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MATIAS TURKKILA
PÄÄTOIMITTAJA

■  PÄÄKIRJOITUS

HEI-JAA, vaaleihin on enää aikaa pieni hetki! 

VAALITOHINA käy hillittömillä kierroksilla. Hallitukset luhistuvat, hartaudel-
la kasatut sotemapit paiskotaan roskiin, maakuntamallien uljaista suunnitelmis-
ta tehdään paperilennokkeja. Keskeiset ministerit irtisanoutuvat kaikesta mah-
dollisesta, varsinkin toisistaan, ja Juha Sipilä irtisanoutuu kesäparrastaan.
 
Terveysjätti Attendon poppamiehet onnistuvat manaamaan lokoisassa koomas-
sa makoilleen Antti Rinteen (sd.) takaisin tolpilleen. Rinne äityy ensi töikseen 
ylistämään julkista terveydenhuoltoa. Puolet demarikentästä sytyttää kynttilöi-
tä ikkunalleen sen puolesta, ettei Rinne laukoisi suurempia pöljyyksiä ja sössi-
si meheviä galluplukuja. Toinen puoli vaatii vieläkin rajumpia ulostuloja. Eipä 
siinä. Vastahan Rinne on ehtinyt jo esittää bensalla käyvien autojen korvaamista 
sähköversioilla ja telakkaduunareiden lounaspihvin korvaamista ei-millään.
 
TUNTUUKO politiikka välillä hivenen kummalliselta? Minusta ainakin tuntuu.
 
ENNEN vanhaan puolueet kilpailivat vaalien alla siitä, millä keinoin saataisiin 
suomalaisten elämää parannettua. Rakennettiin moottoriteitä, kyläkouluja, sai-
raaloita. Torppiin vedettiin vesi, viemäri ja sähköt. Sitten tuli väritelkku, josta 
näkyi Dallas. Seuraavaksi tuli netti, josta näkyi Netflix ja myös Dallas. Siihen ih-
miskunnan kehitys kaiketi pysähtyikin, ja nyt koko höskä on purku-uhan alla.
 
NYKYÄÄN poliitikon tie tähtiin aukeaa sillä, että hän esittää mahdollisimman 
ankaraa listaa kaikista niistä asioista, joista suomalaisten pitäisi luopua ilmasto-
tuhon välttääkseen.

VAKAVANAAMAISIMMAT kerettiläiset lupailevat veden pinnan nousevan 
seitsemän metrin verran. Rankkaa. Josko luopuisi vanhasta Nissanista, niin ehkä 
se nousisi vain kuusi metriä? Etelänmatkoista ja lihansyönnistä ja maidosta kun 
luopuisi, niin ehkä se vähenisi viiteen metriin. Se voisikin jo riittää, varsinkin jos 
asuu kerrostalon kolmannessa kerroksessa tai ylempänä. Ennen veneellä kotio-
velle pääsivät vain ultrarikkaat ja venetsialaiset, kohta temppu onnistuu juupajo-
kiseltakin.
 
MAIDOSTA puheen ollen. Valion vanhassa mainoksessa notkuva hampuusi sa-
noi: ”En ole koskaan juonut maitoa. Enkä juo.” Pätkä pitäisi filmata ilmastopanii-
kin aikakaudella uudestaan ja kääntää sanat päinvastaiseksi.
 
+ + +
 
SUOMALAINEN yhteiskunta on jo melko pitkään kyennyt suoriutumaan simp-
peleistä tehtävistä kuten autoilusta, postin jakamisesta, junien operoinnista tai 
voimalaitosten pystyttämisestä. Nyt uljaalla 2000-luvulla olemme törmänneet 
uppo-outoon ajatusrakennelmaan, jonka mukaan suuri osa yhteiskunnan kan-
nalta kriittisistä toiminnoista onkin rakennettu väärin.
 
MEDIA, jonka ainoa tarkoitus olisi pitää ihmiset informoituna, lietsoo tarkoi-
tuksella ilmastoahdistusta. Se ei ole siinä erityisen johdonmukainen. Ensin kaa-
detaan metsää, josta saadulla sellulla tehdään lehtiä, joissa sitten varoitellaan 
ilmastonmuutoksesta. Esimerkkinä: Yksi Hesari painaa noin 200 grammaa. Leh-
den tilaaja saa siis viikossa postiluukkuunsa yhteensä noin 1,4 kiloa paperia. 
Lehtiä kuskataan suomalaisiin koteihin vuodessa yhteensä 17 miljoonaa kiloa, 
todennäköisemmin bensakoneisilla pakuilla kuin sähkö-Tesloilla.
 
+ + +
 
NYKYÄÄN vimmaisinta uskonnollista hurmosta tarjoavat soijapoikien ja tofu-
tyttärien villit ilmastopalvojaiset. Ilmastonmuutoshysteria on pseudouskonnol-
linen uskonnon korvike. Sen uskonnollinen ulottuvuus liittyy Euroopan maallis-
tumiseen ja ’taianomaisuuden katoamiseen’.
 
LUTERILAISEN perinteemme mukainen viinitilkan ja leivän uhraaminen tun-
tuu monelle pliisulta, kun rinnalla pseudouskonto haastaa autojen, moottori-
teiden, voimaloiden ja kansallisvaltion hävityksellä. Mitä kalliimpi uhraus, sen 
vahvempi sitoutuneisuus. Ilmastohysteria lupaa palauttaa jotain kadonnutta tai 
katoamassa olevaa, ja se vetoaa.

ILMASTOHYSTERIA tarjoaa politiikoille, ympäristöjärjestöille, suuryrityksil-
le ja medialle kaikkea mitä toivoa saattaa. Poliitikoille se tarjoaa rahaa ja valtaa. 
Ympäristöjärjestöille se tarjoaa pseudouskonnollista sitoutumista, vaikutusval-
taa ja rahaa. Suuryrityksille se tarjoaa perusteet kilpailua estävään regulaatioon 
ja reitin satumaisiin monopolivoittoihin. Medialle kyse on ideologiasta, rahasta 
ja otsikoista - tuomiopäivän ennusteet myyvät.

Koomassa

Työtä, turvaa ja hyvinvointia suomalaisille
Perussuomalaisten vaaliohjelma keskittyy omien kansalaisten tarpeisiin

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho 
esittelee puolueen eduskuntavaaliohjelman, joka 
nojaa kolmeen periaatteeseen: 1) vain sitä jaetaan, 
mitä on, 2) ensin jaetaan tärkeimpiin kohteisiin ja 
3) jaettavan määrää tulee kasvattaa.

MAAMME julkinen talous ja hy-
vinvointi rakentuvat vientiteolli-
suudesta saaduista tuloista sekä 
työstä ja yrittämisestä maksetuis-
ta veroista. Nämä yhdessä muodos-
tavat sen potin, josta suomalaisille 
jaetaan hyvinvointia. 

- Koska tulot eivät riitä koko ajan 
kasvaviin menoihin, Suomi on jat-
kuvasti velkaantunut nousukau-
desta huolimatta. Yhteiskuntam-
me velaksi eläminen on lopetettava. 
Tulevia sukupolvia ei tule kuormit-
taa nykyisenlaisella vastuuttomalla 
politiikalla, sanoo perussuomalais-
ten puheenjohtaja Jussi Halla-aho.

- Menoja on merkittävästi leikat-
tava, jotta hyvinvointiyhteiskunta 
kyetään turvaamaan. Vero- ja mak-
supolitiikalla varmistetaan, että 
jokainen työssäkäyvä suomalai-
nen tulee palkallaan toimeen. Vält-
tämättömät elinkustannukset ei-
vät saa viedä palkasta kohtuutonta 

osaa, ja palkan on riitettävä elämi-
seen.

Haittamaahanmuuton 
kustannukset lankeavat 
veronmaksajille

Halla-aho muistuttaa, että valtion 
tehtävä on järjestää kansalaisil-
leen sellaiset puitteet, joissa omal-
la työnteolla pärjää, ahkeruudesta 
palkitaan ja vaurastuminen salli-
taan. 

- Kansalaisten tehtävä ei ole ra-
hoittaa Suomi-nimistä byrokratia-
koneistoa, vaan valtion tulee taata, 
että kansalaiset voivat elää hyvää 
elämää ja päättää omista asioistaan.

- Nykyisen kaltainen Suomeen 
suuntautuva maahanmuutto mak-
saa valtavasti, ja tuo raha on pois 
jostakin muualta. Tällainen maa-
hanmuutto ei tuo maahamme li-
sää veronmaksajia tai helpota tule-

Veroeurot 
on kohdis-
tettava en-
tistä tarkem-
min oman 
kansan 
hyväksi.
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Työtä, turvaa ja hyvinvointia suomalaisille
Perussuomalaisten vaaliohjelma keskittyy omien kansalaisten tarpeisiin

vaisuuden haasteita. Päinvastoin, sen 
suuret kustannukset lankeavat ve-
ronmaksajille, riippumatta siitä, saa-
puuko henkilö Suomeen ensisijaisesti 
hakemaan turvaa vai halpatyömark-
kinoille töihin. Korkeakoulutettuja 
osaajia Suomeen tulee hyvin vähän.

Vastakkainasettelu 
on välttämätöntä

Koska työtä tekevien ja veroja mak-
savien kansalaisten osuus suhteessa 
muihin pienenee ikääntymisen ja vä-

häisen syntyvyyden takia, täytyy raha 
kohdentaa entistä tarkemmin oleel-
lisiin kohteisiin. Perussuomalaisten 
mielestä näitä ovat suomalaiset vähä-
osaiset, vanhukset, lapsiperheet, sai-
raat ja vammaiset. 

- Kaikille viime vuosikymmenten 

hallituksille miljardit ovat pikkuraho-
ja, kun puhutaan maahanmuutosta tai 
maailmanparantamisesta. Samaan ai-
kaan ollaan köyhiä ja kipeitä, jos puhe 
kääntyy vaikkapa säädyllisen vanhus-
tenhuollon rahoittamiseen tai home-
koulujen korjaamiseen. 

- Vastakkainasettelu on välttämä-
töntä, koska nämä asiat ovat vastak-
kain. Suomeen saapuva maahanmuut-
to tekee mahdottomaksi ylläpitää 
hyvää sosiaaliturvaa ja työehtoja, hy-
vää palkkakehitystä, hyviä kouluja, ta-
sa-arvoa, yhteiskuntarauhaa – hyvää 
Suomea, Halla-aho painottaa.

Vanhukset kärsivät, 
maahanmuuttajat 
elävät mukavasti

Halla-aho muistuttaa, ettei maahan-
muutto ole ”yksi asia muiden joukos-
sa”. Se vaikuttaa moniin muihin yh-
teiskunnan ja politiikan sektoreihin ja 
jokaiseen suomalaiseen ihmiseen. 

- Perussuomalaisten mielestä on 
epäoikeudenmukaista ja väärin, että 

- Valtion tulee taata, että kansalai-
set voivat elää hyvää elämää, Jussi 
Halla-aho sanoo.

Jatkuu seuraavalla 
aukeamalla

Liikkumisen 
kustannukset 
on pidettävä 
kurissa.

Työllisyys 
kasvattaa 
yhteistä kas-
saa ja lisää 
hyvinvoin-
tia.

Tulot eivät riitä koko ajan

kasvaviin menoihin.
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Sähkövero laskettava minimiin

Suomeen lukuisten turvallisten mai-
den läpi matkannut nuori mies saa 
yhtä paljon tai enemmän erilaisia tu-
kia ja palveluita – ja huomiota julki-
sessa keskustelussa – kuin koko ikän-
sä maassa asunut ja veroja maksanut 
suomalainen. 

- On väärin, että vanhukset kärsi-
vät hoitokodeissa ja lapset sisäilma-
ongelmaisissa kouluissa, eikä pienel-
lä palkalla tule enää toimeen, mutta 
maahanmuuttaja voi elää mukavas-
ti sosiaaliturvamme ja muun suoma-
laisen hyvinvoinnin varassa, Halla-
aho sanoo.

Lasten ja naisten 
tulee voida olla 
turvassa

Tiukka maahanmuuton kontrolli ja 
paluumuuton edistäminen ovat tär-
keimmät ja käytännössä ainoat maa-
hanmuuton haitoilta suojautumisen 
keinot. 

- Minkäänlaisella valistuksella, oh-
jaamisella tai kotouttamisella ei pääs-
tä vaadittaviin tuloksiin. Rahan kip-
paaminen maahanmuuton mustaan 
aukkoon pitää lopettaa. Ongelmaan 
auttaa vain se, että Suomen rajojen yli 

ta työtä kansalaisille. Kotitalouk-
sien osalta veron laskeminen tuo 
helpotusta arkipäivän menoihin ja 
kansalaisille ostovoimaa. Vahvojen 
kotimarkkinoiden ja pienten ja keski-
suurten yritysten toimintaedellytys-
ten parantaminen on tärkeää, Halla-
aho muistuttaa.

