten syrjäytymisen ehkäisy. Huo-
mio on kiinnitettävä siihen, että jo 
yläasteella tulee olla riittävästi resurs-
seja nuorten tukemiseen oppimisvai-
keuksissa, Mara sanoo.

TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVA PS ARKISTO
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Koskinen jatkaa yksimielisesti 
Pohjois-Karjalan piirin johdossa

POHJOISKARJALAN Perus-
suomalaisten piiri ry piti syys-
kokouksensa Lieksassa. Koko-
uksessa olivat vieraina Lieksan 
kaupunginjohtaja Jarkko Määt-
tänen, joka kertoi kokousväel-
le Lieksan kaupungin hankkeis-
ta ja tulevaisuudennäkymistä 
sekä perussuomalaisten vara-
puheenjohtaja, kansanedustaja 
Juho Eerola, joka puolestaan toi 
kokoukseen eduskuntaryhmän 
ja puoluetoimiston terveisiä.

Kokousväki kävi hyvin vilkas-
ta keskustelua ja lähetti Eerolan 
myötä terveisiä eduskuntaan. 
Kokousväki vaati yksimielises-
ti, että GCM-sopimusta ei tule 
hyväksyä, olipa se sitova tai ei. 
Koska Suomella on taipumus 
esiintyä EU:n mallioppilaana 
kaikessa, niin tätäkin tultaisiin 
noudattamaan pilkuntarkas-
ti, vaikkei se siihen velvoittaisi-
kaan. Ylipäätään kokousväkeä 
ihmetytti Suomen hallituksen 
toiminta, että näin merkittävää 
linjausta ollaan ajamassa sisään 
ilman eduskunnan perusteellis-

ta käsittelyä tai edes päättäjien 
mahdollisuutta perehtyä asia-
kirjaan.

Niin Lieksan kaupunki kuin 
Perussuomalaisten Pohjois-Kar-
jalan piirikin piti erittäin tärkeä-
nä huolehtia riittävästä liiken-
neverkkorahoituksesta, jotta se 
ei aseta esteitä maakunnan ke-
hittymiselle. Kokouksessa kriti-
soitiin voimakassanaisesti ny-
kyistä tiestön kuntoa ja sen 
edelleen rapautumista. Pelät-
tiin, ettei se pysty piakkoin enää 
palvelemaan tarpeitaan edes 
välttävästi. Kokous evästikin asi-
asta Eerolaa suorastaan lämpi-
min tuntein.

Kokouksessa keskusteltiin 
myös nykyisestä Pohjois-Karja-
lan sote-tilanteesta ja asia luon-
nollisesti herätti runsaasti kes-
kustelua. Piirikokous oli hyvin 
huolestunut vallitsevasta ke-
hitystilanteesta ja vaati Siun 
Sotelta pikaisia parannustoimia 
todettuihin ja yleisesti tiedos-
sa oleviin ongelmakohtiin, niin 
asiakkaiden, omistajien kuin yh-

teistyökumppaneidenkin suun-
taan.

Toisen asteen ammatillinen 
koulutus oli myös hyvin vahvas-
ti kokouksessa esillä. Perussuo-
malaiset vaativat parannuksia 
koulutuksen laatuun ja erityi-
sesti lähiopetuksen lisäämistä.

Kokous itsessään oli hyvin yk-
situumainen ja hyvähenkinen. 
Piirin puheenjohtajana jatkaa 
nyt kolmannelle kaudelle valit-
tu Marko Koskinen. Valinta oli 
yksimielinen ja se suoritettiin il-
man äänestystä.

- Politiikka vaatii kaikilta siihen 
osallistuvilta ja erityisesti meil-
tä perussuomalaisilta vahvaa 
persnahkaa ja lehmän hermoja. 
Meidän tulee muistaa, että mei-
dän poliittiset vastustajamme 
ovat muissa puolueissa ja ehkä 
hieman valtamediassakin, mut-
ta eivät varmasti meidän omis-
sa joukoissamme, Koskinen 
evästi omiaan vaalikevääseen.

Pohjois-Karjalan piiri

KAAKONKULMAN Perussuoma-
laiset ry:n syyskokous pidettiin 
Sammontalolla Virojoella. Koko-
uksessa oli paikalla toistakym-
mentä läsnäolijaa. Kokouksen 
puheenjohtajana toimi kansan-
edustaja ja -ehdokas Juho Ee-
rola Kotkasta. Paikalla oli myös 
Kymen piirin puheenjohtaja, 
kansanedustajaehdokas Ilpo 
Heltimoinen Lappeenrannasta. 
Paikallisyhdistyksen pitkäaikai-
nen puheenjohtaja Charles Ny-

berg luopui tehtävästään ja uu-
deksi puheenjohtajaksi valittiin 
Anja Kivelä. Hallituksen muut 
jäsenet ovat Jari Harju, Jaana Ta-
kala, Sanna Malm, Riitta Kievari 
sekä Juhani Vartiala. 

Uuden hallituksen yksi tavoi-
te on vuoden aikana kaksin-
kertaistaa paikallisyhdistyksen 
jäsenmäärä. Myös naapurikun-
nasta Miehikkälästä toivotaan 
jäseniä perussuomalaisiin. Yksi 
tärkeimmistä tehtävistä on kui-

tenkin kuunnella kuntalaisia ja 
auttaa heitä tärkeissä asioissa. 
Toivomme olevamme helposti 
lähestyttäviä, joille mikään asia 
ei ole niin pieni, ettei se olisi 
meille tärkeä. Positiivisella mie-
lellä mennään ja teemalla Jo-
tain rajaa!

Kaakonkulman 
Perussuomalaiset

Kaakonkulman Perussuomalaisissa 
naisenergiaa

Marko Koski-
nen aloittaa 
kolmannen 
kautensa Poh-
jois-Karjalan 
piirin puheen-
johtajana.

Teuvan Perussuomalaisten puheenjohtaja Eliisa Panttila 
lahjoitti yhdistyksensä puolesta kotikuntansa kirjastoon Hege 
Storhaugin menestysteoksen Islam, yhdestoista vitsaus. Kirjan 
vastaanotti kirjastonjohtaja Aki Rossi.

Kuntalaisten vapaa 
tiedonsaanti tärkeää 
perussuomalaisille
TEUVAN Perussuomalaiset lah-
joittivat kotikuntansa kirjastoon 
Hege Storhaugin menestyksek-
kään tietokirjan Islam, yhdes-
toista vitsaus.

- Idea tähän tuli kuntalaisel-
ta, joka halusi lainata keväällä 
Teuvan kirjastosta kirjan, jota ei 
täällä ollut, ja se tilattiin hänel-
le Isonkyrön kirjastosta asti, ker-
too Teuvan Perussuomalaisten 
puheenjohtaja Eliisa Panttila.

- Haluamme, että kuntalaisilla 
on mahdollisuus saada syven-
tävää tietoa niistäkin suomalai-
sia koskettavista ajankohtaisista 
asioista, joista valtamedia ei ha-
lua kertoa. Siksi halusimme lah-
joittaa kirjan kirjastoomme toi-
voen sen kiertävän ahkerasti 
lainaajien käsissä.

Kirjan vastaanotti Teuvan kun-
nan puolesta kirjastonjohtaja 
Aki Rossi.

Norjalainen kirjailija ja ihmis-
oikeusaktivisti Hege Storhaug 
tarkastelee teoksessaan EU:n 
harjoittaman pakolaispolitiikan 
kautta rajusti levinneen islamin 
ilmenemistä pohjoismaisissa 
yhteiskunnissa ja laajemmin Eu-
roopassa.

Kirja kuvaa käytännönlähei-
sesti muutoksia kansalaisten ja 
yhteiskunnallisten toimijoiden 
elämässä. Storhaug on asunut 
Pakistanissa kaksi vuotta ja on 
tutkinut aihepiiriä myös empii-
risesti eri maissa. Hän toimii Hu-

man Rights Service -järjestön 
tiedottajana.

Ilmestyessään vuonna 2015 
kirja Islam, yhdestoista vitsaus 
oli Norjan suurimpia bestselle-
reitä, vaikka valtamedia jätti sen 
suurimmaksi osaksi huomiotta. 
Kirja yritettiin ja yritetään edel-
leenkin häivyttää vaikenemalla.

