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“Meidän arvopohjamme
ovat suomalaiset.”

Halla-aho puhutti kansaa Jyväskylässä
Perussuomalaisten vaalikojulla Jyväskylässä kuultiin painavampaa asiaa kuin vihreiden tai kokoomuksen liki tyhjillä naapurikojuilla. Perussuomalaisten puheenjohtaja
Jussi Halla-aho veti kuulijoita tungokseen asti Jyväskylän kävelykadulle.
EDUSKUNTAVAALIEN teemoista
on puheenjohtaja Jussi Halla-ahon
mukaan käyty kiistaa niin mediassa
kuin poliitikoidenkin kesken.
- Vielä syksyllä kaikki olivat sitä
mieltä, että tulee ilmastovaalit. Sitten
Oulun ja Helsingin ikävien tapahtumien jälkeen alettiin kauhistella, että
tuleeko sittenkin maahanmuuttovaalit. Nyt viimeiset päivät on puhuttu
vanhusten hoivapalveluista ja niistä
erittäin ikävistä asioista tämän asian
tiimoilta.
Tulevan eduskunnan työlistalla ovat
Halla-ahon mukaan muun muassa
työllisyys ja sosiaaliturva, julkiset palvelut ja niiden rahoitus, maahanmuuton hallinta, ilmastopolitiikka ja sen
vaikutukset tavallisen ihmisten elämään.
- Me perussuomalaiset olemme
isänmaallinen ja kansallismielinen
puolue. Meidän arvopohjamme ovat
suomalaiset. Meidän peruslähtökohtamme kaikissa kysymyksissä on se,
että Suomessa julkisen vallan ensisijainen tehtävä on puolustaa ja edistää
tavallisten suomalaisten hyvinvointia
ja turvallisuutta, Halla-aho painotti.

Järkeä
ilmastohöyryilyyn
Ilmastopolitiikassa muut puolueet
ovat Halla-ahon mukaan innostuneet
kilpailemaan siitä, kuka esittää kaikkein hurjimmat päästötavoitteet ja
nopeimmat aikataulut niiden saavuttamiseksi. Tämän keskustelun pohjalta Suomea syyllistetään asiattomasti,
jopa jäätiköiden sulamisesta.
- Erityishaasteinamme ovat pitkät
etäisyydet, syrjäinen sijainti, kylmä ilmasto ja erittäin energiaintensiivinen
vientiteollisuus, jonka varassa suomalainen hyvinvointi edelleen suures-

sa määrin lepää. Suomi on vähentänyt
omia hiilidioksidipäästöjään viimeisten 30 vuoden aikana kaksi kertaa
enemmän kuin EU-maat keskimäärin.
Mikäli teollisuuden ja kuljetusalan kilpailukyky tuhotaan suuruudenhulluilla päästötavoitteilla, niin
Halla-ahon mukaan tuotanto siirtyy
sellaisiin maihin, joissa päästövähennyksistä vähät välitetään. Sellainen
maa on esimerkiksi Kiina.

Työttömien
kepittämisestä ei iloa
Väestön ikääntyminen on Hallaahosta sosiaaliturvan uudistamisen
perushaaste Suomessa ja muissa länsimaissa.
- Yhä pienempi osa väestöstä maksaa tulonsiirtoja ja palveluja, joita yhä
useampi tarvitsee. On tietenkin selvää, että sosiaaliturvajärjestelmän pitää olla kannustava ja kannustaa ihmisiä ottamaan vastaan töitä.
- Työttömien kepittämisestä erilaisilla aktiivimalleilla ei ole paljon iloa,
jos töitä ei ole saatavilla. Tässä tullaan
taas siihen, että Suomi ei saa tuhota yritystensä kilpailukykyä ja työllistämiskykyä mielipuolisilla ilmastotavoitteilla, Halla-aho huomautti.
Muut puolueet ratkaisivat väestön
ikääntymisen ja kestävyysvajeen lisäämällä työperäistä maahanmuuttoa
muun muassa poistamalla saatavuusharkinnan ulkomaalaiselta työvoimalta.

Huono maahanmuutto
rapauttaa
Halla-ahon mukaan perussuomalaiset puhuvat usein maahanmuutosta
siksi, että se koskettaa tavallista pientä ihmistä.

- Huono maahanmuutto kuormittaa julkista taloutta, sosiaaliturvajärjestelmää, terveydenhuoltoa ja asuntotuotantoa. Huonon maahanmuuton
konkreettisia seurauksia ovat korkeammat verot, rapautuvat palvelut,
matalammat palkat ja kalliimpi asuminen. Huonon maahanmuuton seuraukset osuvat juuri pieneen ja keskituloiseen ihmiseen.
Viime aikoina paljon esillä olleet
lapsiraiskaukset Oulussa, Helsingissä
ja muissa paikoissa muistuttavat Halla-ahoa siitä, että huonolla maahanmuutolla on myös inhimillinen hintansa.
- Nämä ongelmat voidaan ratkaista vain määrätietoisella politiikalla.
Meillä perussuomalaisilla on selkeä
toimenpidelista maahanmuuton suhteen. Olemme ajaneet sitä ennen Oulun tapahtumia ja jatkamme sitä Oulun tapahtumien jälkeen. Toisin kuin
muilla puolueilla, meillä ei ole tarvetta panikointiin tai takinkääntämisiin,
Halla-aho totesi.

Sipilän kutsusta
miljardilasku
Pääministeri Juha Sipilä (kesk.)
esitti avoimen kutsun syksyllä 2015,
jolloin hän lupasi talonsa Kempeleestä turvapaikanhakijoiden majoittamiseen. Sipilä kehotti myös kaikkia muita suomalaisia toimimaan samoin.
– Yli 30 000 turvapaikkaturistia marssi rajan yli esteettä Ruotsista Tornioon. Sen sijaan, että ihmiset
olisi pysäytetty rajalle ja käännytetty takaisin, heille levitettiin punainen
matto ja varusmiehet pantiin kantamaan heidän matkalaukkujaan, Halla-aho sanoi.
Tulijoista seurasi suomalaisille veronmaksajille vuodessa yli miljardin
euron lasku pelkkänä vastaanottokustannuksena.

Maahanmuutto nielee
vanhusten rahat
Hoitajamitoitus ei ole Halla-ahon

mielestä vanhusten hoivapalvelukohun perusongelma vaan se, että kunnilla on liian vähän rahaa palveluiden
järjestämiseen, joista ne ovat vastuussa. Tämän takia kunnat ostavat palvelut sieltä mistä ne saavat palvelut
kaikkein halvimmalla.
- Lakiin kirjattu hoitajamitoitus ja
valvonta ovat tärkeitä asioita. Niistä ei
ole apua, jos hoitajamitoituksen käytännön toteuttamiseen ei ole rahaa.
On päätettävä mikä on tärkeää. Huolehtiiko yhteiskunta ihmisistä, jotka
ovat ikänsä tehneet töitä, maksaneet
veroja ja rakentaneet tätä maata vai
tarjoaako se mieluummin täyshoitoa
joutavalle maahanmuuttajaväestölle,
Halla-aho kysyi.
Henkilömitoituksen nostaminen
0,7:een maksaisi noin 200 miljoonaa
euroa vuodessa. Kokoomuslaisen valtiovarainministeri Petteri Orpon
mielestä vanhusten hyvä hoito ei saa
olla kiinni rahasta, mutta hänen mukaansa “siihen ei ole rahaa”.

Kokoomuslaiset rahastavat
veronmaksajia
Toinen hoivapalvelukysymyksen ongelma on Halla-ahosta se, että yksityisten terveysjättien tehtävä ei ole
pohtia yhteiskunnan kokonaisetua tai
vanhusten hyvinvointia.
- Niiden ensisijainen tehtävä on
tuottaa voittoa omistajilleen. Tämä on
yritystoiminnan tarkoitus. Se voitto
revitään rahastamalla kuntia niin paljon kuin mahdollista ja tuottamalla
palvelut niin halvalla kuin mahdollista. Tämä tarkoittaa käytännössä huonoja ja riittämättömiä palveluja.
- Kaksi ja puoli kuukautta on aikaa
pohtia. Kannattaa kuunnella mitä poliitikot ja puolueet tarjoavat, mutta
ennen kaikkea kannattaa katsoa, mitä
ne ovat tehneet tähän asti. On nimittäin hyvin todennäköistä, että vaalien
jälkeen ne jatkavat sen saman tekemistä, Halla-aho totesi.
■ TEKSTI JA KUVA MIKA RINNE
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Uusi palkansaajajärjestö
perustettu

Lapin seriffi tahtoo eduskuntaan

Antti Tonterille Lappi
tulee ensin
Perussuomalaisten eduskuntavaaliehdokkaaksi valittu
”Lapin seriffi” Antti Tonteri Enontekiöltä peräänkuuluttaa
paljon rehdimpää hallituspolitiikkaa kuin Suomessa viime vuosina on nähty. Tonterin mottona on ”Lappi ensin”.
ANTTI TONTERI nousi suuren
yleisön tietoisuuteen noin vuosi sitten, kun lappilainen Enontekiön kunta ilmoitti perustavansa seriffin viran korvaamaan
kunnasta poistuvaa poliisipartiota. ”Lainsuojattomaksi” jäänyt käsivarren Lapin kunta varasi 100 000 euroa seriffin
palkkaukseen ja Tonteri asettui
kunnanjohtajan pyynnöstä ehdolle virkaan.
Seriffiä Enontekiöön ei tullut, mutta kampanja huolestutti
päättäjät siinä määrin, että poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen kävi paikan päällä kuulemassa kuntalaisten huolia.
- Tapaamisen seurauksena
saimme partion käymään täällä kahdesti viikossa. Lisäksi Kolehmainen lupasi, että jos poliisivirkoja saadaan yli 7850, saa
Enontekiön kunta oman partion. Siitä lupauksesta tulen pitämään häntä kiinni, Tonteri vakuuttaa.