Asumisen 
ja liikkumisen
kustannuksia alas

Perussuomalaisten mielestä koti-
talouksille ei voi enää määrätä kus-
tannusten nousua elämisen kuluissa, 
vaan suuntauksen pitää olla päinvas-
tainen. 

- Asumisen, liikkumisen ja lämmi-
tyksen kuluja tulee kaiken kaikkiaan 
laskea. Polttoaineiden, myös lämmi-
tyspolttoaineiden, sekä polttomootto-
riautojen verotusta on kevennettävä. 
Asuntojen öljylämmityksen kustan-
nuksia ei pidä keinotekoisesti nostaa, 
Halla-aho luettelee.

- Itseruoskintaan ja moraaliposee-
raukseen perustuva ilmastopolitiik-
ka nostaa suomalaisen teollisuuden 
kustannuksia ja yhä edelleen vaikeut-
taa työpaikkojen pysymistä Suomessa 
sekä lisää tavallisen kansalaisen asu-
misen, liikkumisen ja muun elämi-
sen kustannuksia. Perussuomalaisil-

le myös uusi tehtaanpiippu Suomessa 
on ympäristöteko. 

Realistista 
ilmastopolitiikkaa, 
koulutukseen 
satsauksia

Perussuomalaisten mielestä suoma-
laista kansallisvarallisuutta, luonnon-
varoja, infrastruktuuria ja julkisomis-
teisia yhtiöitä tulee vaalia. 

- Suomessa ei pidä toteuttaa päästö-
vähennyksiä enempää eikä nopeam-
paa kuin EU:ssa on yhteisesti sovittu. 
Suurimmat päästövähennykset tulee 
tehdä siellä, missä saastutetaan eni-
ten. Suomi on promilletoimija globaa-
lilla tasolla.

Suomen hyvä tulevaisuus edellyttää 
osaamista. Suomalaisten vuosikym-
meniä jatkunut koulutustason nousu 
on kääntynyt laskuun. Peruskoulun 
oppimistulokset ovat luisussa, erityi-
sesti poikien kohdalla. Ammattikou-
luissa ei juuri ole suomalaisille nuo-
rille opetusta, ja lukio houkuttelee 
yhä vähemmän. 

- Kotouttaminen kiinnostaa koulu-
tustahoja ja päättäjiä enemmän kuin 
se, että suomalaisille työmarkkinoil-
le saadaan osaavaa kotimaista työ-
voimaa. Samalla korkeasti koulutet-
tuja suomalaisia muuttaa ulkomaille 

ei kävellä, Halla-aho huomauttaa.
- Haluamme lopettaa kokonaan 

Suomeen suuntautuvan haitallisen ja 
yhteiskunnalle kalliiksi tulevan maa-
hanmuuton. Maahanmuutto lisää 
myös rikollisuutta ja turvattomuutta 
sekä rapauttaa yhteiskuntamme tär-
keimpiä arvoja kuten tasa-arvoa. Las-
ten ja naisten tulee voida olla maas-
samme turvassa. Perussuomalaiset on 
ainoa puolue, joka on aina vaatinut 
tekoja sanojen sijaan. Valtion tärkein 
tehtävä on kansalaisten turvallisuu-
desta huolehtiminen.

Teollisuus 
säilytettävä 
kilpailukykyisenä

Suomalaisista huolehtiminen myös 
tulevaisuudessa vaatii tuottavan työn 
ja yrittämisen edistämistä. 

- Taloutemme ja hyvinvointim-
me perustuvat pitkälti vientiteolli-
suuteen, ja sen kilpailukyvyn turvaa-
misen tulee olla etusijalla. Tulevan 
vaalikauden aikana suomalaiselle 
teollisuudelle ei saa sälyttää mitään 
kilpailukykyä heikentäviä lisäkustan-
nuksia – teollisuuden kustannuksia 
on päinvastoin kevennettävä. 

- Laskemalla sähkövero minimiin, 
kuten Saksassa, tuotetaan yrityksil-
le investointivarmuutta ja sitä kaut-

Jatkoa edelliseltä 
aukeamalta

Kotitalouksien 

ostovoimaa lisättävä.

Kotimai-
nen, lähellä 
tuotettu 
ruoka on hy-
vinvoinnin 
elinehto.
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Politiikka takaisin politiikkaan
VAALIKONEISSA, haastatteluissa, paneeleissa ja toritapahtumissa 
saan usein vastata kysymykseen: ”Miksi pitäisi äänestää perussuoma-
laisia?”

POLIITIKKO pyrkii yleensä vakuuttamaan yleisön siitä, että juuri 
hän on pätevin hoitamaan yhteisiä asioita. Hän siis markkinoi itseään 
ennen kaikkea valtionhoitajana ja asiantuntijana. Tällainen suhtautu-
minen on hiukan ongelmallinen. Tosiasiahan on, että kansanedusta-
jaksi pääsee äänestäjien suosiolla, ei pätevyydellä. Ministeriksi pää-
see, jos sattuu olemaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Esimerkiksi 
valtiovarainministeriksi valitaan Suomessa pääsääntöisesti se, joka on 
toiseksi suurimman hallituspuolueen puheenjohtaja. Ei kai kukaan 
kuvittele, että tässä asemassa sattuisi aina olemaan henkilö, joka on 
myös pätevin mahdollinen julkisen talouden osaaja.

POLIITIKOT korostavat asiantuntijarooliaan siksi, että ideologiset ja 
arvoihin liittyvät erot ovat kadonneet puolueiden väliltä. ”Yhteistä ar-
vopohjaa” pidetään jopa hyveenä, ja konsensusmielipiteistä poikkea-
mista paheksutaan veneenkeikuttamisena. Tällainen ajattelu on val-
lannut myös median. Kaikki puolueet pyrkivät vetoamaan kaikkiin 
äänestäjiin kumartamalla joka suuntaan ja olemalla pyllistämättä ke-
nellekään.

KUITENKIN monipuoluejärjestelmän koko mielekkyys on siinä, 
että eri puolueet tarjoavat eri tavalla ajatteleville kansalaisille vaiku-
tuskanavan. Mielipide-eroissa ei ole mitään väärää. Jotkut mielipi-
teet toki ovat paremmin perusteltuja kuin toiset, mutta demokratiassa 
mielipiteen laatua ei lasketa. Kun kansalainen kysyy minulta, miksi hä-
nen pitäisi äänestää perussuomalaisia, olen vastannut, että hänen kan-
nattaa äänestää meitä, jos hän haluaa perussuomalaista politiikkaa. 
Jos hän aidosti haluaa aivan toisenlaista politiikkaa, hänen kannattaa 
pohtia muita vaihtoehtoja.

PERUSSUOMALAISET on Suomen poliittisin puolue. Me tuomme 
lisäarvoa yhteiskunnalliseen keskusteluun, koska me eroamme kaikis-
ta muista puolueista. Kieltäydymme olemasta yksi mafiaperhe muiden 
joukossa kilpailemassa siitä, kuka saa kahmia julkista rahaa, virkani-
mityksiä ja muita hillotolppia seuraavien neljän vuoden aikana. Meillä 
on linja, ohjelma ja arvopohja, jotka pysyvät samoina sekä vaalien alla 
että niiden jälkeen. Juuri tämän vuoksi on niin helppoa olla perussuo-
malainen; ei tarvitse joka aamu miettiä, mitä mieltä tänään kannattai-
si olla.

OLEMME isänmaallinen, kansallismielinen puolue. Meidän mieles-
tämme Suomi-nimisen valtion ensisijainen tehtävä on edistää ja puo-
lustaa suomalaisten hyvinvointia ja turvallisuutta. Keinojamme näi-
den tavoitteiden edistämiseksi ovat tiukka maahanmuuttopolitiikka, 
vastuullinen julkisen rahan käyttö ja maltillinen ilmastopolitiikka, 
joka tukee suomalaista teollisuutta ja työllisyyttä eikä kasvata jo en-
nestään kohtuuttomia asumis- ja liikkumiskustannuksia.

MEITÄ perussuomalaisia arvostellaan usein populismista ja siitä, 
että tarjoamme yksinkertaisia vastauksia monimutkaisiin ongelmiin. 
Todellisuudessa kaikki ongelmat eivät ole monimutkaisia. Niitä vain 
kutsutaan sellaisiksi, jotta voitaisiin vältellä niihin puuttumista. Perus-
suomalaisten vaaliohjelmissa määritellään selkeästi ongelmien juuri-
syyt ja esitetään konkreettiset, realistiset keinot, joilla niihin vaikute-
taan.

JOS et kannata perussuomalaisten linjauksia, sinun on syytä äänestää 
jotakin muuta puoluetta. Mutta jos kannatat niitä, sinun ei pidä uskoa, 
että joku muu puolue ajaisi niitä. Muut puolueet nimittäin tulevat vaa-
lien jälkeen tekemään sitä samaa, mitä ne ovat tehneet tähänkin asti. 
Perussuomalaista politiikkaa saa vain äänestämällä perussuomalaisia.

JUSSI HALLA-AHO
PERUSSUOMALAISTEN 
PUHEENJOHTAJA

■  KOLUMNI

Sähkövero laskettava minimiin

yhä kiihtyvällä tahdilla. Tilalle saam-
me kouluttamattomia maahanmuut-
tajia, joista merkittävällä osalla ei ole 
edes luku- ja kirjoitustaitoa, Halla-aho 
toteaa.

Työmarkkinoilla 
oltava yhteiset 
pelisäännöt

Suomalaisilla työmarkkinoilla tarvi-
taan lisää joustoja kohentamaan tuot-
tavuutta ja parantamaan yritysten kil-
pailukykyä. Joustot on mahdollista 
toteuttaa ainoastaan yhteisillä peli-

säännöillä, yleissitovien työehtosopi-
musten kautta.

- Työmarkkinoilla ei voida sallia eri 
pelisäännöillä toimivia vapaamatkus-
tajia. Yhteiskuntarauha, suomalaisten 
hyvinvointi ja kansalaisten keskinäinen 
luottamus luovat uskoa tulevaisuuteen 
– siihen, että Suomi on meidän ja las-
temme puolella, tänään ja aina, Halla-
aho sanoo.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      PS ARKISTO

Valtion tärkein tehtävä on kansalaisten turvallisuudesta huolehtiminen.
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Hallitusyhteistyössä 
on kuuluttava 
perussuomalaisten 
äänestäjien tahto

Puheenjohtajan ja puoluesihteerin 
tavoitteena vaalivoitto:

Eduskuntavaalit ovat ovella, perussuomalaisten kannatus kas-
vussa ja jäsenistön vaali-into kovempaa kuin lähes vuosikymme-
neen. Puolueen puheenjohtaja Jussi Halla-aho ja puoluesihtee-
ri Riikka Slunga-Poutsalo kertovat, miksi nyt kannattaa äänestää 
perussuomalaista vaihtoehtoa.
PERUSSUOMALAISTEN kes-
keisiä teemoja ovat suomalaisen 
työn ja yrittämisen puolustami-
nen, haitallisen maahanmuu-
ton torjuminen ja vastuullinen 
taloudenpito. Kaiken politiikan 
ytimessä on perussuomalaisilla 
suomalaisten hyvinvointi ja tur-
vallisuus nyt ja tulevaisuudessa. 

Puolue vastustaa suomalaisen 
teollisuuden alasajoa suuruu-
denhullulla ilmastopolitiikalla, 
pk-yrittäjien kyykyttämistä ve-
rotuksella ja byrokratialla sekä 
palkkojen polkemista halpatyö-
voiman maahantuonnilla.

- Mielestämme julkista rahaa 
tulee käyttää kouluihin, terve-
ydenhoitoon ja vanhuspalve-
luihin eikä joutilaan maahan-
muuttajaväestön ylläpitämiseen, 
toteaa perussuomalaisten pu-
heenjohtaja Jussi Halla-aho.

Kannatus nousussa

Perussuomalaisten kannatus 
on noussut viimeisissä kyselyis-
sä. Kansalaisille alkaa pikkuhil-
jaa valjeta, että lasku muiden 
puolueiden ilmastohysterias-
ta lankeaa heidän maksettavak-
seen. Myös hallituspuolueiden 
kyvyttömyys suojella suomalai-
sia ulkomaalaisten rikollisuudel-
ta on vaikuttanut mielialoihin. 

- Uskon, että olemme johdon-
mukaisella linjallamme pysty-
neet myös herättelemään uu-
delleen niitä ihmisiä, jotka ovat 
pettyneet politiikkaan ja jot-
ka eivät aiemmin ole ilmaisseet 
lainkaan kantaansa kannatusky-
selyissä, Halla-aho sanoo.

Perussuomalaisille tärkeitä 
ovat asiat, eivät puolueiden tai 
ihmisten nimet. Puolue on val-
mis yhteistyöhön kaikkien kans-

sa, mutta ei kenenkään kanssa 
millä hinnalla hyvänsä. Hallitus-
yhteistyön ehtona on, että pe-
russuomalaiset pystyvät hal-
lituksesta käsin edistämään 
kannattajilleen ja äänestäjilleen 
tärkeitä kysymyksiä.