Suomessakaan Storhaugin an-
siokas keväällä ilmestynyt kir-
jan suomennos ei ole saanut 
huomiota valtamediassa joh-
tuen maahanmuuttokeskuste-
lua vaientavasta vastakkaisesta 
agendasta

- Valitettavasti meilläkin on 
vallitsevaa asiallisen ja tietoon 
perustuvan näkökulman vähäi-
syys tunnepitoisessa ja usein 
vääristyneessä julkisessa kes-
kustelussa. Tästä syystä perus-
suomalaisten herättelemä ja 
ylläpitämä keskustelu on eri-
tyisen tärkeää. Eurobarometrin 
mukaan turvallisuus ja maahan-
muutto ovat kuitenkin euroop-
palaisille tärkeämpiä teemoja 
kuin ilmastomuutos, vaikka täs-
säkin tapauksessa Yle vääriste-
lee totuutta. Yle suoltaakin nyt 
tarkoituksenhakuisesti sadoit-
tain ilmastoalarmistisia uutisia 
pyrkien kääntämään huomion 
pois maahanmuuton räikeistä 
ongelmista, painottaa Panttila.

Teuvan Perussuomalaiset

Pohjois-Karjalan piiri valitsi lisää 
eduskuntavaaliehdokkaita
PERUSSUOMALAISTEN Poh-
jois-Karjalan piiri on täydentä-
nyt eduskuntavaaliehdokaslis-
tojaan kahdella ehdokkaalla. 
Piirin kokousessa ehdolle ni-
mettiin Outi Mara ja Osmo Kok-
ko Joensuusta. 

Aiemmin piirin kevätkoko-
uksessa nimettyjä ehdokkai-
ta ovat Sanna Antikainen (Ou-
tokumpu), Mika Hiltunen 
(Kontiolahti), Marko Koskinen 
(Kitee) ja Jussi Wihonen (Joen-
suu). 
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Lapualla kampanjoitiin 
hyvillä mielin
LAPUAN perussuomalaisten to-
ritapahtuma pyhäinmiestenpäi-
vänä toi paljon positiivista pa-
lautetta perussuomalaisille.

Vaalitorilla olivat mukana 
eduskuntavaaliehdokkaat Jukka 
Kangasniemi, Päivi Karppi, Jukka 
Mäkynen, Micael Westerholm ja 
seurakuntavaaliehdokkaat Tero 
Juupajärvi, Suvi Syrjälä, Riitta 
Kangasluoma ja Martti Kupari.

- Eihän tästä voi kuin antaa 
täydet pinnat lapualaisten ak-
tiivisuudelle. Hyvä tunnelma 
ja positiivinen mieli tarttuivat 
kaikkiin kävijöihin. Perussuo-
malaisuus puree näköjään erin-
omaisesti myös täällä. Tällainen 
paikallinen tapahtuma, jos-
sa esittäytyivät niin lapualaiset 
seurakuntavaaliehdokkaat kuin 
piirin eduskuntavaaliehdok-

kaatkin, toimi hyvin. Lapualla 
oli hyvä tilaisuus vaihtaa paik-
kakuntalaisten kanssa ajatuksia 
päivänpolitiikasta, sanoi alajär-
veläinen eduskuntavaaliehdo-
kas Jukka Kangastie.

 Paikallisyhdistyksen puheen-
johtaja Tero Juupajärvi oli myös 
näkemäänsä tyytyväinen.

- Kyllä meillä on vakaa tarkoi-
tus jatkaa näitä toritapahtumia, 
vaikka meillä ei nyt omaa edus-
kuntavaaliehdokasta olekaan. 
Olemme mukana pönkittämäs-
sä perussuomalaisten voittoa 
kevään vaaleissa. Seurakunta-
vaaliehdokkaillemme tällainen 
äänestäjien tapaaminen palve-
li myös hyvin heidän kampan-
jointiaan.

Juha Rantala

Perussuomalaiset Vaasan torilla
PERUSSUOMALAISET eduskun-
ta- ja seurakuntavaaliehdok-
kaat esittäytyivät vaasalaisille 
paikallisella Kauppatorilla. Syk-
syinen sää suosi, aurinko paistoi 
ja makkara lisukkeineen kelpasi 
taas kummasti paikallisille.

- Piti tulla ehdottomasti mu-
kaan kannustamaan paikalli-
sia seurakuntavaaliehdokkai-
ta heidän kampanjoidessaan 
onnistuneesti torilla. Ja olihan 
meitä mukana muutama kan-
sanedustajaehdokaskin. Vas-
taanotto oli hyvä niin kuin tääl-
lä Vaasassa aina ennenkin on 
ollut ja saimme kummasti lisä-
virtaa tekemisiimme, hykerteli 

hyväntuulinen Perussuomalais-
ten Etelä-Pohjanmaan piirin pu-
heenjohtaja Jukka Mäkynen.

Mäkysen lisäksi kansanedus-
tajaehdokkaista olivat paikalla 
vaasalaisvaltuutettu Päivi Karp-
pi ja naapurikunta Mustasaaren 
puolelta Micael Westerholm.

- Torijuttu tuntuu täällä vain 
paranevan. Seurakuntavaaleja 
ajatellen on hienoa, että saim-
me ehdokkaiksi muutamia ai-
van tuoreita kasvoja, kiitteli 
vaalitunnelmassa hyvin viihty-
nyt Mäkynen.

Samoilla linjoilla Mäkysen 
kanssa oli toista kertaa seura-
kuntavaaleissa ehdokkaana ole-

va Risto Rintamäki.
- Me Vaasan Perussuomalai-

set kannamme vastuumme 
myös kirkollisessa päätöksen-
teossa. Ihmisten tapaaminen 
on aina tärkeää, vuorovaiku-
tus keskustelujen kautta antaa 
meille mahdollisuuden kertoa 
kantamme myös näistä seura-
kuntakuvioista. Erityisesti olen 
iloinen siitä, että teltallamme 
kävi paljon nuoria ja opiskelijoi-
ta, joita perussuomalaiset arvot 
aidosti kiinnostivat.

Juha Rantala

KAARINAN Seudun Perussuo-
malaiset ry valitsi Kaarinassa 
pidetyssä syyskokouksessaan 
sauvolaisen Silvia Kosken jatka-
maan yhdistyksen puheenjoh-
tajana. Yhdistyksen toimialuee-
seen kuuluvat Kaarina, Sauvo, 
Kemiönsaari ja Parainen.

Koski on koulutukseltaan 
musiikin maisteri ja musiik-
kipedagogi. Hän on Sauvon 
kunnanvaltuuston 2. varapu-

heenjohtaja, toimii monissa 
luottamustehtävissä ja on Var-
sinais-Suomen Perussuomalais-
ten piirihallituksen jäsen.

Koski näkee yhdistyksen tilan-
teen hyvänä.

- Meillä on yhdistyksessä hyvä 
yhteishenki ja positiivinen teke-
misen meininki. Jäsenmäärä on 
kuluneen vuoden aikana kasva-
nut mukavasti. Perussuomalai-
sen yhteishengen vaaliminen 

ja jäsenmäärän kasvattaminen 
kuuluvat jatkossakin yhdistyk-
semme tavoitteisiin. Tuleva vaa-
likevät tulee näkymään toimin-
nassamme ja aiomme tehdä 
mahdollisimman hyvää ja ta-
voittavaa vaalityötä.

Kaarinan Seudun 
Perussuomalaiset

50-vuotisjuhlaa Kaustisella 
KAUSTISEN Perussuomalaiset 
juhlivat yhdistyksen 50-vuo-
tispäivää 28.9.2018 Kaustisen 
Yrittäjien järjestämän Hurjat 
Hämyilyt -toritapahtuman yh-
teydessä ja sen jälkeen iltamyö-
hään Koskelan lomatalolla illan-
istujaisissa.

Iltapäivästä saapui toritapah-
tumaan myös jo liki perintei-
sesti perussuomalaisten kan-
sanedustaja Arja Juvonen sekä 
aina uskollinen PS-Naisten alue-
vastaava Sinikka Jylhä. Arja sai 
runsaiden halausten kera ker-
toa siitä, mitä vaikutuksia sotel-
la on lähinnä heikompiosaisten 
ja vanhusten tulevaisuuteen ja 
siitä, miten sote-soppa kehittyy. 
Asiasta oli tullut useampi kyse-
lemään ihan varta vasten Arjan 
mietteitä.

Arja sai kiitosta siitä, että hän 
jaksaa pitkien, raskaiden työ-
päivien ja viikkojen jälkeen tul-
la ihmisten pariin niin hymyile-
vänä ja keskittyneenä jokaiseen 

tapaamaansa ihmiseen, ol-
koon kyseessä pieni lapsi tai iä-
käs eläkeläinen. Tälläkin kertaa 
perjantaina heti työpäivän pää-
tyttyä eduskunnssa Arja läh-
ti ajelemaan lähes 500 kilomet-
riä omalla autollaan Kaustiselle. 
Arja myös ihmetteli sitä, miten 
yrittäjämyönteinen Kaustinen 
on, ja kuinka paljon heitä täällä 
pienessä kunnassa onkaan.

