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Kenestä uusi puoluesihteeri?

OLEN puhtaasti järjestöih-
minen vailla omia poliitti-
sia agendoja. Kannukse-
ni puoluesihteeriksi olen 
ansainnut toimimalla vii-
meisen 10 vuoden aikana 
Espoon paikallisyhdistyk-
sessä melkein jokaisessa 
roolissa aina puheenjoh-
tajasta valtuustoryhmän 
sihteeriin. Lisäksi olen toi-
minut usean vuoden Uu-
denmaan piirihallitukses-
sa mm. vaalipäällikkönä 
kuntavaaleissa 2012.

Olen kasvanut puolu-
een sisällä ja haluan viedä 
meidät kenttää kuunnel-
len vaalivoittoon kunta-
vaaleissa 2021. Ammatti-
taitoni asiakaspalvelusta, 
myynnistä ja markkinoin-
nista sekä niiden suun-
nittelusta antaa minulle 
parhaat mahdolliset läh-
tökohdat tähän tehtä-
vään.

Saadessani kunnian toi-
mia teidän puoluesihtee-
rinänne, olen kokemuk-
seni perusteella valmis 
tarttumaan toimeen heti. 
Mahdollinen valintani tuo 
muutoksia toimintaam-
me, enkä minä pelkää 
myöskään niitä lähteä to-
teuttamaan.

Meillä on paras kent-
täväki. Sen lisäksi tarvit-
semme kenttää tukevan 
organisaation, joka on 

TUNNEN puolueemme 
monesta näkökulmasta. 
Olen ollut puolueen vank-
kumaton jäsen vuodes-
ta 2007. Olen Kymen pii-
rin puheenjohtaja. Lisäksi 
minulla on kokemusta 
puolueen luottamusteh-
tävistä puoluehallituk-
sesta, puoluevaltuustosta 
ja paikallisyhdistykses-
tä. Olen ollut ehdolla niin 
kuntavaaleissa, eduskun-
tavaaleissa kuin EU-vaa-
leissa. Puolueen ja puo-
luesihteerin tärkeimpiä 
tehtäviä on mahdollistaa 
hyvä vaalimenestys. Tie-
dän, mitä ehdokas tarvit-
see puolueelta, jotta hän 
voi keskittyä varsinaiseen 
vaalityöhön. 

Poliittista kokemusta 
olen saanut mm. Maan-
puolustustiedotuksen 
suunnittelukunnasta, 
sosiaali- ja terveyspii-
ri Eksoten hallituksesta, 
Euroopan alueiden ko-
miteasta, Etelä-Karjalan 
maakuntahallituksesta ja 
Lappeenrannan kaupun-
ginvaltuustosta.

Mikäli minut valitaan 
puoluesihteeriksi, nouda-
tan läheisyysperiaatetta. 
Kaikki, mikä voidaan rat-
kaista paikallistasolla, tu-
lee siellä ratkaista. Puo-

PUOLUESIHTEERINÄ 
aion kuunnella ja kehittää 
puolueen toimintaa sy-
dämellä ja järjellä. Siellä, 
missä teltat pystytetään 
viikonloppuisin toreille, 
tiedetään resurssien puu-
te. Siksi on syytä lisätä pe-
limerkkejä paikallisyhdis-
tyksille ja piireille. 

Puolueen sääntöjä on 
uudistettava käytännön-
läheisiksi. Puolueen jär-
jestöjä on kehitettävä ta-
sapuolisesti ja koko maan 
kattavasti. Puolueaktiivi-
en koulutusta on uudis-
tettava niin, että se mo-
tivoi ja sitouttaa ihmiset 
paremmin puolueen asi-
alle.

Puolueen on perustetta-
va PerusSeniorit -järjestö. 
Se ei olisi pelkästään pe-
rinteinen eläkeläisjärjestö, 
vaan yli 55-vuotiaiden jär-
jestö, joka tavallisista elä-
keläisjärjestöistä poiketen 
tarjoaisi myös vertaisa-
pua “kaveria ei jätetä” -pe-
riaatteen mukaisesti, sillä 
moni vanhus kaipaa esim. 
asiointiapua, ulkoilutta-
mista tai vaikkapa vain 
juttuseuraa. 

