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HÄMEEN maakuntahallituksessa 
hyväksyttiin Kanta-Hämeen väestö-
suunnite maakunnan kehittämisen ja 
suunnittelun lähtökohdaksi ja -aineis-
toksi. Suunnite tähtää Kanta-Hämeen 
väestömäärän kasvattamiseen muun 
muassa pyrkimällä voimakkaasti li-
säämään ulkomaalaistaustaisen väes-
tön määrää maakunnassa.

Hämeenlinnan kaupunginhallituk-
sen ja Hämeen maakuntahallituksen 
perussuomalainen jäsen Lulu Ranne 
näkee maakuntahallituksen päätök-
sessä ongelmallisena muun muassa 
sen, ettei Kanta-Hämeen suurin on-
gelma suinkaan ole väestöllinen vaan 
taloudellinen huoltosuhde, eli työvoi-
man ulkopuolella olevien määrä suh-
teessa työssäkäyvien määrään.

- Taloudellinen huoltosuhde on 
meillä huonompi kuin Suomessa kes-
kimäärin. Kokoomus ja SDP ovat jyl-
länneet täällä pitkään, ja tulokset 
näkyvät elinvoiman ja väestön hiipu-
misena. Jos elinolosuhteita Kanta-
Hämeessä koko ajan huononnetaan, 
lähtevät työssäkäyvät ihmiset muu-
alle. Tilalle otetaan yhä enemmän tu-
lonsiirtojen varassa elävää väkeä, 
Ranne kertoo.

Kanta-Häme hakee voimakasta väestönkasvua 
maahanmuuttajista miettimättä sen vaikutuksia 
taloudelliseen huoltosuhteeseen, palvelutarpeisiin 
tai veroprosenttiin.

”Nyt pitäisi 
keskittyä Suomessa 
jo elävien ihmisten 

työllistämiseen, 
eikä mihinkään 

temppu-
työllistämiseen.”

Hämeen maakuntahallituksen jäsen Lulu Ranne:

mielipiteen.
- Emme ole huoltosuhteen osalta 

vielä niin ylikuormittuneita kuin pää-
kaupunkiseudulla, mutta nykyisen-
kaltaisen politiikan seuraukset näky-
vät jo meilläkin. Mielestäni vastuuta 
pitäisi ottaa heistä, jotka jo asuvat 
maakunnassamme.

- Joka puolella Suomea on nähtä-
vissä, ettei maahanmuutosta saa edes 
keskustella eikä maahanmuuttajilta 
myöskään saa vaatia mitään. Yksisil-
mäisesti vain halutaan kasvattaa väes-
tömäärää miettimättä sen vaikutuksia 
taloudelliseen huoltosuhteeseen, pal-
velutarpeisiin ja esimerkiksi veropro-
senttiin, Ranne sanoo.

Edessämme on Ruotsin tie

Ranne on samoilla linjoilla puheen-
johtaja Jussi Halla-ahon kanssa sii-
tä, että meidän tulisi oppia elämään 
kutistuvan ja vanhenevan väestöra-
kenteen kanssa. Olisi tietysti hienoa, 
jos nuoret haluaisivat hankkia enem-
män lapsia, mutta siihen tuskin löytyy 
helppoa ratkaisua. Missään tapauk-
sessa Suomen ei pidä pyrkiä muut-
tamaan omaa kansallista väestöpoh-
jaansa.

- Edestämme löydämme sen, mitä 

”Väestönsiirto ei 
ratkaise taloudellisia 
huoltosuhdeongelmia”

- Emme ole 
huoltosuhteen 
osalta vielä 
niin ylikuor-
mittuneita 
kuin pääkau-
punkiseudulla,
mutta nykyi-
senkaltaisen
politiikan 
seuraukset 
näkyvät jo 
meilläkin, 
Lulu Ranne 
sanoo.

Kanta-Hämeessä työvoiman ulkopuolella olevien määrä suhteessa 
työssäkäyvien määrään on kasvussa.

Maahanmuutosta 
ei saa edes keskustella

Ranne teki maakuntahallituksen ko-
kouksessa aiheesta muutosesityk-
sen, jonka mukaan toimenpiteet tulisi 
suunnata taloudellisen huoltosuhteen 
parantamiseen muun muassa paran-
tamalla niin kantasuomalaisten kuin 
alueelle jo asettuneiden maahan-
muuttajienkin työllisyyttä.

Ehdotus ei saanut kannatusta eikä 
herättänyt maakuntahallituksessa 
minkäänlaista keskustelua, joten Ran-
ne jätti asiasta perustellun eriävän 

Ruotsissa jo on, jos sama meno saa 
nykyisellä tavalla jatkua, Ranne to-
teaa.

Moni pelkää rasistin leimaa

Ongelmia pahentaa se, että nykyi-
sessä poliittisessa ilmapiirissä moni 
pelkää rasistin leimaa, jos maahan-
muutosta edes yrittää keskustella eri 
näkökulmia esiin tuoden.

Lähtökohtaisesti asennoidutaan si-
ten, että perussuomalaisten tekemiä 
esityksiä ei tarvitse edes kuunnel-
la. Silmät ja korvat suljetaan todelli-
suudelta ja realiteeteilta, kun äänessä 
ovat perussuomalaiset.

- Nyt pitäisi keskittyä Suomessa jo 
elävien ihmisten työllistämiseen, eikä 
mihinkään tempputyöllistämiseen 
vaan esimerkiksi oppisopimuskou-
lutusta ja työllistymisprosesseja ke-
hittämällä parantamaan työllisyyttä 
Suomessa. Tämä koskee niin kanta-
suomalaisia työttömiä kuin tänne jo 
kotiutuneita maahanmuuttajiakin. 
Taloudellista huoltosuhdetta ei pa-
ranna se, että hankitaan tänne vain li-
sää maahanmuuttajia, sanoo Ranne.

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVA PS ARKISTO
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Perussuomalaisten puoluekonkari Kauko Tuupainen, 78, on 
kirjoittanut historiikin kotikaupunkinsa Jyväskylän merkit-
tävistä poliittisista käänteistä. 

”Demarit tekevät edelleen 
tyhjiä lupauksia” 

Kauko Tuupaisen kirja 50-vuotisesta elämästä 
politiikan piirissä on ajankohtainen: 

JYVÄSKYLÄN kaupungin-
valtuustossa pitkään toiminut 
Kauko Tuupainen oli perus-
suomalaisten kansanedusta-
jana vuosina 2011–2014. 

Tuupainen kertoo Työmaa-
kirjurista Eduskunnan ikäpu-
hemieheksi -kirjassaan muun 
muassa miksi lähti SDP:stä. 
Jyväskylän tilintarkastus-
toimistossa ja Keski-Suo-
men sairaanhoitopiirin ta-
loushallinnossa työskennellyt 
Tuupainen erosi demareista 
vuonna 2006 ja liittyi perus-
suomalaisiin. 

- Yleisesti ottaen demarien 
valtuustoryhmä oli vuosien 
saatossa unohtanut äänestä-
jänsä ”laittaessaan kaupungin 
taloutta kuntoon” oikeiston 
ehdoilla. Julkiseen talouteen 
ja hallintoon – keskimääräis-
tä paremmin – perehtyneenä, 
en voinut hyväksyä eräiden 
demarikellokkaiden sopi-
muksia porvareiden kanssa, 
Tuupainen kirjoittaa. 

Vähävaraisilta 
leikattu 

Tuupainen ei pitänyt dema-
reiden toiminnasta, joka kos-
ketti vähävaraisia kuntalai-
sia. Hänen mukaansa demarit 
puolsivat väestömäärältään 
paisuvan Kuokkalan kaupun-
ginosan terveyspalvelujen ja 

lähikoulun lakkautusta. 
Lisäksi vähävaraisten per-

heiden lapset joutuivat lopet-
tamaan liikuntaharrastuksen-
sa, kun seurojen avustuksia 
leikattiin sekä kenttä- ja sali-
maksuja korotettiin. 

- Minulla on se käsitys, että 
meno ei ole paljon muuttu-
nut. Demarit tekevät edel-
leen tyhjiä lupauksia vaalien 
alla, mutta ovat toista miel-
tä, kun tulee päätöksente-
on aika. Sdp:n puheenjohta-
ja Antti Rinne lupailee 100 
euron korotusta kaikille elä-
keläisille, mutta mistä hän ne 
rahat ottaisi? Itse olen maa-
hanmuuttokriittinen, mutta 
sille asialle demarit eivät lot-
kauta korvaansa, Tuupainen 
jyrähtää. 

Puhemiehet 
jättivät velkansa 
maksamatta

Kirjassaan Tuupainen käy 
läpi ex-kaupunginjohtaja 
Pekka Kettusen valintaan 
ja erorahajupakkaan liittyviä 
vääntöjä sekä toteaa kokoo-
muksen kaataneen Jyväsky-
län konserttitalotalohank-
keen vuonna 1988. 

Hän mainitsee kirjassaan 
myös Jyväskylään perusta-
mansa Speakers’ Corner -pu-
hujatapahtuman. Sen kulut 

jaetaan kutsuttujen puhuji-
en kesken, mutta kaksi jätti 
laskut maksamatta 10-vuotis-
juhlatapahtumassa 12. syys-
kuuta 2015. 

- Eduskunnan edellinen pu-
hemies Maria Lohela (sin.) 
ja nykyinen puhemies Paula 
Risikko (kok.) ovat jättäneet 
osuutensa maksamatta. He 
ovat minulle edelleen 70 eu-
roa velkaa, Tuupainen muis-
tuttaa. 

Sen sijaan Mauri Pekkari-
nen (kesk.), Susanna Huo-
vinen (sdp.) ja Henna Virk-
kunen (kok.) maksoivat 
osuutensa juhlatapahtuman 
ilmoitus-, äänentoisto- ja ra-
diointikuluista. 

Vaatimattomaksi mieheksi 
itseään luonnehtiva Tuupai-
nen on Jyväskylän Perussuo-
malaisten sekä Perussuoma-
laisten Keski-Suomen piirin 
hallituksen jäsen. 

- Valtakunnan asioita hoita-
vat pääosin puolueet. Liitty-
kää puolueeseen, asettukaa 
ehdokkaaksi kaikkiin mah-
dollisiin vaaleihin. Sitä kautta 
pääsette oksalle, jolle haluat-
te. Marraskuussa on seura-
kuntavaalit. Sieltä on hyvä 
aloittaa politiikan teko, Tuu-
painen kannustaa. 

■ TEKSTI JA KUVA MIKA RINNE

Pirkanmaan Perus-
suomalaiset nimesivät lisää 
eduskuntavaaliehdokkaita
PIRKANMAAN Perussuomalai-
set pitivät Hämeenkyrössä pii-
rihallituksen kokouksen viime 
sunnuntaina. Työvaliokunnan 
esityksen ja vilkkaan keskus-
telun pohjalta valitsimme seu-
raavat viisi ehdokasta hyvässä 
yhteisymmärryksessä ehdol-
le tuleviin eduskuntavaaleihin, 
kertoo Perussuomalaisten Pir-
kanmaan piirin 1. varapuheen-
johtaja Veijo Niemi.

Pirkanmaan Perussuomalaiset 
ovat nimenneet aiemmin nime-
tyn kymmenen lisäksi seuraa-
vat viisi eduskuntavaaliehdo-

kasta kevään 2019 vaaleihin. He 
ovat Henri Häkkilä (Tampere), 
Kirsi-Maarit Asplund (Tampere), 
Mikko Nurmo (Valkeakoski), Har-
ri Vuorenpää (Pirkkala) ja Marko 
Törhönen (Kangasala). 

Perussuomalaisten Pirkan-
maan piiri asettaa eduskunta-
vaaleihin täyden 19 ehdokkaan 
listan. Loput neljä ehdokasta ni-
metään syksyn aikana. Edus-
kuntavaalien varsinainen vaali-
päivä on 14.4.2019.

Pirkanmaan 
Perussuomalaiset

Ystävien toive 
innosti Tuupaisen 
tekemään oma-
kustannekirjan. 
Siinä on 186 sivua, 
470 henkilön 
nimihakemisto 
ja 81 valokuvaa, 
joista suurin osa 
värillisiä.

Vuoden äijäksi valittua Heikki Turusta (toinen vasemmalta) 
palkitsemassa Markus Jukarainen, Kari Surakka ja Marko 
Koskinen.

Heikki Turusesta Vuoden äijä
PERUSSUOMALAISTEN valta-
kunnallinen miesjärjestö Perus-
äijät ry palkitsee vuosittain Vuo-
den äijän.

Tänä vuonna Perusäijien hal-
litus päätti palkita Vuoden äijä-
nä pohjoiskarjalalaisen pitkän-
linjan kirjailijan Heikki Turusen. 
Palkitsemistilaisuus järjestettiin 
Kolin vaaramaisemissa torstaina 
18.10.2018.

Vuoden äijäksi voidaan vali-
ta sellainen mieshenkilö, joka 
on omalla luonnollisella käy-
töksellään, mielipiteillään, pon-
nisteluillaan ja yleisellä ole-
muksellaan edistänyt rehellistä 
äijämäisyyttä.

Perusteluina valinnalle perus-
äijien hallitus esitti, että Heik-
ki Turunen on pitkän uransa 
aikana kuvannut erityisen an-
siokkaasti suomalaisen yhteis-
kunnan murrosta. Hänen rehel-
linen, mutta rosoinen ja rehevä 

sanankäyttönsä on luonut läh-
temättömän jäljen suomalais-
ten sydämiin mm. Simpauttajan 
muodossa.

Vuoden äijä -patsaan luovu-
tustilaisuus oli juhlallinen, mut-
ta samaan aikaan Turusen ja 
äijien tyyliin ehkä hieman ilo-
luontoinenkin. Valtoimenaan 
hersyvä nauru kajahteli väliin 
kuuluvasti osallistujien suupie-
listä.

Turunen kiitti patsaan luovut-
tajia kalevalalaiseen mittaan 
kirjoitetulla runolla, joka kertoi 
puista vahvimmasta eli Juuan 
vaarojen ikihongasta. Turunen 
vertasi runonsa ikihonkaa pe-
rusäijiin. Niin honka kuin perus-
äijäkin on pinnaltaan rosoinen, 
mutta se on varmasti periksi-
antamaton ja rehellinen. Se on 
puista se kaikkein vahvin.

Perusäijät

Tunnelmia Janakkalan Perussuomalaisten tupaillasta, 
johon vieraaksi saapui kansanedustaja Ritva “Kike” Elomaa. 
Kuva: Riku Onttonen  

JANAKKALA
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Imatran Seudun Perus-
suomalaiset kohti vuotta 2019
IMATRAN Seudun Perussuo-
malaiset ry istui sääntömää-
räisen syyskokouksensa Imat-
rankoskella. Sääntömääräisten 
asioiden lisäksi käytiin läpi ku-
lunutta vuotta sekä suunnitel-
tiin tulevaa. 

Toimintavuosi 2018 alkoi jo 
edellisen vuoden puolella lähes 
kaoottisissa alkutunnelmissa, 
mutta vaikeasta alkutilanteesta 
huolimatta uusi hallitus saatiin 
kokoon sekä rutiinitoiminnat 
jatkumaan liki häiriöittä. Ensim-
mäinen uuden PS:n voiman-
näyte oli upeasti sujunut Laura 
Huhtasaaren presidentinvaali-
kampanja alkuvuodesta, mikä 
hitsasi porukan yhteen. Näis-
tä kokemuksista on hyvä jatkaa 
kohti ensi vuoden mahdolli-
sesti jopa kolmia vaaleja, jois-
sa kaikissa tarjolla hyviä ja mie-
lenkiintoisia perussuomalaisia 
ehdokkaita.

Vanhojen toimijoiden lisäk-
si joukkoomme on liittynyt kii-
tettävästi uusia aktiiveja. Ko-
konaisjäsenmäärässä ei siis 
kaikesta huolimatta tapahtunut 
järisyttävää notkahdusta. Uusi-
en toimijoiden myötä myös toi-
mintakulttuurissa ovat puhalta-
neet uudet tuulet, joista hyvänä 
esimerkkinä on aiempaa avoi-
mempi toimintakulttuuri. Käy-
tännössä hallitus kokoontuu 
ainoastaan kiireellisissä tapauk-
sissa, ja lähes kaikki asiat käsi-
tellään avoimissa kuukausiko-
kouksissa.