Punavihreä maahanmuuttopolitiikka vie
suomalaisilta leivänkin
pöydästä
Kahdeksan vuotta paikallispolitiikassa aiemmin kokoomuksen joukoissa toiminut Tonteri
on seurannut Suomen politiikkaa yhä huolestuneempana.
Tonterin suurimpana huolenaiheena on järjetön maahanmuuttopolitiikka, sillä hänen
mielestään ei ole mitään järkeä
tuottaa Suomeen suurin joukoin ihmisiä, joiden taustoja ei
tunneta ja joista suurin osa ei
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pysty eikä haluakaan työllistyä.
- Se kauhistuttaa, että vihreät, demarit ja vasemmistoliitto haluavat yhä lisätä maahanmuuttoa, joka vie suomalaisilta
leivänkin pöydästä. Maahanmuutossa pitäisi painottaa työperäisyyttä. Vuoden koeajan jälkeen voisi oleskelulupaa jatkaa
kolmella vuodella, jos työpaikka löytyy ja rikostausta on nuhteeton, ja vasta neljän vuoden
jälkeen voitaisiin myöntää passi
ja kansalaisuus. Pakolaisina voitaisiin resurssien mukaan ottaa
lapsiperheitä, joissa on pieniä
lapsia, mutta ensisijaisesti ihmisiä pitäisi auttaa heidän omissa
maissaan, pohtii Tonteri.

Yhteiskunnan
ydintoiminnot pidettävä
omissa käsissä
Toinen Tonteria huolestuttava asia on hallitusta pitkään vaivannut yksityistämisvimma.
Yhteiskunnan ydintoimintoja kuten sähkö, vesi, dataverkot
tai vaikkapa vanhustenhuolto
ei saisi yksityistää vaan pitää ne
omissa käsissä ja valtion hallinnassa. Itsekin yrittäjänä pitkään
toiminut Tonteri tietää hyvin,
että yrityksen päällimmäinen
tavoite on tuottaa voittoa. Vanhustenhoito jää silloin toiselle
sijalle, jolloin käy helposti niin
kuin nyt on käynyt Esperin tapauksessa.
- Demarien suunnitelmat ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ovat täysin järjettömiä, jos
tavoitteena tosiaan on 750 000
sähköautoa ja polttomoottori-

autojen kieltäminen vuoteen
2035 mennessä. Täällä Lapissa
ei ole mitään joukkoliikennettä
eikä näillä ilmoilla sähköautolla
aja montaakaan kilometriä. Todellinen ilmastoteko olisi jatkaa
junarataa Kolarista Jäämerelle sekä biopolttoaineiden ja ilmansuodattimien kehittämisen
tukeminen, Tonteri sanoo.

Veri veti Lappiin
Karjalaista sukujuurta oleva Antti Tonteri syntyi vuonna
1953 Helsingissä, vietti lapsuutensa Helsingin ja Orimattilan
välillä ja opiskeli Ateneumin taideteollisuusopistossa graafiselle alalle. Hänestä tuli faktori ja työskenneltyään aikansa
muiden palveluksessa hän perusti oman graafisen alan yrityksen, jota pyöritti parikymmentä vuotta. Avioeron jälkeen
hän päätti myydä yrityksensä ja
muuttaa Lappiin, jonne veri oli
vetänyt jo nuoresta saakka.
- Muutin Enontekiölle vuonna 1998 ja panin pystyyn True
Lapland -nimisen yrityksen, järjestin kelkkasafareja turisteille. Olin kunnanvaltuustossa ja
-hallituksessa ja monissa luottamustehtävissä. Viime vuosina
olen toiminut maastotarkastajana. Elämäni tärkeimmät asiat ovat perheeni, lapseni ja lapsenlapseni, Tonteri kertoo.
Antti Tonterilla on neljä lasta
ja viisi lapsenlasta. Politiikan lisäksi hän harrastaa Suomen sotahistoriaa, metsästystä, kalastusta, kelkkailua, hiihtämistä,
musiikin kuuntelua ja elokuvia.
Hänellä on kaksi koiraa, itäsiperianlaika ja suomenpystykorva.
■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
KUVA TONTERIN KOTIALBUMI
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PERUSSUOMALAISET työelämän asiantuntijat perustivat viime vuoden lopussa uuden puolueen alaisuudessa toimivan
järjestön, Peruspuurtajat ry:n.
Yhdistyksen perustajat ovat työpaikkojen pitkäaikaisia luottamushenkilöitä, jotka ovat huolissaan siitä, mihin suuntaan
nykyistä työelämää ollaan viemässä hallituksen ja työnantajajärjestöjen taholta.
Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on palkkatyössä työskentelevien taloudellisen ja
yhteiskunnallisen aseman turvaaminen sekä vaikuttaminen
työmarkkinoiden toimintaympäristöön, elinkeino- ja koulutuspolitiikkaan sekä työympäristöasioihin.
Perussuomalaiset on ollut selkeästi suurin palkansaajapuolue. Ylen gallupissa 2011 kesä- ja
heinäkuussa perussuomalaisten
kannatus oli tuolloin työväestön
keskuudessa 35,0 %, pk-yrittäjien joukossa 29,3 % ja työttömien joukossa 33,3 %. Tuolloin perussuomalaiset oli palkansaajan
turva, joka esti yleissitovuuden
murtamisyritykset ja varmisti
yhdenvertaisen lainsäädännön.
Palkansaajien luottamus menetettiin Sipilän hallituksen
härskeillä pakkolakiesityksillä, joilla olisi rajoitettu työmarkkinajärjestöjen vapautta määritellä työehtosopimusten rajat.
Palkkoja ja muita vallitsevia ehtoja olisi heikennetty. Työmarkkinajärjestöjen neuvottelu- ja
sopimusoikeutta olisi rajoitettu.
Työnantajien yksipuolista määräysvaltaa olisi lisätty.
Perussuomalaisille ay-aktiiveille oli järkytys, ettei puolueen
tuolloinen puheenjohtaja eivätkä perussuomalaiset ministerit
laittaneet tippaakaan hanttiin.
Tuolloiset hallituksen perussuomalaiset toimijat olivat päin-

vastoin edistämässä ay-liikettä
kyykyttävää esitystä. Kaikki huolestuneet viestimme pakkolakiesityksen lainvastaisuudesta
ja työmarkkinoiden pelisääntöjen rikkomisesta kaikuivat kuuroille korville. Ministeri Jari Lindström (sin.) ei edes vaivautunut
vastaamaan.
Moni perussuomalaisista ayaktiiveista nosti kytkintä. Me loput mietimme, mitä teemme
työväestön luottamuksen palauttamiseksi. Päätimme, että
Jyväskylän kesäkuun 2017 puoluekokouksessa on johto vaihdettava; aloitimme määrätietoisen työn. Nykyinen puoluejohto
ei koskaan suostuisi työväestön
kyykyttämiseen. Päinvastoin.
Nykyinen puoluejohto puolustaa suomalaisten työpaikkoja ja
yrityksiä.
Suomalaiset ovat työhaluisia ainoastaan työpaikat puuttuvat.
Palkalla on pystyttävä elättämään sekä itsensä että perheensä. Oikeutetusti suomalainen
työntekijä ja yrittäjä ovat ylpeitä osaamisestaan. Jokainen suomalainen haluaa lähtökohtaisesti hoitaa velvoitteensa, niin
verot kuin muutkin maksut.
Tämä on suomalaisen työn vahvuus. Nykyisen perussuomalaisten johdon viestit on kuultu työpaikoilla. Palkansaajat palailevat
pikkuhiljaa perussuomalaisten
kasvavaan kannattajajoukkoon.
Peruspuurtajat ry:n puheenjohtajana toimii Vesilahden Perussuomalaisten puheenjohtaja
Ari Perämaa, varapuheenjohtajana Oriveden Perussuomalaisten
puheenjohtaja Sami Kymäläinen
sekä muina jäseninä Tampereen
Perussuomalaisten puheenjohtaja Kirsi-Maarit Asplund ja Valkeakosken Perussuomalaisten
puheenjohtaja Mikko Nurmo.
Peruspuurtajat

Turvallisuus Kuusamossa
KUUSAMON Perussuomalaiset ry:n hallitus piti järjestäytymiskokouksensa. Kokouksessa käsiteltiin yhdistyksen
henkilövalintoja ja valmistauduttiin huhtikuussa koittaviin
eduskuntavaaleihin. Yhdistyksen puheenjohtaja Tapio
Lämsä on asetettu ehdolle
vaaleihin.
Henkilövalinnat kokouksessa olivat seuraavat: Kuusamon Perussuomalaisten varapuheenjohtajaksi valittiin
Tarmo Tyni ja sihteeriksi sekä
taloudenhoitajaksi Pekka Savelainen. Toiminnanjohtajana
jatkaa Ari Hemmilä, joka samalla toimii yhdistyksen vaalipäällikkönä. Tiedottamisesta
vastaa yhdistyksen puheen-

johtaja Lämsä.
Julkilausumana Kuusamon
Perussuomalaiset kysyy Kuusamon kaupungilta, mihin
toimenpiteisiin kaupunki aikoo ryhtyä paikkakunnan turvallisuustilanteen pitämiseksi
siedettävänä.
- Miten kaupunki ajattelee
varmistavansa, että Oulun tapaisia pedofiilirinkejä ei pyöri täällä? Mitä kaupunki aikoo
tehdä, jos näitä tapauksia paljastuu? Ihmiset ovat oikeutetusti huolissaan asiasta ja koska pedofiliaepidemia näyttää
leviävän, ihmiset odottavat
näihin ratkaisuja.
Tapio Lämsä (pj.)
Kuusamon Perussuomalaiset

Perussuomalaisuus on kovassa kurssissa Vaasassa. Räntäsateesta huolimatta perussuomalaisten vaalitilaisuus houkutteli paikalle lähes nelisensataa kävijää. Kuva: Juha Rantala