Iltajuhlassa syötiin hyvin ja 
kuultiin puolueen ja yhdistyk-
sen pitkää historiaa, siitä piti-
vät huolen perustajat ja pitkäai-
kaiset tekijät, mm. Toivo, Heimo, 
Juhani ja Kalevi. Ilta meni rat-
toisasti ja hyvässä tunnelmas-
sa, jossa Arja muisti lahjalla pu-
heenjohtajaamme Urpoa, joka 
siirtyy kuluvana vuonna työelä-
mästä eläkkeelle ja jolla on tule-
vaisuudessa entistä enemmän 
aikaa puoluetoimintaan.

Tapani Pollari
Kaustisen Perussuomalaiset

Koski jatkaa Kaarinan Seudun 
Perussuomalaisten johdossa

Perussuomalaisten Pohjois-Savon piirin uusi keltainen “Jotain rajaa” -teltta Kuopion torin 
syysmarkkinoilla. Kuvassa Kuopion seudun Perussuomalaisten puheenjohtaja Pia Punkki, 
piirin puheenjohtaja Pia Pentikäinen, Jarmo Auvinen, Vuokko Hämäläinen, Kari Pohjola sekä 
sonkajärveläiset Senja Huusko ja Ilpo Kärkkäinen.

POHJOIS-SAVO

Lapuan Perussuomalaisten seurakuntavaaliehdokkaat Tero 
Juupajärvi, Riitta Kangasluoma, Suvi Syrjälä ja Martti Kupari 
esittäytyivät äänestäjilleen. Kuva: Juha Rantala
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MUURAME
Muuramen Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään perjantaina 
23.11. klo 17 Sport Bar Silve-
rin kokoushuoneessa, Setä-
läntie 2. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Ko-
kouksen jälkeen keilausta 
pikkujoulutunnelmissa. Ter-
vetuloa!

KUOPIO
Perussuomalaisten Pohjois-
Savon piirin väkeä ja PS Sa-
vo-Karjalan eduskuntavaa-
liehdokkaita on mukana 
Savolaisilla suurmarkkinoil-
la Kuopio-hallissa omalla pai-
kalla (paikka 53) koko viikon-
lopun ajan. Tule jututtamaan 
meitä!

HELSINKI
Vuosaaren keskusteluilta 
lauantaina 24.11. klo 15.30-
17.30 Vuosaaren vapaaseura-
kunnan tiloissa, Vuosaarentie 
10. Tervetuloa!

VIHTI
Vihdin Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään lauantaina 
24.11. klo 16 Kuoppanum-
men koululla, Kuoppanum-
mentie 18. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Ter-
vetuloa!

JOUTSA
Joutsan Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään sunnun-
taina 25.11. klo 12 Ravintola 
Huttulan kabinetissa. Käsitel-
lään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Kokouksessa ääni-
oikeutettuja ovat jäsenmak-
sunsa maksaneet jäsenet. 
Tervetuloa!

KUORTANE
Kuortaneen Perussuoma-
laiset ry:n sääntömääräinen 
syyskokous pidetään sun-
nuntaina 25.11. klo 17 Urhei-
luopistolla. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Ko-
koonnutaan ravintolan au-
laan, josta siirrytään yhdessä 
kokoustilaan. Tervetuloa!

TURENKI
Tervetuloa Janakkalan Pe-
russuomalaisten tupailtaan 
maanantaina 26.11. klo 17-
20 Club Paratiisiin tutustu-
maan toimintaamme ja kes-
kustelemaan ajankohtaisista 
asioista. Vieraanamme kan-
sanedustaja Juho Eerola klo 
17-18.30. Kahvitarjoilu.

HAUSJÄRVI
Hausjärven Perussuomalai-

PS Kokoukset & tapahtumat
tapahtumat@perussuomalaiset.fi

sa. Mukana myös poliittinen 
suunnittelija Riikka Purra sekä 
pirkanmaalaisia eduskunta-
vaaliehdokkaita. Tervetuloa!

HELSINKI
Helsingin Perussuomalaiset 
telttailee Hakaniemen maa-
laismarkkinoilla sunnuntaina 
2.12. klo 9-15 Hakaniemen to-
rilla. Kansanedustaja Mika Raa-
tikainen tavattavissa klo 11-12. 
Helsingin Perussuomalaiset 
on mukana myös Haagan to-
rin pikkujoulussa lauantaina 
15.12. klo 10-13. Teltalla tavat-
tavissa perussuomalaisia aktii-
veja, valtuutettuja ja eduskun-
tavaaliehdokkaita. Tervetuloa 
keskustelemaan ajankohtaisis-
ta aiheista ja noutamaan tuo-
re PS-lehti.

KIIMINKI
Kiimingin Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syysko-
kous pidetään sunnuntaina 
2.12. klo 12 osoitteessa Louk-
kojärventie 1, Hannus. Käsi-
tellään sääntömääräiset asi-
at. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Tervetuloa!

RAAHE
Raahen Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään sunnuntaina 2.12. 
klo 12 Raahen teknisessä pal-
velukeskuksessa, Ruskatie 1, 
Pattijoki. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Ter-
vetuloa!

ORIVESI
Oriveden Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään maanantai-
na 3.12. klo 18 kaupunginta-
lon alakerran kerhohuoneessa, 
Keskustie 23. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Tarjo-
amme pullakahvit. Tervetuloa!

HEINOLA
Heinolan Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syysko-
kous pidetään 4.12. klo 18 val-
tuustotalon kahvihuoneella. 
Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsu-
jana hallitus. Tervetuloa!

TURKU
Turun Perussuomalaiset järjes-
tää vapaamuotoisia keskuste-
lutilaisuuksia jokaisen kuukau-
den ensimmäisenä tiistaina klo 
18 alkaen. Joulukuussa keskus-
telukerho kokoontuu tiistaina 
4.12. klo 18-19.30 Panimora-
vintola Koulun sisätiloissa. Ter-
vetuloa mukaan! Yhteyshen-
kilö Turussa: Jyrki Åland, puh. 
044-286 4782.

LAHTI
Lahden Perussuomalaiset osal-
listuvat joulukuun markkinoil-
le keskiviikkona 5.12. klo 8 al-
kaen Lahden kauppatorilla. 
Paikalla eduskuntavaaliehdok-
kaita, valtuutettuja sekä yhdis-
tysaktiiveja. Pipari- ja glögitar-
joilu. Tervetuloa!

Åland Turun Perussuomalaisten 
puheenjohtajaksi
TURUN Perussuomalaiset ry:n 
syyskokous on valinnut uudeksi 
puheenjohtajakseen Jyrki Ålan-
din. Åland, 47, valittiin yksimie-
lisellä päätöksellä. Nykyinen 
puheenjohtaja Kai Sorto ei ha-
kenut jatkokautta paikallisyh-
distyksen johdossa.

Tuore puheenjohtaja Åland 
painotti pitämässään linjapu-
heessa aktiivisen kunnallispoli-
tiikan merkitystä sekä keväällä 
2019 tulevan vaalisuman tär-
keyttä.

- Nyt jos koskaan Suomes-
sa ja Turussa tarvitaan perus-
suomalaista omantunnon ään-
tä päätöksenteossa. Meidän on 
kyettävä näyttämään entistä 

selvemmin, kenen etuja ajam-
me ja seisomaan sanojemme 
takana. Nyt alkaa uusi jälleenra-
kentamisen aikakausi, jolla on 
selkeä tavoite ja päämäärä ajaa 
erityisesti Suomen ja suoma-
laisten kansallista etua, Åland 
sanoo.

Paikallisyhdistyksen hallituk-
sessa jatkavat ensi vuonna-
kin Kai Sorto, Pirjo Lampi, Mika-
el Miikkola, Kasper Holtari, Tarja 
Nenn, Timo Rumpunen ja Jouko 
Laakso. Uusiksi jäseniksi valittiin 
Sanna Paasikivi, Toni Saarinen ja 
Aleksi Saunamäki.

Turun Perussuomalaiset

ALAJÄRVI
Kansanedustajaehdokas ja kau-
punginvaltuutettu Jukka Kan-
gastie valittiin yksimielises-
ti Alajärven Perussuomalaisten 
puheenjohtajaksi. Kangastien 
lisäksi yhdistyksen hallitukseen 
valittiin Anne Matokangas, Heik-
ki Honko, Pasi Siirilä, Markus Jär-
velä, Orvo Kantonen ja Niko Mä-
kelä. 

JALASJÄRVI
Jalasjärven Perussuomalaiset 
valitsivat syyskokouksessaan 
Martti Alkulan yhdistyksen pu-
heenjohtajaksi. Alkulan lisäksi 
yhdistyksen hallitukseen valit-
tiin Jenni Sippola, Heidi Pihlaja, 
Jenni Kiviniemi, Tapani Hauta-
mäki, Arja Viitala ja Matti Hei-
nonen. 