Valtamedia suhtautuu 
suorastaan vihamielises-
ti puolueeseen. Siksi me 
tarvitsemme lisää media-
osaamista. Puoluetoimis-
toon/lehdelle on palkat-
tava sometoimittaja, joka 

ASETUN ehdolle perus-
suomalaisten puoluesih-
teeriksi. Olen espoolainen 
64-vuotias neljän aikui-
sen lapsen isä. Työskente-
lin 30 vuotta kiinteistön-
välittäjäyrittäjänä. Tämä 
opetti minut rakentavaksi 
neuvottelijaksi ja määrä-
tietoiseksi johtajaksi. Vii-
me vuodet olen keskitty-
nyt järjestötoimintaan.

Eduskuntavaaleissa PS-

PUOLUESIHTEERIN tu-
lee olla osaava, sitoutu-
nut ja aatteellinen. Olen 
36-vuotias ja olen ollut 
koko ikäni mukana isän-
maallisessa toiminnassa 
puolustamassa Suomea ja 
suomalaisia. Koulutuksel-
tani olen filosofian mais-
teri pääaineenani Suo-
men ja Pohjoismaiden 
historia. 

Puolueessa olen ollut 
mukana vuodesta 2006 
ja lukuisten puolueen 
luottamustehtävien li-
säksi olen toisen kauden 
espoolainen kaupungin-
valtuutettu. Minulla on 
vankka kokemus perus-
suomalaisesta kansan-
liikkeestä ja olen vuosia 

Perussuomalaisten puoluesihteeri Riikka 
Slunga-Poutsalo jättää tehtävänsä ja hä-
nen seuraajansa valitaan Tampereella pi-
dettävässä puoluekokouksessa. Ehdok-
kaaksi tähän mennessä ilmoittautuneet 
esittelevät nyt itsensä.

kustannustehokas. Am-
mattitaidon lisääminen 
markkinoinnin suunnit-
teluun ja toteutukseen 
on tärkeimpiä kehityksen 
kohteita. 

Yhdistystoiminta on 
harrastukseni ja olen toi-
minut 22 vuoden aikana 
useissa eri yhdistyksissä 
aina AMK:n oppilasyhdis-
tyksestä Uudenmaan pe-
lastusliiton hallitukseen, 
jossa toimin myös siviili-
valmiustoimikunnan pu-
heenjohtajana. Harrastan 
myös pelastuskoiratoi-
mintaa. Kolmen koiran li-
säksi perheeseeni kuuluu 
vaimo. 

Puolue olemme me ja 
minä haen teidän palve-
lijaksenne sekä joukku-
eemme johtajaksi. Valitse 
kokemusta ja osaamista 
puoluesihteeriksi.

luehallitus antaa raamit 
sekä tavoitteet, toimin-
tamallit voivat vaihdella 
piirien ja yhdistysten vä-
lillä. Puolueen tulee tarjo-
ta määrällisesti ja laadul-
lisesti hyvää koulutusta 
niin rivijäsenilleen kuin 
erilaisissa tehtävissä toi-
miville jäsenilleen. Osaa-
misen kehittäminen on 
keskeistä kasvavassa puo-
lueessamme.

Haluan kehittää puolu-
ettamme ja varsinkin sen 
sisäistä tiedottamista. Si-
säisen viestinnän kehit-
täminen antaa kentälle 
lisää pelimerkkejä poliitti-
sissa keskusteluissa. Mitä 
paremmin kenttä tietää 
puoluehallituksen linjauk-
sista, sitä paremmin pys-
tymme puhaltamaan yh-
teen hiileen.

kehittäisi/aktivoisi puo-
lueen ja puolueaktiivien 
sometoimintaa. Kunta-
vaaleissa ja maakunta-
vaaleissa perussuomalai-
set on nostettava suureksi 
puolueeksi. Sen jälkeen 
ovat eduskuntavaalit, 
joissa PS myös voittoon 
- suurimmaksi puolueeksi!

Olen järvenpääläinen, 
54-vuotias teologian toh-
tori, varakansanedusta-
ja, Venäjän-tutkija, Hel-
singin yliopiston dosentti 
ja yliopistolehtori. Olen 
myös Järvenpään kau-
punginvaltuuston jäsen, 
PS-valtuustoryhmän pu-
heenjohtaja, opetus- ja 
kasvatuslautakunnan jä-
sen, kirkkovaltuuston jä-
sen sekä puolueen ajatus-
pajan ”Suomen perustan” 
säätiön hallituksen pu-
heenjohtaja. Perheessä 
on vaimo ja kolme lasta. 