Perussuomalaiset saivat väen liikkeelle Vaasassa
HELMIKUINEN lauantaipäivä
Vaasassa. Pari astetta plussan
puolella. Sataa. Välillä vettä, välillä räntää. Hyvä, että eteensä näkee. Eipä taida olla tänään
väkeä liikkeellä. Mutta kun lehdessä oli ilmoitus ja perussuomalaisten kansanedustaja Ville
Tavio on tulossa Turusta Teuvan
kautta Vaasaan vierailulle, niin
eihän tässä porukalle voi pettymystäkään tuottaa. Näin tuumivat muutamat vaasalaiset perussuomalaiset aktiivit.
Turhaan. Kun osasto oli pystyssä ja grilli kuumana, niin Vaasassakin saatiin kokea se, että
puheet perussuomalaisten kannatuksen kasvusta eivät ole turhaa sanahelinää.
Tällaista väenpaljoutta emme
osanneet odottaa. Parin tunnin aikana perussuomalaisten
teltalla kävi nelisensataa kävijää ja tunnelma oli sen mukaista. Moni tuli suoraan sanomaan,

etteivät ole ennen perussuomalaisia äänestäneet, mutta nyt
heillä on mennyt usko kaikkien
muiden puolueiden tekemisiin.
Osa ihmisistä oli suorastaan raivona sille, mitä Suomessa tapahtuu meidän vanhuksille, syrjäytyneille ja työttömille sekä
ihmeteltiin hallituksen ja median välinpitämättömyyttä mm.
Oulun ja Helsingin raiskaustapahtumien osalta.
Vaasan torilla oli paikallisaktiivien lisäksi suuri joukko Vaasan vaalipiirin eduskuntavaaliehdokkaita ja paikalle tullut
kansanedustaja Tavio piti näkemästään.
- Perussuomalaiset ovat todellakin saaneet Vaasassa väen
liikkeelle. Tällainen väkimäärä
ja erinomainen ilmapiiri lupaa
vaaleja ajatellen hyvää.
Toritapahtumasta perussuomalaiset siirtyivät paikallisen
seurakunnan tiloihin, joissa Ta-

vio antoi vielä evästyksiä vaaleihin.
- Ei ihme, että suomalaisilla alkaa mitta olemaan täynnä.
Pääministeri Juha Sipilä (kesk.)
ostaa sadantonnin Teslan, lentokoneen ja kutsuu tänne 40
000 pakolaista. Samaan aikaan
yhä useammat nuoret kärsivät
mielenterveysongelmista, vanhukset, sairaat ja syrjäytyneet
jätetään heitteille ja maan sisäinen turvallisuus heikkenee.
Hyvinvointi-Suomi natisee liitoksistaan. Toisaalta vihervasemmisto on menettänyt todellisuudentajunsa harhaisella
ilmastopolitiikallaan. Ainoa todellinen vaihtoehto kaikelle tälle on perussuomalainen politiikka, jonka ytimenä on Suomi
ja suomalaiset.
Juha Rantala
Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piirin vaalipäällikkö

PS-nuorten piirin naisvaltainen hallitus
järjestäytyi
POHJOIS-POHJANMAAN ja Kainuun alueella toimiva Perussuomalaisten Nuorten piirijärjestö
piti järjestäytymiskokouksensa
Oulussa. Hallituksessa on kahdeksan varsinaista jäsentä, joista peräti kuusi naisia. Alueellisesti hallituksen jäseniä on
Oulun ja Kajaanin lisäksi Kuhmosta sekä varajäsenet Raahesta ja Sievistä.
- Meillä on aina ollut paljon
naisia hallituksessa ja nyt määrä kasvoi entisestään. Emme
usko sukupuolikiintiöihin vaan
yksilöiden vahvuuksiin ja henkilökohtaiseen pätevyyteen
sukupuoleen katsomatta, varapuheenjohtajaksi järjestäytymiskokouksessa nimetty kajaanilainen Minna Partanen toteaa.
Oulun ja Kainuun Perussuomalaiset Nuoret on toiminut aktiivisesti vuodesta 2012 lähtien.
Tapahtumia järjestetään ahkerasti molempien maakuntien
alueella ja yhdistyksen syys- ja

kevätkokoukset vaihtelevat eri
paikkakunnilla.
- Pidämme tärkeänä alueellista vaikuttavuutta. Haluamme
olla siellä missä nuoretkin. Politiikka ei ole vain vanhemman
väestön asia, vaan poliittisten
nuorisojärjestöjen tehtävä on
nimenomaan parantaa nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa
heidän elämäänsä ja tulevaisuuteensa, järjestön puheenjohtajana viimeistä vuottaan
aloittava oululaisvaltuutettu
Jenna Simula kertoo.
Alkavana keväänä järjestö aikoo keskittyä herättelemään
nuoria äänestämään perussuomalaisia sekä tukemaan nuoria
ehdokkaitaan eduskuntavaalikamppailussa.
- Vaalipaniikki ja persunpelko
on jo päällä, minkä huomasimme esimerkiksi Oulun Läänin
Kokoomusnuorten kannanotosta, jossa vaadittiin tiukempaa maahanmuuttopolitiikkaa.

Kaikki puolueet ovat nyt haaskalla kalastelemassa ääniä, kun
ihmiset ympäri Suomen ovat
huolestuneet Oulun tapahtumista. Yhtäkkiä perussuomalainen arvopohja kelpaakin, liekö kuitenkin valitettavasti vain
vaalipuheissa, itsekin ehdokkaana oleva Simula paheksuu.
Järjestö piti syyskokouksensa Kalajoella joulukuun lopulla. Tuolloin järjestö teki henkilövalinnat, jotka nyt vahvistettiin
hallituksen järjestäytymiskokouksessa. Hallituksen varsinaisia jäseniä ovat Jenna Simula
(Oulu), Minna Partanen (Kajaani), Hilde Myrnes (Oulu), Tommi
Hedberg (Oulu), Marika Tuomela
(Kuhmo), Antti Niskanen (Oulu),
Julia Haaraniemi (Oulu) ja Annu
Pääkkölä (Oulu).
Jenna Simula (pj.)
Oulun ja Kainuun Perussuomalaiset Nuoret

Perussuomalaisten ehdokaslista
Oulun vaalipiirissä täynnä
PERUSSUOMALAISTEN ehdokasasettelu kevään eduskuntavaaleissa Oulun vaalipiirissä on
valmistunut, kun piirihallitus
asetti listalle viimeisen ehdokkaansa. Ehdolle valittiin sisäilma-asioiden parissa toiminut
työterveyshuollon erikoislääkäri Saija Hyvönen Oulusta.
- Home- ja kosteusvaurioiden
aiheuttamien sairastumisten
yhteydessä havaitsin erittäin
heikot mahdollisuudet vaikuttaa virkamiestahoon, ja jäin
pohtimaan, miten voisin viedä
asiaa eteenpäin systeemin sisältäpäin, Hyvönen pohtii ehdokkuutensa taustoja.
Hyvönen työskenteli Oulun
poliisin työterveyslääkärinä
nähden läheltä, miten sisäilmaongelmat sairastuttivat poliisilaitoksen työntekijät, minkä
vuoksi hän alkoi tutkia oireiden ja rakennuksen sisäilmaongelmien välistä yhteyttä vapaaajallaan.
Arvioiden mukaan lähes miljoona suomalaista altistuu erilaisille sisäilmaongelmille päivittäin. Perussuomalaiset ovat
esittäneet toimenpidepakettia
sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi ja sisäilmasta sairastuneiden tilanteiden parantamiseksi
viimeksi esimerkiksi vaihtoehtobudjetissaan.
Halu vaikuttaa juuri sisäilmaasioihin ja sote-palveluiden tulevaisuuteen kannusti Hyvösen

hakemaan ehdokkuutta eduskuntavaaleissa. Puolueen valinnan hän koki mielestään hyvin
helpoksi:
- Perussuomalaisen puolueen maalaisjärkisyys, suorapuheisuuden ymmärtäminen ja
suomalaisten ihmisten hyvinvointiin vaikuttaminen on tärkein syy ehdokkuuteeni nimenomaan perussuomalaisten
riveissä, Hyvönen kertoo.
Perussuomalaisten lista Oulun vaalipiirissä on nyt siis täynnä ja 18 ehdokasta on valittu,16
Pohjois-Pohjanmaalta ja kaksi
Kainuusta: Eila Aavakare, metsätilayrittäjä (Kajaani), Mika Antikka, mekaanikko (Oulainen),
Eero Erkkilä, yrittäjä (Nivala),
Janne Halunen, asuntomyyjä
(Kempele), Tarmo Hirvelä, autonkuljettaja (Ylivieska), Saija
Hyvönen, erikoislääkäri (Oulu),
Olli Immonen, kansanedustaja (Oulu), Lare Inkala, yrittäjä (Oulu), Riikka Juntunen, insinööri/AMK (Utajärvi), Tapio
Lämsä, yrittäjä (Kuusamo), Sami
Pihlajamaa, yrittäjä (Suomussalmi), Ville Rauhio, tradenomi
(Muhos), Jenna Simula, kansanedustajan avustaja (Oulu), Arja
Suuronen, sairaanhoitaja (Oulu),
Sebastian Tynkkynen, opiskelija
(Oulu), Jani Törmi, maanrakennusalan yrittäjä, (Oulu), Juha
Vuorio, diplomi-insinööri (Oulu)
ja Ville Vähämäki, kansanedustaja (Oulu).

Seuraava järjestöliite ilmestyy
huhtikuussa
Perussuomalainen-lehden järjestöliite jää pois numerosta
3/19 lehden väliin tulevien ehdokasliitteiden vuoksi.
Julkaisemme 25.3.2019 ilmestyvässä lehdessä ainoastaan
kokous- ja tapahtumailmoitukset.
Muuta materiaalia voi lähettää Perussuomalainen-lehden
numeroon 4/19, joka ilmestyy vaalien jälkeen 29.4.2019.
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Konkaripoliitikot muistelevat uraansa:

SMP:n perustamisesta
60 vuotta
Perussuomalaisten edeltäjäksi usein mainitun Suomen
Maaseudun Puolueen (SMP) perustamisesta tuli kuluneeksi 60 vuotta lauantaina 9.2.2019.
KAJAANILAINEN Pentti Kettunen istui SMP:n kansanedustajana vuosina 1983-1987 ja
1989-1991 sekä perussuomalaisten kansanedustajana vuosina 2011-2015. Iisalmessa vuonna 1942 syntyneen Kettusen
vanhemmat olivat muuttaneet
pommituksia pakoon Salahminjärvelle ja sieltä raivaamaan
Karhukangas-nimistä asutustilaa pohjoissavolaiseen Vieremän kuntaan vuonna 1949. Jo
hänen isänsä kuului SMP:hen
ja sitä edeltäneeseen Suomen
Pientalonpoikien Puolueeseen.
Keskon tukkumyyjänä ja luottamusmiehenä Kajaanissa toimineen Pentin värväsi SMP:n
Pohjois-Suomen aluesihteeriksi
omakätisesti puolueen perustaja ja pitkäaikainen johtaja Veikko Vennamo vuonna 1979.
- Veikko sanoi, että maanantaiaamuna sanot itsesi irti Keskolta ja tulet minun hommiini,
kun alamme laittamaan kenttää
kuntoon ja valmistautumaan
kunnolla vuoden 1983 eduskuntavaaleihin. Sanoin tarvitsevani viikon miettimisaikaa, ja
Vennamo suostui siihen. Seuraavana keskiviikkona jo soitin
hänelle ja suostuin. Sillä tiellä
ollaan edelleen, Kettunen muistelee pitkän poliittisen uransa
alkutaivalta.