- Pyrimme saamaan niin puo-
lueen kuin kaupungin politiikan 
mahdollisimman läpinäkyväk-
si ja avoimeksi. Päätöksiä ei saa 
tehdä suljetuissa kabineteissa, 
kertoo jatkokaudelle valittu pu-
heenjohtaja Joni Salmi.

Poliittisissa linjauksissa Imat-
ran Seudun Perussuomalaiset 

haluavat palata takaisin juu-
rilleen, eli puolustamaan sitä 
pientä ihmistä sekä hänen oi-
keuksiaan olla ja elää turvalli-
sessa ympäristössä. Näin ollen 
teemme politiikkaa asiat edellä, 
jäsenkirjaan katsomatta.

Kunnallisella tasolla tehtävissä 
päätöksissä puolustamme niitä 
vaihtoehtoja, jotka auttavat hei-
kompiosaisten aseman paran-
tamisessa. Tärkeää on yhteistyö 
kaikkien puolueiden kesken asi-
at edellä imatralaisten parhaak-
si. Kaupungilla on meneillään 
useita isoja projekteja, joiden 
edistymistä ja kustannusten ke-
hittymistä on seurattava tar-
koin.

- Pyrimme omalta osaltamme 
Imatran Seudun Perussuoma-
laiset ry:nä välttämään muiden 
ryhmien sisäisiin henkilökemi-
oihin ja valintoihin kohdistuvaa 
tai liittyvää vastakkainasettelua. 
Odotamme tätä myös muilta 
poliittisilta ryhmiltä ja odotam-
me suoraselkäisyyttä jokaiselta 
omalta sekä muiden poliittisten 
ryhmien edustajalta.. Emme ole 
kenenkään uhka, vaan kaikkien 
yhteistyökumppani, kommen-
toi valtuustoryhmän puheen-
johtaja Timo Härkönen.

Hallituksen varsinaiset jäsenet 
edustavat edellisvuoden ta-
paan hyvää läpileikkausta eri 
ikäisistä sekä eri elämäntilan-
teisista miehistä ja naisista. Pu-
heenjohtajana jatkaa 31-vuo-
tias yrittäjä ja perheenisä Joni 
Salmi. Muut varsinaiset halli-
tuksen jäsenet ovat Jani Järviö, 
Seppo Heikinheimo, Timo Här-
könen, Hannele Hörmönen sekä 
Aulis Vähämäki.

Imatran Seudun 
Perussuomalaiset

Hollola jätti tuulivoimalle luun käteen
HOLLOLAN kunnanvaltuus-
to päätti, että tuulivoimaraken-
tamiseen liittyvää kaavoitta-
mista ei aloiteta kunnassa. 38 
valtuutettua äänesti aikaisem-
man kunnanhallituksen tuuli-
voimalle kielteisen päätöksen 
puolesta ja vain viisi valtuutet-
tua kaavoittamisen aloittami-
sen (tuulivoimarakentamisen) 
puolesta. 

Kunnanvaltuuston päätös on 
merkittävä voitto asiassa, osa-
puolia ovat kuntalaisten terve-
ys ja tuulivoimarakentaminen. 
Kiitos perussuomalaisen puo-
lueen työmies Matti Putkoselle 
arvokkaasta avusta meille, hol-
lolalaisten terveyden puolesta 
asiassa toimineille. Tuulivoiman 
vakavia terveyshaittoja on tut-
kittu tieteellisesti ja esim. sak-
salaisen Mainzin yliopiston tut-
kimuksen mukaan tuulivoiman 
infraääni heikentää sydänlihak-
sen tehoa noin 20 %. Aiemmin 
toisessa tieteellisessä tutkimuk-
sessa selvisi, että infraääni ai-

heuttaa mm. sidekudostumis-
ta. (Lähde: Leena Kurikka, Etelä 
- Suomen Sanomat 2.9.18.). 

Kansainäliset lääkärit, patolo-
git ja insinöörit ovat tutkineet 
tuulivoiman fysiologisia seu-
rauksia ihmisen keholle. Tuu-
liturbiinioireyhtymä (WTS) ai-
heuttaa tasapainohäiriöitä, 
unihäiriöitä, päänsärkyä, tinni-
tusta, vapinaa, tärinää, hermos-
tuneisuutta, nopeaa sykettä, 
pahoinvointia, keskittymisvai-
keuksia, muistin heikkenemis-
tä, ärtyneisyyttä ja vihaa. Toinen 
vibroakustinen sairaus (VAD) ai-
heuttaa kudoksen tai elinvau-
rion, esimerkiksi sydämessä tai 
verisuonistossa. (Lähde: Jaakko 
Santala, Etelä-Suomen Sanomat 
23.9.18.). 

Kun on kysymys näin vakavis-
ta tuulivoiman terveysvaikutuk-
sista ihmisen keholle, ei voi kuin 
ihmetellä tuulivoiman puoles-
ta puhumista. Vihreän liikkeen 
kiveen hakattu tuulivoimakan-
ta on em. vakavat tuulivoimaoi-

reet huomioiden täysin järjetön 
ja siinä viitataan kintaalla ihmi-
sen terveydelle. Kuntien kan-
nalta ei ole mitään järkeä suosia 
tuulivoimaa silloin, kun myllyt 
rakennettaisiin 20 kilometriä lä-
hemmäksi asutusta, koska kun-
ta olisi terveydenhoitonsa kans-
sa kustantamassa tuulimyllyjen 
aiheuttamia vakavia terveys-
haittoja ja peruuttamattomia 
vaurioita kehossa. 20 kilometriä 
on tuulivoimapakolainen Lee-
na Kurikan (siis kodistaan tuuli-
voiman takia lähtemään joutu-
neen) oma kokemus matkasta, 
jonka etäisyydellä hän pystyi 
oleskelemaan. 

Toivottavasti perussuomalai-
set kuntapäättäjät kautta Suo-
men tiedostavat tuulivoiman 
vaarallisuuden ihmisen terve-
ydelle. 

Sakari Sormunen
ruiskumestari, yrittäjä (ps.), 
Hollola

LAHDEN Perussuomalaisten val-
tuustoryhmä esittää, että Lah-
den kaupunki selvittää mahdol-
lisuuden kokeilla maksutonta 
joukkoliikennettä kaikille lah-
telaisille peruskouluikäisille 
(7-16-vuotiaille) lapsille Lahden 
kaupungin alueella. Maksu-
ton joukkoliikenne olisi voimas-
sa myös vapaa-ajalla ja loma-ai-
koina.

Lahti on asettanut tavoitteek-
seen mm. kasvihuonekaasu-
päästöjen vähentämisen 70 
prosentilla vuoteen 2030 men-
nessä. Lisäksi Lahden visiona on 
olla rohkea ympäristökaupun-
ki, joka tunnetaan myös kokeile-
vasta toiminnastaan.  Päästöta-
voitteiden saavuttaminen vaatii 
monia eri keinoja. Yksi keino oli-
si kannustaa lapsia ja nuoria 
käyttämään joukkoliikennettä. 

Peruskoululaisten maksuton 
joukkoliikenne lisäisi myös las-
ten ja nuorten tasa-arvoa. Har-
rastus- ja ajanvietemahdollisuu-
det eivät olisi ainakaan kiinni 

bussilippujen hinnoista, van-
hempien työvuoroista tai per-
heen varallisuudesta. Monissa 
tapauksissa myös perheen toi-
sesta autosta voitaisiin luopua.

Lahden seudun liikentees-
sä käytetään valtakunnallis-
ta Waltti-lippujärjestelmää, jota 
voi käyttää useamman alueen 
joukkoliikenteessä. Saatavilla on 
myös koululaislippu, joka toimii 
kello 6-18.  Lippu on voimassa 
koko lukuvuoden. Matkat ovat 
koulupäiväkohtaisia ja oikeut-
taa enintään kahteen ilmaiseen 
matkaan koulupäivinä. Matkoi-
hin sisältyy vaihto-oikeus. 

Mikkelin kaupungissa on käy-
tössä maksuton joukkoliiken-
ne mikkeliläisille peruskoululai-
sille (7-16-vuotiaat). Lippu on 
lapsen henkilökohtainen lippu 
ja sitä eivät muut perheenjäse-
net saa käyttää. Lipulla saa teh-
dä vapaa-ajanmatkoja sekä kou-
lumatkoja koko kausilipun (365 
päivää) ajan rajattomasti. 

Kyseessä on Mikkelin kaupun-

gin teknisen lautakunnan hy-
väksymä kahden vuoden ko-
keilu. Lapset ja nuoret saavat 
käyttää Mikkelin kaupungin 
joukkoliikennettä koko kau-
pungin alueella ilmaiseksi myös 
kouluajan ulkopuolella ja loma-
aikana. Kokeilun tarkoitus on 
opettaa koululaisia käyttämään 
ensisijaisesti joukkoliikennet-
tä. Perusopetukseen halutaan 
myös säästöjä kokeilun avulla, 
kun koulukuljetukset saadaan 
siirrettyä ilmaiseen joukkolii-
kenteeseen.

Myös muissa kunnissa on vas-
taavanlainen kokeilu meneil-
lään, tai sellaista suunnitellaan. 
Kokemukset ovat olleet rohkai-
sevia ja jopa säästöjä on syn-
tynyt. 

Me perussuomalaisten val-
tuustoryhmä toivommekin, että 
Lahti liittyy näiden edelläkävi-
jöiden joukkoon. 

Lahden Perussuomalaisten 
valtuustoryhmä

Ruskatempaus oli menestys 
Kajaanissa
KAJAANIN Perussuomalais-
ten järjestämä ruskatempaus 
houkutteli valtavasti väkeä Ka-
jaanin kauppatorille lauantai-
na 6. lokakuuta. Aurinkoises-
sa syyssäässä makkara maistui 
ja perussuomalainen politiikka 
puhutti yli 300 osanottajaa. Ti-
laisuudessa olivat mukana kai-
nuulaiset kansanedustajaeh-
dokkaat Eila Aavakare ja Sami 
Pihlajamaa sekä Kajaanin seu-
rakuntavaaliehdokkaat Pasi Kil-
peläinen, Minna Partanen ja Jan-
ne Suutari.

Perussuomalaisten nykyinen 
jämäkkä linja sai kiitosta, eikä 

puheissa enää vilissyt eduskun-
taryhmän hajoaminen vuonna 
2017. Sen sijaan suurta kritiik-
kiä saivat osakseen pääministeri 
Juha Sipilä (kesk.) sekä nykyinen 
sinisävytteinen porvarilliskes-
kustalainen hallituspolitiikka, 
jonka koettiin kiristävän enti-
sestään etenkin vähempiosais-
ten suomalaisten elämää. 

Muutoksen tuulet tuntuvat 
puhaltavan vaalikentillä. Perus-
suomalaiselle aatteelle on tila-
usta!

Kajaanin Perussuomalaiset

Lahden PS: Peruskoululaisille maksuton 
joukkoliikenne

Pyöräilijöitä paapotaan Helsingissä
HELSINGIN Perussuomalai-
set Nuoret vastustavat Helsin-
gin tuoretta liikennepolitiik-
kaa, tällä kertaa Lauttasaaren 
sillan uudistussuunnitelman 
takia. 

Helsinki poistaa autokaisto-
ja Lauttasaaren sillalta, jotta 
se sopeutuisi paremmin pyö-
räilijöille sekä jalankulkijoil-
le. Tämä on omiaan rampaut-
tamaan kilpailukykyä, sillä 
Lauttasaaressa ja sen lähiym-
päristössä silta on keskeinen 
liikenneväylä yritysten logis-
tiikan sekä muun liikenteen 
osalta. 

- Tällaiselle pyöräilijöiden 
paapomiselle yksityisautoi-
lun kustannuksella ei ole mi-
tään perusteita! Tällaisesta 

kärsivät ennen kaikkea tavalli-
set lapsiperheet alueella. Voisin 
ymmärtää ajatuksen jotenkin, 
jos alueelle suunniteltaisiin rai-
tiolinjaa. Se korvaisi kuitenkin 
osan autoilun tarpeesta, toisin 
kuin polkupyörät, puuskahtaa 

Helsingin Perussuomalaisten 
Nuorten puheenjohtaja Os-
kar Viding. 

- Lauttasaaren silllalla on 
jo nyt tarpeeksi leveät ke-
vyen liikenteen kulkuväy-
lät molemmin puolin siltaa. 
Kaupungin hyvää tarkoitta-
va päätös osoittaa itseasiassa, 
ettei kaupunki ole perehtynyt 
asuinalueeseen ja sen tarpei-
siin. Entisenä lauttasaarelaise-
na tiedän, että silta palvelee 
kaikkia alueen asukkaita par-
haiten nykyisellään, toteaa 
Helsingin Perussuomalaisten 
Nuorten hallituksen jäsen Sel-
ma Mäkitalo.

Helsingin Perussuomalaiset 
Nuoret
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LAPPEENRANTA
PS:n teltta Lappeenrannan syys-
markkinoilla perjantaina 26.10. 
klo 9-15 Lappeenrannan kaup-
patorilla. Tervetuloa keskustele-
maan ajankohtaisista aiheista!

LEPPÄVAARA
Perussuomalaiset on tavattavissa 
jälleen totuttuun tapaan Leppä-
vaaran maalaismarkkinoilla Lep-
pävaaranraitilla lauantaina 27.10. 
klo 9-15. Tule tapaamaan kansan-
edustajaehdokkaitamme, valtuu-
tettujamme ja luottamushenki-
löitämme sekä hakemaan tuorein 
Perussuomalainen-lehti!

HELSINKI
Helsingin Perussuomalaiset ”Kyl-
lä kansa tietää” -lähiökiertueella 
lauantaina 27.10. klo 10-12 Hert-
toniemellä (Hitsaajankatu 16), 
tiistaina 30.10. klo 16-19 Asema-
aukiolla, lauantaina 3.11. klo 10-
12 Maunulassa (Pakilantie 8) ja 
klo 13-15 Tapulikaupungilla (Maa-
tullinaukio), tiistaina 13.11. klo 
16-19 Vuosaaren Mosaiikkitorilla 
sekä lauantaina 17.11. klo 10-14 
Ala-Malmin torilla. Teltalla perus-
suomalaisia aktiiveja, valtuutettu-
ja ja eduskuntavaaliehdokkaita. 
Tervetuloa keskustelemaan ajan-
kohtaisista asioista ja noutamaan 
tuore PS-lehti.

KAAKONKULMA
Kaakonkulman Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syyskokous 
pidetään lauantaina 27.10. klo 13 
Sammontalolla, Rantatie 2, Viro-
lahti. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsuja-
na hallitus. Paikalla myös kansan-
edustaja Juho Eerola. Tervetuloa!

PORVOO & NURMIJÄRVI
Kansanedustaja Leena Meri tavat-
tavissa lauantaina 27.10. klo 14-
15 Porvoossa PS-teltalla Näsin S-
marketilla ja sunnuntaina 28.10. 
klo 11-12 Klaukkalan syysmarkki-
noilla PS-teltalla.

NURMIJÄRVI
Tervetuloa juttelemaan Nurmi-
järven Perussuomalaisten kanssa 
ajankohtaisista asioista Klaukka-
lan syysmarkkinoille sunnuntaina 
28.10. klo 10-15.

JOENSUU
Joensuun Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään sunnuntaina 28.10. klo 13 
piiritoimistolla, Niskakatu 2 K1, 
Joensuu. Käsitellään sääntömää-
räiset asiat. Kokouksen koollekut-
sujana hallitus. Tervetuloa! 

LAPPAJÄRVI
Lappajärven Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syyskokous 
pidetään sunnuntaina 28.10. klo 
13 Valtion Virastotalolla, Kärnän-
tie 11. Käsitellään sääntömääräi-
set asiat. Kokouksen koollekutsu-
jana hallitus. Hallitus kokoontuu 
klo 12. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

SAVONLINNA
Savonlinnan Seudun Perussuo-
malaiset ry:n sääntömääräinen 
syyskokous pidetään sunnuntai-
na 28.10. klo 14 Järjestötalo Ko-
lomosessa, Pappilankatu 3. Kä-
sitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana hal-
litus. Kahvitarjoilu klo 13.30 al-
kaen. Hallitus kokoontuu klo 12. 
Tervetuloa!