kiertänyt kenttää puolu-
een tehtävissä. Minulla 
on tätä kautta ollut etuoi-
keus tutustua aateveljiin 
ja siskoihin kautta Suo-
men. Valtuustotyösken-
telyni taas osoittaa, että 
osaan laittaa tarvittaessa 

kovan kovaa vastaan. 
Perussuomalaiset on 

Suomen suosituin puo-
lue. Toimivaa konetta ei 
pidä rakentaa uudestaan, 
mutta koneistoa tulee vi-
rittää parempaan kun-
toon. Puoluesihteerinä 
parantaisin mm. koneis-
ton eri osien, kuten edus-
kuntaryhmän, toimiston, 
nuorten ja kentän yhteis-
toimintaa. Oman medi-
an kehittäminen on myös 
välttämätöntä muuten vi-
hamielisessä mediaym-
päristössä.  Pitkä työhis-
toriani puolueen piirissä 

osoittaa, että osaan ra-
kentaa ja kehittää orga-
nisaatioita. Vuosina 2009-
2012 olin rakentamassa 
puolueen nuorisotoi-
mintaa Perussuomalais-
ten Nuorten pääsihteeri-
nä. Vuodesta 2013 alkaen 
olen ollut luomassa tyh-
jästä yhteiskunnallista 
tutkimusta tekevää Suo-
men Perusta -ajatuspajaa. 
Nyt tarjoan osaamiseni 
kansanliikkeen käyttöön 
puoluesihteerin tehtäväs-
sä – tehdään yhdessä pe-
russuomalaisista seuraava 
pääministeripuolue!

puolueen saavuttaman 
tuloksen ansiosta eivät 
puoluetoimiston muu-
tostarpeet ole taloudelli-
sia vaan toiminnallisia. On 
ratkaisevaa, kuinka jäse-
nistömme taidot ja koke-
mukset kyetään hyödyn-
tämään.

Olen kuullut kenttäm-
me ajatuksia ja korjaustar-
peita työn järjestämiseksi. 
Avoin, kattava vuoropu-
helu ja jäsenten osallista-
minen ovat ehdottoman 
tärkeitä:

Minulle kerrotaan, ettei 
riitä tapa, jossa kysymät-
tä kentän mielipiteitä an-
netaan “ylhäältä” valmii-
ta ratkaisuja. Maamme on 
moni-ilmeinen. Joillain 
alueilla hyvin toimivat rat-
kaisut eivät ole toisaal-
la parhaita. Valmistelut on 
tehtävä huolella ja eväs-

tyksiä kuunnellen.
PS-piirien vaikutusval-

taa on kasvatettava. Piiri-
en auttamiseksi on raken-
nettava maamme kattava 
järjestöosasto, johon alu-
eellisten erityispiirteiden 
tuntemuksen lisäksi koo-
taan eri toimintojen vaati-
maa osaamista.

Medianäkyvyys ja julki-
nen huomio on kohdistet-
tava PS-puheenjohtajis-
tolle, eduskuntaryhmälle 
ja kentän aktiivipoliiti-
koille. Puoluetoimisto 
työskentelee puolueen 
menestyksen parantami-
seksi, sen ei tarvitse naut-
tia yleisestä huomiosta.

Puolueelle, sen yhtenäi-
syydelle ja toimintakyvyl-
le on tärkeää, että sillä on 
kokenut ja kentän laajasti 
tunteva puoluesihteeri.

Jäsen, käytä ääntäsi!
Tutustu varapuheenjohtaja-

ehdokkaisiin: 
www.perussuomalaiset.fi
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Riku Nevanpää, Harjavalta Jyrki Niittymaa, Jämsä Maiju Tapiolinna, Nurmijärvi

Antti Valpas, Helsinki

Mira Nieminen, Asikkala
Markku Palomäki, Pori

ITSESTÄNI: Olen 40-vuo-
tias osa-aikainen viikon-
loppuisä ja varavaltuutet-
tu Harjavallasta. Omaan 
laaja-alaisen työkokemus-
pohjan eri teollisuuden-
aloilta. Koulutukseltani 
olen yrittäjä ja toiminut 
pääasiassa tuotannon-
suunnittelutehtävissä. Va-
paa-aikani kuluu poliitti-
seen ja kansallismieliseen 
järjestötoimintaan.