Nettisukupolvesta
ei ole maanviljelijöiksi
Kettunen on huolissaan siitä, että nuoremmalta polvelta puuttuu historiantajua ja
kunnollinen käsitys siitä, missä tilassa Suomi oli sotavuosien
jälkeen. Hän toivoo, että peruskouluissa opetettaisiin paremmin nuorille ihmisentaimille, ettei elämä täälläkään ole aina
ollut ruusuilla tanssimista, vaan
koko yhteiskunta piti rakentaa
melko lailla alkutekijöistään sotavuosien jälkeen.
- Nyt pien- ja perheviljely on
Suomesta pitkälti tuhottu ja
uskotaan, että suurmaatalous
meidät pelastaa. Se on harhaluulo. Minua pelottaa mitä tapahtuu sen jälkeen, kun Suomesta elintarvikeomavaraisuus
katoaa, koska netti-, kännykkä- ja tietokonesukupolvesta ei
enää ole maanviljelijöiksi, Kettunen pohtii.

Perussuomalaisille
tiedossa jopa
35 eduskuntapaikkaa
Kettunen uskoo, että kevään
eduskuntavaaleista on tulossa
hyvin arvaamattomat. Hän on
aikaisemmin ennustanut perussuomalaisille 15-20 eduskuntapaikkaa, mutta viimeaikaisten
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tapahtumien valossa näyttää
siltä, että jos perussuomalaiset
osaavat hoitaa vaalityön kunnolla, saattaa ennuste ylittyä
roimasti, jopa 35 eduskuntapaikkaan saakka.
- Jos Timo Soinin ja ministerien
ryhti ja selkäranka olisivat kestäneet eivätkä he olisi lähteneet
Juha Sipilän ja Petteri Orpon
narreiksi, olisi puolueen kannatus tällä hetkellä 30 prosentin
luokkaa. Sellaisiin lukemiin ei
nyt päästä, mutta 35 eduskuntapaikkaa on täysin mahdollista
saavuttaa, Kettunen uskoo.

Harri Oksanen, Marko Riihimäki ja Timo Tuominen tutustumassa keuruulaiseen kotipalvelu Kotiperhosen tiloihin.

Keuruun Perussuomalaisten
vuosikokous

Pentti Kettunen

40 vuotta
kunnanvaltuustossa
Tänä vuonna 85 vuotta täyttävä Kaustisen Perussuomalaisten
taloudenhoitaja Toivo Mäkelä
lähti mukaan SMP:n toimintaan
vuonna 1972 kunnallisvaaliehdokkaana. Hän pääsi läpi kerralla ja istui sen jälkeen kunnanvaltuustossa yhtäjaksoisesti 40
vuotta niin SMP:n kuin sittemmin perussuomalaistenkin ehdokkaana. Valtuustotyön lisäksi
hän toimi myös parikymmentä
vuotta Keski-Pohjanmaan piirin
puheenjohtajana.
Mäkelän aikana niin perussuomalaisten kuin SMP:nkin kannatus Kaustisella pysytteli prosentuaalisesti suurempana kuin
missään muussa Suomen kunnassa.
- Silloin vuonna -72 meitä valittiin kolme, mutta ryhmän vetäjä kuoli heti ensimmäisen
kauden aikana ja seuraavissa vaaleissa SMP:n valtuutettujen määrä putosi kahteen. Sitä
seuraavissa vaaleissa meiltä
pääsi läpi jo viisi ja sen jälkeen
seitsemän. Olen aina pyrkinyt ajamaan kuntalaisten asioita kuntalaisten ehdoilla, Mäkelä kertoo.

Suomen perussuomalaisin kunta
SMP:n ja sittemmin perussuomalaisten valtuutettujen määrä
Kaustisen kunnanvaltuustossa
jatkoi tasaisesti kasvuaan aina
vuoteen 2012 saakka, jolloin jo
ennestään Suomen perussuomalaisin kunta kasvatti edustajamääräänsä kymmenestä yhteentoista.
Vuosi 2017 toi mukanaan pitkästä aikaa ensimmäisen vaalitappion Kaustisella, kun perussuomalaiset menettivät viisi
paikkaa valtuustossa. Kaikesta huolimatta niin Mäkelä kuin
Kaustinenkin ovat pysytelleet
tiiviisti perussuomalaisina.
- Asiaani en ole hävennyt koskaan. En tiedä Kaustiselta ketään, joka olisi meidät hylän-

Toivo Mäkelä

nyt ja lähtenyt sinisiin, vaikka
Etelä-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja olikin yksi veivareista, Mäkelä sanoo viitaten
Raimo Vistbackaan.
- Hommat ovat edelleen
hoidossa, vaikka tautia ja sairautta on tullut monenlaista.

Politiikka kulkee
verenperintönä
Kauppakoulun käynyt Mäkelä toimi uransa alkuaikana
myymälänhoitajana osuuskaupassa ja perusti yhdessä tyttärensä kanssa oman
tilitoimiston vuonna 1985.
2000-luvulla Mäkelä oli ensimmäinen Suomen Kuntaliiton hallitukseen valittu
perussuomalainen. SMP:n aikana hän oli kahdesti myös
eduskuntavaaliehdokkaana.
Politiikkakärpäsen purema on Mäkelästä tarttunut
muihinkin. Muun muassa hänen psykiatrian erikoislääkärinä toimiva vanhin poikansa
on jatkanut isänsä jalanjäljissä kunnallispolitiikassa. Myös
kansanedustaja Ville Vähämäki Oulusta on Mäkelälle sukua.
- Kaikkia apua tarvitsevia
pitää auttaa. Siihen olen pyrkinyt niin politiikan osalta
kuin muutenkin. Kun asiaansa uskoo eikä valehtele, silloin eivät muut pysty paljon
haukkumaan, Mäkelä neuvoo nuoremman polven poliitikkoja.
■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
KUVAT PS ARKISTO
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PERUSSUOMALAISET kokoontuivat Keuruulla vuosikokousasioiden
ääressä. Tämänvuotinen kokous
olikin hiukan tavallisuudesta poikkeava monella tavoin, koska yhtenä keskustelunaiheena oli Harri
Oksasen vaaliehdokkuus ja siihen
liittyvät asiat.
Ennen kokousta kokousväellä oli
tilaisuus tutustua Keuruun Matkailun nykytilaan. Matkailusihteeri
Leena Jaatinen esitteli matkailuun
ja markkinointiin liittyviä asioita, joiden tiimoilta virisi keskustelua laidasta laitaan. Keskustelussa
nousivat esille niin Keuruun voimavarat kuin myös haasteet. Yksi
pisimpään puhuttanut aihe oli Hotelli Keurusselän ja Ellu-laivan tilanne tulevaisuudessa.
Ennen varsinaista kokousta tutustuimme vielä uuteen keuruulaiseen yritykseen nimeltä Kotiperhonen. Kotiperhonen on erilaisia

kotipalveluja tuottava uusi yritys
Keuruulla. Saimme katsauksen yrityksen toiminnasta ja myös siitä,
kuinka palveluiden käyttäjäkunta
kasvaa väestön ikääntyessä. Mielenkiintoista oli myös kuulla, kuinka kynnys hakeutua palvelutuottajien asiakkaaksi madaltuu vuosi
vuodelta.
Varsinainen vuosikokous meni
vanhalla rutiinilla. Harri Oksanen
johtaa edelleen jatkossakin Keuruun Perussuomalaisia. Hienoa oli
myös todeta, että perussuomalaiset kiinnostavat uusia, nuoria jäseniä. Saimmekin valituksi uuteen
hallitukseen useita uusia henkilöitä.
Kuluvan vuoden vaalit sekä edelleen epäselvä maakunta- ja soteuudistus puhuttivat kokousväkeä.
Petri Heinonen

Sote-uudistukselle valtiolliset
hautajaiset
TURUSSA kokoustanut Perussuomalaisten Varsinais-Suomen piiri
vaatii hallitusta hautaamaan soteuudistuksen ja keskittymään sosiaali- ja terveydenhuollon akuuttien ongelmien korjaamiseen.
Vastuuministerien on aika kantaa
vastuunsa ja tunnustaa, ettei uudistus vastaa kansalaisten arvomaailmaa, piiri toteaa tiedotteessaan.
Viime viikkojen ongelmat vanhustenhoidossa ovat konkreettisia
esimerkkejä siitä, mitä tapahtuu,
kun kansalaisten terveyttä ryhdytään kaupittelemaan. Piirin mukaan sote-uudistus on valinnanvapaudeksi verhoiltu tulonsiirto
terveysjäteille ja sisältää lukuisia
lehmänkauppoja maakuntauudis-

tuksen toteuttamiseksi.
Perussuomalaisten mielestä seuraavalla hallituskaudella tulee kokonaisuudistuksen sijaan tehdä
kohdennettuja muutoksia lainsäädäntöön, jotka parantavat kansalaisten asemaa.
Piiri järjestäytyi ja teki valintoja.
Piirihallitus valitsi kokouksessaan
1. varapuheenjohtajaksi turkulaisen Pirjo Lammen, 2. varapuheenjohtajaksi marttilalaisen Lauri Heikkilän ja 3. varapuheenjohtajaksi
raisiolaisen Kari Vastamäen. Piirin
puheenjohtajana toimii naantalilainen Vilhelm Junnila.
Perussuomalaisten VarsinaisSuomen piiri

Vai muka työvoimapula
VARSINAIS-SUOMESSA hehkutetaan, kuinka paljon telakkateollisuus ja Uudenkaupungin autotehdas ovat työllistäneet ja luoneet
uusia työpaikkoja ja järjestäneet
erilaisia rekry-messuja kiihtyvällä
vauhdilla jopa useita kertoja vuodessa.
Työllistetyistä mittava määrä on
kuitenkin työllistynyt työvoiman
vuokrausfirmoihin, joihin tulleet
ihmiset työskentelevät jopa alle
6 euron tuntipalkalla. Samaan aikaan ammattitaitoisia laivanrakentajia on Varsinais-Suomessa
työttömänä tuhat ja on muka työ-

voimapula. Kaiken kukkuraksi töihin palkatut ovat niin sanottuja
työperäisiä maahanmuuttajia ties
mistä ja niin pienellä palkalla, ettei
sillä elä, jollei hae sosiaaliluukulta
jatketta toimeentuloon.
Näin toimitaan siksi, että saadaan ay-liikkeen taistelemat työehtosopimukset poljettua ja suomalaisistakin halpatyöläisiä.
Sosiaaliluukulta haettu toimeentulon jatke on näille firmoille palkkatukea ja siihen sitä ei ole tarkoitettu.
Ilkka Soukka, Aura