Tavoitteena ykköspaikka

Perussuomalaisten tavoitteena 
on olla eduskuntavaalien suurin 
puolue. Mitä suurempi kanna-
tus, sitä enemmän puolue pystyy 
vaikuttamaan. 

Monissa kysymyksissä, etenkin 
haitalliseen maahanmuuttoon 
liittyvissä, perussuomalaiset on 
ainoa suomalaisten enemmistön 
näkemyksiä ajava puolue.

- Olemme myös ainoa puolue, 
joka korostaa kansallista koko-
naisetua sen sijaan, että olisi jon-
kin yksittäisen intressiryhmän 
asialla. Pyrimme vastaamaan 
sellaisiin haasteisiin, jotka kos-
kettavat yhtä lailla duunaria ja 
yrittäjää, maalaista ja kaupun-
kilaista, nuorta ja vanhaa, työ-
ikäistä ja eläkeläistä, kertoo Hal-
la-aho.

Talous ja työ edellä

Perussuomalaiset lähtee edus-
kuntavaaleihin puolueelle pe-
rinteisesti tärkeällä teemalla, eli 
ensin suomalainen työ ja yrittä-
minen. Puolueen vaaliohjelmaan 
on saatu terävästi koottua kolme 
puolueelle tärkeintä teemaa, jot-
ka edustavat perussuomalaisten 
arvoja pidemmältäkin ajanjak-
solta: vain sitä jaetaan mitä on, 
sitä jaetaan vain tärkeisiin koh-
teisiin ja yritetään samalla myös 
kasvattaa jaettavan määrää.

- Eli vahvasti talous- ja työpai-

notteisesti lähdetään vaaleihin. 
Perussuomalaisilla on jälleen 
kerran edessä todella herkulli-
nen tilanne, kun puolueen kan-
nalta kaikkein tärkeimmät vaalit 
lähestyvät. Varsinkin ehdokaslis-
tasta olen vaikuttunut. Nyt meil-
lä on todella sitoutuneita eh-
dokkaita, jotka uskaltavat pitää 
puolueen ohjelmasta kiinni vaa-
lien jälkeenkin, sanoo puolue-
sihteeri Riikka Slunga-Pout-
salo.

Hallitukseen 
ei mennä hinnalla 
millä hyvänsä

Hallitusyhteistyöstä perussuo-
malaiset eivät sulkisi yksiselit-
teisesti pois yhtäkään puoluetta, 
mutta tärkeistä arvokysymyk-
sistä tullaan hallitusneuvot-
teluissa pitämään kiinni. Jos 
hallitukseen mennään, pitää pe-
russuomalaisen kädenjäljen nä-
kyä hallitusohjelmassa paljon 
vahvemmin kuin aikaisemmin.

 Nyt puolueella myös on sellai-
set ehdokkaat, jotka uskaltavat 
pitää puolueen arvoista kiinni, 
eikä hallitukseen mennä hinnal-
la millä hyvänsä.

- Muun muassa maahanmuut-
topolitiikan selkeä kiristäminen 
on sellainen asia, jota kannatta-
jamme ja äänestäjämme meil-
tä odottavat. Myös yrittämisen 
ja työn osalta meillä on tarjota 
selkeä vaihtoehto muille puolu-
eille. Kokonaisuus loppujen lo-
puksi ratkaisee, Slunga-Poutsa-
lo kertoo.

Vaaleissa muhii 
jälleen kerran yllätys

Perussuomalaisilla on kevään 

eduskuntavaaleissa edessä sii-
tä mielenkiintoinen tilanne, että 
jos puolue rökittää gallupit sa-
malla lailla kuin vuoden 2015 
vaaleissa mutta ei silti yllä sa-
maan äänestysprosenttiin, tul-
laan perussuomalaisia pitämään 
valtakunnanmedian taholta vaa-
lien suurimpana häviäjänä. Sii-

nä ei kuitenkaan oteta huomioon 
sitä tilannetta, josta näihin vaa-
leihin on lähdetty.

- Minulla on sellainen kutina, 
että vaalien jälkeen tullaan taas 
mediassa ihmettelemään, mi-
ten gallupit saattoivatkin olla 
noin väärässä perussuomalais-
ten kohdalla. Tulemme saamaan 
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Äänestäjä, ole tarkkana
GALLUPIEN kärjessä jo itsensä pää-
ministeripuolueena näkevä dema-
rijoukko on sairastuvalta palanneen 
puheenjohtajansa suulla ehtinyt lau-
sumaan mielenkiintoisia kuvia maam-
me tulevaisuudesta.

PERUSSUOMALAISTEN kans-
sa heillä ei ole kuuleman mukaan yh-
teistä arvopohjaa sen vertaa, että hal-
litusyhteistyö kävisi mitenkään. Mutta 
kas, enää ei löydy kumppania edes ko-
koomuksesta tai keskustastakaan. 
Aika harvoin on lähdetty ennen vaale-
ja ministerisalkkuja jakelemaan, pak-
kaa nimittäin vanha sanonta pitämään 
paikkansa siitä ylpeydestä ja lankee-
muksesta. Eiköhän anneta äänestäji-
en päättää näiden kisojen maaliintulo-
järjestys.

JOS vaalien jälkeen demarit saisivat 
päättää, maahamme muodostuisi siis 
puhdasverinen punavihreä kupla. On-
gelmana on vain se, että enemmistöä 
tämä porukka ei kasaan saa, vaan pi-
tää miettiä luovia lisäratkaisuja. Täl-
laisessa vaihtoehdossa RKP saanee ta-
kaisin kiintiöpaikkansa hallituksessa, 
heitähän ei tunnetusti yhtään kiinnos-
ta hallituspohja tai ohjelma, vaan kaik-
ki käy, kunhan ministeriauton ovi on 
auki. Voi olla, että kuplaan tuupataan 
vielä KD mukaan, ihan vain enemmis-
tön varmistamiseksi. Krisuja käy kyllä 
jo etukäteen sääli, jos näin oikeasti kä-
visi.
 
MIETTIKÄÄPÄS, minkälainen 
meno seuraavat neljä vuotta maassam-
me vallitsee, jos tämä suunnitelma to-
teutuu.

SEURAAVAN neljän vuoden aikana 
ratkeaa hyvinkin pitkälle se, mitä teh-
dään niille 2015 syksyllä tänne tulleille 
turvapaikanhakijoille, joiden matkus-
tusasiakirjat hukkuivat Välimereen. 
Vihreät ja demarit ovat kuntapuolel-
la ahkeroineet laittomasti maassa ole-
ville ilmaisia palveluja, joten eiköhän 
sama linja jatku valtakunnallisellakin 
tasolla.
 
MARKETIN lihatiskillä kölliväl-
le possun niskalle rapsahtanee veron 
kautta kovempi hinta ihan ilmaston-
muutoksen nimissä. Ovatko puheet 
kotimaisen ruuantuotannon tuke-
misesta ja suosimisesta unohtuneet? 
Entä ne terveelliset elämäntavat: oi-
keata ruokaa eikä eineksiä? Lihasta 
on tulossa luksustuote, johon on varaa 

vain rikkailla. Me muut voimme mus-
suttaa jostain korvikkeesta tehtyä ”ei-
nesmakaronilaatikkoa” ja miettiä, mi-
ten ne verisuonet niin tukossa taas 
ovatkaan. Kotimainen lihantuottaja-
kin joutunee laittamaan pillit pussiin, 
mutta saahan sitä paistia Brasiliasta-
kin - ihan laivakyydillä.

MEILLE tavallisille vähän vanhem-
milla autoilla autoileville on luvas-
sa kylmää kyytiä. Tai siis ei kyytiä ol-
lenkaan, sillä siihen ei tule olemaan 
varaa. Polttomoottoriautojen myyn-
nin kieltäminen kirjataan lakiin ja sa-
malla vanhojen autojen käyttäjille pät-
käistään veroa lisää, koska ajamme 
saastuttavilla autoilla. Näin kuuleman 
mukaan edistetään ympäristöystäväl-
lisempien autojen hankintaa. Poltto-
aineiden hinnat tulevat nousemaan 
entisestään ja autostakin tulee varak-
kaamman väestönosan etuoikeus, jota 
tarvittaessa rahoitetaan valtion pussu-
kasta teemalla: ”Osta Tesla, saat 2 000 
euroa käteistä valtion kukkarosta”.
 
SAMAAN aikaan kun valtion kassas-
ta jaetaan vastikkeettomasti varalli-
suutta, sinne ei uutta täpäkkää ennä-
tä kertyä. Surullisimmat uutiset tulivat 
viime viikolla, kun kävimme erään jä-
senemme kanssa keskustelua kuljetus-
liikkeiden tilanteesta. Jo nyt kilpailu 
ulkomaisten kuljetusliikkeiden kanssa 
on toivotonta, kun heidän kuskiensa 
palkat on poljettu alle minimin. Siihen 
kun järjestetään vielä kotimaisille kul-
jetusliikkeille investointipakko kuk-
kaismehulla käyviin kuljettimiin, ei 
tarvitse miettiä kotimaista työtä ja 
yrittämistä.

ELÄMISEN kulut varmasti nousevat. 
Sähköautobuumissa latauspisteiden 
rakentamiset jäävät asukkaiden mak-
settaviksi, eikä se sähkö siitä pistorasi-
astakaan kovin halpaa ole - ei ainakaan 
sen siirtomaksut. Tuulimyllyjä pyö-
rittämällä ei tavoitteisiin päästä, mut-
ta olisiko punavihreä hallitus halukas 
avaamaan keskustelun ydinvoimasta? 
Samaan aikaan demarit puhuvat jo ve-
ropohjan laajentamisesta: kohta saam-
me maksaa tien käytöstä, vaikka kul-
kupelinä olisivat pelkät jalat.
 
VASTASSAMME voi todellakin olla 
se vaihtoehtoinen tulevaisuus, jossa 
tehdään kaikki suunnilleen päinvas-
toin kuin mitä meidän tavoitteemme 
ovat. Paitsi että vaaleja ei ole vielä käy-
ty - ja kaikki on mahdollista. 

RIIKKA 
SLUNGA-POUTSALO
PERUSSUOMALAISTEN 
PUOLUESIHTEERI

■  KOLUMNI

enemmän kansanedustajia 
kuin mitä meillä tällä het-
kellä on, ehdottomasti. 

- Meillä on tarjota ää-
nestäjille perusteellises-
ti tutkittu poliittinen vaih-
toehto kysymykseen kuin 
kysymykseen. Pystymme 
puolueena todellakin tar-

joamaan sellaisia vaihtoeh-
toja, mihin muut eivät pys-
ty. Tällaista vaali-intoa en 
jäsenistössä muista aiem-
min nähneeni sitten vuo-
den 2011 eduskuntavaalien 
alusajan. Jäsenistö on nyt 
niin hyvässä vedossa, että 
vaaleissa voi vielä tapahtua 

vaikka mitä, uskoo Slunga-
Poutsalo.

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVA MATTI MATIKAINEN

Perussuomalaisten kannatus 

selvässä nousussa.

Perussuo-
malaisten 
puheenjohtaja 
Jussi Halla-
aho ja puolue-
sihteeri Riikka 
Slunga-Pout-
salo tavoittele-
vat vaalivoit-
toa.
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Jopa miljoona euroa 
per maahanmuuttaja

Tutkimus: Suomeen muuttava somali tai 
irakilainen käy kalliiksi veronmaksajalle

Suomen Perustan tutkimus osoittaa, että Somaliasta 
Suomeen muuttavan 20-24-vuotiaan henkilön kustan-
nukset Suomen julkiselle taloudelle ovat kaiken kaikki-
aan 951 000 euroa. Jos huomioidaan somalialaisen hen-
kilön lapset, nousee summa 1 343 000 euroon.
SUOMEN Perusta on laske-
nut 20–24-vuotiaana Suo-
meen muuttaville Irakissa ja 
Somaliassa syntyneille elin-
kaarikustannukset. Maahan-
muutot ja Suomen julkinen ta-
lous -tutkimuksesta ilmenee, 
että talouden kannalta Irakis-
sa ja Somaliassa syntyneitä 
maahanmuuttajia ei kannat-
taisi ottaa Suomeen.

Tutkimus osoittaa, että So-
maliasta Suomeen muuttavan 
20-24-vuotiaan henkilön kus-
tannukset Suomen julkiselle 
taloudelle ovat kaiken kaikki-
aan 951 000 euroa. Jos huo-
mioidaan somalialaisen hen-
kilön lapset, nousee summa   
1 343 000 euroon. 

Irakista Suomeen muutta-
van elinkaarikustannukset 
julkiselle taloudelle ovat 690 
000 euroa, ja lasten vaikutuk-
set huomioiden 844 000 eu-
roa. 

Tutkimuksessa esitetyt elin-
kaarivaikutukset kertovat 
julkisen talouden nettovai-
kutukset, eli paljonko maa-
hanmuuttaja maksaa Suomel-
le koko hänen elinkaarensa 
yli lähtien siitä hetkestä, kun 
hän on muuttanut maahan. 
Nämä kustannukset jäävät 
viime kädessä veronmaksajan 
maksettavaksi.