On aika olla aito perus-
suomalainen, suomalais-
ten asialla ja eduksi: tär-
keimpänä tavoitteenani 
puolueessa on saada oh-
jattua toimintaa puo-
luesääntöjen kohdan 2 
mukaisten sekä unoh-
dettujen, syrjittyjen ja 
alistettujen työttömien, 
työkyvyttömien pitkäai-
kaissairaiden ja muiden 
vähävaraisten suomalais-
ten kantaväestöryhmien 
etujen puolustamiseen ja 
elinolojen parantamiseen 
entistä voimakkaammin.

Jos minut valitaan puo-
luesihteeriksi, tulen te-
kemään parhaani edes 
auttaakseni pienten pai-
kallisyhdistysten kasvua 
ja kehittääkseni hallin-
toa sekä puoluetta entis-
tä parempaan vaalime-
nestykseen. Tulen myös 
puuttumaan havaitsemii-
ni ja kentältä esille tullei-

OLEN Jyrki Niittymaa (60) 
Jämsästä Keski-Suomesta. 
Pääasiallisen työurani tein 
veturinkuljettajana ja kak-
kostyönäni teollisuusvar-
tija. Minulla on kolme ai-
kuista lasta ja seitsemän 
lastenlasta. 

Kunnallisvaltuustossa 
istun kolmatta kautta ja 
olen tällä hetkellä sosiaa-
li- ja terveyslautakunnan 
jäsen, Keurusselän ym-
päristölautakunnan jä-
sen ja sivistyslautakunnan 
varajäsen. Puolueen jär-
jestötoiminnan puolella 
toimin Jämsän Perussuo-
malaisten hallituksessa ja 
Perussuomalaisten Kes-
ki-Suomen piirin piirihalli-
tuksessa.

Harrastan metsästys-
tä, kalastusta, lukemista 
ja vapaaehtoistyötä, jon-
ka aloitin jo 1970-luvul-
la nuortenpalvelussa ja 
nuorten palvelevassa pu-
helimessa Tampereella. 
Viimeisimpänä perustin 
syrjäytymisen ehkäisyyn 
keskittyvän Länkipoh-
jan Symppis ry:n, joka saa 
nyttemmin vuosittaista 
rahoitusta STEA:lta (ent. 
RAY). Muutoinkin olen 
toiminut koko pienen ikä-
ni erilaisissa järjestöissä, 
jopa kakkosdivisioonan 
jalkapallojoukkueen huol-

PUOLUE tarvitsee vahvan, 
työtä pelkäämättömän 
ja pitkän järjestökoke-
muksen omaavan puo-
luesihteerin. Olen sisu-
kas suomalainen nainen, 
tinkimätön ja sanavalmis 
kuntapoliitikko sekä maa-
kuntavaltuutettu Uudel-
tamaalta. Olkapäitäni ei 
paina vanhan jäärän sa-
dan vuoden perinnesäkki, 
vaan olen innovatiivinen 
ja innokas uudistaja.

Koulutukseltani olen sai-
raanhoitaja. Työskentelen 
hankintapäällikkönä ja 
olen ollut pitkään IT-asi-
antuntijana. Vastuullani 
on ollut ulkoisen palvelu-
toimittajan ja sisäisen lä-
hituen valvonta sekä ke-
hitys. Nykyisessä työssäni 
vastaan epäsuorista han-
kinnoista ollen jatkuvassa 
yhteydessä niin palvelu-
toimittajiin kuin asiakas-
yrityksiin.

Poliittisen neitsyyte-
ni menetin 15 vuotta sit-
ten. Viimeiset kymme-
nen vuotta olen toiminut 
kunnanvaltuutettuna, 
kunnanhallituksessa va-
rapuheenjohtajana ja jä-
senenä, teknisen lauta-
kunnan puheenjohtajana 
sekä muutamissa muissa 
luottamustoimissa.

OLEN Antti Valpas, 
40-vuotias helsinkiläinen 
perussuomalainen vuo-
desta 2003 lähtien.

Tulevan puoluesihtee-
rin tulee olla puoluetyös-
sä kokenut henkilö. Lähes 
15 vuoden aktiivikoke-
mukseni niin kenttätyös-
tä, yhdistystoiminnasta 
kuin käytännön politiikas-
ta kaupunginvaltuustosta 
hallitusneuvotteluihin on 
puolueellemme hyödyksi.