PS

Kokoukset & tapahtumat
tapahtumat@perussuomalaiset.fi

HELSINKI
Helsingin Perussuomalaiset ”Kyllä
kansa tietää” -lähiökiertueella tiistaina 26.2. klo 16-18 Tapulikaupungissa
Maatullinaukiolla. Teltalla Perussuomalaisia aktiiveja, valtuutettuja ja
eduskuntavaaliehdokkaita. Tervetuloa keskustelemaan ajankohtaisista
asioista ja noutamaan tuore PS-lehti.
HELSINKI
Helsingin Perussuomalaisten avoin
keskusteluilta Haagassa torstaina
28.2. klo 18-19.30 Ilkankulman kokoustilassa Pohjois-Haagassa, Ilkantie
16B. Illan vieraana kansanedustaja,
puolueen varapuheenjohtaja Laura
Huhtasaari.
VIROJOKI
Kaakonkulman Perussuomalaiset ry
järjestää telttatapahtuman lauantaina 2.3. klo 9-14 S-Marketin viereiselle parkkipaikka-alueelle Veijo Törösen kioskin vieressä, Virojoentie 9.
Tarjolla mm. hapanvelliä. Tervetuloa!
LOVIISA
Eduskuntavaalien toritapahtuma
lauantaina 2.3. klo 10-13 Loviisan torilla. Toriteltalla perusmakkaraa, kahvia ja poliittista ilosanomaa. Kansanedustajaehdokkaita paikalla. Tule
keskustelemaan ja esittämään kysymyksiä.
TERVOLA
Tervolan Perussuomalaiset järjestää
tapahtumia Tervolassa lauantaina
2.3. klo 10-11.45 ja 12-15 K-Marketin
pihalla. Lisäjäsenien “metsästystä”
uupuneitten tilalle. Tarjolla kahvia ja
lämmintä makkaraa. Paikalla voi olla
kansanedustajaehdokkaita ja kunnan/kaupunginvaltuutettuja. Tapahtumat järjestetään, jos yhdistys saa
myönteisen päätöksen hankehakemukseen piiriltä.
VANTAA
Tule tapaamaan Vantaan Perussuomalaisten eduskuntavaaliehdokkaita lauantaina 2.3. klo 10-14 Myyrmäen Paalutorille. Hernesoppa
höyryää!
HELSINKI
Helsingin Perussuomalaiset telttailee Hakaniemen maalaismarkkinoilla sunnuntaina 3.3. klo 9-15
Hakaniemen torilla. Paikalla perussuomalaisia aktiiveja, kaupunginvaltuutettuja ja eduskuntavaaliehdokkaita. Tervetuloa keskustelemaan ja
noutamaan tuore PS-lehti.
LOHJA
Lohjan Perussuomalaisten laskiaistapahtuma sunnuntaina 3.3.2019 klo
11-14 Voudinpuiston pulkkamäessä. Lohjan Perussuomalaisia tavattavissa myös lauantaina 16.3. klo 9-13
Lohjan torilla sekä lauantaina 23.3.
klo 14-18 Lohjan iltapäivätorilla. Tule
keskustelemaan!
NURMES
Puheenjohtaja Jussi Halla-aho tavattavissa Nurmeksessa sunnuntaina
3.3. klo 11-13 S-Market Porokylässä.
Paikalla myös eduskuntavaaliehdokkaita. Tervetuloa juttelemaan ajankohtaisista asioista. Mehu- ja makkaratarjoilu!
NURMES
Nurmeksen Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina 3.3. klo 14 kaupungin kerhohuoneella, Karjalankatu 12. Käsitellään sääntömääräiset

asiat. Kokouksen koollekutsujana
hallitus. Tervetuloa!
LAHTI
Lahden Perussuomalaiset osallistuvat maaliskuun markkinoille keskiviikkona 6.3. klo 8-12 Lahden
kauppatorilla. Paikalla eduskuntavaaliehdokkaita, valtuutettuja sekä
yhdistysaktiiveja. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
HELSINKI
Piiritoimiston iltakahvit torstaina
7.3. klo 18-19.30 Helsingin Perussuomalaisten piiritoimistolla, Mannerheimintie 36 (sisäänkäynti Cygnaeuksenkatu 16). Piiritoimiston
iltakahveilla ajankohtaisia keskusteluja illan vieraan kanssa. Tilaisuus on
kaikille avoin. Tervetuloa!
LUUMÄKI
Lappeenrannan Seudun Perussuomalaiset perjantaina 8.3. klo 15-18
Taavetin S-marketilla, Linnalantie 42.
Tervetuloa Luumäen Taavettiin!
ESPOO
Espoon Perussuomalaiset perjantaina 8.3. klo 17-19 Leppävaaran
Läkkitorilla, kauppakeskus Gallerian edessä, lauantaina 16.3. klo 1016 Matinkylässä Piispanaukiolla
sekä lauantaina 23.3. klo 10-16 Espoonlahden Pikkulaivassa. Tervetuloa paikalle tapaamaan kansanedustajaehdokkaita, valtuutettuja sekä
kuntapäättäjiä!
JÄRVENPÄÄ
Tule Järvenpään torille lauantaina
9.3. klo 9-12 kahvittelemaan kanssamme sekä juttelemaan eduskuntaehdokkaamme dosentti Arto
Luukkasen ja muiden Järvenpään
aktiivien kanssa. Mukana myös muita perussuomalaisia eduskuntavaaliehdokkaita ympäri Uuttamaata.
Perussuomalaisia paikalla myös lauantaina 23.3. klo 9-12. Lämpimästi
tervetuloa!
VANTAA
Tule tapaamaan Vantaan Perussuomalaisten eduskuntavaaliehdokkaita Tikkurilan soppatapahtumaan
lauantaina 9.3. klo 10-14 Tikkuraitilla. Hernesoppa höyryää! Vantaan Perussuomalaiset tavattavissa myös
Tikkurilan Kevätmarkkinoilla lauantaina 16.3. klo 10-14 Tikkurilan uudella torilla, Asematie 10. Tervetuloa
tapaamaan teltallemme vantaalaisia
kansanedustajaehdokkaita ja muita
aktiivitoimijoita!
PORVOO
Porvoon Perussuomalaiset ovat tavattavissa Näsin S-marketin pääoven
edustalla lauantaina 9.3. klo 12–16
välisenä aikana. Paikalla myös eduskuntavaaliehdokkaita. Tarjolla grillimakkaraa ja kahvia. Toivotamme
kaikki sydämellisesti tervetulleiksi.
KOTKA
Kotkan Perussuomalaiset Karhulan Maalismarkkinoilla sunnuntaina
10.3. klo 9-14 Karhulan torilla, Vesivallinaukio 3. Tarjolla torikahvilasta ostettua kahvia, koska emme halua kilpailla muiden torikauppiaiden
kanssa vaan tukea heitä. Paikalla
myös eduskunta- ja eurovaaliehdokkaita. Tervetuloa!
MÄNTSÄLÄ
Mäntsälän Perussuomalaiset järjestää telttatapahtuman perjantaina 15.3. klo 14 alkaen K-Citymarket

Mäntsälän edustalla, Sälinkääntie
2. Luvassa tarjoilua ja perussuomalaisia ehdokkaita, mm. mäntsäläläinen eduskuntavaaliehdokas Satu Lampi.
LAPPEENRANTA
Lappeenrannan Seudun Perussuomalaiset lauantaina 9.3. klo
12-15 Ylämaan Salella, perjantaina 15.3 klo 15-18 Lappeenrannan Lauritsalan torilla, lauantaina 16.3. klo 12-15 Lappeenrannan
Voisalmen K-marketilla, perjantaina 22.3. klo 15-18 Lappeenrannan
Sammonlahden K-marketilla sekä
lauantaina 23.3. klo 11-15 S-market Myllykeskuksessa. Tervetuloa!
KANTA-HÄMEEN
PERUSNAISET
Kanta-Hämeen PerusNaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina 10.3. klo 14
Janakkalassa Paratiisi Pubissa,
Kauppakatu 1. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Lämpimästi
tervetuloa!
HELSINKI
Helsingin Perussuomalaisten Vuosaaren keskusteluilta pidetään
torstaina 21.3. klo 17.30-19 Vuosaaren vapaaseurakunnan tiloissa, Vuosaarentie 10. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!
ROVANIEMI
Rovaniemen kauppatorin perinteiset kevätmarkkinat pidetään
maaliskuulla 19.-21.3 2019. Sinne
sitten jutustelemaan perussuomalaisten “toimipisteelle” kansanedustajaehdokkaiden/mahdollisten tulevien kansanedustajien
sekä muiden aktiivitoimijoiden
kanssa.
HELSINKI
Perussuomalaiset ovat mukana
Messukeskuksessa järjestettävillä Sairaanhoitajapäivillä 21.-22.3.
Tapahtuma on suunnattu terveydenhuoltoalan ammattilaisille.
Tervetuloa keskustelemaan ajankohtaisista asioista perussuomalaisten osastolle.
MIEHIKKÄLÄ
Kaakonkulman Perussuomalaiset
ry järjestää telttatapahtuman lauantaina 23.3. klo 9-13 Miehikkälän
torialueella Salea vastapäätä, Keskustie 6. Tarjolla mm. hapanvelliä.
Tervetuloa!
PORI
Satakunnan Perusnaisten perhetapahtuma Porin Kirjurissa
lauantaina 23.3. klo 13-16 Pelle Hermannin leikkipuiston vieressä (Pelle-Hermanninpolku,
Pori). Makkaratarjoilu ja ilmapalloja. Paikalla satakuntalaisia kansanedustajaehdokkaita. Mukana
myös Roope, Sissi ja Simba Marina. Tervetuloa!
ESPOO
Espoon Perussuomalaiset sunnuntaina 24.3. klo 10-16 Leppävaarassa Ratsutorilla, kauppakeskus Sellon vieressä hotelli Glon/
Kelan/Osuuspankin puoleisella aukiolla. Tervetuloa paikalle
tapaamaan kansanedustajaehdokkaita, valtuutettuja sekä kuntapäättäjiä!
VANTAA
Tervetuloa Korson markkinahumuun sunnuntaina 24.3. klo
10-14 tapaamaan Vantaan Perussuomalaisten eduskuntavaaliehdokkaita!