JANAKKALA
Tervetuloa Janakkalan Perussuo-
malaisten tupailtaan sunnuntaina 
28.10. klo 14-18 tutustumaan toi-
mintaamme ja keskustelemaan 
ajankohtaisista asioista. Käytös-
sä on iso ilmainen parkkipaik-
ka ja paikallisjuna pysähtyy alle 5 
minuutin kävelymatkan päähän. 
Kahvitarjoilu.

TURKU
Turun Perussuomalaiset ry jär-
jestää perinteisen keskusteluti-
laisuutensa eli peruskäräjät sun-
nuntaina 28.10. klo 14 Happy 
Housessa, Ursininkatu 11. Tämä 
tilaisuus on tarkoitettu kaikille 
turkulaisille perussuomalaisten 
jäsenille. Paikan päällä myös kah-
vitarjoilu, tervetuloa!

LIPERI
Liperin Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään sunnuntaina 28.10. klo 15 
Lipertekin neuvotteluhuoneessa, 
Tehtaantie 8, Ylämylly. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Kahvitar-
joilu. Tervetuloa!

HELSINKI
Helsingin Perussuomalaisten 
avoin keskusteluilta sunnuntai-
na 28.10. klo 16-18 Vuosaares-
sa, Vuosaaren VPK:n tiloissa, Kai-
vonkatsojantie 14. Tule mukaan 
kuuntelemaan ja keskustele-
maan! Kahvitarjoilu.

JYVÄSKYLÄ
Jyväskylän Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään sunnuntaina 28.10. klo 16 
Hotelli Albassa, Ahlmaninkatu 4. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana halli-
tus. Tervetuloa!

SEINÄJOKI
Seinäjoen Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään maanantaina 29.10. klo 
17 Cafe Mondeossa, Herralankatu 
29. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Tervetuloa!

KAUSTINEN
Kaustisen Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään tiistaina 30.10. klo 19 
Avain Säästöpankin kerhotiloissa, 
Kaustintie 2. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen kool-
lekutsujana hallitus. Tervetuloa!

ALAJÄRVI
Alajärven Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous ja 
vuoden 2018 sääntömääräinen 
kevätkokous pidetään keskiviik-
kona 31.10. klo 18 Alajärven kau-
pungintalolla, Alvar Aallontie 1. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana halli-
tus. Tervetuloa!

HELSINKI
Piiritoimiston iltakahvit torstaina 
1.11. klo 18-19.30 Helsingin Pe-
russuomalaisten piiritoimistolla, 
Mannerheimintie 36 (sisäänkäyn-
ti Cygnaeuksenkatu 16). Piiritoi-
miston iltakahvilla ajankohtaisia 
keskusteluja illan vieraan kans-
sa. Tilaisuus on kaikille avoin. Ter-
vetuloa!

LOIMAA
Loimaan Perussuomalaiset osal-

Kokoukset & tapahtumatPS tapahtumat@perussuomalaiset.fi

listuu perinteen mukaan Savipäi-
vämarkkinoille perjantaina 2.11. 
klo 8-14 Loimaan torilla. Terve-
tuloa!

VANTAA
Tervetuloa tapaamaan Vantaan 
Perussuomalaisia Myyrmäen Mar-
rasmarkkinoilla lauantaina 3.11. 
klo 10-14 Vantaan Paalutorilla, Is-
koskuja 3.

LEMPÄÄLÄ
Lempäälän Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään lauantaina 3.11. klo 
15 Coyote Bar & Grill Ideapar-
kissa, Kokoustila Paisunnassa (2. 
krs), Ideaparkinkatu 4. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouk-
sen koollekutsujana hallitus. Ter-
vetuloa!

VESILAHTI
Vesilahden Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään lauantaina 3.11. klo 
14 Rämsöön Urheiluseurantalol-
la, Halisevantie 22. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Kahvitar-
joilu. Tervetuloa!

HELSINKI
Helsingin Perussuomalaiset telt-
tailee Hakaniemen maalaismark-
kinoilla sunnuntaina 4.11. klo 
9-15 Hakaniemen torilla. Paikalla 
perussuomalaisia aktiiveja ja kau-
punginvaltuutettuja. Tervetuloa 
keskustelemaan ja noutamaan 
tuore PS-lehti.

RAASEPORI
Raaseporin seudun Perussuoma-
laiset ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään sunnuntaina 
4.11. klo 14 Hotelli-Ravintola So-
ciksessa. Käsitellään sääntömää-
räiset asiat. Kokouksen koollekut-
sujana hallitus. Tervetuloa!

NURMES
Nurmeksen Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syyskokous 
pidetään sunnuntaina 4.11. klo 16 
kaupungin kerhohuoneella, Kar-
jalankatu 12. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen kool-
lekutsujana hallitus. Tervetuloa!

RANTASALMI
Rantasalmen Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään sunnuntaina 4.11. 
klo 16 Hotelli Rinssi-Everstissä, 
Ohitustie 5. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen kool-
lekutsujana hallitus. Hallitus ko-
koontuu klo 15.30. Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa!

SISÄ-SAVO
Sisä-Savon Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään sunnuntaina 4.11. klo 16 
Kalevan kokoustiloissa Rautalam-
milla. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

VAASA
Vaasan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään sunnuntaina 4.11. klo 16 
ravintola Wanha Wasa Cateringis-
sa, Mäkikaivontie 1 C. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Kahvitar-
joilu. Tervetuloa!

SIILINJÄRVI
Siilinjärven Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään sunnuntaina 4.11. klo 17 
Ravintola Reppumiehessä, So-
rakuja 2. Käsitellään sääntömää-
räiset asiat. Kokouksen koolle-

kutsujana hallitus. Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa kokoukseen!

KANTA-HÄME
Kanta-Hämeen Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään sunnuntaina 4.11. klo 
18 Hämeenlinnan Raatihuoneella, 
Raatihuoneenkatu 15. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Äänioi-
keus vuoden 2018 jäsenmaksun 
maksaneilla. Tervetuloa.

LEPPÄVIRTA
Leppävirran Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään sunnuntaina 4.11. klo 
18 Leppävirran kunnantalolla. Kä-
sitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana halli-
tus. Tervetuloa!

TEUVA
Teuvan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään sunnuntaina 4.11. klo 14 
kokoustila Simossa. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. 
Paikalle pääsee saapumalla 
Orrelan pääovesta ja nousemalla 
portaat toiseen kerrokseen. 
Tervetuloa!

SIIKAJOKI
Siikajoen Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään maanantaina 5.11. klo 
17.30 Neste Oil Taukokartanos-
sa Revonlahdella. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouk-
sen koollekutsujana hallitus. Ter-
vetuloa!

ESPOO
Espoon Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään tiistaina 6.11. klo 17.30 Es-
poon valtuustotalon kahviossa, 
Espoonkatu 5. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen kool-
lekutsujana hallitus. Äänioikeu-
tettuja ovat kaikki yhdistyksen 
jäsenet, jotka ovat maksaneet 
puolueen jäsenmaksun viimeis-
tään viikkoa ennen kokouspäivää. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

ISOKYRÖ
Isonkyrön Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään tiistaina 6.11. klo 18 kun-
nantalolla, Pohjankyröntie 136. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana halli-
tus. Ääni- ja esitysoikeus edellyt-
tää maksujen maksamista 31.10. 
mennessä. Tervetuloa!

PIRKANMAAN 
PERUSSUOMALAISET NAISET
Pirkanmaan Perussuomalai-
set Naiset ry:n sääntömääräinen 
syyskokous pidetään tiistaina 
6.11. klo 18 Partola-keskuksessa, 
Naistenmatkantie 63-65, Pirkkala. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana hal-
litus. Kokouksessa kahvitarjoilu. 
Tervetuloa!

MIKKELI
Mikkelin Seudun Perussuomalai-
set ry:n sääntömääräinen syysko-
kous pidetään tiistaina 6.11. klo 
18 Porstuakonttorissa, Savilah-
denkatu 10. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen kool-
lekutsujana hallitus. Äänioikeus 
on kokoukseen mennessä jäsen-
maksun maksaneilla. Kaikki jä-
senet lämpimästi tervetulleita!

JOENSUU
Perussuomalaisia maakunta- ja 
eduskuntavaaliehdokkaita tavat-
tavissa ja jututettavissa Joensuun 

markkinoilla torstaina 8.11. klo 
10-16 Joensuun torilla. 
Perussuomalaisten Pohjois-Kar-
jalan piirin edustajia paikalla per-
jantaina 9.11. klo 10-15. Terve-
tuloa!

ALAVUS
Alavuden Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään torstaina 8.11. klo 18 Ra-
vintola Asserissa, Salmentie 4. Kä-
sitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana halli-
tus. Tervetuloa!

KOTKA
Mitä maahanmuutto mak-
saa Suomelle? Rikastuttaa-
ko monikulttuurisuus suo-
malaista yhteiskuntaa? Onko 
turvapaikkajärjestelmästä tul-
lut elintasosiirtolaisuuden väy-
lä? Suomen Perusta -ajatuspajan 
toiminnanjohtaja Simo Grönroos 
tarkastelee kriittisesti mm. näitä 
väitteitä ja luennoi maahanmuu-
ton yhteiskunnallisista vaikutuk-
sista sekä maahanmuuttopolitii-
kan vaihtoehdoista torstaina 8.11. 
klo. 18 - 20 Kotkan kaupunginkir-
jaston auditoriossa, Kirkkokatu 
24. Vapaa pääsy, tervetuloa!

KUOPIO
Kuopion Seudun Perussuomalai-
set ry:n sääntömääräinen syysko-
kous pidetään torstaina 8.11. klo 
18 Perussuomalaisten Pohjois-Sa-
von piirin toimistolla, Puistoka-
tu 2. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Kahvitarjoilu alkaen klo 
17.45. Tervetuloa!

PÄIJÄT-HÄMEEN PERUSNAISET
Päijät-Hämeen PerusNaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään torstaina 8.11. klo 
18 Kariston Motorestillä, Kaup-
piaankatu 1, Lahti. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouk-
sen koollekutsujana hallitus. Ter-
vetuloa!

HUITTINEN
Huittisten Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään perjantaina 9.11. klo 18 
Tiina Lähteenmäen Pitopalvelun 
tiloissa, Karpintie 13. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Pientä il-
tapalaa tarjolla. Tervetuloa!

KAUHAVA
Kauhavan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään perjantaina 9.11. klo 19 
LentoHotellin linnarakennuksen 
aamiaissalissa, Loppusuora 22. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana halli-
tus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

RAISIO
Raision Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään lauantaina 10.11. klo 11 
Raision kaupungintalon valtuus-
tosalissa. Käsitellään sääntömää-
räiset asiat. Kokouksen koolle-
kutsujana hallitus. Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa.

KYMEN PERUSNAISET
Kymen PerusNaiset ry:n sääntö-
määräinen syyskokous pidetään 
lauantaina 10.11. klo 12 Kahvila 
Aleksandrassa, Valtakatu 42, Lap-
peenranta. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen kool-
lekutsujana hallitus. Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa!

HYVINKÄÄ
Hyvinkään Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
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detään lauantaina 10.11. klo 14 
Hyvinkään kaupungintalolla (ko-
koushuone Kallio), Kankurinkatu 
4-6. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

TUUSULA
Tuusulan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään lauantaina 10.11. klo 16 
Tuusulan kunnantalolla. Käsitel-
lään sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana hallitus. 
Tervetuloa!

VAALA
Vaalan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään lauantaina 10.11. klo 13 
Vaalan kunnantalon kahviossa, 
Vaalantie 14. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen kool-
lekutsujana hallitus. Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa.

TURKU
Turun Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään sunnuntaina 11.11. klo 14 
Happy Housessa, Ursininkatu 11. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana halli-
tus. Tervetuloa!

SALO
Salon seudun Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään sunnuntaina 11.11. 
klo 17 Salon kaupungintalon val-
tuustosalissa, Tehdaskatu 2. Käsi-
tellään sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana hallitus. 
Tervetuloa.

PERTUNMAA
Pertunmaan Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään tiistaina 13.11. klo 18 
Pertun Pirtissä Pertunmaalla. Kä-
sitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana hal-
litus. Hallitus kokoontuu klo 17. 
Tervetuloa!

KARVIA
Karvian Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään keskiviikkona 14.11. klo 
19 Ilmo Törmällä, Haarlundinka-
tu 9. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

HAPSU
Helsingin Akateemiset Perus-
suomalaiset HAPSU ry:n sääntö-
määräinen syyskokous pidetään 
torstaina 15.11. klo 17 Uuden yli-
oppilastalon Cajsa-tilassa (4. krs). 
Käsitellään sääntömääräiset sekä 
muut kokouskutsussa mainitut 
asiat. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Tervetuloa!

VALKEAKOSKI
Valkeakosken Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään torstaina 15.11. klo 
17 Valkeakosken uimahallin koko-
ushuoneella. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen kool-
lekutsujana hallitus. Tervetuloa!

HELSINKI
Helsingin Perussuomalais-
ten avoin keskusteluilta torstai-
na 15.11. kello 18-19.30 Haagas-
sa, Ilkankulman kokoustilassa, 
Ilkantie 16B. Kahvitarjoilu. Tule 
mukaan kuuntelemaan ja keskus-
telemaan!

UTAJÄRVI
Utajärven Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään perjantaina 16.11. klo 18 
Rokuanhovissa, Jaakonjärventie 

43, Rokua. Käsitellään sääntömää-
räiset asiat. Kokouksen koollekut-
sujana hallitus. Vierailijana kan-
sanedustajamme Ville Vähämäki. 
Tervetuloa!

KUUSAMO
Kuusamon Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään lauantaina 17.11. klo 15 
Kuusamon kaupungintalolla val-
tuustosalissa. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen kool-
lekutsujana hallitus. Kokouksessa 
äänioikeutettuja ovat jäsenmak-
sunsa maksaneet jäsenet.  Terve-
tuloa!

TURKU
Turun Perussuomalaisten lähiö-
kiertue jatkuu jälleen marras-
kuussa. PS-teltta on Jyrkkälässä 
lauantaina 17.11. klo 12-14.

KIRKKONUMMI
Kirkkonummen Perussuomalai-
set ry:n sääntömääräinen syysko-
kous pidetään lauantaina 17.11. 
klo 15 Kirkkonummen Kunnanta-
lon kokoustilassa Kajanus. Käsitel-
lään sääntömääräiset asiat sekä 
lisäksi hallituksen jäsenen ero ja 
hallituksen täydentäminen. Ko-
kouksen koollekutsujana halli-
tus. Kokouksen jälkeen vietetään 
KirPeän pikkujoulut ja Kajanuk-
sen saunat ovat lämpimänä. Ter-
vetuloa!

PORI
Porin Perussuomalaiset ry:n sään-
tömääräinen syyskokous pide-
tään sunnuntaina 18.11. klo 17 
Satakunnan Perussuomalaisten 
piiritoimistolla, Satakunnankatu 
33-35b. Käsitellään sääntömääräi-
set asiat. Kokouksen koollekutsu-
jana hallitus. Tervetuloa!

RIIHIMÄKI
Riihimäen Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään sunnuntaina 18.11. 
klo 18 Inkilänhovissa, Inkilän-
tie 2. Käsitellään sääntömääräi-
set asiat sekä valitaan puheen-
johtaja ja hallitus vuodelle 2019. 
Kokouksen koollekutsujana halli-
tus. Äänioikeus on kaikilla jäsen-
maksunsa maksaneilla Riihimäen 
Perussuomalaisten jäsenillä. Ter-
vetuloa mukaan!

MÄNTSÄLÄ
Mäntsälän alueen Perussuoma-
laiset ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään maanantaina 
19.11. klo 18.30 Mäntsälän kun-
nantalon neuvotteluhuonees-
sa 1–2 (2. krs). Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Terve-
tuloa!

PORVOO
Mitä maahanmuutto maksaa 
Suomelle? Rikastuttaako moni-
kulttuurisuus Suomen kulttuuria? 
Onko turvapaikkajärjestelmästä 
tullut elintasosiirtolaisuuden väy-
lä? Suomen Perusta -ajatuspajan 
toiminnanjohtaja Simo Grönroos 
tarkastelee kriittisesti näitä väit-
teitä ja luennoi maahanmuuton 
yhteiskunnallisista vaikutuksis-
ta sekä maahanmuuttopolitiikan 
vaihtoehdoista Porvoossa Lundin 
talossa (Aleksanterinkatu 11) tiis-
taina 20.11. klo. 18 - 20 järjestet-
tävässä yleisötilaisuudessa. Vapaa 
pääsy, tervetuloa!