 
Nettovaikutus = 
mitä jää ”viivan alle”

Elinkaarivaikutukset ovat 
ennusteita, joihin sisältyviä 
epävarmuuksia kuvataan to-
dennäköisyysjakaumilla. En-
nusteiden todennäköisyys-
jakaumat on laadittu sen 

Laajin eurooppalainen 
tutkimus 

Suomen Perustan tutkija 
Samuli Salminen kertoo, että 
nyt julkaistu tutkimus on laa-
jin koskaan Euroopassa teh-
ty tutkimus humanitaaristen 
maahanmuuttajien lopulli-
sesta, koko eliniän, karttuvas-
ta saldosta veronmaksajille.

- Laajuudella viittaan niin 
käytetyn rekisteriperustai-
sen tutkimusaineiston laajuu-
teen, esimerkiksi eläkkeisiin 
liittyvien vaikutusten mallin-
tamisen perusteellisuuteen, 
poismuuttojen huomioon ot-
tamiseen sekä maahanmuut-
tajien lasten vaikutusten 
sisällyttämiseen vaikutuslas-
kelmiin.

Tutkimuksen aineisto on 
kerätty pääosin julkisista vi-
ranomaistiedoista. Aineisto 
sisältää henkilövuositasoiset 
tiedot esimerkiksi lähes kai-
kista maksetuista veroista ja 
veronluonteisista maksuis-
ta, saaduista tulonsiirroista, 
saaduista julkisista palveluis-
ta sekä rikostuomioista. Elin-
kaarivaikutukset on muodos-
tettu komponenteista, joita 
ovat muun muassa maassa-
oloaika, työikäisten nettovai-
kutukset ja palkkasummat.

Salminen huomauttaa, että 
jotain olennaista tietoa on 
myös jäänyt pois siitä syystä, 
että sitä ei ole ollut saatavilla.

- Somaliassa ja Irakissa syn-
tyville, tutkimuksessa esi-
tettävästä keskimäärin mil-
joonan euron laskusta per 
maahanmuuttaja jää pois 

eräitä menoja, jotka eivät löy-
dy rekistereistä. Tällaisia me-
noja ovat esimerkiksi tulk-
kaus, vanhuusiän julkisten 
palveluiden asiakasmaksut, 
kotouttamismenot ja muut 
maahanmuuttoon liittyvät 
valtion ja kuntien määrära-
hat. 

- Lisäksi voitaisiin huomioi-
da eräät epäsuorat vaikutuk-
set, kuten väkivaltarikosten 
uhrien menetetyt tulot, kun-
toutus ja niin edelleen. Si-
ten todelliset keskimääräi-
set elinkaarivaikutukset ovat 
vieläkin negatiivisempia kuin 
tutkimuksessa esitetään.

 
Kunnille valtavat 
kustannukset 
maahanmuutosta

Tutkimuksen keskeinen 
johtopäätös on, että julkisen 
talouden kannalta Suomeen 
ei kannattaisi valita maahan-
muuttajaksi yhtään Somali-
assa ja Irakissa syntynyttä. 
Tämä päätelmä ei muutu toi-

Salminen 
huomauttaa, että
jotain olennaista 

tietoa on myös jäänyt 
pois siitä syystä,

että sitä ei ole ollut 
saatavilla.

Julkisen talouden 
nettovaikutukset

muodostuvat 
julkisen

talouden tulojen 
ja menojen

välisenä erotuksena.

perusteella, mitä Irakissa ja 
Somaliassa syntyneistä maa-
hanmuuttajista tiedetään vi-
ranomaisrekisteritietojen pe-
rusteella.

Julkisen talouden nettovai-
kutukset muodostuvat julki-
sen talouden tulojen ja me-
nojen välisenä erotuksena. 
Toisin sanoen henkilön net-
tovaikutus on tutkimuksessa 
saatu vähentämällä henkilön 
maksamista veroista ja veron-
luonteisista maksuista tämän 
tulonsiirrot, henkilön saami-
en julkisten palveluiden me-
not sekä mahdolliset oikeus-
menot.  Henkilön julkisen 
talouden nettovaikutukset 
kertovat näin, mitä henkilöstä 
jää ”viivan alle” suomalaisen 
veronmaksajan kannalta.

Tutkimukseen on valikoitu 
Irakissa ja Somaliassa synty-
neet maahanmuuttajat, koska 
nämä kaksi ryhmää muodos-
tavat suurimmat Suomeen 
saapuvat humanitaarisen 
maahanmuuton ryhmät ja ne 
olivat myös suurimpia Suo-
meen tulleita ryhmiä vuoden 
2015 niin kutsutussa pako-
laiskriisissä, jolloin Suomeen 
tuli 32 000 turvapaikanhaki-
jaa.

Kauan odotettu 

tutkimus vihdoin 

valmis.
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seksi pelkän epävarmuuden 
perusteella. 

- Esitetty johtopäätös muut-
tuisi vain, mikäli olisi käy-
tettävissä sellaista laajan 
rekisteriperusteisen tutki-
musaineiston ulkopuolista in-
formaatiota, joka osoittaisi, 
että elinkaarivaikutusten odo-

Yleisesti 
tiedetään eräiden
maahanmuuttaja-

ryhmien, kuten
somalien, 

työllistyvän hyvin
heikosti.

Kauan odotettu 

tutkimus vihdoin 

valmis.

Yleisesti tiedetään eräiden 
maahanmuuttajaryhmien, ku-
ten somalien, työllistyvän hy-
vin heikosti. Tämä johtuu 
muun muassa koulutuksen ja 
kielitaidon puutteesta.

Tässä yhteydessä kannattaa 
huomioida myös tilintarkas-
taja Pauli Vahteran itse teke-
mä selvitys, joka tarkastelee 
samaa aihetta hieman eri nä-
kökulmasta. Vahteran äsket-
täin julkaiseman selvityksen 
mukaan maahanmuutto mak-
saa Suomelle 3,2 miljardia eu-
roa vuodessa.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      PS ARKISTO

tusarvot muuttuisivat satoja 
tuhansia euroja positiivisem-
miksi. Pelkkä tulevaisuuteen 
liittyvien epävarmuuksien li-
sääminen elinkaarivaikutus-
ten ennustejakaumiin ei muu-
ta esitettyä johtopäätöstä, 
Salminen toteaa. 

Tutkimusta tukevat myös 
useat mediassa julkaistut tie-
dot, joiden mukaan maahan-
muutto maksaa valtavasti 
yhteiskunnalle. Espoon kau-
punginjohtaja Jukka Mäke-
lä lausui äskettäin Helsingin 
Sanomille, että Espoolle koi-
tuu maahanmuutosta valtavat 
kustannukset. Mäkelä vaa-
ti valtiota maksamaan kus-
tannuksista nykyistä suurem-
man osan.

Julkisen talouden kannalta Suomeen ei kannattaisi valita maa-
hanmuuttajaksi yhtään Somaliassa tai Irakissa syntynyttä.

Tutkimusaineisto 
sisältää henkilövuosi-
tasoiset tiedot esimer-
kiksi lähes kaikista 
maksetuista veroista ja
veronluonteisista mak-
suista, saaduista tu-
lonsiirroista, saaduista 
julkisista palveluista 
sekä rikostuomioista.
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Suomi ei houkuttele huippu-
osaajia vaan halpatyövoimaa 
ja turvapaikkaturisteja

Perussuomalaiset haluaa lopettaa haittamaahanmuuton kokonaan

- Me vastustamme Suomelle taloudellisesti, sosiaalisesti, kulttuuri-
sesti ja turvallisuuden kannalta haitallista maahanmuuttoa, poliitti-
nen suunnittelija Riikka Purra kertoo perussuomalaisten maahan-
muuttopoliittisen ohjelman tavoitteista.
PERUSSUOMALAISTEN 
poliittinen suunnittelija Riik-
ka Purra painottaa, että puo-
lueen ensisijaisena tavoit-
teena on lopettaa kokonaan 
Suomeen suuntautuva haital-
linen ja kalliiksi käyvä maa-
hanmuutto.

- Pääasiassa kyse on niin sa-
notusta humanitaarisesta 
maahanmuutosta eli turva-
paikanhakemisesta, perheen-
yhdistämisestä, taakanjaosta 
ja pakolaiskiintiöistä, mutta 
sen lisäksi on syytä huomioi-
da myös halpatyömarkkinoil-
le suuntautuva niin sanottu 
työperäinen maahanmuutto.

Suomi on hampaaton 
seuraavankin vyöryn 
edessä

Vuoteen 2016 asti Suomella 
oli yksi Euroopan korkeimpia 
turvapaikkahakemusten hy-
väksymisasteita.

- Maamme oli täysin ham-

paaton vuoden 2015 vyöryn 
edessä. Vyöryä jopa kiihdy-
tettiin korkeimpien päättä-
jiemme taholta. Vaikka ihmi-
siä nyt tulee vähemmän kuin 
2015, varsinainen ongelma ei 
ole poistunut, koska sitä ei ole 
poistettu. Suomi vääjäämät-
tä muuttuu maana ja yhteis-
kuntana maahanmuuton seu-
rauksena, ja tämä tulee hyvin 
kalliiksi, Purra huomauttaa.

- Jos ja kun vyöry Afri-
kasta tai Lähi-idästä tai jos-
tain muualta taas käynnistyy, 
olemme aivan yhtä hampaat-
tomia kuin ennenkin.

Vain perus-
suomalaisilla on 
johdonmukainen linja

Vaalien alla maahanmuut-
toon liittyy paljon puhetta, 
mutta perussuomalaiset on 
ainoa puolue, joka on vaati-
muksissaan johdonmukainen. 
Purra kuitenkin korosti, että 

perussuomalaiset eivät vas-
tusta kansainvälisyyttä tai ul-
komaalaisia.

- Vastustamme Suomelle ta-
loudellisesti, sosiaalisesti, 
kulttuurisesti ja turvallisuu-
den kannalta haitallista maa-
hanmuuttoa.

Erityisen huolestuttava-
na perussuomalaiset pitävät 
sitä, että Suomesta lähtee ul-
komaille koko ajan enemmän 
korkeakoulutettuja akateemi-
sia suomalaisia ja tilalle tulee 
kouluttamattomia, jopa luku- 
ja kirjoitustaidottomia maa-
hanmuuttajia.

Nuorten miesten 
hoivaaminen 
verovaroilla on 
lopetettava

Kun Suomeen saapuva hai-
tallinen maahanmuutto on 
saatu radikaalisti vähene-
mään, perussuomalaiset ovat 
valmiita uudenlaisen ja te-

hokkaan kehitys- ja huma-
nitaarisen avun järjestelmän 
kautta tukemaan ihmisiä on-
gelma-alueilla, niiden lähellä 
ja pakolaisleireillä.

– Paikan päällä auttami-
nen on paitsi taloudellisesti 
huomattavasti järkevämpää, 
myös eettisesti johdonmu-
kaista. Tällöin resursseja voi-
daan kohdentaa oikeasti apua 
tarvitseville ja unohtaa koko 
se valtava maahanmuuttote-
ollisuus ja -byrokratia, joka 
Suomessa veronmaksajan ra-
halla loputtomasti yrittää ko-
touttaa, hoivata ja auttaa 
maahamme saapuvia, pääasi-
assa nuoria miehiä.

Väestö korvautuu 
nopeasti ulkomaalaisilla

Purra esittelee laajasti pe-
rusteluja perussuomalais-
ten maahanmuuttopoliittisille 
linjauksille. Kysymys on esi-
merkiksi väestönkehityksen 
suunnasta.

- Viimeisimpien ennustei-
den mukaan väestömme kor-
vautuu jopa aiemmin esitet-
tyä nopeammin. Esimerkiksi 
Espoossa 16 vuoden päästä 
kolmasosa asukkaista on vie-
raskielisiä. Suurimpia ryh-
miä tulevat olemaan Aasiasta, 
Pohjois-Afrikasta ja Lähi-
idästä tulevat. Virolaisten 
määrä vähenee jo.

Kaikki vierailulle 
maahanmuuttaja-
lähiöihin

On arvioitu, että Espoos-
sa jo vuonna 2053 suomen- ja 
ruotsinkieliset ovat vähem-
mistö. Purra kehotti kaikkia 
suomalaisia, erityisesti hyvil-
lä asuinalueilla asuvia poliit-
tisia päättäjiä vierailemaan 
pääkaupunkiseudun maahan-
muuttajavaltaisilla alueilla.

- Olen varma, että moni 
maakuntien ihminen ei ilman 
sitä edes usko, että katuku-
vassa voi Suomessa olla huivi-
kauppoja ja halal-kauppoja ja 
suomalaisen näköisiä yhä vain 
vähemmän.

- Mitä kauempaa ja mitä eri-
laisemmasta kulttuurista saa-
puvat tulevat, sitä vaikeampaa 
heidän on integroitua, nyky-
termein kotoutua. Ne maa-

”Viimeisimpien 
ennusteiden

mukaan 
väestömme 
korvautuu

jopa aiemmin 
esitettyä

nopeammin.”