Haen puoluesihteeriksi, 
koska olemme kasvaneet 
pysyvästi pienpuolueesta 
suureksi, mutta edelleen 
olemme joiltain osin kuin 
pienpuolue. Päätavoittee-
ni kehityskohteiksi ovat:

1. Koulutus: lisätään jä-
senistön järjestöllistä ja 
poliittista perusosaamis-
ta koulutuksella ja syven-
netään sitä korkeatasoisil-
la kursseilla.

2. Kenttätyö: varmiste-
taan, että kenttätyöläisil-
lä on käytössään asian-
mukaiset varusteet ja 
resurssit sekä jaossa puo-
lueen kulloinkin voimas-
sa olevat ohjelmat ja leh-
det. Maailmalla asuu 250 
000 äänioikeutettua suo-
malaista. Heidät on myös 
saatava äänestämään 
meitä. 

3. Tiedotus: vahvistetaan 
tiedotusta. Täysipäiväi-
nen eduskuntatoimittaja 
eduskuntaan sekä kenttä-
toimittaja teidän työtän-

OLEN 43-vuotias, per-
heellinen poliisi (rikosko-
misario, HTM) ja poliitik-
ko Hämeen Asikkalasta. 
Liityin puolueeseen 2012 
kuntavaalien alla ja sii-
tä avautui poliittinen ura-
ni perussuomalaisissa ja 
kunnanvaltuutettuna, joi-
denka myötä olen saanut 
hoitaa monen sektorin 
luottamustehtäviä. Ke-
väällä 2019 nousin vara-
kansanedustajaksi ja mi-
nut valittiin myös Kelan 
hallituksen varapuheen-
johtajaksi.

Olen puolueaktiivi ja ol-
lut mukana monilla orga-
nisaation tehtävätasoil-
la; puoluevaltuustossa ja 
-hallituksessa, valtuus-
toryhmän sekä paikal-
lisen ja piiriyhdistysten 
puheenjohtajana, kam-
panjoinut ja ollut ehdok-
kaana useissa vaaleissa. 
Olen ollut mukana järjes-
tämässä puolueen iso-
ja kokouksia ja toiminut 
kentällä.

Omaan erilaista kou-
lutusta, työkokemus-
ta ja osaamista. Nykyi-
sessä päivätyössäni 
toimin tutkinnanjohta-
jana, jossa esimiesase-
maan kuuluu päivittäis-
johtamista, organisointia 
ja päätöksentekoa. Työ 
vaatii ongelmanratkaisu- 
ja yhteistyökykyä, taitoa 

OLEN toiminut Satakun-
nassa piirihallituksessa 
vuodesta 2009. Vaalipääl-
likkönä 2014 alkaen. Pii-
rimme vaalimenestys on 
ollut maamme paras mo-
nien vaalien ajan. 

Koulutukseltani olen 
yhteiskunnallisen linjan 
merkonomi ja myymälä-
esimies ja minulla on var-
tijan ammattitutkinto. 
Olin palkattuna perussuo-
malaisissa vuonna 2017 
vaalityöntekijänä. Olen 
työskennellyt turvakodin 
päivystäjänä, vahtimesta-
rina sekä yleensä palvelu-
aloilla. Yrittäjyydestä ko-
kemusta. 

On ilo työskennellä toi-
mivassa piirissä ja me-
nestyksellisessä Porin 
paikallisyhdistyksessä. 
Vaikeitakin tilanteita tulee 
puoluetyössä eteen. Olen 
asioiden selkeän ja suo-
ran hoitamisen kannalla. 
Tärkeää on ongelmien en-
naltaehkäisy. 

Puoluetyössä ei saa 
unohtaa piirien ja yhdis-
tysten asemaa. Näitä on 
tuettava toiminnallises-
tikin tarvittaessa. Siten 
selkärankamme kestää 
vaikka gallupeissa tai vaa-
leissa menisikin huonosti. 
Puoluetoimiston, puolue-
sihteerin johdolla, teh-
täviin kuuluvat vakaa ta-
loushallinta, lain vaatimat 
rutiinit, vaalitöiden sel-

siin epäkohtiin puolueen 
sisällä sillä puolue on vain 
niin vahva, kuin mitä puo-
lueen oikeudenmukainen 
toimijakenttä on.

Parempi puolue perus-
suomalaisille: puolue tar-
vitsee tietäjiä, taiteilijoita, 
tilastonikkareita ja tekijöi-
tä. Olen ehdolla puolue-
sihteeriksi, koska saamani 
palautteen mukaan teki-
jästä on enemmän hyötyä 
puolueelle nykyisessä ti-
lanteessa sekä tulevaisuu-
den haasteissa kuin teo-
reettisesta kirjaviisaasta.