LAUKAA
Laukaan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään torstaina 22.11. klo 18 
Kuntalassa, Laukaantie 14. Käsi-
tellään sääntömääräiset asiat. Ko-

kouksen koollekutsujana hallitus. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa.

PERUSSUOMALAISET 
NAISET
Perussuomalaiset Naiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään lauantaina 24.11. klo 11 
Hotelli Verson kokous- ja juhla-
tila Kerkkä & Ravintola Silmussa, 
Kauppakatu 35, Jyväskylä. Käsi-
tellään sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana hallitus. 
Lisätietoja: sihteeri@perusnaiset.
fi tai puhelimitse 040-936 7799. 
Tervetuloa!

YLÖJÄRVI
Ylöjärven Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään lauantaina 24.11. klo 
11 kirjasto Leijassa (monitoimiti-
la), Koivumäentie 2. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Kahvitar-
joilu. Tervetuloa!

KIURUVESI
Kiuruveden Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syyskokous 
pidetään lauantaina 24.11. kello 
12 Hotelli-Ravintola Peltohovissa, 
Asematie 9. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen kool-
lekutsujana hallitus. Kahvia ja pul-
laa tarjolla. Tervetuloa.

KOTKA
Kotkan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään lauantaina 24.11. klo 15 
Hotelli Leikarissa, Haminantie 
261. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Syyskokouksen jälkeen 
vietämme pikkujoulut samas-
sa paikassa. Pikkujoulu alkaa heti 
kokouksen jälkeen. Yhdistys tarjo-
aa Leikarin perinteisen joulupöy-
dän jäsenille. Ruokailun jälkeen 
on mahdollisuus mennä sauno-
maan tai jatkaa yhteistä seurus-
telua aina klo 21 asti. Ruokailuun 
täytyy ilmoittautua etukäteen. Il-
moita 11.11. mennessä. Ilmoita 
myös erityisruokavalioista arttu.
klami@gmail.com tai puh. 050-
435 0790. Tervetuloa!

LOHJA
Lohjan seudun Perussuomalai-
set ry:n sääntömääräinen syysko-
kous pidetään perjantaina 30.11. 
klo 17.30 ravintola Tuuheikossa, 
Lönnrotintie 12, Sammatti. Käsi-
tellään sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana hallitus. 
Äänioikeus on vain jäsenmaksun-
sa maksaneilla varsinaisilla jäse-
nillä. Kokouksen jälkeen ruokailu 
ja muuta ohjelmaa. Tervetuloa!

PERUSÄIJÄT
PerusÄijät ry:n sääntömääräinen 
syyskokous pidetään sunnuntai-
na 2.12. klo 13 Perussuomalainen 
Helsinki ry:n toimistolla, Man-
nerheimintie 36, Helsinki (käynti: 
Cygnaeuksenkatu 16). Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouk-
sen koollekutsujana hallitus. Ter-
vetuloa!

NURMIJÄRVI
Nurmijärven Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syyskokous 
pidetään sunnuntaina 2.12. klo 17 
Nurmijärven kunnantalolla, Kes-
kustie 2b. Käsitellään sääntömää-
räiset asiat. Kokouksen koollekut-
sujana hallitus. Tervetuloa!

■  Kokousilmoitukset 
lähetetään osoitteella: 
tapahtumat@
perussuomalaiset.fi

PiiritPS
KESKI-POHJANMAA
Perussuomalaisten Keski-Poh-
janmaan piiri ry:n sääntömää-
räinen syyskokous pidetään 
lauantaina 3.11. klo 13 Kokko-
lan Snellmankodilla, Rantakatu 
27. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsuja-
na piirihallitus. Piirihallitus ko-
koontuu kello 12. Tervetuloa!

HELSINKI
Perussuomalainen Helsinki ry 
– Helsingin piirin sääntömää-
räinen syyskokous pidetään 
lauantaina 10.11. klo 12 Vartio-
kylän työväentalolla, Rusthol-
larinkuja 3. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana Perussuomalai-
nen Helsinki ry:n hallitus. Ohjel-
ma: Ilmoittautuminen alkaa klo 
10, lounas klo 11, kokous alkaa 
klo 12. Eduskunta -ja valtuus-
toryhmän tervehdys, puolue-
johdon tervehdys, kokouksen 
avaussanat (piirin pj. Markku 
Saarikangas). Kokouksen päät-
täminen klo 19. Lounas ja il-
moittautuminen: Yhdistys tarjo-
aa lounaan niille jäsenille, jotka 
ovat maksaneet jäsenmaksunsa 
31.10.2018 mennessä. Ilmoit-
tautumislinkki lounaalle ja ko-
koukseen löytyy piirin www-si-
vujen kalenterista, kokouksen 
FB-tapahtumasta sekä jäsenis-
tölle toimitetussa sähköpostis-
sa. Ilmoittautuminen tulee teh-
dä 2.11.2018 klo 16 mennessä. 
Tervetuloa!

KAINUU
Perussuomalaisten Kainuun pii-
ri ry:n sääntömääräinen kokous 
pidetään lauantaina 10.11. klo 
12 Kuhmon kunnantalon val-
tuustosalissa, Kainuuntie 82, 
Kuhmo. Käsitellään sääntömää-
räiset asiat sekä piirihallituk-
sen esittämiä, keväällä 2019 pi-
dettäviin eduskuntavaaleihin ja 
parlamenttivaaleihin sekä mah-
dollisiin maakuntavaaleihin liit-
tyviä asioita. Kokouksen koolle-
kutsujana piirihallitus. Hallitus 
kokoustaa klo 10. Tervetuloa 
kokoukseen!

POHJOIS-KARJALA
Perussuomalaisten Pohjois-Kar-
jalan piiri ry:n sääntömääräinen 
syyskokous pidetään lauantai-
na 10.11. klo 13 Lieksassa Rive-
rian auditoriossa, Kuhmonkatu 
32. Käsitellään sääntömääräiset 

asiat. Kokouksen koollekutsu-
jana piirihallitus. Kokouksessa 
mukana puolueen 3. vpj. Juho 
Eerola. Kahvitarjoilu klo 12.15 
alkaen. Tervetuloa!

ETELÄ-POHJANMAA
Perussuomalaisten Etelä-Poh-
janmaan piiri ry:n sääntömää-
räinen syyskokous pidetään 
lauantaina 17.11. klo 13 Musta-
saaren pääkirjastossa, Koulutie 
1, Mustasaari. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana piirihallitus. 
Tervetuloa!
 
POHJOIS-SAVO
Perussuomalaisten Pohjois-Sa-
von piiri ry:n sääntömääräinen 
syyskokous pidetään lauantai-
na 17.11. klo 13 Ravintola Pan-
kossa, Kuiluntie 5, Siilinjärvi. Kä-
sitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana pii-
rihallitus. Ruokailu alkaa klo 12. 
Ruokailu on ilmainen ennak-
koon ilmoittautuneille tämän 
vuoden puolueen jäsenmaksun 
maksaneille. Ilmoita osallistu-
misesi piirisihteeri Hannu Ron-
nille, Hannu.ronni@gmail.com 
tai puh. 040-757 4329. Muutoin 
14€/hlö. Tervetuloa!
 
HÄME
Perussuomalaisten Hämeen pii-
ri ry:n sääntömääräinen syysko-
kous pidetään lauantaina 17.11. 
klo 14 Hämeen ammattikorkea-
koululla (pieni auditorio), Wah-
reninkatu 11 (c-ovi), Forssa. Kä-
sitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana pii-
rihallitus. Kahvitarjoilu. Äänioi-
keutettujen kokousedustajien 
varmistus puolueen jäsenkortil-
la alkaen klo 13. Tervetuloa!

POHJOIS-POHJANMAA
Perussuomalaisten Pohjois-
Pohjanmaan piiri ry:n sääntö-
määräinen syyskokous pide-
tään lauantaina 24.11. klo 13 
Pohjankartanossa, Leevi Ma-
detojankatu 1, Oulu. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Koko-
uksen koollekutsujana piirihal-
litus. Vierailijoina puolueen pj. 
Jussi Halla-aho, puoluesihtee-
ri Riikka Slunga-Poutsalo sekä 
kansanedustajamme Olli Im-
monen ja Ville Vähämäki. Jäsen-
maksujen on oltava kunnossa 
kokousedustajilla kokouspäi-
vään mennessä. Tervetuloa!

ILMAJOKI
Ilmajoen Perussuomalaiset va-
litsi yhdistyksen puheenjohta-
jaksi edelleen Petri Saunamäen. 
Hänen lisäkseen vuoden 2019 
hallitukseen valittiin Harri Kos-
kela, Juha Mäenpää, Matti Köyk-
kä ja Ville Muilu. Piirihallitukses-
sa Ilmajoen yhdistystä edustaa 
ensi vuonna Hannu Akkanen.

KAINUU
Kainuun eduskuntavaaliehdok-
kaiksi on Oulun vaalipiiristä ni-
metty Eila Aavakare Kajaanista 
ja Sami Pihlajamaa Suomussal-
melta.

LAIHIA
Piia Riiki valittiin yksimielises-
ti uudestaan Laihian Perussuo-

PERUSSUOMALAINEN-leh-
den (9/18) juttuun Uudenmaan 
naisehdokkaista oli lipsahtanut 
virhe. Eduskuntavaaliehdokas 
Satu Lammen kerrottiin työs-
kennelleen poliisina ulkomail-
la, vaikka Lampi on tosiasiassa 
työskennellyt Helsingin ulko-
maalaispoliisissa. 

NIMITYKSIÄ

OIKAISU

malaisten puheenjohtajaksi yh-
distyksen syyskokouksessa. 
Hallitukseen valittiin myös Pasi 
Laakso, Maria Lehtimäki, Mer-
ja Ujanen, Asko Salminen, Jukka 
Jänisoja ja Jyrki Pihlajamaa. Pu-
heenjohtaja Riiki valittiin myös 
edustamaan Laihian yhdistys-
tä Etelä-Pohjanmaan piirin hal-
litukseen.



Lapin piirin syyskokouksesta 
ilolla kohti eduskuntavaaleja

Perussuomalainen arvomaailma kiinnosti 
Laihian toritapahtumassa

Haittamaahanmuutto tuo mukanaan naisia 
alistavia tapoja, jotka eivät kuulu Suomeen

PERUSSUOMALAISTEN Lapin 
piiri piti syyskokouksensa lau-
antaina 13. lokakuuta Torniossa 
Aineen taidemuseossa. Kokouk-
seen osallistui useita perussuo-
malaisten aktiiveja eri puolilta 
Lappia. Aikaisimmat olivat he-
ränneet aamuyöllä matkustaak-
seen Tornioon. 

Harmaiden pilvien peittämän 
päivän aloitti piirihallituksen 
kokous, joka teki syyskokouk-
selle viimeiset esitykset yksi-
mielisesti. Ennen varsinaisen 
syyskokouksen alkua kokous-
väki sai nauttia ravintolan puo-
lella unkarilaista kanapataa lou-
naaksi.

Kokouksen avauduttua pu-
heenvuoro annettiin puolu-
een puheenjohtaja Jussi Hal-
la-aholle, joka pääsi puhumaan 
ajankohtaisista aiheista, valta-
kunnan politiikasta ja itse puo-
lueesta. Tilanteeseen toi omaa 
komiikkaa se, että auditorios-
sa ei ollut kunnollista puhu-
janpönttöä. Lappilaiset keinot 
keksii ja sitä varten luotiin im-
provisoitu ratkaisu tuolista ja 
sen päälle laitetusta matalasta 
nuottitelineestä.

Kokouksen tärkeimpänä asia-
na oli eduskuntavaaliehdokkai-
den nimeäminen ja sitä varten 
varattiin aikaa. Piirihallitus esitti, 
että syyskokous nimeää yhdek-
sän ehdokasta ja piirihallitus 
nimeää loput viisi ehdokas-
ta täyttä listaa varten. Esite-
tyt yhdeksän ehdokasta ovat 
aiemmin osoittaneet suosio-
ta esimerkiksi kuntavaaleissa. 
Heillä on todistettavasti suosio-
ta omissa pitäjissään, että ovat 
voineet päästä perussuomalais-
ten valtuutetuiksi ja varavaltuu-
tetuiksi. Kaikki ehdokkaat myös 
linjakkaasti edustavat perus-
suomalaisia arvoja, tavallisen 

suomalaisen ihmisen puolusta-
mista ja haluavat ajaa lappilais-
ten etua. 

Piirihallitus otti myös vastaan 
evästyksiä, mitä loppujen eh-
dokkaisen asettamisessa tuli-
si ottaa huomioon. Piirihallitus 
ja syyskokous näkivät yksimie-
lisesti, että kyseiset henkilöt on 
hyvä asettaa puolueen ehdok-
kaiksi.

Ehdolle asetettiin Kalervo 
Björkbacka (Rovaniemi), Kaisa 
Juuso (Tornio), Juhana Kellonie-
mi (Kemijärvi), Eila Kivioja (So-
dankylä), Kari Kontiokoski (Ter-
vola), Ari Paldan (Rovaniemi), 
Ari Södervall (Pello), Harri Tau-
riainen (Kemi) ja Timo Tolonen 
(Rovaniemi).

Syyskokous valitsi yksimieli-
sesti piirin puheenjohtajan Mika 
Mikkosen jatkokaudelle ja muo-
dosti vuoden 2019 piirihallituk-
sen paikallisyhdistysten esitys-
ten mukaisesti.

Kokouksen loppupuolella tor-
niolaislähtöinen puoluesihtee-
ri Riikka Slunga-Poutsalo pääsi 
pitämään puheenvuoron puo-
lueesta ja muista mielenkiintoi-
sista aiheista. Kokousväki pääsi 
kysymään Riikalta ja Jussilta eri 
asioista. Vastavuoroisesti myös 
Jussi kysyi kokousväeltä mielipi-
teitä. Ja jos se on kokousväestä 
kiinni, niin ensi kesän puolue-
kokous on Lapin maakunnassa.

Ihmiset pääsivät lähtemään 
kokouksesta hymyilevin suin ja 
yhtenäisenä porukkana. Pää-
tökset saatiin tehtyä sujvasti ja 
yksimielisesti ja keskustelu oli 
laadukasta. Lapissa yhteishen-
ki on merkittävästi kohentunut, 
kun torvensoitto on lakannut.

Matti Haapala
Perussuomalaisten Lapin piirin 
sihteeri

LAIHIAN Perussuomalaiset jär-
jestivät paikallisella torilla on-
nistuneen vaalitapahtuman, 
jossa esittäytyivät Laihian yh-
distyksen seurakuntavaalieh-
dokkaat sekä muutama piirin 
eduskuntavaaliehdokas.

- Oikeastaan tämä oli tulevan 
vaalikauden avaus täällä Laihi-
alla. Saimme jakoon aivan tuo-
reita seurakuntavaaliesitteitä ja 
kun mukaan Laihialle saapuivat 
myös muutama eduskuntavaa-
liehdokas, piirin puheenjohta-
ja, piirisihteeri ja tiedottaja, niin 
mikäs sen parempaa hetkeä oli-
kaan markkinoida täällä perus-
suomalaisuutta ja meidän arvo-
maailmaamme, sanoi Laihian 

Perussuomalaisten puheenjoh-
taja Piia Riiki, itsekin seurakun-
tavaaliehdokas.

Paikalla olleet muut seura-
kuntavaaliehdokkaat Pasi Laak-
so, Merja Ujanen (piirisihteeri) ja 
Asko Koivisto haluavat, että seu-
rakuntalaisten palvelut Laihialla 
säilyvät ja että apua tarvitsevat 
voisivat turvautua jatkossakin 
oman seurakunnan apuun.

- Pyrimme kehittämään ja uu-
distamaan seurakunnan toimin-
taa. Meille tärkeintä on pitää 
Laihian seurakunta itsenäise-
nä tulevaisuudessakin, totesivat 
kampanjaansa avanneet laihia-
laisehdokkaat yhdestä suusta.

Puheenjohtaja Riiki oli tyy-

tyväinen lauantaiseen kävijä-
määrään, vaikka samaan aikaan 
järjestetty SM-tason rallisprint-
ti verotti jonkin verran kävijä-
määrää.