KAUHAJOKI
Tapio Pihlaja jatkaa Kauhajoen 
Perussuomalaisten puheenjoh-
tajana. Pihlajan lisäksi yhdistyk-
sen hallitukseen valittiin Mika 
Muurimäki, Marko Ylinen, Juk-
ka-Pekka Taivalmäki, Veli Rajala, 
Riitta Myllyaho, Pertti Järviniemi, 
Karisamuli Korpela ja Heikki Aho. 

LAPPAJÄRVI
Lappajärven Perussuomalaisten 
syyskokouksessa Arvi Kangas-
tie valittiin yhdistyksen uudek-
si puheenjohtajaksi. Kangastien 
lisäksi yhdistyksen hallitukseen 
valittiin Reijo Keto, Matti Peltola, 
Aku Juttuniemi, Ahti Kautiainen 
ja Timo Lintu.

LAPUA
Tero Juupajärvi jatkaa Lapuan 
Perussuomalaisten puheenjoh-
tajana. Yhdistyksen sihteerik-
si valittiin Alpo Kankaanpää ja 
muiksi hallituksen jäseniksi Riit-
ta Kangasluoma, Sini Syrjälä ja 
Toini Juupajärvi.

HENKILÖVALINTOJA
MUSTASAARI
Kansanedustajaehdokas, Pe-
russuomalaisten Etelä-Poh-
janmaan piirin toinen varapu-
heenjohtaja ja kuntavaltuutettu 
Micael Westerholm jatkaa yksi-
mielisesti Mustasaaren Perus-
suomalaisten puheenjohtajana. 
Westerholmin lisäksi yhdistyk-
sen hallitukseen vuodelle 2019 
valittiin Heidi Aro, Susanna Sa-
riola ja Jussi Lammi.

TEUVA
Kansanedustajaehdokas ja kun-
tavaltuutettu Eliisa Panttila va-
littiin yksimielisesti uudelleen 
Teuvan Perussuomalaisten pu-
heenjohtajaksi myös seuraaval-
le kalenterivuodelle yhdistyk-
sen syyskokouksessa. Panttilan 
lisäksi hallitukseen valittiin Kir-
si Martikainen, Erkki Tapanainen, 
Mika Lukkarinen, Niko Huhtala ja 
Anneli Hangasluoma.

TURKU
Ortodoksisen kirkkokunnan 
Helsingin ja koko Suomen ark-
kipiispa Leo on myöntänyt tur-
kulaiselle veteraanipolitiikko 
Mikael Miikkolalle Pyhän Ka-
ritsan ritarikunnan I lk:n ritari-
merkin tunnustuksesta toimin-
nasta Suomen Ortodoksisen 
arkkihiippakunnan hyväksi. Pal-
kitseminen tapahtui Turun or-
todoksisen seurakunnan piis-
pantarkastuksen yhteydessä 
30.9.2018.

VAASA
Kaupunginvaltuutettu ja Pe-
russuomalaisten Etelä-Pohjan-
maan piirin vaalipäällikkö Juha 
Rantala jatkaa Vaasan Perus-
suomalaisten puheenjohtajana 
myös vuonna 2019. Yhdistyk-
sen syyskokous valitsi Ranta-
lan lisäksi hallitukseen Niina 
Mäkisen, Mauri Ollilan, Päivi Kar-
pin, Jukka Mäkysen, Lauri Kar-
pin, Ismo Takalan sekä Risto Rin-
tamäen. 

set ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään keskiviikko-
na 28.11. klo 18.30 Hausjärven 
kunnantalolla kunnanhallituk-
sen kokoushuoneessa, Keskus-
tie 2-4, Oitti. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Halli-
tus kokoontuu samassa tilassa 
ennen syyskokousta klo 17.30. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa.

KERAVA
Keravan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous 
pidetään perjantaina 30.11. klo 
18 Keravan kaupungintalolla 
Klubi-kabinetissa, Kauppakaari 
11. Käsitellään sääntömääräi-
set asiat. Kokouksen koollekut-
sujana hallitus. Tervetuloa!

NAKKILA
Nakkilan Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään perjantaina 
30.11. klo 18 Majatalo Tyrnis-
sä, Tattarantie 42. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Koko-
uksen koollekutsujana hallitus. 
Tervetuloa!

ÄÄNEKOSKI
Äänekosken Perussuoma-
laiset ry:n sääntömääräinen 
syyskokous pidetään perjan-
taina 30.11. klo 18.30 Ääne-
kosken kaupungintalolla sau-
nakabinetissa, Hallintokatu 4. 
Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsu-
jana hallitus. Kokouksessa ää-
nioikeutettuja jäsenet, jotka 
ovat maksaneet paikallisyh-
distyksen sekä puolueen jä-
senmaksun kuluvalta vuodelta 
viimeistään 26.11.2018. Terve-
tuloa.

TAMPERE
Perussuomalaisten Pirkan-
maan piirin pikkujoulu pide-
tään lauantaina 1.12. Maisan-
salossa. Tervetuloa!

VANTAA
Tervetuloa tapaamaan Van-
taan Perussuomalaisia Tikku-
rilan Joulumarkkinoille lauan-
taina 1.12. klo 10-14 Tikkurilan 
torilla ja lauantaina 15.12. klo 
10-14 Myyrmäen Joulumarkki-
noille Paalutorille.

SYSMÄ
Sysmän Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään lauantaina 1.12. 
klo 12 kunnanvirastolla kirjas-
ton Ilola-salissa, Valittulantie 
5. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsu-
jana hallitus. Kahvitarjoilu. Ter-
vetuloa!

TAMPERE
Puolueen puheenjohta-
ja Jussi Halla-aho tavattavissa 
1.12.2018 klo 12–12.45 Koski-
keskuksen Linkosuon kahvilas-

Perussuomalainen 12/2018 ilmestyy 21.12.2018
Aineistot ja lehtitilaukset viimeistään 11.12.2018
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  Kokousilmoitukset 
lähetetään osoitteella: 
tapahtumat@

MUHOS
Muhoksen Perussuomalais-
ten perinteinen glögitapahtu-
ma K-Supermarket Mimmin pi-
halla keskiviikkona 5.12. klo 
15-17. Paikalla myös kansan-
edustajaehdokas Ville Rauhio. 
Tervetuloa nauttimaan glögiä 
ja jututtamaan Villeä sekä pe-
russuomalaisia kunnanvaltuu-
tettuja. 

JOENSUU
Perussuomalaisten Poh-
jois-Karjalan piiri lauantaina 
8.12. klo 10-16 ja sunnuntai-
na 9.12. klo 10-14 perinteisil-
lä joulumarkkinoilla Areenal-
la. Eduskuntavaaliehdokkaita 
ja puolueaktiiveja tavattavissa. 
Tervetuloa!

LAPPEENRANTA
Grilli jälleen kuumana Oleksilla 
lauantaina 8.12. klo 10-13. Ter-
vetuloa tapaamaan eduskun-
tavaaliehdokkaita sekä paikal-
lispoliitikkoja.

TOHMAJÄRVI
Tohmajärven Perussuomalai-
set ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään sunnuntaina 
9.12. klo 17 Pitseria Tähdessä. 
Hallitus kokoontuu klo 16. Ko-
kouksen koollekutsujana halli-
tus. Tervetuloa!

SATAKUNNAN PERUSNAISET
Satakunnan Perusnaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään sunnuntaina 9.12. 
klo 12 Satakunnan Perussuo-
malaisten piiritoimistolla, Sa-
takunnankatu 33-35 B, Pori. 
Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsu-
jana hallitus. Kahvitarjoilu. Ter-
vetuloa!

VARSINAISSUOMEN 
PERUSNAISET
Varsinais-Suomen PerusNai-
set ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään sunnuntai-
na 9.12. klo 12 Kangastuvalla, 
Kangastuvantie 39, Oripää. Kä-
sitellään sääntömääräiset asi-
at. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Tervetuloa!

LIETO
Liedon Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous 
pidetään keskiviikkona 12.12. 
klo 18 Liedon kunnantalolla. 
Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsu-
jana hallitus. Tervetuloa vaikut-
tamaan!

HELSINKI
Helsingin Perussuomalaisten 
avoin keskusteluilta torstaina 
13.12. klo 18-19.30 Haagassa, 
Ilkankulman kokoustilassa, Il-
kantie 16B. Kahvitarjoilu. Tule 
mukaan kuuntelemaan ja kes-
kustelemaan!

TURENKI
Tervetuloa Janakkalan Perus-
suomalaisten tupailtaan per-
jantaina 14.12. klo 16-19 Club 
Paratiisiin tutustumaan toi-
mintaamme ja keskustele-

maan ajankohtaisista asioista.  
Vieraanamme kansanedusta-
ja Ville Tavio klo 16-17. Kahvi-
tarjoilu.