HENKILÖVALINTOJA
ISOKYRÖ
Isonkyrön Perussuomalaiset
ry:n hallituksen puheenjohtajana jatkaa edelleen jo kuudetta vuotta Raili Varo. Hallituksessa jatkavat myös viime vuoden
muut jäsenet Markus Karhu,
Hanni Rintala ja Seppo Ventä.
SALO
Salon seudun Perussuomalaiset ry on järjestäytynyt. Vuonna 2019 puhetta johtaa Sinikka
Makkonen. Varapuheenjohtaja
on Jani ”Iikori” Hirvimäki ja sihteerinä Tapio Äyräväinen.
POHJOIS-SAVON PIIRI
Pohjois-Savon piirihallitus järjestäytyi Kuopiossa. Piirisihteeriksi valittiin Hannu Ronni,
taloudenhoitajaksi Rauni Lam-

berg, 1. varapuheenjohtajaksi
Vesa Niskanen (toimii myös piirin vaalipäällikkönä), 2. varapuheenjohtajaksi Tenho Holopainen ja 3. varapuheenjohtajaksi
Pia Punkki. Piirin puheenjohtajaksi on valittu syyskokouksessa Pia Pentikäinen. Näiden lisäksi työvaliokuntaan valittiin Arttu
Matilainen.
KIIMINKI
Kiimingin Perussuomalaisten
puheenjohtajaksi on valittu
Teuvo Appel, varapuheenjohtajaksi Janne Koskela ja sihteeriksi
Tanja Paakkola. Hallituksen muita jäseniä ovat Lasse Mikkola, tapahtumavastaava Kim Ahonen
sekä kotisivu- ja facebook-vastaava Hannu Siipola.

Jalkapallostadion vai vanhusten
hyvinvointi?
KUOPIOON kaavaillaan massiivista 8 000 katsojaa vetävää jalkapallostadionia. Hankesuunnitelman mukaan stadion maksaisi
arviolta 17,2 miljoonaa euroa.
Stadionin käyttöastetta arvellaan
suhteellisen vähäiseksi ja toisaalta stadionin käyttökustannuksia
suhteellisen suuriksi.
Samanaikaisesti meillä hoidetaan kotona usein liian huonokuntoisia, muistisairaita vanhuksia, joille koti ei ole enää sopiva
tai turvallinen paikka. Näistä vanhuksista moni jonottaakin ympärivuorokautista hoitopaikkaa.
Koti on hyvä paikka asua niin
kauan kuin muisti toimii ja fyysinen kunto on hyvä, mutta jos
henkilön muisti alkaa reistata
eikä hän muista syödä tai ottaa
lääkkeitään, on hän ihan selkeästi ympärivuorokautisen hoidon
ja hoivan tarpeessa. Vanhuspalvelulain (2015) kiristyksen myötä hoivalaitokseen pääsy on vaikeampaa.
Kotona viruu yksin useita iäkkäitä vanhuksia kotihoidon varassa, joka välillä voi olla riittämätön. Kotihoidon tueksi on otettu

tekniikkaa, kuten virtuaalihoitajan yhteydenottoja, joilla voidaan korvata kotikäyntejäkin.
Omaisten huoli läheistensä pärjäämisestä kasvaa, etenkin jos
omainen asuu toisella paikkakunnalla.
Ikäihmisen, jonka kriteerit täyttyvät ympärivuorokautisen hoidon suhteen, tulisi päästä turvalliseen hoitoon välittömästi.
Onkohan Kuopiossa mietitty loppuun asti, mihin verorahoja satsataan? Väittäisin, että yhteisen
hyvän nimissä vanhusten hyvinvointi menee tärkeydessään stadionhankkeen edelle.
Mielestäni vanhuksille tulee kohdistaa investointeja tarpeellisiin kodinomaisiin ympärivuorokautisiin hoitokoteihin.
Kaikilla pienituloisilla eläkeläisillä ei ole varaa yksityiseen hoitolaitokseen. Nyt on aika laittaa
kaupungin investoinnit tärkeysjärjestykseen, inhimillisyyttä
unohtamatta.
Vuokko Hämäläinen
terveystieteiden maisteri,
Kuopio

Tulorekisterin todelliset
tavoitteet?
LEHDISSÄ ja tv:ssä on toitotettu tämän vuoden alusta käyttöön
otetusta uudesta tulorekisteristä.
Verohallinnon tulorekisteritiedotuksessa sanotaan muun muassa:
”Tiedot (rekisteriin) ilmoitetaan
viiden kalenteripäivän kuluessa
maksupäivästä. Ilmoittamiselle ei
ole euromääräistä alarajaa. Lyhytaikaisten palvelussuhteiden korvaukset, esim. lastenvahdin palkka, on myös ilmoitettava. Sillä ei
ole merkitystä, onko työsuhteesta
tehty työsopimus vai ei.”
Kun siis perheen lapsi hoitaa
nuorimpia sisaruksiaan palvelussuhteenomaisesti ja saa siitä yhden euron, niin se on puheena
olevan ohjeen mukaan ilmoitettava tulorekisteriin? Eduskuntavaalit lähestyvät ja kokoomuslaisen
valtiovarainministerin ja kokoomuksen puheenjohtajan Pette-

ri Orpon ministeriö luo tällaista
järjetöntä valvontaa kansalaisille. Aikaisemmin Sipilän hallitus
on toitottanut ”sääntelyn purkua”,
mutta nyt se luo vain lisää sääntelyä tässäkin muodossa.
Päätavoitteena uudistuksella on
tietysti veronkeruun maksimointi kattoonsa, jotta turvapaikkaturismi (Oulun ja Helsingin tapahtumineen) voidaan rahoittaa
edelleenkin. ”Mm. viranomaisasioinnin helpottuminen” on naurettava peruste uudistukselle.
Taustalla on selvästi kansalaisten valvonnan ja kontrollin lisääminen. Kannattaa todella harkita,
ketä äänestää eduskunta- ja eurovaaleissa.
Sakari Sormunen
ruiskumestari evp., yrittäjä,
Hollola
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VAPAA SANA

KUVAT LEHTIKUVA

toimitus@perussuomalaiset.fi

Näin kirjoitat palstalle:
Kirjoita lyhyesti ja ytimekkäästi. Kirjoituksen pituus saa olla korkeintaan 1 500 merkkiä! Laita mukaan
kirjoittajan yhteystiedot, jotka jäävät vain toimituksen tietoon. Toimitus voi otsikoida ja lyhentää kirjoituksia.
Lähetä mielipiteesi osoitteella: toimitus@perussuomalaiset.fi tai Iso Roobertinkatu 4, 00120 Helsinki.

Ulkomaisen alihankinnan voitot otetaan
suomalaisten selkänahasta
TURUN Meyerin telakka on
noussut viime päivinä julkisuuteen epäillystä ulkomaisen
halpatyövoiman käytöstä telakallaan. Valtava joukko ammattitaitoisia metallimiehiä on
työttömyyskortistossa samalla kun telakalle rekrytoidaan jatkuvasti alihankkijoiden kautta
ulkomaista työvoimaa. Tilanne on kestämätön suomalaisen
yhteiskunnan ja erityisesti työtä vailla olevien ammattimiesten osalta.
Missä mättää, kun suomalainen ammattimies ei kelpaa?
Ammattitaidoltaan suomalainen työntekijä on kuitenkin
maailman kärkeä. Taustalla taitavatkin olla työnantajien pyrkimykset säästää palkkakuluissa ja kiertää työehtosopimusten
määräyksiä. Hurjimmissa huhuissa joillain telakoilla on työskennelty jopa kolmen euron
tuntipalkalla.
Riiston kohteena olevat ulkomaalaiset työntekijät eivät joko
osaa tai uskalla ottaa asiaa esille. Työt loppuvat suurella todennäköisyydellä, jos aletaan
kyselemään omien oikeuksien
perään. Tilannetta pahentaa vielä sekin, että Meyer tuskin on
yksittäistapaus, vaan ulkomaista
halpatyövoimaa käytetään monessa muussakin yrityksessä eri

aloilla työehtojen kiertämiseen
ja polkemiseen.
Miten on mahdollista, että yhteiskuntamme sallii yritysten
harjoittaa työehtojen polkemista tavallisen suomalaisen kustannuksella? Keinot tällaisen
toiminnan lopettamiseen ovat
kuitenkin olemassa ja kyseessä
onkin pelkkä tahdon puute.
Tiukka lainsäädäntö ja valvonta, ammattiyhdistysten kanneoikeus, työantajille asetettu ehdoton velvollisuus palkata aina
ensin Suomen kansalainen töihin, jos vain sellainen on saatavissa. Yhtenä vaihtoehtona voisi olla myös esimerkiksi valtion
tarjoamien rahoitusten tai tukiaisten sitominen suomalaisten
työllistämiseen. Myös Meyer
on saanut rahoitusta Finnverasta, mutta tämä ei ole näyttänyt
estävän erikoista toimintaa ali-

hankkijoiden kanssa.
Keinoja on, jos vain halua löytyy, mutta tällä hetkellä näyttää
siltä että halua ei löydy perussuomalaisten lisäksi yhdeltäkään puolueelta. On surullista
huomata, kuinka vähän suomalaisten oikeutta tehdä töitä kotimaassaan arvostetaan jopa perinteisissä työväenpuolueissa.
Seuraavan hallituksen tulee
ottaa todella tiukka linja työperäisen maahanmuuton ongelmia kohtaan. Suomesta ei tule
tehdä maata, jossa ulkomaalaiset vievät työt suomalaisten nenän edestä kyseenalaisin keinoin.
Suomalainen on asetettava
aina Suomessa etusijalle. Myös
työmarkkinoilla.
Kirsi-Maarit Asplund (pj.)
Tampereen Perussuomalaiset ry