- Tällaiset torijutut kannatta-
vat aina. Näin pääsee ihmisten 
kanssa suoriin kontakteihin. Täl-
läkin kertaa meidän juttusil-
la kävi aivan uusia tuttavuuksia, 
joita puolueemme arvomaail-
ma kiinnosti. Ja maistuihan sii-
nä kävijöille kahvi, makkara ja 
mehu, naurahti kolmatta kautta 
Laihian yhdistystä puheenjoh-
tajana vetävä 34-vuotias per-
heenäiti ja kuntapoliitikko.

Juha Rantala

PERUSSUOMALAISET Naiset 
ovat huolissaan humanitaarisen 
maahanmuuton mukana Suo-
meen rantautuvista lieveilmi-
öistä. Ylivoimaisesti suurin osa 
turvapaikanhakijoista tulee is-
lamilaisesta kulttuurista, jossa 
naisten oikeudet ovat ala-arvoi-
sella tasolla Suomeen verrat-
tuna.

Holtiton turvapaikkapolitiik-
ka ei saa uhata naisten turval-
lisuutta. Täällä on noudatetta-
va Suomen lakeja ja säädöksiä. 
Naisten ja lasten oikeudet kos-
kevat kaikkia täällä asuvia.

Naiset korostavat, että perhe-
väkivallan nollatoleranssin on 

oltava todellinen myös maa-
hanmuuttajaperheissä. 

Tyttöjen silpomiseen, mo-
niavioisuuteen, pakko- ja lap-
siavioliittoihin syyllistyneet on 
saatava vastuuseen teoistaan. 
Näitä asioita on myös ennalta-
ehkäistävä kaikin keinoin kuten 
esimerkiksi kannustamalla maa-
hanmuuttajanaisia työelämään 
ja opiskelemaan.

Perussuomalaiset Naiset va-
roittaa islamilaisen sharia-lain 
leviämisestä. Ruotsissa onkin 
jo tapahtunut oikeusratkaisu, 
jossa paikallisessa käräjäoikeu-
dessa käytännössä sovellettiin 
shariaa. Tapauksessa mies va-

pautettiin syytteistä vaimonsa 
pahoinpitelyä koskien. Sharia-
laki ei kuulu Suomeen, ja muu-
tenkin väkivaltarikosten tuomi-
oita on kovennettava. 

Suomella ole varaa ottaa vas-
taan henkilöitä, joilla ei ole hä-
tää lähtömaassaan ja joiden 
vaikutus julkiseen talouteen tai 
turvallisuuteen on pysyvästi ne-
gatiivinen. 

Emme salli sitä, että maahan-
muutto heikentää naisten tur-
vallisuutta ja julkista taloutta, 
jonka varassa suomalaisten hy-
vinvointi ja turvallisuus ovat.

Perussuomalaiset Naiset

Laihian Perussuomalaisten toritilaisuudessa olivat esittäytymässä paitsi paikalliset seurakunta-
vaaliehdokkaat, niin myös muutama piirin kansanedustajaehdokas. Kuva: Juha Rantala

Perussuomalaisten Naisten koulutusmatka suuntautui tällä kertaa Tallinnaan.
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Savitaipaleen Perussuomalaisten 
puheenjohtaja vaihtuu
SAVITAIPALEEN Perussuoma-
laiset ry:n pitkäaikainen pu-
heenjohtaja Juhani Kylliäinen 
luopuu tehtävästään. Savitaipa-
leen Perussuomalaiset valitsi-
vat syyskokouksessaan uudeksi 
puheenjohtajakseen Maija Sai-
malahden. 

Saimalahti on pitkäaikainen 
perussuomalaisten puolueak-
tiivi ja hän toimi edellisellä ko-

tipaikkakunnallaan Espoos-
sa pitkään paikallisyhdistyksen 
puheenjohtajana ja oli myös 
mukana paikallispolitiikassa. 
Synnyinseudulleen Savitaipa-
leelle hän palasi vuosi sitten 
syksyllä.

Savitaipaleen 
Perussuomalaiset



Lisää velkaa
MITEN se olikaan viime edus-
kuntavaalien aikaan? Suo-
men velkaantuminen pitää 
saada taittumaan tällä halli-
tuskaudella, oli pääministeri 
Juha Sipilän (kesk.) vahva vies-
ti kansakunnalle. Samaa lau-
lua lauloivat kuorossa muut-
kin puoluejohtajat. Säästöjä 
piti tehdä melkeinpä joka 
puolelta. 

Kulunut vaalikausi osoittaa, 
että laittoman maahanmuu-
ton/turvapaikkabisneksen 
kustannuksista ei kuitenkaan 
ole säästelty, vaan siihen kai-
voon valtion kirstussa on ra-
haa riittänyt. Onhan kuitenkin 
se yhteinen arvopohja sekä 
jakamattomat ihmisoikeudet. 

Miten sitten ovat ne suo-
malaisten ihmisoikeudet? 
Leipäjonot kasvavat, raho-
ja on säästetty koulutukses-
ta ja vanhusten hoidosta sekä 
työttömiltä, vain muutamia 
mainitaksemme. Ei siis kiin-
nosta tämän maan hallitus-
ta suomalaisten vähäosaisten 

auttaminen, vaan kyykyttä-
minen. 

Suomen keskustavetoisen 
hallituksen viimeisin budjetti 
Suomelle on 1,5 miljardia eu-
roa lisää velkaa. Ilmeisintä on, 
että ilman laittomien maa-
hanmuuttajien kustannusten 
kasvua ei uutta velkaa olisi 
tarvinnut ottaa yhtään. Vel-
kaantuminen sosiaaliturvape-
räisen maahanmuuton vuoksi 
on todella typerää. 

Suomen omalle kansalle toi-
totetaan jatkuvaa säästämi-
sen ja tehostamisen tarvetta 
sekä vastuunkantoa. Hallituk-
selta on kuitenkin unohtunut 
oma vastuunkanto ja se, että 
Suomen valtion tärkein teh-
tävä on sen omien kansalais-
ten hyvinvointi ja turvallisuus. 
Valtio on olemassa kansaa 
varten eikä kansa valtiota var-
ten. Hallitus siis vaihtoon.

Harri Perusjätkä Tauriainen, 
Heidi Kärki, Kemin Perussuo-
malaisten valtuustoryhmä

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

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

Rikollisille tehty ohituskaista 
Eurooppaan
MONET EU:n jäsenvaltiot tar-
joavat kultaisia viisumeita, eli 
passeja ja oleskelulupia rahaa 
ja investointeja vastaan. Kan-
salaisuuksia kaupataan Mal-
talla, Itävallassa, Bulgariassa 
ja Kyprosella. Lisäksi kaksi-
toista jäsenmaata myy oles-
kelulupia eri ehdoin.

Transparency International 
ja Global Witness -järjestöjen 
tuoreen raportin mukaan vii-
meisen kymmenen vuoden 
aikana EU-maat ovat myöntä-
neet rahaa vastaan ainakin 60 
00 kansalaisuutta ja noin 100 
000 oleskelulupaa. Yksi täl-
laisen kultaisen viisumin saa-
jista on törkeästä rahanpe-
susta epäillyn Airiston Helmi 
-yrityksen venäläinen tausta-
vaikuttaja, joka osti itselleen 
Maltan kansalaisuuden vuon-
na 2015.

Eri jäsenmaiden ylläpitämät 
kultaisten viisumien ohjelmat 
ovat tuoneet unionin alueel-
le ulkomaisia investointeja 
noin 25 miljardin euron edes-
tä. Rahat eivät kuitenkaan 
ole edistäneet yhteiskunnal-
lisia tarkoituksia. Portugalis-
sa järjestelmä on vääristänyt 
asuntomarkkinoita. Rikkai-
den kiinalaisten kysyntäpiikki 
asuntomarkkinoilla on nosta-
nut hintatasoa Lissabonissa ja 
Portossa niin, ettei paikallisil-
la ole enää varaa asuntoihin.

Investoitavien varojen taus-
toja ei monissa maissa tutkita 
kunnolla, mikä lisää rahanpe-
suriskiä. Turvallisuusuhat ovat 
myös mahdollisia, jos korke-
an riskiprofiilin yksilöitä pää-
see EU:n alueelle ilman asian-
mukaisia taustaselvityksiä. 
On paljastunut, että EU-mai-
den passeja on myyty EU:n 

pakotelistoilla oleville venä-
läisille, ukrainalaisille ja syy-
rialaisille.

Ei ole oikein, jos varakkai-
den henkilöiden on mahdol-
lista ostaa pääsynsä unionin 
alueelle samalla kun oleskelu-
lupaprosessi tavalliselle työ-
viisumin hakijalle on paljon 
monimutkaisempi.

Kansalaisuuden myöntämis-
perusteet ovat jokaisen jä-
senmaan itse päätettävissä, 
siksi EU ei ole pystynyt puut-
tumaan järjestelmän ongel-
miin. Viime aikoina kultaisia 
viisumeita on kuitenkin alet-
tu tarkastella näkökulmas-
ta, jonka mukaan ne “rikko-
vat unionin yleistä etua”, mikä 
on mielestäni oikea lähesty-
mistapa.

Hakijoiden taustat ja in-
vestoitavien varojen alkupe-
rä pitäisi aina tutkia tarkasti. 
Tietojenvaihtoa jäsenvaltioi-
den kesken pitää myös kehit-
tää, jotta tieto toisessa jäsen-
maassa tehdystä kielteisestä 
päätöksestä saavuttaisi myös 
muut maat. Vapaan liikku-
vuuden johdosta yhdenkin 
maan löyhät käytännöt vai-
kuttavat ratkaisevalla tavalla 
kaikkiin jäsenmaihin.

Komissiolta on tulossa lop-
puvuoden aikana raport-
ti, jossa käsitellään kultaisten 
viisumien käytäntöjä. Jos kul-
taisten viisumien ongelmia ei 
voida ratkaista, on vakavas-
ti mietittävä, kuinka pyhä asia 
vapaa liikkuvuus meille lo-
pulta on.

Pirkko Ruohonen-Lerner
Euroopan parlamentin jäsen 
PS/ECR

Me suomalaiset vai nuo muukalaiset?
VIHREIDEN populismi pulpahti 
esiin hiljattain ilmastokysymyk-
sen myötä. He puhuttelevat ih-
misiä esittämällä kysymyksiä, 
miten me suomalaiset voisim-
me toimia ”meidän” lastemme 
hyväksi. 

Tämä retoriikka olisi kaunis-
ta, jos vihreät puhuisivat mei-
dän suomalaisten suomalaisista 
lapsista. Sukujemme jatkajista, 
jotka ylläpitäisivät suomalaisen 
kansakunnan historiaa, pysy-
vyyttä ja jatkuvuutta. Mutta ei. 
Ne eivät puhu meidän suoma-
laisten lapsista.

Monikulttuurisuuden ihannoi-
jat ovat määrätietoisesti ajaneet 

suomalaisen kansakunnan hävi-
tystä, väestönvaihtoa. He alita-
juisesti halveksuvat suomalais-
ten olemassaoloa. He pyrkivät 
muuttamaan tilanteen luomal-
la Suomesta maahanmuuton 
avulla monietnisen sekamels-
kan ilman suomalaisuutta. Mo-
nikultturistien Suomessa ei ole 
yhtäkään meidän lasta. Tääl-
lä olisi ainoastaan muukalaisia, 
joiden ainoa rooli on syrjäyttää 
suomalaisten olemassaolo suo-
malaisten omassa maassa.

Monikulttuurisuuden ihan-
noijat eivät halua torjua ilmas-
tonmuutosta meidän lastem-
me vuoksi, vaan muukalaisten 

vuoksi. He haluavat laittaa mei-
dät suomalaiset kärsimään tiuk-
kuudessaan mielettömällä ym-
päristö- ja energiapolitiikalla. 
Suomalaisvastaisuudessaan he 
halveksuvat toimia, jotka an-
taisivat tulevaisuuden meidän 
suomalaisten lapsille.

Ainoastaan perussuoma-
laisten kansallismielisten eh-
dokkaiden äänestämisellä on 
merkitystä, jotta meidän suo-
malaisten lapsilla olisi suoma-
lainen tulevaisuus edessä.

Matti Haapala
Rovaniemi
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Panostetaan suomalaisnuorten 
koulutukseen
SIPILÄN hallitus on toistuvas-
ti esittänyt huolensa Suomea 
uhkaavasta työvoimapulasta, 
vaikka yli 200 000 suomalais-
ta on edelleen vailla työtä. Työ-
voimapulaan vedoten hallitus-
puolueiden riveistä on useaan 
otteeseen heitetty ilmoille vaa-
timuksia muun muassa ulko-
maisen työvoiman tarveharkin-
nan purkamisesta.

Nyt hallitus on aikeissa pois-
taa Suomeen saapuvilta ulko-
maalaisilta neljän kuukauden 
työskentelyvaatimuksen edel-
lytyksenä sosiaalitukien saami-
selle. Jatkossa ulkomaan kan-
salainen pääsisi nauttimaan 
Suomen sosiaalieduista, jos hän 
ansaitsee vähintään peruspäi-
värahan verran. Toteutuessaan 
esitys sekä vauhdittaa halpa-
työvoiman tuloa Suomen työ-
markkinoille että kasvattaa ve-

ronmaksajien taakkaa.
Perussuomalaiset eivät hy-

väksy hallituksen vastuuttomia 
suunnitelmia. Uusien aikeiden-
sa sijaan hallituksen on vastat-
tava asettamaansa haasteeseen 
järkevällä koulutuspolitiikalla. 
Suomalaisille nuorille on annet-
tava aito mahdollisuus päästä 
koulutuksen avulla työelämään, 
samoin työttömille tilaisuus 
opiskella uuteen ammattiin.

Toisen asteen koulutus on tär-
keä askel työhön tai mahdol-
lisiin myöhempiin opintoihin. 
Silti erityisesti ammatilliset op-
pilaitokset toimivat niukoilla re-
sursseilla. Ammattiin johtavaa 
lähiopetusta on jouduttu kor-
vaamaan itsenäisellä opiske-
lulla. 

Monien ammattien edellyttä-
miä käytännön taitoja on kui-
tenkin mahdotonta hankkia 

etäopiskelulla. Puutteellinen 
ammattitaito vaikeuttaa väistä-
mättä myöhempää työnsaantia. 
Ilman kunnollista lähiopetusta 
myös opintojen keskeyttämisen 
ja syrjäytymisen vaara on var-
sinkin oppimisvaikeuksista kär-
sivien osalta ilmeinen. Suunta 
on käännettävä ja nuorille tar-
jottava riittävästi aikuisen anta-
maa ohjausta ja tukea.

Laadukas koulutus edesaut-
taa suomalaisnuorten ripeää 
siirtymistä työelämään ja hel-
pottaa hautaamaan turhia pel-
koja tulevasta työvoimapulas-
ta. Suomalainen työ menestyy 
tulevaisuudessakin, jos päätök-
sentekijät antavat siihen edel-
lytykset.

Sami Savio
DI, KTM, kansanedustaja (ps.)



Maataloustulolaki turvaamaan 
kotimainen ruoka ja tuottajat
ENNEN EU-jäsenyyttä Suomes-
sa oli maataloustulolaki. Val-
tio ja tuottajajärjestöt kävivät 
määräajoin tuloneuvottelut. 
Niissä sovittiin tulotaso, joka 
turvasi viljelijöille toimeentu-
lon, tuotannon kehittämisen ja 
talouden vakauden kohtuulli-
sesti kaikissa tilanteissa. Järjes-
telmä oli toimiva, tosin moni-
mutkainen. Muistelen, että sen 
hallitsivat tarkoin vain silloi-
set MTK:n puheenjohtaja Heik-
ki Haavisto ja valtiosihteeri Rai-
mo Sailas.

Nyt maatalous on äärimmäi-
sen vakavassa kriisissä. Sen 
ovat aiheuttaneet EU ja koti-
maiset päättäjät sekä kahden 
viime satokauden vaikeat sää-
olot. Maataloustuottajat on 
ajettu byrokratian, markkina-
voimien, kaupan ja velkojien 
armoille. Koko elintarviketalou-
temme uhkaa romahtaa, ellei 
pikaisiin toimenpiteisiin ryh-
dytä. Näin on käymässä kes-
kustalaisen maatalousministe-
rin aikana!