HARTOLA
Päijät-Hämeen PerusNaiset 
Hartolan Joulumarkkinoil-
la lauantaina 15.12. klo 9-14. 
Tervetuloa teltalle keskustele-
maan ajankohtaisista asioista.

LOHJA
Lohjan Perussuomalaisten jou-
lukahvit tarjotaan lauantaina 
15.12. klo 9–13. Paikka tiedote-
taan myöhemmin. Tervetuloa!

TURKU
Turun Perussuomalaisten lä-
hiökiertue päättyy tämän vuo-
den osalta lauantaina 15.12. 
PS-teltta on tuolloin K-Super-
market Koivulan edessä (Ka-
taraistentie 7) klo 12-14. Rit-
va ”Kike” Elomaa ja Ville Tavio 
ovat tavattavissa klo 12-13. 
Vanhojen kansanedustajien li-
säksi paikalla on myös uusia 
ehdokkaita sekä muita paikal-
lisia perussuomalaisia. Tarjol-
la on kahvia ja grillimakkaraa. 
Tervetuloa!

TURENKI
Janakkalan Perussuomalaiset 
Turengin markkinoilla sunnun-
taina 16.12. klo 9-14 Turengin 
torilla. Menossa on mukana 
sekä paikallispoliitikkoja, edus-
kuntavaaliehdokkaita että vie-
railijoita muilta paikkakunnilta. 
Tervetuloa!

LOIMAA
Loimaan Perussuomalaiset tar-
joavat joulupuuroa ja glögiä 
perjantaina 21.12. klo 11-13. 
Paikka tarkentuu lähempänä 
ajankohtaa. Tervetuloa!

VARSINAISSUOMI
Perusuomalaisten Varsinais-
Suomen piiri ry:n sääntömää-
räinen syyskokous pidetään 
sunnuntaina 25.11. klo 13.30 
Naantalin lukion auditorios-
sa (Jöns Budde -sali), Vadste-
nanpolku 4. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana piirihallitus. 
Kahvi klo 13 alkaen. Tervetu-
loa!

KESKISUOMI
Perussuomalaisten Keski-Suo-
men piiri ry:n sääntömääräi-
nen syyskokous pidetään lau-
antaina 1.12. klo 13.30 Kartano 
Kievarissa, Saarijärventie 434, 
Äänekoski. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana piirihallitus. 
Vierailijana Laura Huhtasaari. 
Tervetuloa!

PIRKANMAA
Perussuomalaisten Pirkan-
maan piiri ry:n sääntömääräi-
nen syyskokous pidetään lau-
antaina 1.12. klo 13 Original 

Sokos Hotel Ilveksen koko-
ustila Villassa, Hatanpään 
valtatie 1, Tampere. Käsitel-
lään sääntömääräiset asiat 
sekä täydennetään paikallis-
yhdistysten edustajien va-
lintoja piirihallituksessa ja 
piirikokousedustajissa varsi-
naisten jäsenten ja/tai hen-
kilökohtaisten varajäsenten 
osalta. Kokouksen koollekut-
sujana piirihallitus. Paikalla 
on puolueen puheenjohta-
ja Jussi Halla-aho sekä Riik-
ka Purra. Kokouksessa puhe- 
ja äänioikeus on puolueen 
jäsenmaksun vuonna 2018 
ja 2017 maksaneilla jäsenil-
lä. Piirin kokouksiin on jo-
kaisella jäsenyhdistyksellä 
oikeus lähettää yksi (1) puhe- 
ja äänioikeutettu edusta-
ja jokaista jäsenyhdistyksen 
alkavaa viittä (5) varsinais-
ta jäsentä kohden kuiten-
kin niin, että jäsenyhdistys 
voi lähettää enintään kym-
menen (10) edustajaa. Piiri-
kokousedustajat on jokainen 
paikallisyhdistys päättänyt 
syyskokouksessa 2017. Pai-
kallisyhdistyksen edustaji-
en määrä lasketaan vuoden 
2016 lopussa olleen paikal-
lisyhdistyksen jäsenmäärän 
mukaan, ei paikkakuntan-
ne puolueeseen liittyneiden 
mukaan. Tervetuloa!

ETELÄSAVO
Perussuomalaisten Etelä-Sa-
von piiri ry:n syyskokous pi-
detään sunnuntaina 2.12. klo 
13.30 Hotelli Joronjäljessä, 
Motellikuja 1, Joroinen. Käsi-
tellään sääntömääräiset asi-
at. Kokouksen koollekutsuja-
na piirihallitus. Paikalla Jussi 
Halla-Aho. Tarjolla kevyt ruo-
kailu ja kahvi. Tervetuloa!

SATAKUNTA
Perussuomalaisten Satakun-
nan piiri ry:n sääntömääräi-
nen syyskokous pidetään 
sunnuntaina 2.12. klo 14 Po-
markussa Juhlapalvelu Haka-
linnassa, Vanhatie 25. Käsitel-
lään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsuja-
na piirihallitus. Paikalla myös 
puolueen 1. vpj, kansanedus-
taja Laura Huhtasaari. Aloi-
tetaan ruokailulla klo 12.30. 
Tervetuloa!

UUSIMAA
Perussuomalaisten Uuden-
maan piiri ry:n sääntömää-
räinen syyskokous pidetään 
sunnuntaina 2.12. klo 14 
Tuusulan kunnantalon val-
tuustosalissa, Hyryläntie 16, 
Tuusula. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana piirihallitus. 
Asialista ja sen mahdolliset 
liitteet jaetaan paikan päällä. 
Lämpimästi tervetuloa!

PiiritPS

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

Surkeiden hallitusten 
jatkumo
VAALIT lähestyvät ja odotetta-
vissa on lupausautomaattien 
sarjatulitusta kaikenlaisilla vaali-
lupauksilla. Joka vaaleissa näitä 
lupausautomaatteja on nähty ja 
kaikenlaisia muitakin manööve-
rejä vaalien alla. 

Sotesta on puhuttu reilut 
kymmenen vuotta ja koko uu-
distus on edelleen lähtökuopis-
saan. Tällä hetkellä käsittelyssä 
oleva paketti näyttää olevan to-
taalinen kävelevä katastrofi, jol-
la loppupeleissä - isoja keskuk-
sia lukuun ottamatta - palvelut 
tullaan ajamaan alas ja ne an-
netaan isojen kansainvälisten 
firmojen käsiin. Siinä ei sen jäl-
keen normitallaajalla ole juuri-
kaan merkitystä. Kustannukset 
paisuvat hölmön valinnanvapa-
uslain takia ja palvelut ovat en-
tistä kauempana. 

Sama juttu oli viime vaaleissa 
Kreikka-lainojen kanssa. Dema-
rit vaativat jotain takuita näil-
le lainoille ja lopputulos olikin 
se, että Kreikasta saatiin käy-
tännössä arvottomia vakuuk-
sia. Lähinnä koko lainoituksel-
la rahoitettiin isojen EU-maiden 
pankkeja - ja Kreikka on edel-
leen täydellinen konkurssipesä.

Samanlaisia tarinoita riittää 
viime vuosikymmeniltä pilvin 
pimein. On luvattu taivaat ja 
maat, ja lopputulos on kuiten-
kin ollut sitten jonkinlainen läs-
sähdys. Vaaleissa erityisesti van-
hat puolueet hypettävät omia 
aikaansaannoksiaan, voittajat 
muodostavat samalla hypetyk-
sellä hallituksen ja tämä hal-
lituseuforia jatkuu sitten ehkä 
sen puolisen vuotta vaaleista. 
Sen jälkeen tulevat vastaan rea-
liteetit ja toteamus, ettei tämä 
ihan näin hyvin mennytkään. 

Katastrofihallituksia Suomes-
sa on viimeisen kahdenkymme-
nen vuoden aikana kyllä riittä-
nyt ja nämä katastrofihallitukset 
ovat myyneet maata pala pa-
lalta ulkomaisiin käsiin. On ol-
lut sähköverkkoa, kaivosta, Ar-
senaalia jne. Kaikki ulkomaisissa 
käsissä. 

Jos mietitään huhtikuun vaali-
en asetelmia, niin jakolinja niis-
sä menee hyvin pitkälti perus-
suomalaiset versus globalistit. 
Globalisteiksi voi laskea kaik-
ki muut puolueet ihan sinisiä 
loikkareita myöten. Kokoomus 
ajaa totaalista globalismia vale-
markkinatalouteen perustuen, 
keskusta pyrkii sumuttamaan 
syrjäseutuja ja maaseutua ja vi-
hervasemmisto humppaa muu-
ten ilmastonmuutoksen ja kai-
kille kivan jakamisen puitteissa. 
Vihervasemmiston kivan jaos-
ta menee suuri osa kaiken pääl-
le aivan muualle kuin suoma-
laisen normitallaajan eduksi. 
Haittamaahanmuuton edistä-
minen, ilmastohumppa kisku-
riverotuksella ja muu huuhailu 
eivät todellakaan ole suomalai-
sen normitallaajan etu.