Sydänääniä
ME saamme lahjaksi, uskon
kautta, pelastuksen. Sen on
meille hankkinut Vapahtajamme Jeesus kärsimisellään,
ristinkuolemallaan ja ylösnousemuksellaan kuoleman
voittajana. Ja kirkkovuotemme kulussa juuri laskiaissunnuntaista alkaa Jeesuksen rakkauden uhritien vaellus, joka
päättyy kirkastukseen. Jumalan rakkaus voittaa antaessaan itsensä alttiiksi aina kuolemaan asti.
Näin meidän ihmisten suhde
Jumalaan ei ole riippuvainen
maksuista (katolisen kirkon
aneet), teoista eikä suorituksista vaan yksinomaan Jeesuksen meille lahjaksi antamasta
armosta. Uskomme sydänääniä onkin oppimamme: yksin
uskosta, yksin armosta, yksin
Kristuksen tähden.
Sydänääniämme ovat myös
Paavalin sanat Galatalaiskirjeessä: “Vapauteen Kristus vapautti meidät”. Niinpä Paavali
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jatkaa kehottaen: “Pysykää siis
lujina, älkääkä antako uudestaan sitoa itseänne orjuuden
ikeeseen.” Meidät vapautetaan
suoritusten tiestä. Mutta on
hyvä muistaa Lutherin opetus
siitä, että kristitty on kaikkien
vapaa herra (uskossa) ja kaikkien palvelija (rakkaudessa).
Vapaus on samalla kertaa lahja ja tehtävä. Rakkaus on aina
velassa.
Thomas Wilcox lopettaa Kalliin hunajanpisarat -kirjansa
meitä rohkaisten: “Sinä, joka
olet nähnyt, että Kristus on
kaikki ja sinä et yhtään mitään, sinä, joka teet Kristuksen koko elämäksesi ja olet
kuollut kaikelle muulle vanhurskaudelle, sinä olet kristitty, olet suuresti rakastettu ja
olet saavuttanut Jumalan mielisuosion, olet taivaan suosikki. Tee Kristukselle se palvelus kaiken hänen sinua
kohtaan osoittamansa rakkauden tähden, että rakastat hä-

nen köyhiä pyhiänsä ja hänen
seurakuntiansa (halvimpia,
heikoimpia). Ne ovat kaiverretut hänen sydämeensä. Anna
niiden olla samoin sinun sydämeesi kaiverrettuina.”
Ja lopuksi Jaakko Haavion rukouskirjasta Taivaan
avain: ”Herra, opeta meitä rukoilemaan. Opeta meitä rukoilemaan myös toistemme
puolesta. Opeta meitä osoittamaan kaikessa elämänmenossamme veljellistä rakkautta
niitä ihmisiä kohtaan, joiden
parissa päivämme vietämme
tai joita joudumme tilapäisesti kohtaamaan. Tee meidät sävyisiksi ja sopuisiksi. Täytä sydämemme rauhallasi, niin
ettemme menetä malttiamme, kun meitä moititaan, emmekä anna imartelun johtaa
itseämme harhaan.”
Anssi Joutsenlahti
rovasti
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Politiikan tärkein kysymys
ERÄS tuttavani huomautti minulle kerran, että politiikassa
on muitakin ja tärkeämpiä asioita kuin maahanmuutto. Tuo
on hyvä kysymys ja juuri siksi
käynkin asiaa läpi.
Maahanmuutto erityisesti Afrikan, Lähi-Idän ja Keski-Aasian suunnilta aiheuttaa yhteiskunnallemme huomattavan
kestävyysvajeen. Noista maista tulijoiden nettokuormitus
julkiselle sektorille on ajatuspaja Suomen Perustan tulosten mukaan keskimäärin 10
000 euroa vuodessa. Toisaalta
mm. elinkeinoelämä haluaa lisää työperäistä maahanmuuttoa, käytännössä alhaisten ja
edelleen alenevien palkkojen
tehtäviin, joissa palkan maksaa huomattavassa määrin julkinen sektori erilaisten tukien myötä.
Toinen huomio liittyy turvallisuustilanteen huononemiseen, joista olemme kuulleet
viime aikoina järkyttäviä uutisia meillä Oulussakin. Monesti ollaan huolissaan siitä, millaisiin oloihin joku tänne tullut
ihminen palautetaan kotimaahansa. Eikö meidän pitäisi olla
huolissamme siitä, mihin tilaan
saatamme maamme ja lapsemme jo 25 vuotta jatkuneella epäonnistuneella maahanmuuttopolitiikallamme?
Kolmas näkökohta on yhteiskunnan eriytyminen osiin, joiden välille syntyy huomattavaa luottamuspulaa, kuten
usein on laita monikulttuurisis-

sa yhteiskunnissa. Läntisen Euroopan maihin kuten Ruotsiin
on syntynyt väkivaltaisia maahanmuuttajalähiöitä, joihin viranomaisetkaan eivät helposti uskalla mennä. Ja kannattaa
muistaa, että Ruotsi jos mikä
on panostanut kotoutukseen.
Sama kehitys on väistämättä
edessä myös Suomessa nykyisen politiikan jatkuessa.
Tärkein näkökohta maahanmuutossa on demografinen eli
väestöllinen kysymys. Jos ajatellaan vaikkapa vain 20 00030 000:ta muiden kulttuurien
tulijaa vuodessa, ja oletetaan
näille kohtalainen syntyvyys,
niin päästään helposti siihen,
että vuosisadan lopussa nykyiset suomalaiset ovat vähemmistönä omassa maassaan.
Sen jälkeen kulttuurikysymykset ovat aika lailla eri asennossa kuin tänä päivänä. Pääkaupunkiseudulla tuohon
tilanteeseen päästään näillä
näkymillä jo vuosisadan puolivälin paikkeilla.
Tämä on tärkein kysymys
politiikassa. Mutta tätä vähätellään, joko ymmärtämättömyyttä tai koska maahanmuuttoon kanavoidut rahat
ovat lyhyellä ja keskipitkällä aikajänteellä houkuttelevia varallisuuseriä monille yrityksille
ja näiden sidospiireille.
Juha Vuorio
eduskuntavaaliehdokas, kaupunginvaltuutettu (ps.), Oulu

Työttömän asema
JOTTA työtön voisi ottaa osa-aikatyötä vastaan, on tämänhetkinen byrokratia purettava. Ensin
odotat työnantajalta työsopimusta ja palkkalaskelmaa. Palkkalaskelmahan tulee juuri ennen
palkanmaksupäivää. Lähetät ne
päivärahan maksajalle. Sitten
odotat, että maksaja käsittelee
ne, ennen kuin soviteltu päiväraha voidaan maksaa. Voi olla, että
päivärahan ja palkan maksupäivällä on viikkojenkin ero.
Tämän vuoden alusta Kela saa
palkkatiedot suoraan tulorekisteristä, mutta ansiosidonnaisella
oleva joutuu vielä lähettämään
tiedot liittoon. Sähköisesti se käy
kätevästi, mutta onko kaikilla siihen mahdollisuutta? Postikin
kulkee hitaasti.
Kätevintä olisi, jos tiedot käsiteltäisiin vasta seuraavaan päivärahaan, taannehtivasti. Työtönhän saa tienata 300 €/netto/kk
niin, ettei se vaikuta päivärahan
suuruuteen. Mutta siltikin kaikki lippuset ja lappuset on lähetettävä.
Entä mitä alennuksia työtön
saa? Jossain pääsee kesäteatteriin halvemmalla, jossain uimahalliin. Mitenkä julkinen liikenne? VR uudisti lippujen hintoja
vuoden 2016 helmikuussa. Silloin tulivat säästölippu ja peruslippu myyntiin. Säästölipunhan voi ostaa kuka vain, se on

huomattavasti halvempi. Mutta jos aikataulut eivät osu kohdilleen, on vain peruslippu. Siitä
saavat alennusta opiskelijat 30
% ja eläkeläiset sekä yli 65-vuotiaat 20 %.
Työttömiä ei ole huomioitu.
Matkahuollon sivuilta ei löytynyt
alennusprosenttia, mutta sieltä voi tilata eläkeläiskortin, joka
maksaa 6 €. Sitä korttia vilauttamalla saa alennuksen busseissa.
Jopa lehdistön edustajille näkyy
olevan alennus, jos pressikortissa on Matkahuollon merkki!
Julkista liikennettä kuitenkin ajetaan alas täällä maaseudulla. Maaseudulla, jossa väestö
ikääntyy ja työttömyys kasvaa.
VR päättää, että joillain asemilla ei enää juna pysähdy, kun sieltä ei tule tarpeeksi matkustajia
kyytiin. Pääsee 2-3 minuuttia aikaisemmin pääteasemalle. Palvelut karkaavat kuitenkin isompiin kuntakeskuksiin eikä kaikilla
ole mahdollisuutta siihen omaan
kulkuneuvoon. Bussit kulkevat aamulla yhteen suuntaan ja
myöhään iltapäivästä takaisin.
Olisiko jo aika ottaa huomioon koko Suomen kansa? Työttömätkin.
Päivi Sivenius
eduskuntavaaliehdokas (ps.),
Rautjärvi

Natoon vai itsenäinen puolustus?

Maaseutu on Suomen elinehto
TAMMELAN MIÄS (Forssan Lehti 1.2.) kirjoittaa pelkkää asiaa.
Maamme mielletään liian usein
sekä edustajiensa että pääkaupunkiseudulle keskittyneen valtakunnallisen median toimesta
käsittävän vain Kehä III:n sisäpuolisen alueen. Lisätään tähän
suurimmat kasvukeskukset Turku, Tampere ja varauksin Oulun
seutu niin siinäpä se Suomi monen mielestä on. Kun painopiste julkisessa keskustelussa on
kaupunkikeskeinen, ohjaa se
myös päätöksentekoa näiden
ehdoilla. Näin ei saa, eikä tarvitse olla.
Maataloustuotannon ja kotimaisen elintarviketeollisuuden
edellytysten turvaaminen on
erittäin tärkeää koko Suomen
kehittämisen ja elinvoiman kannalta. Luulisi, ettei tästä pitäisi edes puhua, onhan pääministeripuolue ollut koko kuluneen
vaalikauden se, jonka perusajatus kai on juurikin tämä. Taitaa
vain olla niin, että cityliberaalit ajatukset ja hallituskumppani ovat jyränneet nuo perinteiset arvot.
Olen itsekin pohtinut tuota tilakokojen kasvua huoltovarmuuden näkökulmasta. Kun
yksi iso yksikkö syystä tai toisesta putoaa tuotannosta pois, voi
sen korvaaminen olla pitkäkestoista ja vaikeaa. Vaikka tilakoot
ovatkin kasvaneet, on maassamme edelleen noin 50 000
maatilaa, joista yli 80 prosenttia
on perhetiloja. Omistuspohjan

soisi tällaisena myös pysyvän
ja sitä voi valtiovalta toimillaan
ohjata.
Myös liikkuminen ruuhkaSuomen ulkopuolella on hieman toisenlaista kuin isoissa
kaupungeissa. Julkista liikennettä saa odottaa pakkasessa aivan turhaan - oma auto on
liikkumisen elinehto. Siksi onkin
turhauttavaa kuunnella etenkin
kaupunkilaisen vihervasemmiston ajatuksia autoilun kulujen
lisäämisestä ja polttomoottorien korvaamisesta sähköautoilla jopa kymmenessä vuodessa.
Helsingissä aurataan pyöräteitä
ja sulatetaan niitä kemikaalein,
vaikka käyttö on vähäistä. Ei taida sähkötraktori olla kuitenkaan lunta poistamassa ja kuten Tammelan Miäskin toteaa,
on kaupunkien lämmitys pitkälti fossiilisten, saastuttavien
vaihtoehtojen varassa.
On totta, että äänestäjän oikeusturva on vaalien välillä koetuksella, kun äänestetty ehdokas ei voikaan viedä tarpeellisia
muutoksia läpi. Siltikin ja juuri siksi on mahdollisimman monen äänestettävä ehdokasta,
jonka ajatusmaailma on lähimpänä omia arvoja ja tavoitteita.
Ja kahville saa ja kannattaa tulla, samalla pääsemme vaihtamaan lisää ajatuksia maailman
menosta.
Pia Kuparinen
perussuomalaiset, Forssa