Euroopan keskuspankki jou-
tuu pian mm. lopettamaan val-
tavaksi paisuneen roskalaino-
jen osto-ohjelmansa, jolloin 
korkotaso lähtee nousuun. Bre-
xit johtaa EU:n maataloustuki-
en leikkauksiin. Näitä ja muuta 
kustannusten nousua velkaan-
tuneet viljelijät eivät kestä. 

Tarvitaan uusia, nopeita ja te-
hokkaita toimenpiteitä suoma-
laisen ruuantuotannon turvaa-
miseksi. On myös muistettava, 
että kotimaisessa elintarvike-
ketjussa on suuri määrä työ-

paikkoja, joista pääosa on maa-
seudulla.  

On säädettävä uusi maata-
loustulolaki. Sillä pitää jakaa 
kotimaisten elintarvikkeiden 
kuluttajahinta alkutuottajan, 
jalostuksen, kuljetusten ja kau-
pan kesken oikeudenmukai-
sesti.  Se ei ole helppoa, mutta 
välttämätöntä.

Kuluttajahintojen ei tarvitse 
lain johdosta nousta. Nykyhin-
ta vain pitää jakaa niin, että jo-
kainen ketjun osa saa siitä sel-
laisen osuuden, joka kattaa 
kaikki tuotanto- ja investoin-
tikustannukset ja lisäksi takaa 
kohtuullisen tuoton jokaiselle 
osalliselle, myös viljelijälle.

Laki on välttämätön maata-
louden pelastamiseksi. Suo-
men hallituksen tulee harjoit-
taa ”unkarilaista” EU-politiikkaa 
eikä pidä antaa Brysselin by-
rokraattien tuhota maatalout-
tamme. Tässä asiassa ei pidä 
nöyristellä.

Kysymys on aivan perusta-
vaa laatua olevasta asiasta. Jos 
Suomessa ei ole oman kan-
san kulutusta vastaavaa tuo-
tantoa keskeisissä tuotteissa, 
kansakuntamme ei ole itsenäi-
nen eikä turvassa. Laadukkail-
la tuotteilla on myös vientiky-
syntää.

Laki on järeä ase, mutta se on 
tarpeen kotimaisen puhtaan 
ruuan ja sen tuottajien turvaa-
miseksi. 

Toimi Kankaanniemi
kansanedustaja (ps.)

Tekoäly ja perustulo 
TEKOÄLYN vaikutukset työn-
tekoon puhuttavat nyt paljon, 
mutta suuren yleisön tavoittava 
keskustelu on rajoittunut lähes 
yksipuoliseksi. 

Julkinen tekoälykeskustelu pai-
nottuu huoleen siitä, vähentää-
kö tekoälyn kehittyminen ihmis-
työn kysyntää suuresti. Kukaan ei 
tiedä vastausta. Vähintään yhtä 
tärkeä kysymys on kuitenkin se, 
olisiko ihmistyön kysynnän mer-
kittävä väheneminen suotavaa 
kehitystä. Ihminen voi olla toi-
melias ja toteuttaa itseään myös 
harrastuksilla, jos toimeentu-
lo järjestyy esimerkiksi perustu-
lon avulla. 

Monet poliitikot sanovat halu-
avansa turvata ihmisten oikeu-
den palkkatyöhön. Mutta kumpi 
on tärkeämpää: työ vai toimeen-
tulo? Pitääkö ihmisiä työllistää 
silloinkin, jos koneet ja ohjelmis-
tot tekevät työtehtävät parem-
min? 

Kasvotusten kuulemani vastaus 
on: “Jos et pidä työstäsi, vaihda 
työpaikkaa tai alaa.” Tuo vastaus 
jättää huomiotta sen, että teko-
älyn kehittyminen ihmisiä taita-
vammaksi ja tehokkaammaksi ei 
riipu tehtävien mielekkyydestä. 
Tekoäly voi hoitaa työni minua 
paremmin ja saattaa minut työt-
tömäksi, vaikka pidän työstäni. 
Tekoäly voittaa shakkimestarit-
kin, vaikka he rakastavat shakkia. 

Kukaan ei tiedä, syntyykö teko-
älyn myötä runsaasti uusia työ-
tehtäviä ihmisiltä siirtyvien tilalle. 
Jos iso joukko ihmisiä jää tule-
vaisuudessa työttömäksi teko-
älyn kehittyessä eikä lisäkoulutus 
edistä työllistymistä, tulee aiheel-
liseksi perustulon käyttöönotto. 
Perustulokeskustelu pitää kytkeä 
tekoälykeskusteluun. 

Tuomas Tähti (ps.)
Espoo

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

Suomen suvereniteetti mennyttä EU:ssa
SUVERENITEETTI tarkoittaa täy-
dellisen, ehdottoman ja riippu-
mattoman vallan omaamista 
jollain maantieteellisellä alueel-
la. Suvereenilla valtiolla on eh-
doton valta päättää alueensa 
laeista ja hallinnosta. 

Me EU-Suomessa emme saa-
neet itse päättää edes kellojen-
siirtelyn lopettamisesta, vaan 
sekin oli vietävä parlamenttiin. 
Tässä yksi esimerkki byrokratian 
lisääntymisestä, päällekkäises-
tä “kaksoisparlamentarismista”, 
joka hidastaa asioiden etene-
mistä ja lisää kustannuksia. Suo-
mihan joutuu elättämään noin 
viittäsataa meppiään, virka-
miestään, avustajaansa ja tulk-
kiaan EU:ssa, johon uppoaa jo 
miljoonia. 

Faktaa kustannuksista: Suo-

mi on maksanut jäsenmaksuina 
1995-2016 EU:lle noin 5,8 mil-
jardia euroa ja vastaavasti saa-
nut vain noin 0,38 miljardia ta-
kaisin. Olemme siis maksaneet 
EU:lle keskimäärin 246,2 miljoo-
naa enemmän joka vuosi kuin 
mitä olemme saaneet. Tämäkö 
on “hyvä diili”? Jostain tuokin 
raha on poissa. 

Enemmistö kansasta luulee 
yhä, että olemme itsenäinen, 
suvereeni valtio, vaikka val-
taa keskitetään yhä enemmän 
EU:lle ja Suomen eduskunnalla 
tulee olemaan yhä vähemmän 
liikkumavaraa ja valtaa päätök-
senteossa. Monesta poliitikosta 
tulee hyvin EU-myönteinen toi-
veessaan päästä itsekin ylipal-
kattuihin EU-virkoihin. EU:n jä-
senvaltioiden välisten rajojen ja 

valvonnan häivyttäminen “va-
paan työvoiman liikkuvuuden” 
nimissä helpottaa myöskin lai-
tonta maahanmuuttoa ja terro-
ristien liikkuvuutta maasta toi-
seen. 

Meidän pitäisi nyt ottaa op-
pia Espanjan ja sen maakunnan, 
Katalonian nujakoinnista. Ka-
talonia ei voi itsenäistyä, koska 
emämaa perustelee erokieltoa 
perustuslailla ja uhkaa sotilaalli-
sesti maakuntaa, jos se päättää 
erota. Uskon, että EU:ssa tullaan 
kohta säätämään laki, joka te-
kee eroamisen EU:sta mahdot-
tomaksi. Siksi olisi ajoissa hy-
pättävä EU-junasta pois, kun se 
vielä on mahdollista. 

Ari Lehtimäki
Kurikan Perussuomalaiset 

Rajat kiinni saastuttajilta
KANSAINVÄLINEN ilmastopa-
neeli IPCC julkaisi raporttinsa 
ja suurin osa kansanedustajis-
ta aloitti heti kilvanlaulannan, 
kuinka Suomen pitäisi en-
tisestään vähentää päästö-
jään (enemmän kuin muut EU-
maat), mikä taas tarkoittaisi sitä, 
että viimeinen sammuttaa va-
lot, kun Suomi pysäytetään.

Jopa SDP:n vihertävä puheen-
johtaja Antti Rinne ilmoitti, että 
maamme vientiveturi metsä-
teollisuus pitäisi ajaa alas, sekä 
lämmityksen ja autoilun vero-
tusta olisi kiristettävä. Meidän 
päästöjä kun olisi vähennettävä 
myös muiden maiden puoles-
ta, vaikka se tarkoittaisi maam-
me teollisuuden alasajoa ja työ-
paikkojen siirtymistä entistä 
enemmän kaikkein eniten saas-
tuttaviin maihin. 

WHO:n tutkimusten mukaan 
Suomessa on maailman pa-
ras ulkoilmanlaatu ja Suomen 
osuus maailman hiilidioksidi-
päästöistä on vain reilun pro-
millen luokkaa. Tämäkin pie-
noinen päästömäärä johtuu 
pääsääntöisesti siitä, että meil-

lä on kylmä ilmasto ja pitkät vä-
limatkat. 

Teollisuuden ja liikenteen 
päästöjen minimointiohjelmat 
ovat tuottaneet tulosta. Suo-
mi on mallikkaasti hoitanut il-
mastotavoitteet, toisin kuin 
muut EU-maat. EU on lisän-
nyt hiilidioksidipäästöjä 40 mil-
joonaa tonnia. Saksa on lisän-
nyt eniten kivihiilituotantoaan 
ja mikä ilmaston kannalta pa-
hinta: ruskokivihiilellä. Kiinakin 
kasvatti hiilidioksidipäästöjään 
120 miljoonaa tonnia vuodesta 
2016 vuoteen 2017. Myös pie-
ni naapurimaamme Viro kasvat-
taa päästöjään vuosi toisensa 
jälkeen. Todettakoon, että Yh-
dysvallat on vähentänyt mais-
ta eniten hiilidioksidipäästäjä, 
yli 42 miljoonalla tonnilla vuon-
na 2017.

Nyt on muiden maiden aika 
hoitaa osuutensa, Suomella ei 
ole käytännön mahdollisuuk-
sia, eikä taloudellisesti varaa ot-
taa muiden maiden päästötaak-
koja kantaaksemme. Toisin kuin 
muut puolueet perussuomalai-
set puolustavat suomalaisten 

oikeuksia ajaa omalla autollaan 
rajoituksetta sekä lämmittää ta-
kat ja kiukaat puuta polttaen. 
Suuri ilmastoteko on myös säi-
lyttää teollisuuden työpaikat 
Suomessa.

Suomella on ainoa mahdolli-
suus varjella omaa puhdasta il-
maansa estämällä saastuttaji-
en tulo maahamme. Ne autot, 
jotka eivät täytä suomalaisten 
autoilta vaadittuja päästöta-
voitteita, on jätettävä rajalle tai 
maksatettava korkea ilmasto-
vero Suomen valtion kassaan. 
Myös Kiinasta, Intiasta, Puolas-
ta ja muista eniten saastutta-
vista maista tuleville tuotteille 
on asetettava ilmastotulli. Myös 
kansainvaellus etelästä pohjoi-
seen pitää pysäyttää määrätie-
toisin ottein myös ilmastosyistä. 
Jos väestö pohjoisessa kasvaa 
maahanmuuton myötä, tämä 
vetää maton alta kaikilta pääs-
tötavoitteilta. 

Rami Lehto
perussuomalaisten 
kansanedustaja
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LAPSEN hoitaminen päivähoi-
dossa on kallista perheille, jois-
sa vanhemmat työskentelevät. 
Kahden lapsen tarhamaksut 
voivat kivuta ainakin Kotkassa 
435 €/kk, jos tarvitsee kokopäi-
vähoitoa. Lisäksi, jos perheessä 
on kouluikäisiä lapsia (1-2), niin 
päälle tulee vielä iltapäivähoi-
tomaksu. 

Useilla lapsiperheillä on yleen-
sä asunto- ja autolainat makset-
tavina, opintolainakin saattaa 
vielä olla muistutuksena han-
kitusta ammatista. Kallis tarha-
maksu tähän päälle vie näiltä 
lapsiperheiltä runsaasti osto-
voimaa pois. Tämä ei myöskään 
motivoi lasten hankintaan, kos-
ka lastenhoito työelämään siir-
tyessä on kallista. 

Lastenhoitomaksujen muutta-
minen verovähennyskelpoisik-

Lastenhoitomaksut verovähennyskelpoisiksi

Maaseudun kehittämistä vai 
Pohjois-Korean mallia?
KUN vihreiden puheenjohta-
ja Touko Aalto nimitettiin pu-
heenjohtajaksi, ensimmäisinä 
toimenpiteinä hän ilmoitti ro-
muttavansa maatalouden lo-
mitusjärjestelmän. Perustee-
na hän ilmoitti, että maidon- ja 
lihantuotanto saadaan supis-
tettua. 

Maaseutuyrittäjä taistelee 
henkiinjäämiskamppailuaan tu-
lotason laskettua. Mitä jos li-
hantuottaja tai maitotilallinen 
uupuu? Ensin Venäjän pakot-
teet, kuivuus, alkutuottajan lii-
an pieni korvaus tuotteista, li-
han tuotannon rajoittaminen, 
avohakkuukielto, susien nos-
taminen tuotantoeläimiä tär-
keämmiksi ym. 

Tällä menolla tuottaja sairas-
tuu, uupuu ja viimein lopettaa. 
Ei auta julkinen ilmoitus, että 
olen uupunut, en jaksa. Onnek-
si on lomitusjärjestelmä, joka 
takaa sairausloman myös maa-
talousyrittäjälle. Eikö vihreä 
päättäjä ole eläinten asialla? 
Myös eläimet kärsivät, jos nii-
den hoitaja uupuu.

Vihreillä on maatalousohjel-

ma, jonka tavoitteet on mo-
nelta osin jo toteutettu ja siinä 
on myös hyviä asioita muka-
na. Mutta samalla, kun vihreät 
esittävät lihantuotannon supis-
tamista, suomalainen sianli-
ha on todella kysyttyä Aasiassa. 
Kiinaan ja Intiaan on tilaus-
ta miljoonille sianlihakiloille, 
puhtaasti tuotetulle elintarvik-
keelle. Viennistä saatu euro on 
arvokas. Tulee myös muistaa, 
että maidon- ja lihantuotanto 
on elinkeino. Tuottajien pitää 
elää niillä pelimerkeillä, jotka he 
tästä työstä saavat.

Nyt tulee uutta lunta tupaan: 
vihreiden uudessa maatalo-
usohjelmassa esitetään lihalle 
raippaveroa. Tämä osoittaa hy-
vin itsekästä omaan napaan tui-
jottamista. Jokaisella suomalai-
sella tulee olla oikeus päättää, 
mistä ruokalautasen kattaus 
koostuu. Moni meistä on lisän-
nyt jo vapaaehtoisesti kasvien, 
kalan ja vaalean lihan osuutta 
perheen ruokakulttuurissa. Ve-
ron tulee olla samanarvoinen 
kaikista elintarvikkeista. Tämän 
tyyppisellä kiellolla rajoitetaan 

yksilön vapautta ja se tuo mie-
leen Pohjois-Korean säännöt. 

Olen todella huolissani puh-
taan suomalaisen ruoan tuo-
tannosta. Mitä kauempana ruo-
ka tuotetaan, sitä vähemmän 
olemme tietoisia sen laadusta 
ja puhtaudesta. Tämä vuosi on 
monelle tuottajalle viimeinen. 
Rahat eivät riitä monella tilalla 
laskuihin. Jos vielä supistetaan, 
pian olemme tuonnin varassa. 
Surullista.

Edellä mainitussa ohjelmassa 
luvataan monta kaunista, mutta 
kuten eräs toimittaja teki, tote-
an samaa, ettei vihreiden sosi-
aali- eikä maatalousohjelmas-
sa hintalappuja satele. Rahasta 
ei ole tietoa. Ainoa tiedossa ole-
va hinta on tuottajan tilipussin 
kuihtuminen.

Annetaan maaseudun kukois-
taa. Ensin kuntoon kaupunkien 
hiilenpoltto ja sitten pienem-
mät ongelmat.

Eila Aavakare 
Kajaanin kaupunginvaltuutettu, 
eduskuntavaaliehdokas (ps.)

Olemme luomassa radikaalia 
feministisukupolvea
LAURA HUHTASAARI julkaisi 
Uudessa Suomessa puheen-
vuoron, jossa jakoi peruskou-
lu- ja lukio-opiskelijan lähet-
tämän sähköpostin liittyen 
opetusjärjestelmässä tapah-
tuvaan poliittiseen aivope-
suun. Tässä omat kokemuk-
seni aiheesta viiden vuoden 
takaisesta lukio-opetuksesta.