Suomeen 
saapui syk-
syllä 2015 
yli 32 000 
turvapaikan-
hakijaa.
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hanmuuttajat, joiden ryh-
mäidentiteetti esimerkiksi 
kulttuurin, uskonnon tai kie-
len suhteen on erityisen vah-
va, työllistyvät heikommin 
kuin ne maahanmuuttajat, 
joilla näin ei ole, Purra ker-
too.

Myös halpatyön 
perässä muuttavat 
tulevat kalliiksi

Rahan kautta kaikki on vas-
takkain ja maahanmuuttoon 
kuluvat miljardit ovat pois 
muualta. Purra kehotti polii-
tikkoja esittämään selvityk-
sen siitä, mistä he haluavat 
ottaa pois maahanmuuttoon 
joka vuosi kuluvat rahat – 
vanhuksilta, lapsilta, vam-
maisilta, työttömiltä vai suo-
malaisilta vajaatyöllisiltä.

Purra muistuttaa, että myös 

hän kou-
lutettuna 
työmarkki-
noille.

- Pääkau-
punkiseudulla jo yli 

40 prosenttia toimeentulotu-
en saajista on maahanmuut-
tajataustaisia. Miksi me ha-
luamme tuottaa maahan lisää 
huono-osaisuutta ja sosiaali-
sia ongelmia? Eikö meillä oli-
si niitä korjattavana omas-
ta takaa?

Taloudellisten ja väestöl-
listen syiden lisäksi perus-
suomalaiset vaativat maa-
hanmuuttoa vähennettäväksi 
myös turvallisuuden vuoksi.

- Perussuomalaiset eivät ha-
lua vain päivitellä lapsiin ja 
nuoriin kohdistuvia seksu-
aalirikoksia, vaan vähentää 
niitä. Kun katsomme tilas-
toista, kuinka paljon maahan-
muuttajat syyllistyvät näihin 
rikoksiin, on yksinkertai-
nen laskutoimitus päätellä, 
että vähennettäessä maahan-
muuttajien määrää samalla 
seksuaalirikokset – ja monet 
muut rikokset – vähenevät.

Turvapaikka 
väliaikaiseksi

Myönnetyn turvapaikan 
täytyy perussuomalaisten 
mielestä olla peruutettavissa.

- Oleskeluluvan pituuden 
rinnalla kaikkein tärkein-
tä on huolehtia siitä, että tur-
vapaikka ei tarkoita loppu-
elämän oikeutta ja ylläpitoa 
täällä. Mikäli kotimaahan on 
turvallista palata tai ainakin 
jonnekin sinne, suojelua ei 

tarvita.
- Mikäli ihminen lomailee 

maassa, josta on paennut tai 
lähettää lapsensa sinne kult-
tuurioppiin, on meidän mie-
lestämme päivänselvää, että 
turvapaikkaoikeus päättyy. 
Paluumuutto ja tiukan maa-
hanmuuton kontrolli ovat 
tärkeimmät toimenpiteet, 
joilla voidaan ehkäistä maa-
hanmuuton aiheuttamia on-
gelmia, Purra painottaa.

Kielteisen 
turvapaikka-
päätöksen saaneet 
säilöön

Oleellisin perussuomalais-
ten vaatimus on kielteisen 
päätöksen saaneiden säilöön-
otto.

- Säilöstä pääsee vain yh-
teen suuntaan: pois maasta. 
Tämä vähentää turvallisuus-
riskejä ja ihmisten katoa-
mista. Turussa tapahtunut 
terrori-isku olisi estetty, mi-
käli säilöönotto olisi voimas-
sa. Toimenpiteen merkitys 
on oleellinen myös viestinä. 
Kun maassa on voimassa lait-
tomasti oleskelevien säilöön-
otto, onnenonkijoita ei juu-
ri saavu.

- Jotkut kommentoivat säi-
löönottovaatimusta sillä, että 
se tulisi kalliiksi. Tiukka maa-
hanmuuttopolitiikka ei kos-
kaan tule niin kalliiksi kuin 
löysän maahanmuuttopolitii-
kan seuraukset. Etsimme ilo-
mielin tällekin toimenpiteelle 
resursseja vaikkapa kotout-
tamistoimenpiteistä ja maa-
hanmuuttohallinnosta, Pur-

ra lupaa.

Rajapolitiikka 
kuntoon

- Tärkeintä maahanmuut-
topolitiikkaa tehdään raja-
politiikassa. Oleellista on 
olla houkuttelematta ihmi-
siä kokeilemaan onneaan juu-
ri Suomessa. Suomen tulee 
varautua saattamalla lain-
säädäntöön hätätilapykälät, 
joita voidaan käyttää myös 
muulloin kuin kriisitilanteis-
sa. Ruotsista tulevia ei tarvit-
se ottaa vastaan, Purra pai-
nottaa.

Naisia alistavat tavat 
eivät kuulu Suomeen

Perussuomalaisten ohjel-
massa käsitellään myös sosi-
aalisia ja kulttuurisia, erityi-
sesti islamiin liittyviä, syitä 
pyrkiä rajoittamaan ongel-
mallista maahanmuuttoa.

- Haluamme kieltää julkisil-
la paikoilla maahamme täysin 
sopimattomat ja naisia alis-
tavat burka- ja niqab-huivit 
sekä pikkutyttöjen päähuivit.

- Pakkoavioliitot, sukupuo-
lielinten silpominen ja lasten 
pakkolähettäminen islamin 
oppiin täytyy olla tehokkaas-
ti sanktioitu; pelkkä krimina-
lisointi ei riitä. Vanhemmat 
ovat vastuussa lapsistaan, ja 
mikäli lapsi lähetetään silvot-
tavaksi, vanhempia pitää ran-
gaista, Purra sanoo.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      PS ARKISTO

halpamarkkinoille työllisty-
vät tulevat veronmaksajal-
le kalliiksi. Heikko palkka ei 
etenkään pääkaupunkiseu-
dulla mahdollista toimeentu-
loa ilman merkittäviä tulon-
siirtoja.

- On myös syytä muistut-
taa muutaman kuukauden ta-
kaisesta tutkimustulokses-
ta, jonka mukaan alle 3 000 
euron palkoille Suomeen tu-
levien työllisyysaste laskee 
muutamassa vuodessa kanta-
väestön alle.

- On yksinkertaisesti har-
haanjohtavaa väittää, että 
edes työperäinen maahan-
muutto korjaisi työllisyysas-
tettamme, taloudellista huol-
tosuhdetta, kestävyysvajetta 
tai olisi taloudellisesti hyö-
dyllistä. Toki se on hyödyl-
listä siivous- ja rakennusyrit-
täjälle ja ruokalähettifirman 
takana olevalle sijoittajalle, 
mutta ei Suomi-nimiselle val-
tiolle tai suomalaisille ihmi-
sille.

Suomalaisten 
enemmistö tukee 
perussuomalaisten 
linjaa

Maahanmuuton vaikutuksi-
en kannalta on melko yhden-
tekevää, saapuuko ihminen 
maahan turvapaikanhaki-
jana, kiintiöpakolaisena vai 
kouluttamattomana tai vä-

Riikka Purra muistuttaa, 
että myös halpamarkki-
noille työllistyvät tulevat 
veronmaksajille kalliiksi.

Turun terro-
ri-isku 2017 
oli vasta 
alkusoittoa 
nykyisellä 
maahan-
muuttopoli-
tiikalla.
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Vain perussuomalaiset 
on pitänyt linjansa

Puheenjohtaja vaalikiertueella: 

Äänestäjät ottivat innostuneesti vastaan 
perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi 
Halla-ahon, joka esitteli puolueen vaalioh-
jelmaa tällä kertaa Kaakkois-Suomessa. 

Ylen tuoreimman kanna-
tusmittauksen mukaan pe-
russuomalaisten kannatus on 
noussut kaikista puolueista 
eniten, jopa 13,3 prosenttiin 
ja suunta on koko ajan ylös-
päin. Kannatuksen nousu nä-
kyy selvästi myös kentällä, 
jota puheenjohtaja Jussi Hal-
la-aho kiertää ahkerasti.

Halla-ahon mukaan kanna-
tusnousu johtuu useista asi-
oista, joista hän nostaa esille 
puolueen pitkäjänteisen työn 
ja pysymisen omalla linjalla.

- Perussuomalaiset ei ole 
lähtenyt haistelemaan tuulia 
ja miettimään, mikä olisi tä-
nään suosittua. Perussuoma-
laisten uskottavuus ihmisten 
silmissä on nyt lisääntynyt, ja 
se heijastuu pienellä viiveel-
lä kannatuksessa, Halla-aho 
kommentoi tilannetta Savon-
linnassa.

Hallituksen kaatuminen 
oli pelkkä vaalitemppu

Pääministeri Juha Sipilän 
(kesk.) hallitus kaatui ja sa-
malla pitkään pyöritelty sote- 
ja maakuntauudistus lässähti 
kasaan. Halla-aho pitää halli-
tuksen kaatumista pelkästään 
päähallituspuolueiden vaali-
temppuna.

- Keskustaan ja kokoomuk-
sen iski vaalipaniikki putoa-
vien kannatuslukujen vuoksi. 
Ne haluavat vapautua sellai-
sista hallitusohjelmassa sovi-
tuista asioista, joita niiden on 
ollut vaikea selittää omille ää-
nestäjilleen. Ne haluavat nyt 
päästä tekemään politiikkaa, 
joka miellyttää niiden omaa 
äänestäjäkuntaa.

Halla-ahon mielestä halli-
tuksen eropäätös olisi pitä-

nyt tulla jo puolitoista vuot-
ta sitten.

- Tämä hallitus on tullut 
suomalaisille harvinaisen kal-
liiksi. Kokoomus ja keskusta 
halusivat siksi päästä muuta-
maksi viikoksi tekemään te-
rävää oppositiopolitiikkaa. 
Nähtäväksi jää, uppoaako täl-
lainen vedätys edes uskolli-
simpaan kannattajakuntaan, 
Halla-aho hymähti.

Äänestäjän kannattaa 
tarkistaa puolueiden 
perusarvot

Vihervasemmistoa edusta-
vat oppositiopuolueet ovat 
useaan otteeseen painot-
taneet, että tulevista edus-
kuntavaaleista pitäisi tehdä 
ilmastovaalit. Päähallituspuo-
lueet kokoomus ja keskus-
ta haluavat mielellään esittää, 
että vaalit pitäisi nähdä pää-
ministerivaaleina.

Halla-ahon mukaan päämi-
nisterivaaleista puhuminen 
on vain kokoomuksen ja de-
marien vaalipuhetta. Halla-

ahon mukaan äänestäjän tu-
leekin nyt kiinnittää huomio 
isoon kuvaan ja tarkistaa, mit-
kä ovat eri puolueiden perus-
arvot.

- Pääministerivaaleista pu-
huminen vain hyödyttää ko-
koomusta ja demareita ja sen 
tarkoituksena on viestittää 
äänestäjille, ettei muita puo-
lueita kannata äänestää, jos 
haluaa vaikuttaa pääministe-
rin valintaan.

- Nyt kilpaillaan siitä, mistä 
aiheista pitäisi puhua ja mis-
tä asiasta pitäisi äänestää. Jo-
kainen puolue tietysti puhuisi 
mieluiten vain itselleen rak-
kaista tai helpoista aiheista. 
Eduskuntavaalit eivät kuiten-
kaan ole yhden asian vaalit. 
Nyt valitaan eduskunta, joka 
päättää asioista seuraavien 
neljän vuoden ajan ja joutuu 
ottamaan kantaa mihin ta-
hansa eteen tulevaan asiaan.

Velkarahalla eläminen 
ei ole kestävää

Perussuomalaiset on isän-
maallinen ja kansallismieli-

nen puolue. Halla-aho pai-
notti, että perussuomalaisen 
politiikan lähtökohta on aina 
se, että Suomessa julkisen 
vallan tehtävä on puolustaa 
tavallisten suomalaisten hy-
vinvointia ja turvallisuutta.

- Päättäjillä ei ole oikeut-
ta tehdä ratkaisuja, jotka va-
hingoittavat suomalaisten hy-
vinvointia ja turvallisuutta. 
Meidän arvomme on siis yh-
teiskunnan kokonaisetu, Hal-
la-aho sanoi.

Peruspalvelujen saatavuus 
ja saavutettavuus huolestut-
tavat kansalaisia. Halla-aho 
kertoi, kuinka perussuoma-
laiset huolehtivat julkisesta 
taloudesta ja sitä kautta pal-
velujen ylläpitämisestä.

- Julkinen talous on kaiken 
a ja o. Jos kassassa ei ole ra-
haa, ei ole mahdollista järjes-
tää palveluitakaan. Koska me 
olemme vastuussa myös tu-
leville sukupolville, perus-
toimintoja ei voi jatkuvas-
ti rahoittaa ottamalla velkaa 
tai myymällä kansallisomai-
suutta.