Perussuomalaiset tuo näille 
globalistisille lupausautomaa-
teille selkeän vaihtoehdon. Me 
emme aja suomalaisten kup-
paamista ilmastoalttarin takia, 
emmekä kannata haittamaa-
hanmuuttoa, vaan kannatam-
me kriittisempää suhtautumista 
EU:iin ja ajamme ensisijaises-
ti kansallisia etuja. Meille ei ole 
tärkeintä maailman halaami-
nen. Suomen pitää valtiona 
olla ensisijaisesti suomalaisten 
edunvalvontakoneisto.

Suomi tarvitsee seuraavissa 
vaaleissa kunnon maanjäristyk-
sen, jolla kansallismieliset voi-
mat viedään eduskuntaan suu-
reksi ryhmäksi. Näin voimme 
saada edes osan tärkeistä ta-
voitteistanne läpi ja pelastaa 
tämän maan globalistien kyn-
sistä. Joten ihmiset: menkää 
sankoin joukoin äänestämään 
vaaleissa ja äänestäkää perus-
suomalaisia. Tarvitsemme huh-
tikuussa ”Jussi Jyräyksen”, jotta 
näistä globalistisista vätyshalli-
tuksista päästään eroon.

Tapio Lämsä (ps.)
antiglobalistinen 
eduskuntavaaliehdokas

Näin kirjoitat palstalle:
Kirjoita lyhyesti ja ytimekkäästi. Kirjoituksen pituus saa olla korkein-
taan 1 500 merkkiä! Laita mukaan kirjoittajan yhteystiedot, jotka jää-
vät vain toimituksen tietoon. Toimitus voi otsikoida ja lyhentää kirjoi-
tuksia. Lähetä mielipiteesi osoitteella: toimitus@perussuomalaiset.
fi tai Iso Roobertinkatu 4, 00120 Helsinki.
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Adventtiaikaa
JOULUKUUSTA alkaa advent-
tiaika, joka on Jeesuksen syn-
tymäjuhlan joulun odotuksel-
le omistettua aikaa. Saamme 
valmistautua vastaanottamaan 
Joulun Lasta, Jeesusta. 

Aivan niin kuin historiassa 
Jeesuksen syntymää edeltä-
neen odotuksen aikana profee-
tat välittivät lupauksia Vapah-
tajan tulemisesta, niin me nyt 
saamme omistaa uudelleen 
nämä lupaukset ja tervehtiä 
ennustetun Messiaan Vapahta-
jamme tuloa: “Hoosianna, Daa-
vidin Poika! Siunattu olkoon 
hän, joka tulee Herran nimes-
sä! Hoosianna korkeuksissa!”

Nämä Vanhan Testamen-
tin sisältämät profeettojen en-
nustukset kertovat väkevästi 
Vapahtajamme Jeesuksen ai-
nutlaatuisesta merkityksestä. 

Jesaja: “Lähtekää, menkää ulos 
porteista, valmistakaa tie kan-
salle, valmistakaa, tasoittakaa 
valtatie, raivatkaa pois kivet, 
kohottakaa lippu merkiksi kan-
soille! Herra on kuuluttanut: 
Sanokaa tytär Siionille: Katso, 
sinun pelastajasi saapuu!” Sa-
karja: “Iloitse, tytär Siion! Rie-
muitse, tytär Jerusalem! Katso, 
kuninkaasi tulee. Vanhurskas ja 
voittoisa hän on, hän on nöy-
rä, hän ratsastaa aasilla, aasi on 
hänen kuninkaallinen ratsun-
sa.” Ja Psalmissa 24: “Kohotkaa 
korkeiksi, portit, avartukaa, ian-
kaikkiset ovet! Kirkkauden ku-
ningas tulee. Kuka on kirkkau-
den kuningas? Hän on Herra, 
väkevä ja voimallinen. Hän on 
Herra, voiton sankari.”

Mekin tämän päivän ihmi-
set saamme omistaa syntiem-

me anteeksiantamuksen ja ian-
kaikkisen pelastuksen Joulun 
Lapsessa, josta myös ennus-
tettiin, että hänelle tulee antaa 
nimi Immanuel, joka merkit-
see: Jumala on meidän kans-
samme.

Ja voimme yhtyä jouluvirren-
tekijän tavoin: “Airuet nyt maa-
ilmalle rauhan juhlaa soittakaa. 
Kuuluttakaa kaikkialle: Kan-
sat kokoon saapukaa. Juhla al-
kaa Siionin pidoin yltäkylläisin. 
Syökää nyt ja nauttikaa mai-
toa ja hunajaa. Herramme on 
huonoillekin runsaan pöydän 
kattanut. Tulla rohkenemme 
mekin, kujiltamme kutsutut. 
Armon ovi aukeaa. Joka tah-
too, tulla saa.”

Anssi Joutsenlahti
rovasti

Kansan tiedettävä 
edustajiensa taustat

Pääministeri Sipilän 
”kenraalihukka”

EDUSKUNTA vaati, että tiedus-
telulakien vuoksi perustettava 
tiedusteluvalvontavaliokunta 
voi valvoa koko suojelupolii-
sin toimintaa. Valiokuntaan va-
littavista kansanedustajista on 
ollut tarkoitus tehdä laaja tur-
vallisuusselvitys, koska valio-
kunnassa käsitellään kansal-
lisen turvallisuuden kannalta 
arkaluonteisia tietoja. 

Selvityksessä tutkittaisiin eri-
laiset rekisteritiedot, taloudelli-
set sidonnaisuudet ja yhteydet 
terrorismiin, laittomaan tiedus-
telutoimintaan sekä ääriliikkei-
siin. Myös ulkomaiset kytkökset 
selvitettäisiin.

Lehtitietojen mukaan kan-
sanedustajat ovat kuitenkin ka-
vahtaneet, että heidän omaa 
toimintaansa ja taustaansa tut-
kittaisiin. Laaja selvitys on tär-
keää, jotta tärkeimmässä 
tiedusteluelimessä olevilla hen-
kilöillä on varmasti puhtaat jau-
hot pusseissaan. Suojelupoliisin 
vuoden 2016 vuosikirjassa mai-
nitaan, että vakoojia on pääty-
nyt kansanedustajiksi, ulkomi-
nisteriöön ja tullihallitukseen.

Kansalaisten valvomiseksi 

säädettävät tiedustelulait ha-
luttiin säätää kiireellisellä me-
nettelyllä, mutta joillakin kan-
sanedustajilla näyttää olevan 
sellaista historiaa, jota ei halu-
ta päivänvaloon. Erityisesti SDP 
edellytti, että eduskunta valvoi-
si Supoa, mutta vaikeammal-
ta vaikuttaa suhtautuminen sii-
hen, että valvojiksi asetettavien 
poliitikkojen taustoja tutkittai-
siin. Valan vannoneille ministe-
reillekään ei tehdä Supon laa-
jaa turvallisuusselvitystä, mutta 
heitä sitoo ministerivastuula-
ki. Ylimmistä virkamiehistä laaja 
turvallisuusselvitys tehdään.

Jos Suomi haluaa esiintyä 
avoimena yhteiskuntana, on 
tiedustelulakien voimaantul-
lessa tärkeää, että laaja turvalli-
suusselvitys ulotetaan kaikkiin 
kansanedustajiin. Kansalla on 
oikeus tietää edustajiensa taus-
tat ja erityisen tärkeää se on, 
kun kansanedustajat ottavat 
roolia kansalaisiin kohdistuvas-
sa tiedusteluvalvonnassa.

Vilhelm Junnila (ps.)
varakansanedustaja, eduskunta-
vaaliehdokas

KUN ajokoira ajokokeessa huk-
kaa jäniksen eikä löydä sitä uu-
delleen 40 minuutissa, on ky-
seessä “kenraalihukka”.  Ajokoe 
sen koiran osalta lopetetaan.

Pääministeri Juha Sipilän 
(kesk.) hallitus on mielestäni 
ajautunut juuri sellaiseen tilan-
teeseen, että kysymyksessä on 
kenraalihukan kaltainen tilanne. 
Sen syntymisen Sipilä aiheutti 
jo silloin, kun hallitus muodos-
tettiin ja demarit jätettiin op-
positioon. Sipilän olisi pitänyt 
ymmärtää, mihin demareiden 
oppositioon jääminen tai jättä-
minen voi pahimmassa tapauk-
sessa johtaa. 