Olipa kerran psykologian 
oppitunti, jossa opettaja käski 
meitä piirtämään professorin 
paperille. Itse piirsin parrak-
kaan ukkelin, jolla oli verkka-
takki ja silmälasit. En ollut ai-
noa jonka hahmottelema 
professori oli mies. Itseasiassa 
suurin osa meistä piirsi mie-
hen. Vuosi oli 2013.

Opettaja otti tähän ilmiöön 
kantaa. Hän sanoi, että syy 
miksi piirsitte miehen, johtuu 
yksinkertaisista mielikuvis-
ta, ja tämä on syy siihen, mik-
si naisia karsitaan ja syrjitään 
työelämässä. Tuo viheliäinen 
koe toistettiin usealla eri ope-
tusryhmällä. Ja vielä kehtasi 
opettaja kutsua itseään mie-
lenterveysalan ammattilaisek-
si. Nykyisin eläkkeelle jäänyt 
psykologian opettaja jou-
tuu elämään ikuisesti tekon-
sa kanssa.

Olen jutellut noiden en-
tisten lukiolaisten kanssa ja 
jotkut yhä uskovat kokeen 
läpäisemään valheeseen. Yli-
opiston feminismikursseilla 
lyödään lisää bensaa liekkei-
hin. Olemme luomassa radi-
kaalia feministisukupolvea, 
joka haluaa syrjäyttää miehen 
täysin työelämästä luomalla 
kiintiöitä ja suoranaisesti es-
tämällä miehiä etenemästä 
urallaan. Samalla luovumme 
meriiteistä ja ennen kaikkea 
pätevyydestä yhteiskunnan 
kulmakivenä. Tätä voisi kut-
sua todelliseksi post-truth 
ajaksi, jossa osaamisesi on 
juuri sitä mitä milläkin hetkel-
lä päätät, sukupuolesi on juu-
ri sitä mitä haluat ja jos et saa 

työpaikkaa, johtuu se alista-
vista valtarakenteista, toisin 
sanoen työnantajasta. Seu-
raukset tulevat olemaan par-
haimmillaankin tuhoisat.

Tämänkaltaisesta vastuutto-
muudesta on aina maksettu 
verinen hinta. Opetusminis-
teriö ja myös opetushenkilö-
kunta ovat kyllä tietoisia sii-
tä mitä tekevät. Kyseessä on 
järjestelmällinen ja tarkoituk-
senmukainen indoktrinointi. 
Miehistä halutaan luoda tot-
televaisia soijapoikia ja nai-
sista sosialisteja, jotka eivät 
näe mitään hyveellistä mie-
hisyydessä, meriiteissä, päte-
vyydessä tai vastuuntuntoi-
suudessa. Itse en veisi lastani 
julkiseen oppilaitokseen, mi-
käli perheenisä olisin. Valitet-
tavasti kotiopetus ei ole kai-
kille mahdollista.

Vasemmistolaista dystopiaa 
kiiruhdetaan kovaa vauhtia, 
joten olkaa valmiita. Kysees-
sä on kansainvälinen ilmiö, 
joka on ihan silmien edessä, 
jos sitä rohkenee totuuden-
mukaisesti katsoa. Lapsille va-
lehtelu on riistämistä tulevilta 
sukupolvilta, tämä ei ole enää 
asia, jota voisi katsoa sivusta.

Miksi minä sitten piirsin par-
rakkaan verkkatakkisen mie-
hen silmälaseilla tuolloin 
psykologian tunnilla? No, ky-
seessä oli koulumme rehdein 
ja suoraselkäisin opettaja, 
joka kovalla, mutta isällisel-
lä opetustavallaan ei jättänyt 
sijaa tekosyille, eikä todella-
kaan valittanut mistään alis-
tavasta patriarkaatista. Lop-
pupeleissä vain osaaminen 
ratkaisee, kaikki muu on hat-
taraa.

Miksi tämä kyseinen mies-
opettaja oli siis niin vähän pi-
detty naisopiskelijoiden kes-
kuudessa? Tätä olisi hyvä 
miettiä.

Henrik Adelheim

Nukkuvien puolueesta 
ei ole apua
ELÄKELÄISENÄ tapaan paljon 
ikätovereita ja melkein aina kes-
kustelu kääntyy pieniin eläkkei-
siin tai eläkkeen korkeampaan 
verotukseen, terveys ja vanhus-
ten hoito ovat myös yleisiä ai-
heita. 

Näiden asioiden suhteen elä-
keläisillä tuntuu olevan pal-
jon kehittämistarpeita, jotka 
kuitenkaan eivät etene, vaik-
ka meitä on miljoona äänioike-
utettua. Äänioikeudella ei ole 
merkitystä, jos ei äänestä tai ei 
löydy ehdokasta, joka luotetta-
vasti lupaa poistaa esimerkiksi 
taloudellisen ikäsyrjinnän.

Tapaan usein myös eläkeläisiä, 
jotka arvelevat politiikan ole-
van jotain erillistä inhottavaa 
peliä, ja jopa ylpeilevät sillä, ett-
eivät osallistu siihen. Nukkuvi-

en puolue onkin suurin ja ehkä 
juuri siksi miljoonainen äänes-
täjäjoukko ei saa epäkohtia kor-
jattua.

Aikaisemmat hallitukset ovat 
leikanneet eläkkeitä ja saman-
aikaisesti eläkevarallisuuden 
tuotto on lisääntynyt, kiitos elä-
kelaitosten kassojen ammattisi-
joittajille. Eläkkeiden verotusta 
on nostettu kestämättömin pe-
rustein. Poliittista korjausvelkaa 
on syntynyt kosolti. 

Puolue, joka uskottavasti ot-
taa tämän 1,2 miljoonan äänes-
täjän asiat hoitaakseen, nostaa 
kannatustaan kevään eduskun-
tavaaleissa.

Esko Järvenpää 
valtuutettu (ps.), Jämsä

si tulonhankkimiskuluiksi, ku-
ten esim. työmatkakulut, tekisi 
työssäkäynnin kannattavam-
maksi ja antaisi lisää ostovoi-
maa lapsiperheille.  Se toimisi 
myös kannustimena lasten-
hankintaan, koska tässä maas-

sa syntyvyys on vähentynyt ja 
lapset tehdään koko ajan van-
hempina.

Carina Jäntti
kansanedustajaehdokas (ps.)
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Valvokaa
ON monenlaista valvomista. 
Kun yöllä ei saa unta ja on val-
vottava, se ei ole kovin haus-
kaa. Myös usein on valvotta-
va omien asioiden hoitamista, 
että ne menisivät parhain 
päin. Myöskin yhteiskunnan 
jäseninä olemme kutsutut val-
vomaan, etteivät maamme ja 
oman paikkakuntammekaan 
asiat ajautuisi huonompaan 
suuntaan, siksi käytämme ää-
nioikeutta ja osallistumme eri 
tavoin vastuun kantamiseen. 
Niin nytkin ensi kuun seura-
kuntavaaleissa ennakkoäänes-
tys on 6.-10.11. ja varsinainen 
äänestyspäivä juuri valvomi-
sen sunnuntaina 18.11.

Kun Jeesus kehoitta mei-
tä valvomaan, hän muistut-
taa meitä ajan lyhyydestä, sillä 
emme koskaan tiedä, milloin 
oma aikamme päättyy. Niin-
pä hän neuvoo meitä ole-
maan vertauksensa viisaiden 
morsiusneitojen kaltaisia, jot-
ka olivat varautuneet tule-
vaan ja olivat varanneet öljyä 

lamppuihinsa. Näin he saivat 
lamppunsa palamaan ja pää-
sivät Yljän tullessa sisälle hää-
huoneeseen. Sen sijaan tyh-
millä ei öljyä ollut mukana ja 
niin he jäivät ulkopuolelle. Ja 
niin Jeesuksen opetus kuuluu: 
“Valvokaa siis, sillä te ette tiedä 
päivää ettekä hetkeä.”

Virrentekijä opastaa meitä 
valvomaan rukoillessa ja sanaa 
viljellessä: “Rukoilemaan, val-
vomaan soisin oppivani, Herran 
sanaan uskomaan koko sielus-
tani. Siihen auta minua, rakas 
Jeesukseni! Kysy, voinko nukkua 
kesken taistojeni.”

Näin meiltä ei loppujen lo-
puksi edellytetäkään mitään 
muuta uskossamme Jeesuk-
seen Pelastajaamme, kuin it-
sessämme mahdottomina nä-
kemään hänessä kaikki ja näin 
armoa ikävöivinä tekemään 
Hänet koko elämäksemme. 
Yksi kristikunnan eniten luet-
tu kirja on Kallis hunajanpisa-
ra Kristus-Kalliosta eli neuvon 
sana kaikille pyhille ja synti-

sille. Siinä neuvotaan, että on 
helppo sanoa toisen mielik-
si: minä olen syntinen. Mutta 
rukoilla totuudessa publikaa-
nin kanssa: “Jumala, ole minulle 
syntiselle armollinen”, se on vai-
kein rukous maailmassa. Ja on 
helppoa sanoa uskovansa Jee-
sukseen, mutta nähdä hänet 
täynnä armoa ja totuutta, hä-
net, jonka täyteydestä saam-
me armoa armon lisäksi, se on 
toista.

Näin meidän valvomisemme 
- onneksi - ei olekaan omas-
sa varassamme, vaan todella 
“suuremmas käres”. Näin siitä-
kin huolimatta, vaikka Juma-
lan täytyy joskus viedä meitä 
vastatuuleenkin, että lamp-
pumme palaisivat kirkkaam-
min ja valaisisivat muitakin.

Näin Yljän saapuessa ovet 
avautuvat ja hänen seurassaan 
pääsemme sisään!

Anssi Joutsenlahti 
rovasti, ehdokkaana seurakun-
tavaaleissa Kankaanpäässä

Suomen kesäaika on 
Moskovan aika
NÄYTTÄÄ siltä, että Euroopas-
sa vihdoin järki voittaa ja älyt-
tömästä kellojen viisareiden 
heiluttelusta kaksi kertaa vuo-
dessa luovutaan. Asiaa on tut-
kittu jo pitkään ja kaikki tu-
lokset viittaavat siihen, että 
keinotekoinen kellonaikojen 
muuttaminen aiheuttaa mo-
nin verroin enemmän haittaa 
ja sekaannusta kuin todellis-
ta hyötyä. 

Tutkimusten mukaan kello-
jen siirto keväällä ja syksyllä 
sekoittaa ihmisten ja eläinten 
unirytmit jopa viikoiksi, joka 
haittaa elämää ja työntekoa. 
Samalla tapaturmien, liiken-
neonnettomuuksien ja sydän-
kohtausten riski kasvaa. Väi-
tetyt energiankulutuksen ja 
ajankäytön hyödyt on kumot-
tu jo moneen kertaan vuosi-
en varrella.

Maamme uusi haaste on va-
lita oikea aikavyöhyke, jos-
ta meille on eniten hyötyä 
terveyden ja talouselämän 
kannalta. Monien vertailu-
tutkimusten mukaan aika-
vyöhykkeiden itä- ja länsi-
reunoilla asuvien ihmisten 
terveydentilassa on merkit-
täviä eroja, mm. kaamosma-
sennusta esiintyy paljon vä-
hemmän aikavyöhykkeen 
itäreunalla, koska he saavat 
aamuihinsa paljon enemmän 
luonnon valoa.

Aikavyöhykkeiden länsi-
reunoilla kärsitään yleisesti 
kroonisesta univajeesta, kos-
ka valoisat illat houkuttelevat 
puuhailemaan pidempään. 
Lopputuloksena länsireunan 
ihmisiä stressaa univaje, vie 
työtehoa, haittaa koulunkäyn-
tiä, ja vie hautaan ennenai-
kaisesti. Aiheesta julkaistujen 
monien tutkimusten keskei-
nen viesti on, että läpi vuoden 
valoisammat aamut ovat ter-
veyden kannalta paras vaih-

toehto.
Maapallon aikavyöhykkeet 

on tehty siten, että aurinko on 
korkeimmillaan kello 12 vyö-
hykkeen keskellä, koska täl-
löin ihmiset heräävät aamulla 
valon määrän lisääntymi-
seen, eikä herätyskellon hel-
vetilliseen pärinään. Suomes-
sa tämä toteutuu talviaikana 
vain maan itäosissa, kesäaika-
na aurinko on korkeimmillaan 
länsiosissa vasta puoli kahden 
ja kahden välisenä aikana.

Itse asiassa Suomen kesä-
aika on sama kuin Mosko-
van aika, jossa aurinko on 
korkeimmillaan kaukana Mos-
kovan itäpuolella Novgoro-
dissa kello 12. Eli olemme 
totaalisen väärässä aikavyö-
hykkeessä talvella ja varsinkin 
kesällä. Suomen kesäaika on 
hyvä Moskovassa, mutta mi-
kään tutkimus ei tue sen hy-
vyyttä Suomessa.

Aamu- ja iltavirkkujen ihmis-
ten tasa-arvoa ei voida hoi-
taa aikavyöhykkeen valinnan 
avulla, vaan se kannattaa teh-
dä kannustamalla työnanta-
jia ottamaan käyttöön jous-
tavat työajat, jos mahdollista. 
Aikavyöhykkeen valinta ei ole 
pelkästään mielipide-, terve-
ys- tai kaupallinen kysymys, 
vaan siinä valitaan myös, mi-
hin poliittiseen ryhmään halu-
amme leimautua aikavyöhy-
kekartalla.

Kuulumme Euroopan unio-
niin ja meillä on paljon yh-
teistä kaupallista, yhteiskun-
nallista ja poliittista toimintaa 
EU-valtioiden välillä. Tässä 
mielessä Suomen kannattaa 
valita sama aikavyöhyke mitä 
Ruotsi, Norja ja Keski-Euroop-
pa käyttävät.

Antti Roine
Ulvila 

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

Perussuomalainen 11/2018 
ilmestyy 23.11.2018
Aineistot ja lehtitilaukset 
viimeistään 13.11.2018

Perussuomalaisuus on isänmaallisuutta 
puhtaimmillaan
SANOTAAN, että vahingonilo 
on sitä parasta iloa ja kyllä, ai-
nakin tässä tapauksessa, kun si-
nisten puheenjohtaja Sampo 
Terho vaatii muita eduskunta-
puolueita luopumaan puolue-
tuesta, koska he eivät sitä itse-
kään saa.

 Ennen puoluetuen veivät 
loikkarit mennessään, mut-
ta Timo Soini (sin.) vaati lakiin 
muutoksen, että raha ei enää 
seuraakaan “potilasta” - ja näin 
jätti nykyisen puolueensa puil-
le paljaille. Siniset eivät tule sa-
maan yhtään edustajaa läpi 
seuraavissa eduskuntavaaleissa, 
olipa heillä sitä “hilloa” vaikka 
kuinka paljon käytettävissään, 

sillä kyllä kansa tietää, mikä on 
sellaisten edustajien kohtalona, 
joka ei jäsenistönsä demokraat-
tista tahtoa kunnioita. 

Siniset kuulemma yrittävät 
nyt kissojen ja koirien kanssa 
hakea puolen vuoden päästä 
oleviin eduskuntavaaleihin vaa-
liliittokumppaneita, mutta “ei 
oota” ovat saaneet vastaukseksi 
muista puolueista. Kuka nyt ha-
luaa 1-2 prosentin puoleen ris-
tikseen vaaleihin, se olisi kuole-
man suudelma.

Perussuomalaisten on saatava 
puolueen ajamat arvot laajasti 
kansalaisten tietoisuuteen, sil-
lä tämä “suvaitsevaisten” media-
kenttä vain toistaa sitä samaa 

rasistikampanjointia perussuo-
malaisista, joka on todellisuu-
dessa sitä heidän peräänkuu-
luttamaansa vihapuhetta, josta 
perussuomalaisia syyttävät.

Olen vakuuttunut, että tiedot-
tamiseen satsatut eurot tulevat 
kaksinkertaisina takaisin vaalien 
jälkeen, kun persulaariiin on sa-
tanut ennätyssato kansalaisten 
karttuisasta kädestä. Näytetään 
Suomen kansalle, mitä tarkoit-
taa Suomi ensin -politiikka, sil-
loin ei juosta Brysselin helmoi-
hin “nootteja” vonkuamaan.