KYLMÄN sodan päättymisen jälkeen Neuvostoliiton vaikutuspiirissä olleet maat ovat yksi toisensa jälkeen hakeutuneet Naton
jäseniksi. Natosta onkin tullut
keskeinen eurooppalainen puolustusyhteistyön elin, eikä esimerkiksi EU:n omilla yritelmillä
syventää puolustusyhteistyötä ole eikä tule olemaan käytännön merkitystä. Suomi on yhdessä Ruotsin kanssa jäänyt ainakin
toistaiseksi Naton ulkopuolelle,
vaikka ne tekevätkin sen kanssa todella pitkälle menevää yhteistyötä.
Venäjän karhu on viimeisen
kymmenen vuoden aikana herännyt talviuniltaan ja siitä on
tullut jälleen mahdollinen uhka
koko Euroopalle. Tässä tilanteessa meidän suomalaisten on kysyttävä, onko meillä mahdollisuutta pitää yllä puolustusta
ilman Natoa?
Näyttää siltä, että ainakaan nykyjohtomme mukaan Suomi ei
pärjää täysin yksin. Siitä ovat
osoituksena erilaiset puolustusyhteistyösopimukset lukuisten
maiden kanssa; Ison-Britannian JEF-yhteistyö ja tuoreimpana
Ranskan Euroopan interventioaloite, yhteisymmärrysasiakirja USA:n kanssa sekä kahdenvälisen puolustusyhteistyön
puitejärjestely Saksan kanssa. Tämän lisäksi on Saksan kanssa allekirjoitettu erillinen aiesopimus
(Letter of Intent, LoI) osallistumisesta Saksan johtaman kehysvaltioryhmän (Framework Nation
Concept, FNC) toimintaan.
Suomen allekirjoittama isäntämaasopimus (Nato-kokous, Wales, 4.-5.9.2015) antaa vahvan
viitteen liittoutumiseen. ”Kysymyksessä ei ole pelkästään yhteisymmärrys Suomen Natooperaatioille, harjoituksille ja
vastaavalle toiminnalle antamista tukitoimista. Kysymys on
Suomen valtion maa-, vesi- ja ilma-alueen varauksettomasta ja
sitovasta luovuttamisesta sotilasliitto Naton jäsenvaltioiden käyttöön mitä tahansa sotilaallisia
operaatioita varten.”

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

Valtionjohto on siis rakentanut
monimutkaisen puolustusyhteistyöhimmelin, jonka toimivuutta kriisin keskellä voimme vain
arvailla. Mikä on tosiasiallinen
avunsaannin mahdollisuus ottaen huomioon 5. artiklan velvoitteet Nato-maiden kesken ja mikä
on marssijärjestys näiden sopimusten välillä, nivoutuen Naton
tarpeisiin kriisin keskellä? On tiedettyä, että sotilaallinen valmistautuminen esimerkiksi Saksassa ja Ranskassa on laiminlyöty jo
parin vuosikymmenen aikana.
Kuka on nokkimisjärjestyksessä kärjessä ja kuka hopealla? Itse
veikkaan, että tosipaikan tullen
Suomi ei ole Nato-maiden silmissä edes pistesijoilla, vaan Suomi
jää tuettavien maiden joukossa
alkukarsintoihin.
Voimassa olevat yhteistyösopimukset Naton ja muiden maiden kanssa antavat toki vaikutelmaa, että olemme Naton jäseniä
keittiön kautta ja saamme artikla 5:n suomaa turvaa. Tulkinnanmahdollisuus on olemassa, sillä
vaivihkaa on jo annettu mahdollisuus, että hyvinkin helposti voitaisiin päästää Nato-joukkoja tai
-toimintoja Suomen alueelle, tai
sallia läpikulku Suomen alueen
kautta jonnekin. Suomen ahkera osallistuminen Naton sotilasharjoituksiin vuosien saatossa,
viimeisimpänä Trident Juncture 2018 -sotaharjoitus, liittouttaa
Suomen periaatteellisesti, mutta jättää sen tosipaikan tullen ilman tukea.
Otammeko siis vain liittoutumisen haitat saamatta siitä todellista hyötyä eli turvatakeita?
Otetaanpa esimerkki: jos Venäjällä olisi tarvetta tehdä interventio Baltiaan, läntisiä rivejä hämmentääkseen Venäjä voisi pyytää
Suomea pysymään puolueettomana ja konfliktin ulkopuolella.
Antaisiko Suomi isäntämaasopimuksen perusteella kriisitilanteessa Natolle oikeuden käyttää
lentokenttiään tai maa- ja merialueitaan sotilasoperaatioon?
Mikäli Venäjän esittämään pyyntöön suostuttaisiin, Suomi var-
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mistaisi, ettei se missään oloissa saisi yhdeltäkään Nato-maalta
enää sotilasapua, jos kriisin myöhemmässä vaiheessa Venäjällä
olisi tarvetta tehdä interventioita myös Suomessa. Pahimmassa
tapauksessa Nato tulkitsisi Suomen kuuluvan Venäjään ja Suomi olisi Naton ja Venäjän välistä
sotatoimialuetta. Sotilaallisesta
liittoutumattomuudesta olisi tullut Suomelle tuhoisa kohtalo.
Mielestäni olemme nyt päätöksen edessä: pysyäkö oikeasti liittoutumattomana maana vai
liittyäkö Naton täysivaltaiseksi jäseneksi? Puoliksi raskaana olemista ei kannata jatkaa. Valintoja
täytyy tehdä lähitulevaisuudessa, emmekä voi lykätä rajanvetoa
kovin pitkälle tulevaisuuteen. Tulevalla eduskuntakaudella täytyy
tehdä päätös Suomen liittoutumisesta tai liittoutumattomuudesta.
Suomi joko virallisesti liittyy
Naton täysjäseneksi tai kasvattaa omaa puolustusbudjettiaan
todella merkittävästi. Nykyisen
suuruisilla puolustusmäärärahoilla emme voi kehittää riittävästi puolustusvoimiamme
materiaalisesti emmekä sotilaskoulutuksen saralla tai miehistön määrällä mitattuna. Nykyisellä 280 000 sotilaan reservillä
emme voi puolustaa uskottavasti koko maata. Tämäkin reservi
täytyy varustaa asianmukaisesti
sekä kouluttaa tehtäväänsä, nyt
tämä ei toteudu kuin paperilla.
Puolustusmäärärahojen tuntuva
korottaminen, tuplaaminen sidottuna indeksiin on vääjäämätöntä, mikäli emme liity Natoon.
Tämän lisäksi on varmistettava erillispäätöksillä sekä rahoituksella ilmavoimien hävittäjien,
maavoimien sekä laivaston suuret hankinnat myös tulevaisuudessa.
On meidän päätettävissämme,
mihin suuntaan Suomen puolustusta tulevaisuudessa kehitetään
ja millaisen Suomen tuleville sukupolville jätämme.
Toni Paussu

RASTITA JOS KYSESSÄ ON
OSOITTEENMUUTOS

SUKUNIMI
ETUNIMET
LÄHIOSOITE

1/2 vuosikerta 20 euroa
Ilmainen näytenumero
Lahjatilaus (maksajan tiedot alle) tai jäsenhankkijan tiedot

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

POSTINUMERO JA -TOIMIPAIKKA
KOTIKUNTA
HETU JA KANSALAISUUS
AMMATTI / TOIMI / KOULUTUS
PUHELIN
SÄHKÖPOSTI
PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS
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PS O TA Y H T E Y T TÄ !
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.mand@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

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
Merja Nevalainen • Puh: 040 839 8962
merja.nevalainen@hus.fi
VARSINAIS-SUOMI
Vilhelm Junnila • Puh: 044 500 1982
posti@vilhelmjunnila.fi
PERUSSUOMALAISET NAISET

PIIRIEN PUHEENJOHTAJAT
ETELÄ-POHJANMAA
Anne Matokangas • Puh: 044 531 5028
annematokangas@gmail.com
ETELÄ-SAVO
Pekka Laitinen • Puh: 050 528 2810
nll.raksa05@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
Sami Pihlajamaa • Puh: 040 546 9891
samipihlajamaa1@gmail.com

Puheenjohtaja • Ritva Elomaa
Puh: 050 512 0806
ritva.elomaa@eduskunta.fi
PERUSSUOMALAISET NUORET
Puheenjohtaja • Asseri Kinnunen
Puh: 0400 988 960
asseri.kinnunen@ps-nuoret.fi
Pääsihteeri • Toni Saarinen
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
Ritva Elomaa
Teuvo Hakkarainen
Laura Huhtasaari
Olli Immonen
Arja Juvonen
Toimi Kankaanniemi
Rami Lehto
Jani Mäkelä
Leena Meri
Mika Niikko
Tom Packalén
Mika Raatikainen
Jari Ronkainen
Sami Savio
Ville Tavio
Ville Vähämäki

(09) 432 3013
(09) 432 3022
(09) 432 3040
(09) 432 3045
(09) 432 3049
(09) 432 3060
(09) 432 3054
(09) 432 3087
(09) 432 3109
(09) 432 3165
(09) 432 3129
(09) 432 3136
(09) 432 3042
(09) 432 3141
(09) 432 3149
(09) 432 3177
(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
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