Halla-aho muistutti, että 
Suomi ottaa vuosittain puoli-
toista miljardia uutta velkaa. 
Velanhoitokuluihin menee 
rahaa, joka ei ole käytettävis-
sä niiden perustoimintoihin. 
Siksi menoja on leikattava ja 
tuloja kasvatettava.

Halla-aho sanoi, että ainoa 
tapa luoda uutta vaurautta ja 
uutta jaettavaa on lisätä tuot-
tavan työn määrää.

“Tämä hallitus on tullut

suomalaisille harvinaisen 

kalliiksi.”

Jussi Halla-
ahon Kaak-
kois-Suomen 
kierros kiin-
nosti kansa-
laisia tungok-
seen asti.
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Perussuomalaisten teltat vetivät väkeä Mikkelissä, Juvalla, 
Savonlinnassa, Imatralla, Lappeenrannassa, Kotkassa ja 
Kouvolassa.

Kaakkois-Suomen vaalipiirin eduskuntavaaliehdokkaat 
Sheikki Laakso, Matti Lundenius, Jere Liikanen, Mervi 
Eskelinen, Päivi Sivenius ja Tanja Hartonen-Pulkka olivat 
tyytyväisiä perussuomalaisten kannatusnoususta mielipi-
demittauksissa. – Perussuomalainen vaihtoehto on men-
nyt äänestäjien tietoon. Jussi-Halla-ahon viesti puolueen 
linjasta on tavoittanut kansalaiset, Laakso arvioi.

Kansanedustaja Jani Mäkelä jakoi Perussuomalainen-leh-
teä ja keskusteli äänestäjien kanssa Imatralla.

- Kun ihmiset ovat töissä ja 
maksavat veroja, he eivät tar-
vitse tulonsiirtoja. Siksi yri-
tysten kilpailukyvystä on 
pidettävä huolta, jotta ne pys-
tyvät työllistämään ja mak-
samaan työstä asiallista palk-
kaa.

Suomalaiset ovat jo 
osallistuneet ilmasto-
talkoisiin

Ilmastopolitiikka on taval-
la tai toisella esillä eduskun-
tavaalikeskusteluissa. Perus-
suomalaiset irtaantui syksyllä 
muiden eduskuntapuoluei-
den yhteisestä ilmastolinja-
uksesta. Halla-aho kertoi ää-
nestäjille perussuomalaisten 
ratkaisun taustoista.

- Muiden eduskuntapuo-
lueiden tekemän linjauksen 
käytännön vaikutus on se, 
että energian hinta nousee, 
tuotanto- ja kuljetuskustan-
nukset nousevat ja tämä iskee 
suoraan suomalaisten työlli-
syyteen.

Perussuomalaisten linja ei 
kuitenkaan ole se, ettei Suo-
men tarvitsisi tehdä mitään, 
vaan että Suomi ei voi teh-
dä muidenkin maiden osuut-
ta. Globaalilla tasolla Suomen 
osuus kokonaispäästöistä on 
promillen luokkaa.

Viimeisten kolmenkymme-

nen vuoden aikana Suomi on 
vähentänyt hiilipäästöjään 
jopa kaksi kertaa enemmän 
kuin EU-jäsenvaltiot keski-
määrin.

- Me suomalaiset olemme jo 
osallistuneet ilmastotalkoi-
siin. Meillä on tutkitusti maa-
ilman puhtain ulkoilma, vaik-
ka meillä on erityishaasteina 
kylmä ilmasto, syrjäinen si-
jainti ja pitkät etäisyydet. Tar-
vitaan siis suhteellisuuden-
tajua. Suomalaisia on alle 
promille maailman väestös-
tä ja meidän osuutemme maa-
ilman päästöistä on promillen 
luokkaa.

Maahanmuutto on 
miljardien musta aukko 

Perussuomalainen maahan-
muuttopolitiikka eroaa selke-
ästi kaikista muista puolueista 
ja tarjoaa äänestäjälle vaihto-
ehdon.

Halla-aho korosti, että maa-
hanmuutto on samanaikaises-
ti sekä turvallisuuskysymys 
että taloudellinen kysymys. 
Tilintarkastaja Pauli Vah-
teran viime viikolla julkai-
seman selvityksen mukaan 
maahanmuuton kulut yhteis-
kunnalle ovat 3,2 miljardia 
vuodessa.

- Maahanmuuttoon upo-
tettu raha on pois kaikesta 

pitkin arabiankielistä mediaa 
ja seuraukset tunnetaan. Sil-
loinen sisäministeri Petteri 
Orpo (kok.) oli syksyllä 2015 
sitä mieltä, että ketään ei voi 
estää tulemasta, ketään ei voi 
palauttaa Irakiin tai Afganis-
taniin ja että tulijoiden motii-
vien arvostelu on rasismia.

Suomeen ei tarvita 
halpatyövoimaa 
polkemaan palkkoja

Myös osa Suomeen suun-
tautuvasta työperäisestä maa-
hanmuutosta aiheuttaa kus-
tannuksia yhteiskunnalle.

- Elinkeinoelämä valittaa 
jatkuvasti työvoimapulaa – ja 
vaatii työperäisen maahan-
muuton vapauttamista. Pu-
heissa mainitaan huippuosaa-
jat, mutta todellisuudessa 
kyse on vähän koulutetun tai 
kouluttamattoman halpatyö-

voiman maahantuonnista.
- Tällaista työvoimaa halu-

taan Suomeen pitämään palk-
kataso matalana suorittavis-
sa töissä. Ongelma on se, että 
halpatyöläinen ei tule toi-
meen palkallaan, vaan sitä pi-
tää täydentää tulonsiirroil-
la. Tällöin yksityisen sektorin 
palkkakustannukset halutaan 
sälyttää veronmaksajan nis-
koille. Tämä ei vastaa meidän 
käsitystämme markkinatalo-
udesta.

Halla-ahon mukaan töi-
hin löytyy kyllä tekijöitä, kun 
työstä maksetaan asiallinen 
palkka. Tähän päästään vain, 
jos yritysten kilpailukyvystä 
pidetään huolta ja jos julkisen 
rahan kippaaminen toissijai-
siin kohteisiin lopetetaan.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT MATTI MATIKAINEN

muusta. Tässä asiassa on sik-
si harrastettava vastakkain-
asettelua ja pohdittava mikä 
on tärkeää.

Turvapaikanhakijoille 
riittää rahaa, 
vanhuksille ei

Halla-aho ihmetteli, mik-
sei Suomella ole varaa käyt-
tää edes kahtasataa miljoo-
naa euroa vuodessa siihen, 
että vanhusten hoivapalve-
lujen hoitajamitoitus saatai-
siin säädylliselle tasolle. Tai 
sataa miljoonaa euroa siihen, 
että poliisien määrä saatai-
siin nostettua edes sille tasol-
le, missä se oli vielä 10 vuot-
ta sitten.

- Samaan aikaan tänäkin 
vuonna Suomi käyttää 220 
miljoonaa euroa maahan-
muuttajien täysin tehotto-
maan kotouttamiseen. Tänä 
vuonna Suomi myös käyttää 
150 miljoonaa euroa turva-
paikanhakijoiden vastaanot-
totoimintaan sekä 350 mil-
joonaa euroa ulkomaalaisille 
maksettuihin työttömyys-
korvauksiin. Kukaan ei edes 
kysy, mistä nämä rahat tule-
vat, Halla-aho sivalsi.

Hallituspuolueiden 
puheet muuttuivat 
vaalien alla

Oulussa sattuneet lapsirais-
kaukset ja ahdistelut muistut-
tavat suomalaisia myös siitä, 
että haittamaahanmuutolla 
on inhimillinen hinta. Halla-
aho sanoi, että haittamaahan-
muuton ongelmia voidaan 
ehkäistä vain vähentämällä 
haitallista maahanmuuttoa.

- Tähän on olemassa realis-
tiset ja vaikuttavat keinot. Ne 
löytyvät perussuomalaisten 
maahanmuuttopoliittisesta 
ohjelmasta.

Nyt kun vaaleihin on enää 
kuukausi aikaa, muiden puo-
lueiden maahanmuuttopoli-
tiikkaa koskevat puheet ovat 
muuttuneet.

- Hallituspuolueet esittävät 
nyt keinoja, jotka vielä hetki 
sitten olivat niiden mielestä 
täysin mahdottomia ja ihmis-
oikeuksien vastaisia. Miten 
tyhminä ja huonomuistisina 
ne äänestäjiä pitävät? Halla-
aho ihmetteli.

Hän muistutti, että syksyllä 
2015 pääministeri Juha Sipilä 
(kesk.) esitti avoimen kutsun 
lupaamalla talonsa Kempe-
leessä turvapaikanhakijoiden 
majoittamiseen.

- Lupaus levisi reaaliajassa 
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HELSINKI
Helsingin Perussuomalaiset ”Kyllä kansa tie-
tää” -lähiökiertueella tiistaina 26.3. klo 15-
17 Pihlajamäen Graniittiaukiolla ja klo 16-18 
Ala-Malmin torilla, keskiviikkona 27.3. klo 
15-17 Munkkivuoren ostoskeskuksessa, klo 
16-17 Malmin kävelysillalla ja klo 16-18 Ja-
komäen Jaakobin aukiolla, perjantaina 29.3. 
klo 11-13 Itäkeskuksessa (Tallinnanaukio), 
klo 15-17 Maunulassa (Pakilantie 8), klo 16-
17 Hetan aukiolla (Mellunmäenraitio) ja klo 
16-18 Vuosaaren Mosaiikkitorilla, lauantaina 
30.3. klo 10-12 Itäkeskuksessa (Tallinnanau-
kio), klo 11-12 Pitäjänmäen S-marketilla (Ta-
komotie 33), klo 11-13 Tapulikaupungissa 
(Maatullinaukio), klo 13-14 Puotilan metro-
torilla, klo 13-15 Kontulan ostoskeskuksella 
ja klo 14-16 Kolmen sepän aukiolla Aleksan-
terinkadulla, tiistaina 2.4. klo 13-15 Itäkes-
kuksessa (Tallinnanaukio), klo 15-17 Ala-Mal-
min torilla, klo 16-17 Puotilan metrotorilla ja 
klo 16-18 Maunulassa (Pakilantie 8), keski-
viikkona 3.4. klo 15-17 Konalan S-marketilla 
(Hankasuontie 2), klo 16-17 Vaasanpuistikos-
sa (Sörnäisten metro) ja klo 16-18 Kontu-
lan ostoskeskuksella, torstaina 4.4. klo 15-17 
Malmin S-marketilla (Kirkonkyläntie 34), klo 
16-17 Malmin kävelysillalla ja klo 16-18 Jako-
mäen Jaakobin aukiolla, perjantaina 5.4. klo 
15-17 Munkkivuoren ostoskeskuksella, klo 16-
17 Hetan aukiolla (Mellunmäenraitio) ja klo 
16-18 Kolmen sepän aukiolla Aleksanterinka-
dulla, lauantaina 6.4. klo 10-11 Kannelmäen 
Sitratorilla, klo 10-12 Myllypuron ostoskeskuk-
sella, klo 11-13 Pennikujalla Pohjois-Haagas-
sa, klo 12-13 Roihuvuorella (Tulisuontie 2), klo 
13-15 Vuosaaren Mosaiikkitorilla ja klo 14-16 
Kivikon Panosaukiolla (Kivikonkaari 30), sun-
nuntaina 7.4. klo 9-15 Hakaniemen maalais-
markkinoilla , tiistaina 9.4. klo 10-20 kaup-
pakeskus Arabiassa, klo 16-17 Tapanilan torilla 
ja klo 16-18 Kannelmäen Sitratorilla, keski-
viikkona 10.4. klo 15-17 Hetan aukiolla (Mel-
lunmäenraitio), klo 16-17 Pennikujalla Poh-
jois-Haagassa ja klo 16-18 Asema-aukiolla, 
torstaina 11.4. klo 15-17 Kolmen sepän au-
kiolla Aleksanterinkadulla, klo 16-17 Heikki-
län aukiolla Lauttasaaressa ja klo 16-18 Munk-
kivuoren ostoskeskuksella, perjantaina 12.4. 
klo 15-17 Ala-Malmin torilla, klo 16-17 Puoti-
lan metrotorilla ja klo 16-18 Konalan S-marke-
tilla (Hankasuontie 2) sekä lauantaina 13.4. 
klo 9-11 Malmin S-marketilla (Kirkonkylän-
tie 34), klo 10-12 Maunulassa (Pakilantie 8), 
klo 11-12 Kannelmäen Sitratorilla, klo 12-14 
Vuosaaren Mosaiikkitorilla, klo 13-14 Tapuli-
kaupungissa (Maatullinaukio), klo 13-15 Ja-
komäen Jaakobin aukiolla, klo 15-16 Pihla-
jamäen Graniittiaukiolla, klo 15-17 Kontulan 
ostoskeskuksella ja klo 16-18 Myllypuron os-
toskeskuksella. Teltalla perussuomalaisia aktii-
veja, valtuutettuja ja eduskuntavaaliehdokkai-
ta. Tervetuloa keskustelemaan ajankohtaisista 
asioista ja noutamaan tuore PS-lehti.