Nyt tämä uhkakuva on konk-
retiaa. Insinöörienkin pitäisi ym-
märtää, että politiikkaa ei tehdä 
laskutikulla. Öykkäröinti ja uhit-
telu ovat myrkkyä. Sipilän halli-

tus on ajautunut tälle tielle.
Toiminnallaan hallitus tarjoaa 

ensi kevään eduskuntavaaleissa 
vaalivoittoa demareille oikein 
hopealautasella. Tämän parem-
paa vaalityöntekijää kuin Sipi-
län hallitus eivät demarit voisi 
toivoa saavansa. 

Surkeaa syntyneessä tilantees-
sa on se, että kärsimään joutu-
vat syyttömät; yrittäjät ja työvä-
ki sekä välillisesti koko Suomen 
kansa.

Päättäjien tulisi muistaa, että 
valta ja vastuu kulkevat käsi 
kädessä. Tämä näyttää unoh-
tuneen. Nyt on ajauduttu ti-
lanteeseen, joka mielestäni 
edellyttäisi jo presidentti Niinis-
tön puuttumista.

Pentti Kettunen 
ex-kansanedustaja (ps.), Kajaani     

Ilmastokeskustelu käy nyt ylikierroksilla

Digiomahoitajan palveluille olisi suuri tarve

ILMASTONMUUTOS ja ilmaston 
lämpeneminen ovat nousseet 
johtavaksi keskustelunaiheeksi 
eri medioissa. Tikunnokkaan on 
nostettu suomalainen yksityis-
autoilija, maanviljelijä ja metsän-
omistaja. Suomalaista kestävällä 
pohjalla olevaa maa- ja metsäta-
loutta syyllistetään, vaikka todel-
linen ongelma on sademetsien 
hakkuut ja ruoan kestämättömäl-
lä pohjalla oleva tuotanto. 

Entäpä sitten yksityisautoilu. 
Suomeen ollaan vakavalla mielel-
lä suunnittelemassa raskaalle lii-
kenteelle tiemaksua ja Helsingin 
metropolialueelle tietulleja. Kum-
paakaan veroluonteisista mak-
suista ei korvamerkittäisi ties-
tön kunnostukseen. Päinvastoin, 
ruuhkamaksujen tuottoja kaavail-
laan suunnattavaksi julkisen lii-
kenteen eli HSL-lippujen hintojen 

alentamiseen. Verolle pantavaksi 
kaavaillaan myös yritysten työn-
tekijöilleen tarjoamia ilmaisia 
parkkipaikkoja. Eli Kehä III:n ulko-
puolella asuvat ihmiset ja yrityk-
set halutaan metropolialueen si-
säisen liikenteen maksumiehiksi.

Selvityksissä joukkoliikenne 
esitetään usein hiilineutraalina. 
Bussit oletettavasti kulkevat bi-
odieselillä ja biokaasulla. Biodie-
selillä ja ekobensalla kulkevat 
yksityisautot sitä vastoin kuvail-
laan päästöjä aiheuttavina. Entä-
pä sitten sähköautot. Niitä kuva-
taan hyvin ympäristöystävällisinä 
kulkuvälineinä. Lieneekö hiili-
neutraaliutta ja päästöjä määri-
tettäessä otettu huomioon myös 
valmistuksessa syntyvät pääs-
töt? En ole vielä kuullut sähköllä 
toimivasta kaivinkoneesta. Niitä 
tarvitaan, kun kaivetaan sähkö-

autojen akkuihin tarvittavia mi-
neraaleja kaivoksista tai lataus-
pisteitä rakennettaessa. Sähkö 
ei myöskään kulje ilmassa vaan 
muovipinnoitteisessa metallikaa-
pelissa. Ja vaikka sähkö tuleekin 
töpselistä, ei sen tuottaminen ole 
päästötöntä.

Suosimalla suomalaisia tuottei-
ta ja syömällä Suomessa tuotet-
tua lähiruokaa ollaan todellisten 
ekotekojen äärellä. Näin toimi-
en suomalaiset yritykset pysyvät 
elinvoimaisina ja voivat innovaa-
tioillaan ja ekotuotteillaan vaikut-
taa ilmastonmuutoksen torjumi-
seen myös kansainvälisesti. 

Pasi Huuhtanen
valtuutettu, eduskuntavaali-
ehdokas, Uusimaa

ONGELMIA netin, digin tai äly-

laitteen kanssa? Kaikilla ei ole lä-

heisiä tai tuttavia, jotka voisivat 

neuvoa, kun opastusta tarvi-

taan. Moni meistä on joskus ky-

sellyt apua digiasioissa.

Mielestäni olisi asiallista, jos di-

giasioissa ja vastaavissa olisi saa-

tavilla palvelua esimerkiksi arki-

sin juuri silloin kun tarvetta olisi. 

Olisi myös merkittävä etu asiak-

kaalle, jos samasta paikasta saisi 

luotettavaa ja osaavaa opastusta 

hyvinkin erilaisiin kysymyksiin. 

Olisi mahdollista kysyä ja pyytää 

apua monesta eri osa-alueesta.

Kuinka perustan sähköpos-

tin? Kuinka tallennetaan puhe-

linnumerot uuteen kännykkään? 

Miten toimin, jos en muista sa-

lasanaa? Kuinka tilataan netin 

kautta? Kysyttävää voi löytyä 

paljonkin.

Erilaisia rahoituksia on ollut 

ja on tulossa monenlaisiin digi-

hankkeisiin. Esimerkiksi Kunta-

liitto on edesauttanut digitieto-

uden saavutettavuutta. Samoin 

eri kunnat, kansalaisopistot ja 

kirjastot ovat osallistuneet mm. 

kurssien järjestämiseen. 

Tuntuu kuitenkin, että vielä 

puuttuu sellainen varsinainen 

digiomahoitajapalvelu. Digio-

mahoitajalle voisi varata ajan. 

Hän opastaisi luotettavasti kai-

kissa nettiin, älylaitteisiin tai di-

giasiointiin liittyvissä kysymyk-

sissä. Tätä palvelua voisi ohjata 

ja rahoittaa esimerkiksi valtion 

taholta. Olisi merkittävää, että 

palvelua olisi saatavilla melko 

samantasoisena eri puolilla Suo-

mea. 

Palvelua ei tulisi keskittää vain 

suuriin kaupunkeihin, vaan ni-

menomaan opastuksen tärkeys 

olisi lähipalveluna oleellista. Hin-

noittelun asiakkaalle ei tulisi olla 

kohtuutonta.

Kun elämme yhä enemmän di-

giaikakautta, tulisi myös panos-

taa enemmän siihen, että digia-

pua on saatavilla tarvittaessa. 

Mielestäni olisi tärkeää, että ns. 

digiomahoitajapalveluita kehi-

tettäisiin, jotta kaikki pysyisivät 

paremmin mukana digikehityk-

sessä. 

Diggaatko tikittävää digiai-

kaa? Se näyttäisi olevan entis-

tä väistämättömän välttämättö-

mämpää. Annetaan paremmat 

puitteet pysyä uudistuksissa 

mukana.

Minna Reijonen 
farmaseutti, kansanedustaja-
ehdokas, Savo-Karjala

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

Tarkastelussa sisäministeri 
Mykkäsen järjen käyttö
ALDOUS HUXLEYN kauhukuvis-
sa jo elämme. Sisäministerim-
me rakastaa robotteja, ne tu-
levat syrjäyttämään Suomen 
kansalaiset - siinä linkki Orwel-
lin ajatteluun. Kokoomusherra 
Kai Mykkänen on peliriippuvai-
nen hyvinvointivaltion purku-
mies. Onneksi on tulossa edus-
kuntavaalit - jää ehkä sentään 
jotain jäljelle demokratiasta, 
mitä oikeistohallitus ei ehdi tu-
hota.

Kela ja verovirasto saavat koh-
ta tulotietomme. Sisäministe-
ri Mykkänen ajaa urkkimiskäy-
täntöä vielä pidemmälle: hän 
antaisi uteliaalle poliisimiehel-
le oikeuden tutkia kansalaisen 
sairaskertomuksia. Passipolii-

si onkin varmasti varsin kiinnos-
tunut minun tai kansanedusta-
jan diagnooseista - siinähän on 
melkoinen sauma pilata vaikka 
tuleva vaalimenestys!

Ajankulukseen poliisit urkki-
vat taannoin hiihtäjä Mika Myl-
lylän sairaskertomuksia - tosin 
ilman ammattinsa edellyttämää 
tehtävänantoa eli lupaa. Hen-
kilötietojen avoin data - sitäkö 
sisäministeri Mykkänen ajaa? 
Orwellin kirjan uhkakuva toteu-
tuu: kyttäyspolitiikka tulee koti-
ovelle ja pujahtaa sisään. Sinua 
tarkkaillaan jopa vessassa.