Arvi Matias Marjamäki 
Tampere
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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

Suomen kesäaika on 
Moskovan aika

Polttoaineverotuksen korotus 
ei ole läpihuutojuttu

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. 

VAALIHUUMA alkaa olla kohta 
kuumimmillaan ja puolueet hio-
vat eduskuntavaaliohjelmiaan 
kevään vaaleja varten. Jokaisel-
la puolueella on omat näkemyk-
sensä siitä, miten Suomi laitetaan 
kuntoon ja miten omistamista, 
kuluttamista tai ansiotuloja pitäi-
si verottaa. 

Verotus onkin yksi puhutuim-
mista ja tunteita herättävimmistä 
aiheista. Esimerkiksi kulutushyö-
dykkeiden verotuksen logiik-
ka menee niin, että mitä haital-
lisempi tuote on, sitä enemmän 
sitä verotetaan. Tupakka ja alko-
holi ovat tällä logiikalla luonnolli-
sesti listan kärjessä. 

Myös autoilua verotetaan ran-
kasti, sillä auton hinnasta kol-
mannes on veroa. Käyttökuluja li-
sää se, että sekä bensiinistä että 
dieselistä maksetaan valmiste- ja 
arvonlisäveroa. Esimerkiksi vuon-
na 2015 95-oktaanisen bensiinin 
kuluttajahinnasta keskimäärin 
noin 68 % muodostui erilaisista 
veroista. 

Jokainen meistä autoilijoista 
on varmaan huomannut tankil-
la käydessään, että bensan ja die-
selin hinnat ovat nousseet jat-
kuvasti. Tämä on kuitenkin vasta 
alkusoittoa, mikäli Suomen itse-
näisyyden juhlarahastoa Sitraa 
on uskominen. 

Pariisin ilmastokokouksen neu-
votteluiden mukaisesti Suomi 
joutuu vähentämään kasvihuo-
nepäästöjään päästökauppaan 
kuulumattomilla sektoreilla 39 
% vuoteen 2030 mennessä. EU-

maista vain Ruotsi ja Luxemburg 
saivat komissiolta Suomea suu-
remman tavoitteen. Esimerkiksi 
usealla Itä-Euroopan valtiolla ta-
voite on alle kymmenen prosent-
tia ja Bulgarialla nolla. 

Jotta tähän kunnianhimoiseen 
tavoitteeseen päästäisiin, tulisi 
seuraavan hallituksen toteuttaa 
radikaali verouudistus ilmaston-
muutosta kiihdyttävien hiilidi-
oksidipäästöjen leikkaamiseksi. 
Sitra esittelee ehdotuksen yksi-
tyiskohdat lähikuukausina, mut-
ta esimerkiksi polttoaineveroihin 
pitäisi tehdä raju korotus. 

Tämä ei harvaan asutussa 
maassamme ole kuitenkaan on-
gelmatonta, sillä esimerkiksi 
joukkoliikenne ei haja-asutusalu-
eilla tunnetusti toimi yhtä jouhe-
vasti kuin kaupungeissa. Lisäksi 
polttoainevero tasaverona iskee 
pahiten pienituloisiin. 

Siinäpä onkin pähkinää pur-
tavaksi tuleville päättäjillemme, 
kun ratkaisuja pitäisi pystyä te-
kemään heti seuraavan hallitus-
kauden alkupuolella.  Näin vaa-
likauden lopussahan tällaiset 
päätökset ovat täysin poissul-
jettuja äänestäjäkadon pelossa.  
Nähtäväksi myös jää, kuinka suu-
ren painoarvon tämä Sitran eh-
dotus uudessa hallituksessa tulee 
saamaan, joten äänestäjien kan-
nattanee ottaa tämäkin aihe pu-
heeksi vaaliteltoilla käydessään. 

Maarit Tuomi
eduskunta-avustaja, kaupungin-
valtuutettu, Lahti (ps.)

Kansaa kiinnostaa, mediaa pelottaa?
ALMA MEDIA järjesti 19.9. pa-
neelin puolueiden puheen-
johtajille, eräänlaisen vaa-
listartin. Muiden asioiden 
ohessa käsiteltiin kysymys-
tä siitä, mikä puolue lähtisi 
hallitukseen tai edes neuvot-
telemaan hallitukseen osal-
listumisesta perussuomalais-
ten kanssa tulevien kevään 
eduskuntavaalien jälkeen. Ku-
ten arvata saattaa, lähes kaik-
ki muut puolueet pääsivät, 
muun muassa jo tutuksi tul-
leella arvopohjien sovittamis-
jorinalla kuittaamaan, ettei 
tämä helpolla onnistuisi. Sa-
manlaista täsmäkysymystä ei 
muiden puolueiden “hallitus-
kelpoisuudesta” esitetty.

Ruotsidemokraatit kasvat-
tivat kannatustaan Ruotsin 
vaaleissa ja saavuttivat his-
toriansa parhaan tuloksen. 
Ruotsidemokraattien kanna-
tus jäi kuitenkin selvästi vii-
meisten gallupien alle, jo-
ten tässä mielessä perinteiset 
puolueet, etenkin demarit, 
saattoivat pitää selvää tappio-
taan jonkinlaisena torjunta-
voittona. Monessa kotimai-
sessa mediassa tätä tulkittiin 
helpotuksena: nyt perussuo-
malaiset eivät saakaan veto-

apua ruotsidemokraattien 
tuloksesta, eivätkä vaikeat 
maahanmuuttoon ja turvalli-
suuteen liittyvät teemat nou-
se Suomen vaalien keskiöön. 
Ennen vaaleja pääkirjoitukset 
ja Ylen vaaliraportit olivat jo 
tästä monta viikkoa kilpaa va-
roitelleet

Pitäisi kai olla tyytyväinen, 
että puolueemme herättää 
jatkuvaa ja kasvavaa kiinnos-
tusta toimittajissa ja kolum-
nisteissa. Samaan aikaan mie-
leen muistuu parit viimeiset 
eduskuntavaalit. Silloinkin ul-
koa lyötiin monenlaista ääri- 
ja populistileimaa, olivatpa 
perussuomalaiset mitä miel-
tä tahansa. Kysymys oli silloin 
kuten nytkin siitä, että äänes-
täjää pidetään yksinkertaise-
na, että valistuneen median 
on syytä tehdä kaikkensa oh-
jatakseen mielipidettä oike-
aksi. Lyhyesti kyse on pelosta 
- pelätään että ihmiset ajat-
televat itse ja äänestävät sen 
mukaisesti.

Kun tapaa ihmisiä erilaisis-
sa tapahtumissa ja keskuste-
lee heidän kanssaan vaikkapa 
somessa, huomaa, että taval-
lista kansalaista ei voida näin 
ohjailla. Monet nuoret ja elä-

keläiset, työttömät ja työssä 
olevat, palkansaajat ja yrittä-
jät lähestyvät samalla viestillä. 
Nykyhallinnon ja muiden op-
positiopuolueiden nähdään 
monessa asiassa edustavan 
täysin vastakkaista ajatusta 
kuin perussuomalaisten terve 
kansallismielisyys ja vastuul-
linen ajatus yhteisten varojen 
käytöstä kansalaisen hyväksi.

On hyvä, että politiikka kiin-
nostaa ja tarjolla on erilaisia 
vaihtoehtoja. Jos ja kun media 
haluaa yhtä puoluetta demo-
nisoida, onnistuu se vain lisää-
mään ihmisten kiinnostusta 
meitä kohtaan ja pääsemme 
viestimään omaa vaihtoehto-
amme suoraan ilman suodat-
timia. Media osuu edes tässä 
lähelle maalia: perussuoma-
laiset ovat ainoa vaihtoehto 
monessa asiassa muille puo-
lueille. Olemme yhtenäinen 
joukko aivan tavallisia ihmisiä 
tavoitteena tehdä parempaa 
ja reilumpaa politiikkaa suo-
malaisten hyväksi.

Pia Kuparinen
kaupunginvaltuutettu, 
Hämeen eduskuntavaali-
ehdokas (ps.)
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PUOLUETOIMISTO 

PERUSSUOMALAISET RP 
Iso Roobertinkatu 4, 00120 Helsinki, Puh. 0207 430 800 
www.perussuomalaiset.fi

Puoluesihteeri • Riikka Slunga-Poutsalo
Puh: 040 505 1660 • riikka.poutsalo@perussuomalaiset.fi 
Järjestöjohtaja • Ossi Sandvik 
Puh: 0400 926 908 • ossi.sandvik@perussuomalaiset.fi
Hallintojohtaja • Kai Järvikare
Puh: 040 172 7560 • kai.jarvikare@perussuomalaiset.fi
Toimistopäällikkö • Tiina Sivonen 
Puh: 0400 917 354 • hallinto@perussuomalaiset.fi
Toimistosihteeri• Sirje Mänd
Puh: 040 573 0160 • sirje.haaranen@perussuomalaiset.fi
Talouspäällikkö • Eija Ihatsu-Repo 
Puh: 040 630 8773 • laskenta@perussuomalaiset.fi
Taloussihteeri • Juha Koski
Puh: 040 847 0651 • juha.koski@perussuomalaiset.fi
Kuntasihteeri • Heimo Konttinen
Puh: 040 631 3440 • heimo.konttinen@perussuomalaiset.fi
Työmies • Matti Putkonen • Puh: 0207 430 809 
0400 904 447 • matti.putkonen@perussuomalaiset.fi
Poliittinen suunnittelija • Riikka Purra
Puh: 040 547 7703 • riikka.purra@perussuomalaiset.fi
Poliittinen suunnittelija • Sakari Puisto
Puh: 050 359 1370 • sakari.puisto@perussuomalaiset.fi
Projektisuunnittelija • Jaana Vesterinen-Prähky
Puh: 040 661 6919 • tuki@perussuomalaiset.fi

Jäsenasiat • Puh: 040 631 7099
jasenasiat@perussuomalaiset.fi

PIIRIEN PUHEENJOHTAJAT

ETELÄ-POHJANMAA 
Jukka Mäkynen • Puh: 050 543 0231
uglyjukka@gmail.com
ETELÄ-SAVO 
Jari Rajapolvi  • Puh: 040 815 3639
rajapolvi@gmail.com
HELSINKI
Markku Saarikangas • Puh: 0400 361 018
pj@perushelsinki.fi
HÄME 
Mira Nieminen • Puh: 040 504 6494
mira.a.nieminen@gmail.com
KAINUU 
Pertti Ahlqvist • Puh: 0400 232 591
pertti.ahlqvist@saunalahti.fi

KESKI-POHJANMAA 
Arto Pihlajamaa • Puh: 0400 167 832
arto.pihl@kase.fi 
KESKI-SUOMI 
Tapani Mäki • Puh. 09 432 4054
tapani.maki@eduskunta.fi
KYMI 
Ilpo Heltimoinen • Puh: 040 701 747
ilpo@heltimoinen.fi
LAPPI 
Mika Mikkonen • Puh: 046 528 1112 
mikamikkonenpalaute@nullgmail.com
PIRKANMAA 
Harri Vuorenpää • Puh: 040 725 7128
harrivuorenpaaps@gmail.com
POHJOIS-KARJALA 
Marko Koskinen • Puh: 0400 927 200
marko@nullmakesafe.fi
POHJOIS-POHJANMAA
Ahti Moilanen • Puh: 044 550 0297
ahti.moilanen@hotmail.fi 
POHJOIS-SAVO 
Pia Pentikäinen • Puh: 046 593 7968
pia.pentikainen@gmail.com
SATAKUNTA 
Tapio Laurila • Puh: 040 861 6430
tapioj.laurila@gmail.com
UUSIMAA 
Iiro Silvander • Puh: 040 734 4780
iiro.silvander@kerava.fi
VARSINAIS-SUOMI 
Vilhelm Junnila • Puh: 044 500 1982
posti@vilhelmjunnila.fi

PERUSSUOMALAISET NAISET 

Puheenjohtaja • Ritva Elomaa
Puh: 050 512 0806 
ritva.elomaa@eduskunta.fi

PERUSSUOMALAISET NUORET 

Puheenjohtaja • Samuli Voutila
Puh: 0400 988 960
samuli.voutila@ps-nuoret.fi
Pääsihteeri • Marika Sorja
Puh: 040 653 2960
sihteeri@ps-nuoret.fi 
www.ps-nuoret.fi

  OPINTOKESKUS PEKASUS

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

 PERUSÄIJÄT

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

 PERUSYRITTÄJÄT

Puheenjohtaja • Veikko Granqvist
Puh. 044 9717830 • veikko.granqvist@perusyrittajat.fi

 EUROPARLAMENTTIRYHMÄ 

MEP Jussi Halla-aho
Puh: +358 44 976 3628
jussi.halla-aho@europarl.europa.eu
jussi.halla_aho@perussuomalaiset.fi
Avustajat / Halla-Aho
Sanni Kulkki • Puh: +32 471 691 818
sanni.kulkki@europarl.europa.eu
Mikael Lith • Puh: +32 2 283 71 21
mikael.lith@europarl.europa.eu

MEP Pirkko Ruohonen-Lerner
Puh: +358 50 512 2788
pirkko.ruohonen-lerner@europarl.europa.eu
Avustajat / Ruohonen-Lerner
Maria Sainio • Puh. +32 2 28 47757
maria.sainio@ep.europa.eu

 PUOLUEHALLITUS 

Puheenjohtaja • Jussi Halla-aho
Puh: +358 44 976 3628
jussi.halla_aho@perussuomalaiset.fi
1. Varapuheenjohtaja • Laura Huhtasaari
Puh: (09) 432 3045
laura.huhtasaari@eduskunta.fi
3. Varapuheenjohtaja • Juho Eerola
Puh: (09) 432 3013
Puoluesihteeri • Riikka Slunga-Poutsalo
Puh: 040 505 1660 • riikka.poutsalo@perussuomalaiset.fi
Eduskuntaryhmän pj. • Leena Meri
Puh: (09) 432 3165 • leena.meri@eduskunta.fi

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

 EDUSKUNTARYHMÄ

Juho Eerola  (09) 432 3013
Ritva Elomaa (09) 432 3022
Teuvo Hakkarainen  (09) 432 3040
Laura Huhtasaari  (09) 432 3045
Olli Immonen (09) 432 3049
Arja Juvonen (09) 432 3060
Toimi Kankaanniemi  (09) 432 3054
Rami Lehto  (09) 432 3087
Jani Mäkelä (09) 432 3109
Leena Meri  (09) 432 3165
Mika Niikko  (09) 432 3129 
Tom Packalén  (09) 432 3136
Mika Raatikainen  (09) 432 3042 
Jari Ronkainen  (09) 432 3141
Sami Savio  (09) 432 3149
Ville Tavio  (09) 432 3177 
Ville Vähämäki  (09) 432 3195

Sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

 PERUSSUOMALAISTEN RYHMÄKANSLIA

Eduskuntaryhmän työntekijät ja heidän tehtävänsä:

Pääsihteeri Antti Valpas • Puh: 050 574 1886
antti.valpas@eduskunta.fi
Kansliasihteeri Kai Sorto • Puh: 050-3200781
kai.sorto@eduskunta.fi 
Tiedottaja Heikki Tamminen • Puh: 050 574 1532 
heikki.tamminen@eduskunta.fi
Suuri valiokunta, ulkoasiainvaliokunta, puolustusvaliokunta
Lainsäädäntösihteeri Juha Johansson • Puh: 050 574 1650
juha.johansson@eduskunta.fi
Lakivaliokunta, perustuslakivaliokunta, hallintovaliokunta,
sosiaali- ja terveysvaliokunta
Eduskuntasihteeri Iiro Silvander • Puh: 050 574 0215
iiro.silvander@eduskunta.fi
Liikenne- ja viestintävaliokunta, maa- ja metsätalousvaliokunta,
työelämä- ja tasa-arvovaliokunta, ympäristövaliokunta, 
sivistysvaliokunta
Talouspoliittinen asiantuntija 
Nuutti Hyttinen • Puh: 050 574 2646
nuutti.hyttinen@eduskunta.fi
Valtiovarainvaliokunta, talousvaliokunta, tulevaisuusvaliokunta,
tarkastusvaliokunta

PS O TA  Y H T E Y T TÄ !