HELSINKI
Helsingin Perussuomalaisten avoin keskus-
teluilta torstaisin 28.3. ja 25.4. klo 18-19.30 
Haagassa Ilkankulman kokoustilassa, Ilkan-
tie 16B. Kahvitarjoilu. Tule mukaan kuuntele-
maan ja keskustelemaan!

ESPOO
Espoon Perussuomalaiset ovat Leppävaaras-
sa Sellossa keskuslavalla perjantaina 29.3. klo 
10–20. Tervetuloa paikalle tapaamaan puo-
lueen puheenjohtajaa Jussi Halla-ahoa (klo 
17–18), kansanedustajaehdokkaita, valtuu-
tettuja sekä kuntapäättäjiä!

MÄNTSÄLÄ
Mäntsälän Perussuomalaiset järjestää telt-
tatapahtuman perjantaina 29.3. klo 14 alka-
en K-Supermarket Kellokosken edustalla (Van-
ha valtatie 189, Tuusula). Luvassa tarjoilua ja 
perussuomalaisia ehdokkaita, mm. hyökän-
nummelainen eduskuntavaaliehdokas Satu 
Lampi.

HY VINKÄÄ
Hyvinkään Perussuomalaiset Suurmarkkinoilla 

lauantaina 30.3. klo 9-16 Hyvinkään kauppa-
torilla. Tervetuloa pohtimaan eduskuntavaale-
ja ja kunnallisia asioita teltalle.

ESPOO
Espoon Perussuomalaiset ovat Matinkyläs-
sä Piispanaukiolla lauantaina 30.3. klo 10–16, 
Espoon Keskuksessa kauppakeskus Espoon-
torilla tiistaina 2.4. klo 14–19 ja sunnuntaina 
7.4. klo 10-16, Isossa Omenassa Matinkylässä, 
Prisman ja Citymarketin luona keskiviikkona 
3.4. klo 10–19, Karakalliontorilla perjantaina 
5.4. klo 14–19, Leppävaaran maalaismark-
kinoilla lauantaina 6.4. klo 9-16, Leppävaa-
ran Läkkitorilla kauppakeskus Gallerian edessä 
torstaina 11.4. klo 14–19, Espoonlahden Pik-
kulaivassa perjantaina 12.4. klo 14–19 sekä 
Isossa Omenassa Matinkylässä ravintoloiden 
O’Learys ja Harald edessä lauantaina 13.4. klo 
10–18. Tervetuloa paikalle tapaamaan kan-
sanedustajaehdokkaita, valtuutettuja sekä 
kuntapäättäjiä!

KERAVA
Keravan Perussuomalaiset telttailevat vaalien 
alla lauantaisin joko Prisman edustalla Puuva-
lonaukiolla tai Aurinkomäen alla Keravan au-
kiolla klo 10-14. Tarkka paikka varmistuu myö-
hemmin.

LAIHIA
Laihian Perussuomalaiset ry järjestää yhdessä 
piirimme eduskuntavaaliehdokkaiden kanssa 
toritapahtuman lauantaina 30.3. klo 10-14 S-
marketin torilla, jossa jaetaan kuntalaisille il-
maiseksi hernekeittoa ja lämmintä mehua. Li-
säksi on arpojen myyntiä. Tervetuloa kaikki!

OULAINEN
Suomen kellot kääntyvät perusaikaan lauan-
taina 30.3. klo 10-14, kun kansanedustajaeh-
dokas Mika Antikka tarjoaa pullakahveet Café 
Hilpassa, (Keskuskatu 2) tulevan vaalivoiton 
kunniaksi. Tervetuloa!

KIRKKONUMMI
Kirkkonummen Perussuomalaisten vaaliteltta 
Kirkkonummen Prismalla lauantaina 30.3. ja 
6.4. klo 12-14 sekä 13.4. klo 11-15. Tavattavis-
sa Kirkkonummen ehdokkaat Riikka Purra ja 
Piia Aallonharja ja muita Uudenmaan edus-
kuntavaaliehdokkaita. Tervetuloa!

LAPINLAHTI
Savo-Karjalan kansanedustajien toritapahtu-
ma lauantaina 30.3. klo 12-14. Tarjolla makka-
raa, kahvia sekä lämmintä mehua. Tervetuloa 
keskustelemaan päivänpolttavista aiheista ja 
tapaamaan ehdokkaita!

OULAINEN
Oulaisten Perussuomalaiset ry:n sääntömää-
räinen kevätkokous pidetään lauantaina 30.3. 
klo 12 Ruokakeitaalla. Käsitellään sääntömää-
räiset asiat. Kokouksen koollekutsujana halli-
tus. Tervetuloa!

PORVOO
Porvoon Perussuomalaiset ovat tavattavissa 
Näsin S-marketin pääoven edustalla lauantai-
na 30.3. klo 12–16 välisenä aikana. Paikalla 
myös eduskuntavaaliehdokkaita. Tarjolla gril-
limakkaraa ja kahvia. Toivotamme kaikki sydä-
mellisesti tervetulleiksi.

LAPUA
Lapuan Perussuomalaiset järjestää Alavu-
den Perussuomalaisten tukemana vaalita-
pahtuman lauantaina 30.3. klo 13–15 Lapu-
an S-marketin edustalla. Hernerokkatarjoilu. 
Tervetuloa!

LOHJA
Lohjan Perussuomalaiset Lohjan iltapäiväto-
rilla lauantaina 30.3. klo 14-18, Lohjan toril-
la lauantaina 6.4. klo 9-13 sekä Lohjan toril-
la ja kauppakeskus Lohjantähdessä lauantaina 
13.4. klo 9-13. Tule keskustelemaan!

TYRNÄVÄ
Tyrnävän Perussuomalaiset ry:n sääntömää-

PS Kokoukset & tapahtumat
tapahtumat@perussuomalaiset.fi

räinen kevätkokous pidetään lauantaina 30.3. 
klo 12 kunnantalolla. Käsitellään sääntömää-
räiset asiat. Kokouksen koollekutsujana halli-
tus. Tervetuloa!

PARAINEN
Kaarinan seudun Perussuomalaiset järjestä-
vät telttatapahtuman K-Supermarket Reima-
rin edustalla 30.3. klo 14-16. Tavattavissa on 
eduskuntavaaliehdokkaita sekä muita perus-
suomalaisia luottamushenkilöitä. Kahvitarjoi-
lu. Lämpimästi tervetuloa!

SYSMÄ
Päijät-Hämeen PerusNaisten eduskuntavaa-
liehdokkaita tavattavissa Sysmässä sunnuntai-
na 31.3. klo 11-14 K-Market Suvituulen luona. 
Tule tapaamaan ja jututtamaan. Paikalla myös 
muita Hämeen ehdokkaita. Tervetuloa!

KOKEMÄKI
Kokemäen Perussuomalaiset ry:n sääntömää-
räinen kevätkokous pidetään sunnuntaina 
31.3. klo 18 Kokemäen kaupungintalolla, Tulk-
kilantie 2. Käsitellään sääntömääräiset asi-
at. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Ter-
vetuloa!

SIILINJÄRVI
Siilinjärven Perussuomalaiset ry:n sääntö-
määräinen kevätkokous järjestetään tiistaina 
2.4. klo 18 ravintola Reppumiehessä, Soraku-
ja 2. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Koko-
uksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa ko-
koukseen!

OULU
Tupaillat tiistaisin 2.4., 9.4., 16.4. ja 23.4. alka-
en klo 17 Pohjois-Pohjanmaan piiritoimistolla, 
Tarkka-ampujankatu 14.

LAHTI
Lahden Perussuomalaiset osallistuvat huhti-
kuun markkinoille keskiviikkona 3.4. klo 8-12 
Lahden kauppatorilla. Paikalla eduskuntavaa-
liehdokkaita, valtuutettuja sekä yhdistysaktii-
veja. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

KOUVOLA
Telttatapahtuma huhtimarkkinoiden yhtey-
dessä keskiviikkona 3.4. klo 9-14 Kävelykatu 
Manskilla. Paikalla perussuomalaisia kansan-
edustajaehdokkaita. Tervetuloa!

PIEKSÄMÄKI
Etelä-Savon PerusNaiset Pieksämäellä torstai-
na 4.4. klo 14-17 Veturitorilla / Prisman edes-
sä. Paikalla kansanedustajaehdokas Mervi Es-
kelinen. Tervetuloa myös muut PS-ehdokkaat!

HELSINKI
Piiritoimiston iltakahvit torstaina 4.4. klo 18-
19.30 Helsingin Perussuomalaisten piiritoimis-
tolla, Mannerheimintie 36 (sisäänkäynti Cyg-
naeuksenkatu 16). Piiritoimiston iltakahvilla 
ajankohtaisia keskusteluja illan vieraan kans-
sa. Tilaisuus on kaikille avoin. Tervetuloa!

MYRSKYLÄ
Tervetuloa tapaamaan perussuomalaisten 
eduskuntavaaliehdokkaita ja paikallisia aktii-
veja Myrskylän torille lauantaina 6.4. klo 9-13. 
Tarjolla kahvia, kaakaota ja kuumaa makka-
raa. Tervetuloa!

TUUSULA
Tuusulan Perussuomalaiset Hyrylässä lauan-
taina 6.4. klo 10-14 välisenä aikana. Paikalla 
myös eduskuntavaaliehdokkaita. Tarjolla gril-
limakkaraa. Toivotamme kaikki sydämellises-
ti tervetulleiksi.

TAMPERE
Tampereen Perussuomalaiset järjestää teltta-
tapahtuman Tesomalla K-Supermarket Weste-
rin edustalla (Tesomankatu 4,) lauantaina 6.4. 
klo 11 ja Tammelantorille vaalipäivän aattona 
lauantaina 13.4. klo 11 alkaen. Tarjolla makka-
raa kuumana suoraan grillistä. Tervetuloa!

SALO
Salon seudun Perussuomalaiset ry:n sääntö-
määräinen kevätkokous pidetään lauantaina 
6.4. klo 13.30 Salon kaupungintalon valtuus-
tosali Tammessa. Käsitellään sääntömääräi-
set asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. 

Kevätkokousta edeltää hallituksen kokous klo 
12.30. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

KEITELE
Keiteleen Perussuomalaiset ry:n sääntömää-
räinen kevätkokous pidetään sunnuntaina 7.4. 
klo 16 Kaunisaholla, Rinnepolku 1, Keitele. Kä-
sitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!

KOTKA
Kotkan Perussuomalaiset ry:n sääntömääräi-
nen kevätkokous pidetään sunnuntaina 7.4. 
klo 19 Kotkan kaupungintalolla, Kustaankatu 
2. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouk-
sen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa.

KOUVOLA
Kouvolan Seudun Perussuomalaiset ry:n sään-
tömääräinen kevätkokous pidetään torstaina 
11.4. klo 17.30 Ravintola Nevillessä, Salpaus-
selänkatu 27, Kouvola. Käsitellään sääntömää-
räiset asiat. Kokouksen koollekutsujana halli-
tus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

MIKKELI
Etelä-Savon PerusNaiset Mikkelissä perjan-
taina 12.4. klo 10-12 Kauppakeskus Stellan 
edessä ja klo 13.30-16 Kauppakeskus Graanin 
edustalla. Paikalla mm. kansanedustajaehdo-
kas Mervi Eskelinen. Myös muut PS-kansan-
edustajaehdokkaat tervetuloa!

JÄRVENPÄÄ
Tule Järvenpään torille lauantaina 13.4. klo 
9-14 kahvittelemaan kanssamme sekä juttele-
maan eduskuntaehdokkaamme dosentti Arto 
Luukkasen ja muiden Järvenpään aktiivien 
kanssa. Mukana myös muita perussuomalai-
sia eduskuntaehdokkaita ympäri Uuttamaata. 
Lämpimästi tervetuloa!!

LOVIISA
Toritapahtuma Loviisan torilla lauantaina 
13.4. klo 10-13. Soppatykin ajaa asemiin kan-
sanedustajaehdokas Veli-Matti Laitinen. Her-
nerokkaa, kahvia ja poliittista ilosanomaa. 
Eduskuntavaaliehdokkaita paikalla. Tule kes-
kustelemaan, esittämään kysymyksiä ja tu-
tustumaan.

TUUSULA
Tuusulan Perussuomalaiset Jokelan kevät-
markkinoilla lauantaina 13.4. klo 10-15. Pai-
kalla myös eduskuntavaaliehdokkaita. Tule 
juttelemaan. Toivotamme kaikki sydämellises-
ti tervetulleiksi.

KAARINA
Kaarinan seudun Perussuomalaiset järjestä-
vät telttatapahtuman K-Supermarketin edus-
talla lauantaina 13.4. klo 11-14. Tavattavissa 
on eduskuntavaaliehdokkaita sekä paikalli-
sia luottamushenkilöitä. Kahvitarjoilu. Lämpi-
mästi tervetuloa!