Arto J. Heinämäki
Tampere
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Haluan liittyä Perussuomalaiset-puolueeseen 
25 euron jäsenmaksuun sisältyy 

Perussuomalainen-lehden vuosikerta

Vuositilaus 30 euroa

1/2 vuosikerta 20 euroa

Ilmainen näytenumero

Lahjatilaus (maksajan tiedot alle) tai jäsenhankkijan tiedot

Haluan tilata ainoastaan Perussuomalainen-lehden:

Voit ladata jäsenhakemuksen PDF-muodossa 

myös osoitteesta: www.perussuomalaiset.fi/jasenyys

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

SUKUNIMI

ETUNIMET

LÄHIOSOITE

POSTINUMERO JA -TOIMIPAIKKA

KOTIKUNTA

HETU JA KANSALAISUUS

AMMATTI / TOIMI / KOULUTUS

PUHELIN

SÄHKÖPOSTI

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS

Haluan liittyä Perussuomalaiset Naiset ry:n 
jäseneksi (ei erillistä jäsenmaksua). 

Jäsenyys edellyttää puolueeseen liittymistä.

Haluan liittyä Perussuomalaiset Nuoret ry:n jäseneksi 

(15-30-vuotiaat ilman jäsenmaksua.) Jäsenyys ei 

edellytä puolueeseen liittymistä.

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

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

Perussuomalaisen nipputilaukset

Tilaa lehtiä: lehtitilaukset@perussuomalaiset.fi

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

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. 

ILMASTON muuttuminen on 
tosiasia. Sitä ei kukaan kiistä. 15 
000 vuotta sitten oli todella kyl-
mää ja Suomi oli paksun jää- ja 
lumikerroksen alla. Vasta 11 000 
vuotta sitten pitkä kylmä jak-
so päättyi. 

Sitten alkoi lämmin jakso (At-
lanttinen kausi), jonka lämpi-
min aika oli 5 000-6 000 vuot-
ta sitten. Silloin Etelä-Suomessa 
oli nykyisen Keski-Euroopan il-
maston kaltainen sää. Silloin oli 
keskimäärin neljä astetta ja pai-
koin jopa kuusi astetta lämpi-
mämpää kuin nyt. Lehtipuut 
levisivät Suomeen ja luonto ku-
koisti. Meren pinta oli joitakin 
metrejä nykyistä korkeammalla. 

Keskiajalla vuosien 800-1400 
aikana oli viimeisin lämmin 
kausi, jolloin Suomessa oli mo-
nia täysin lumettomia talvia. 
Pohjois-Norjassa, Grönlannis-
sa ja Islannissa viljeltiin tuolloin 
laajalti. 

1500-luvulla alkoi pikkujää-
kausi. Erityisesti vuodet 1695-
1697 olivat Pohjois-Euroopassa 
harvinaisen kylmiä. Paikoin vil-
jasadot menetettiin kokonaan. 
Joidenkin arvioiden mukaan 
Suomessa kolmannes väestöstä 
kuoli tuolloin. 

1708 kerrotaan olleen “helve-

i

SUOMALAISET ovat innok-
kaita pelaamaan rahapelejä. 
Ensin perinteisen lauantai-il-
lan loton ja vakioveikkauksen 
rinnalle tuli vedonlyönti. Sit-
ten valikoima laajeni sähköi-
senä nettiarpoihin ja uusiin 
mobiileihin pelimuotoihin. 
Pitkän aikaa oli lyöty vetoa 
raveista ja pelattu peliauto-
maateilla. Veikkauksen yhdis-
tyminen Finntoton ja RAY:n 
kanssa vuonna 2017 toi koko 
tarjonnan saman katon alle.

Pelaaminen voi tuoda jänni-
tystä elämään ja suuren voi-
ton mahdollisuuden. Lisäksi 
peleihin käytetty raha kiertää 
veikkausvoittovarojen ja ar-
pajaisveron kautta suomalai-
sen yhteiskunnan hyväksi yli 
1 273 miljoonan verran vuo-
dessa. Välillä kuulee mielipi-
teitä, että Veikkauksen mo-
nopoli pitäisi purkaa. Tällaista 
on ehkä helppo heittää, mut-
ta epäilen ettei seurauksia ole 
mietitty loppuun asti.

Pelit ovat hyvä renki mut-
ta huono isäntä. Yhteiskun-
nan tulee ennaltaehkäistä 
peliongelmia sekä korjata nii-
den traagisia seurauksia yk-
silöille. Itse asiassa tämä on 
yksinoikeuden tärkein perus-
telu. Valtiollista peliyhtiötä 
voidaan hallita pelitarjonnan 
sekä markkinoinnin suhteen 

ja ohjata sen varoja pelion-
gelmaisten avuksi mm. järjes-
töille ja pelaamisen rajoitta-
misen työkaluihin.

Jos pelimarkkinat vapautet-
taisiin, miten huolehdittaisiin 
jatkossa pelihaittojen ehkäi-
systä ja hoidosta? Sitä tus-
kin maksaisivat yksityiset pe-
lifirmat, vaan lasku lankeaisi 
veronmaksajille. Mistä otet-
taisiin miljardi rahoitusta 
veikkausvoittovarojen saajil-
le? Millaisia uusia rikollisuu-
teen ja rahanpesuun liittyviä 
ongelmia muodostuisi peli-
markkinan ympärille?

Suomesta ulkomaille pelat-
tu raha on ollut jatkuvassa 
nousussa ja on arvioitu sum-
man olevan nyt lähelle 200 
miljoonaa vuodessa. Netti-
pelien osalta Veikkaus siis jo 
kilpailee vapailla pelimark-
kinoilla. Kilpailussa on mah-
dollista pärjätä jatkossakin, 
jos yhteiskunta antaa tähän 
mahdollisuuden kohtuullisil-
la rajoituksilla. Tätä tasapai-
noa tulee hakea eduskunnas-
sa nyt käsittelyssä olevassa 
arpajaislain uudistuksessa.

Jani Mäkelä
kansanedustaja (ps), 
Veikkauksen 
hallintoneuvoston jäsen

Veikkausta tarvitaan 
Suomessa

Ihmiskunta saattaa pelastaa itsensä 
hiilidioksidipäästöillä 

tin talvi” ja Baltiasta pääsi jopa 
kävellen jäätyneen Itämeren yli 
Ruotsiin. Tuona talvena kylmyys 
tuhosi Ruotsin armeijan joukko-
ja enemmän kuin vihollinen. 

Väliin mahtui lämpimiä-
kin vuosia. 1845 oli Pohjolassa 
poikkeuksellisen lämmintä. Si-
perian jäätiköt sulivat ja kasa-
päin mammuttien jäätyneitä 
jäänteitä kulkeutui Lena-jokea 
pitkin Jäämerelle. Lämpimästä 
pitävä perunarutto levisi Euroo-
passa ja saavutti Suomen 1849 
tienoilla. 

Viimeisin kylmä kausi oli 1850-
1870, jolloin lämpötila oli pit-
kän aikaa ikävän alhainen ih-
miselle täällä Pohjolassa. 1867 
maa oli jäässä juhannukseen 
saakka ja kesä kesti vain pari 

kuukautta, kun syyspakkaset is-
kivät jo syyskuussa. Suurin osa 
peruna- ja viljasadosta mene-
tettiin. Suomessa koettiin tä-
män takia historian pahin nä-
länhätä vuonna 1868. 

1800-luvun pikkujääkauden 
jälkeen viimeiset 150 vuotta 
on ilmasto onneksi ollut läm-
penemään päin, mutta vielä se 
on keskiarvojen alapuolella, jos 
huomioidaan viimeiset 10 000 
vuotta. Myös hiilidioksidin mää-
rä ilmassa on yhä alle keskiar-
von. 

Asiantuntijat ovatkin sitä miel-
tä, että ilmasto on hetkellisen 
lämpenemisen jälkeen pian 
taas viilenemässä. Seuraavan 
kylmän jakson on ennustet-
tu alkavan joidenkin tuhansi-
en vuosien päästä ja seuraavan 
jääkauden noin 50 000 vuoden 
päästä.

Toisaalta, kun ihminen lisää 
hiilidioksidin määrää ilmake-
hässä, voi jääkauden alku siirtyä 
myöhemmäksi. Hiilidioksidin li-
sääntyminen on siis oikeastaan 
hyvä asia. Ihminen on saatta-
nut pelastaa itsensä hiilidioksi-
dipäästöillään. 

Toni Rintala
Hyvinkää

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