MÄNTSÄLÄ
Mäntsälän alueen Perussuomalaiset ry:n sään-
tömääräinen kevätkokous pidetään keskiviik-
kona 17.4. klo 18.30 Mäntsälän kunnantalon 
3. kerroksessa, neuvotteluhuoneessa 3 (Hei-
kinkuja 4). Käsitellään sääntömääräiset asi-
at. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Ter-
vetuloa!

HARJAVALTA
Harjavallan Perussuomalaiset ry:n sääntömää-
räinen kevätkokous pidetään lauantaina 20.4. 
klo 18 Harjavallan Pirtillä. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Tervetuloa!

SIIKAJOKI
Siikajoen Perussuomalaiset ry:n sääntömää-
räinen kevätkokous pidetään tiistaina 23.4. 
klo 17 Revonlahdella, Neste Revonlahden ka-
binetissa, Kasitie 540. Käsitellään sääntömää-
räiset asiat, jonka jälkeen voidaan keskustella 
tuoreesta vaalituloksesta. Kokouksen koolle-
kutsujana hallitus. Tervetuloa!

HAUSJÄRVI
Hausjärven Perussuomalaiset ry:n sääntömää-
räinen kevätkokous pidetään torstaina 25.4. 
klo 17.45 Hausjärven kunnantalolla, Keskus-
tie 2-4, Oitti. Käsitellään sääntömääräiset asi-

at. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Hal-
litus kokoontuu ennen kevätkokousta klo 17 
samassa tilassa. Kahvitarjoilu. Tervetuloa.

KANTA-HÄME
Kanta-Hämeen Perussuomalaiset ry:n sään-
tömääräinen kevätkokous pidetään torstaina 
25.4. klo 18 Hämeenlinnan raatihuoneen val-
tuustosalissa, Raatihuoneenkatu 15. Käsitel-
lään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koolle-
kutsujana hallitus. Tervetuloa.

KAUHAVA
Kauhavan Perussuomalaiset ry:n sääntömää-
räinen kevätkokous pidetään torstaina 25.4. 
klo 19 Kauhavan kaupungintalon hallituksen 
huoneessa, Kauppatie 109 (sisäänkäynti G-
ovesta). Käsitellään sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana hallitus. Kahvitarjoi-
lu. Tervetuloa!

JOENSUU
Joensuun Perussuomalaiset ry:n sääntömää-
räinen kevätkokous pidetään lauantaina 27.4. 
klo 13 piiritoimistolla, Niskakatu 2 K1, Joen-
suu. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Koko-
uksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa.

SONKAJÄRVI
Sonkajärven Perussuomalaiset ry:n sääntö-
määräinen kevätkokous pidetään lauantaina 
27.4. klo 13 kunnan virastotalolla. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekut-
sujana hallitus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

TAMPERE
Tampereen Perussuomalaiset ry:n sääntömää-
räinen kevätkokous pidetään lauantaina 27.4. 
klo 13 Monitoimitalo 13:ssa, Satakunnanka-
tu 13, Tampere. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Ter-
vetuloa!

SATAKUNNAN PERUSNAISET
Satakunnan Perusnaiset ry:n sääntömääräinen 
kevätkokous pidetään sunnuntaina 28.4. klo 
12 ravintolahotelli Rantakartanossa, Isojoen-
rannantie 58, Pori. Käsitellään sääntömääräi-
set asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. 
Tarjolla salaattilounas ja kahvi. Varaa paikkasi 
ilmoittamalla siitä 21.4. mennessä: katri.lah-
densivu@gmail.com. Tervetuloa!

KIIMINKI
Kiimingin Perussuomalaiset ry:n sääntömää-
räinen kevätkokous pidetään sunnuntaina 
28.4. klo 13 Hannuksen kylätalolla, Loukko-
järventie 4, Kiiminki. Käsitellään sääntömää-
räiset asiat. Kokouksen koollekutsujana halli-
tus. Tervetuloa!

TURENKI
Tervetuloa Janakkalan Perussuomalaisten tu-
pailtaan sunnuntaina 28.4. klo 15-18 Club Pa-
ratiisiin, Kauppakuja 1. Vieraanamme Suomen 
Perusta -ajatuspajan toiminnanjohtaja Simo 
Grönroos klo 15-18. Vapaa pääsy.

JY VÄSKYLÄ
Jyväskylän Perussuomalaiset ry:n sääntö-
määräinen kevätkokous pidetään sunnuntai-
na 28.4. klo 17 Hotelli Albassa, Ahlmaninka-
tu 4, Jyväskylä. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Ter-
vetuloa!

SISÄ-SAVO
Sisä-Savon Perussuomalaiset ry:n sääntömää-
räinen kevätkokous pidetään sunnuntaina 
28.4. klo 16 Rautalammilla Kalevan kokousti-
loissa. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana hallitus. Kahvitarjoi-
lu. Tervetuloa!

RIIHIMÄKI
Riihimäen Perussuomalaiset ry:n sääntö-
määräinen kevätkokous pidetään sunnuntai-
na 28.4. klo 18 Riihimäen Perussuomalaisten 
vaalikahvilassa, Hämeenkatu 24, Riihimä-
ki. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Koko-
uksen koollekutsujana hallitus. Kahvitarjoi-
lu. Tervetuloa.
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Vastaava päätoimittaja: Matias Turkkila 

Puh. 040 172 7525 • matias.turkkila@perussuomalaiset.fi 

Toimituspäällikkö: Kristiina Ovaskainen 

Puh. 040 670 7275 • kristiina.ovaskainen@perussuomalaiset.fi 

Ulkoasu: Mojo Man Oy / Jorma Remsu •  jorma.remsu@gmail.com

Jäsenasiat ja lehtitilaukset: 040 631 7099

jasenasiat@perussuomalaiset.fi

Jäsenmaksu: 25,-/vuosi, sisältää lehden 

Tilaushinnat: Vuosikerta 30,-, 1/2 vuotta 20,- irtonumero 3,- 

Ilmoitushinnat: 

Teksti, määräpaikka ja kuulutukset: 3,00,- / pmm 

Rivi-ilmoitus: 5,00,- / rivi • Aineiston muokkaus: 50,- / tunti 

Painopinta-ala: 260 x 375 mm • Palstojen määrä: 5-6 kpl 

Painopaikka: Botnia Print, Kokkola 

Aineisto: Toimitukseen viimeistään ilmoitettuna aineisto-

päivänä. Toimitus pidättää itsellään oikeuden muokata ja 

otsikoida tekstejä. Lehti ei vastaa tilaamattoman aineiston 

säilyttämisestä tai palauttamisesta. 

Perussuomalainen 4/2019 
ilmestyy 29.4.2019
Aineistot ja lehtitilaukset viimeistään 16.4.2019

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 lehtitilaus-

ten määrästä ja toimituksesta.  
Tilaukset täytyy lähettää halutun 
numeron aineistopäivänä. 
Aineistopäivät löytyvät perus-
suomalaisten nettisivuilta.

Perussuomalaisen nipputilaukset

Tilaa lehtiä: 
lehtitilaukset@
perussuomalaiset.fi

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

Hyvä perus-
suomalaisten 

jäsen

Muistathan 
päivittää 

muuttuneet 
yhteystietosi 

(osoite, puhelin-
numero, sähkö-

postiosoite) 
jäsenrekisteriin.

Puh: 040 631 7099 
tai 

jasenasiat@
perussuomalaiset.fi

PiiritPS
POHJOIS-SAVO
Perussuomalaisten Pohjois-Savon piirin 
sääntömääräinen kevätkokous pidetään 
lauantaina 6.4. klo 14 Kuopion kaupungin 
virastotalon valtuustosalissa, Suokatu 42. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat. Koko-
uksen koollekutsujana piirihallitus. Tapah-
tuma alkaa Kuopion torilla eduskuntavaa-
likampanjan loppurutistuksen merkeissä 
soppatykin äärellä klo 11. Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa!

HÄME
Perussuomalaisten Hämeen piiri ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous pidetään 
lauantaina 27.4. klo 12 Lahdessa, ravin-
tola Kodin kabinetissa (Lahden urhei-
lu- ja messukeskus, Salpausselänkatu 7, 
Lahti). Käsitellään sääntömääräiset asi-
at. Kokouksen koollekutsujana piirihalli-
tus. Ilmoittautuminen alkaa klo 11. Puo-
lueen jäsenkortti mukaan. Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa!

UUSIMAA
Perussuomalaisten Uudenmaan piiri ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous pidetään 
lauantaina 27.4. klo 12 Lohjan kaupun-
gintalolla Monkolan valtuustosalissa, 
Karstuntie 4, Lohja. Käsitellään sääntö-

määräiset sekä muut piirihallituksen val-
mistelemat asiat. Kokouksen koollekutsu-
jana piirihallitus. Tervetuloa!

POHJOIS-POHJANMAA
Perussuomalaisten Pohjois-Pohjanmaan 
piiri ry:n sääntömääräinen kevätkokous 
pidetään lauantaina 27.4. klo 14 Oulasho-
vi Oy:ssä, Saukontie 12, Oulainen. Käsitel-
lään sääntömääräiset asiat ja valitaan pii-
rihallituksen henkilökohtainen varajäsen 
(Sääntö 12§/8) alueeltaan. Kokouksen 
koollekutsujana piirihallitus. Jäsenmaksu-
jen on oltava kunnossa kokousedustajil-
la kokouspäivään mennessä. Kokousedus-
tajista on oltava pöytäkirjanotteet. Ennen 
kokousta tutustutaan Wanhan Voiman ti-
loihin ja näyttelyyn alkaen klo 12, Sau-
kontie 23, Oulainen. Ruokailu ennen ko-
kousta. Tervetuloa!

KESKI-POHJANMAA
Perussuomalaisten Keski-Pohjanmaan pii-
ri ry:n sääntömääräinen kevätkokous pi-
detään 28.4. kello 12 Kaustisella Avain 
Säästöpankin kerhohuoneessa, Kaustintie 
2. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana piirihallitus. Hal-
litus kokoontuu kello 11. Tervetuloa!

TUTUSTU 
PERUSSUOMALAISIIN 

EHDOKKAISIIN
vaalit.perussuomalaiset.fi

E H D O K A S T I E D O T  •  T E E M A T  •  B L O G I T  •  T A P A H T U M A T  •  J Y T K Y N A A T T O R I
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ÄÄNESTÄ SUOMI TAKAISIN

P E R U S S U O M A L A I S E T

VAIN SITÄ JAETAAN, MITÄ ON

 Vientiteollisuudesta saadut tulot ja työstä ja yrittämisestä 

 maksetut verot muodostavat sen potin, josta suomalaisille 

 jaetaan hyvinvointia. 

 Yhteiskuntamme velaksi eläminen on lopetettava. Menoja on 

 merkittävästi leikattava, jotta hyvinvointiyhteiskunta kyetään 

 turvaamaan. 

 Maahanmuutto maksaa valtavasti, ja tuo raha on pois jostakin 

 muualta.

ENSIN JAETAAN TÄRKEIMPIIN KOHTEISIIN

 Raha täytyy kohdentaa entistä tarkemmin oleellisiin kohteisiin. 

 Perussuomalaisten mielestä näitä ovat suomalaiset vähäosaiset, 

 vanhukset, lapsiperheet, sairaat ja vammaiset. 

 Vastakkainasettelu on välttämätöntä, koska asiat ovat vastakkain.

 Suomeen saapuva maahanmuutto tekee mahdottomaksi 

 ylläpitää hyvää sosiaaliturvaa ja työehtoja, hyvää palkka-

 kehitystä, hyviä kouluja, tasa-arvoa, yhteiskuntarauhaa, 

 turvallisuutta – hyvää Suomea. 

JAETTAVAN MÄÄRÄÄ TULEE KASVATTAA

 Vientiteollisuuden kilpailukyvyn turvaaminen on tärkeää. 

 Teollisuuden sähkövero on laskettava minimiin. 

 Vastustamme itseruoskintaan ja moraaliposeeraukseen 

 perustuvaa ilmastopolitiikkaa. Suomalainen tehtaanpiippu on 

 ympäristöteko. 

 Kansalaisten asumisen, liikkumisen ja lämmityksen kuluja tulee 

 laskea. Palkalla pitää tulla toimeen, eikä työmarkkinoilla pidä 

 sallia eri pelisäännöillä toimivia vapaamatkustajia.

 Maamme hyvä tulevaisuus edellyttää osaamista. Peruskoulun ja 

 ammattikoulutuksen vakavat ongelmat on korjattava. 

 Yhteiskuntarauha, suomalaisten hyvinvointi ja kansalaisten 

 keskinäinen luottamus luovat uskoa tulevaisuuteen – siihen, 

 että Suomi on meidän ja lastemme puolella, tänään ja aina.

Julkisen vallan tehtävä on puolustaa Suomen ja suomalaisten etua. Mitään muuta järkevää perustelua 
Suomi-nimisen valtion olemassaololle ei ole. Suomen valtio on olemassa suomalaisia varten, 

ja sen täytyy aina huolehtia ensisijaisesti suomalaisista.