Lupaukset: koska puo-
luesihteerillä ei ole dik-
taattorin valtaa puolu-
eessa, en voi luvata kuin 
tekeväni henkilökohtai-
sen parhaani puolueen 
hyväksi.

tajan tehtävistä lähtien.
Luonteeltani olenkin 

mitä suurimmassa määrin 
joukkuepelaaja. Tulen hy-
vin toimeen erilaisten ih-
misten kanssa. Tarvittaes-
sa olen kuitenkin tiukka ja 
jämäkkä. Nämä ovat omi-
naisuuksia, joita taatusti 
tarvitaan puoluesihteerin 
hommissa. 

En käytä puoluesihtee-
rin tehtävää ponnahdus-
lautana muihin tehtä-
viin. Otan puoluesihteerin 
tehtävän vastaan neljän 
vuoden projektina. Ensin 
otetaan suurvoitto kun-
tavaaleissa ja seuraavissa 
eduskuntavaaleissa nous-
taan suurimmaksi puolu-
eeksi. Mottoni on: YHDET 
PUHEET.

Puoluetoimistolla on 
palkkaremontti edessä, 
jos tulen valituksi puolue-
sihteeriksi. Henkilövalin-
tojen ja kaiken rahankäy-
tön tulee olla läpinäkyvää. 
Puolueen työpaikat lai-
tetaan avoimeen hakuun 
puolueen sisällä. Piireihin 
palkataan toiminnanjoh-
tajat, puolueen palvelut 
digitalisoidaan ja viestin-
nästä tehdään raketti.

Sydämeni sykkii jäse-
nistölle, puolueen selkä-
rangalle. Työpöytäni saa 
pölyttyä kiertäessäni pii-
rejä ja yhdistyksiä. En hae 
Unelma Säleikön hom-
miin, vaan olen valmis 
upottamaan käteni sy-
vään perussuomalaiseen 
saveen.

ne seuraamaan.
Tiedän, mitä on pystyt-

tää teltta aamuvarhaisel-
la, jakaa sanomaamme 
koko päivä ja purkaa telt-
ta illalla. Tiedän millais-
ta työtä teemme vapaa-
ehtoisina yhdistyksissä ja 
piireissä. Tiedän, millais-
ta vastustusta kohtamme 
niin kentällä, kunnanval-
tuustoissa kuin edus-
kunnassa. Vain siksi, että 
olemme perussuomalai-
sia ja rakastamme isän-
maatamme.

Tuetaan toisiamme yh-
teisessä asiassamme: 
Isänmaan asiassa. Sinä ja 
minä olemme yhtä kuin 
ME perussuomalaiset.

kuunnella ja keskustella. 
Työ on hektistä ja vaatii 
paineen- ja stressinsieto-
kykyä, ihmistuntemusta, 
eri näkökulmien hyväk-
symistä ja palvelualttiut-
ta. Näistä sekä sosiaalises-
ta ja vuorovaikutteisesta 
luonteestani, uskon ole-
van apua puoluesihtee-
rintehtävässä.

Tulevaisuudessa näen 
perussuomalaiset va-
kaampana ja eheämpä-
nä puolueena. Tämä tar-
koittaa vahvaa kenttää 
ja aktiivisia jäseniä. Halu-
an haastaa kaikki kehitty-
mään ja kehittämään toi-
mintaa puolueessa. Se 
tarkoittaa jokaisen vas-
tuuta toiminnastaan. Mi-
nulle on tärkeää tehdä 
työtä asioiden, Suomen ja 
suomalaisten eteen.

keä aikataulutus ja niistä 
oikea-aikaisesti tiedotta-
minen sekä järkevä yh-
teistyö puoluehallituksen 
kanssa. 

Pyrin aina puolueen 
vaalivoittoon, jonka saa-
vuttamiseksi työtä järjes-
tössä tehdään. Tähän olen 
intohimoisesti ja intensii-
visesti suhtautuvana val-
mis, nöyränä ja tarvitta-
essa kovana. Avoimella, 
rehellisellä toiminnalla ja

viestinnällä saavutam-
me parhaan tuloksen. 
Luottamustehtävissä on 
kokemusta puheenjohta-
juuksista. Liityin puoluee-
seen 2008.

Jatkuu seuraavalla 
aukeamalla
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Perussuomalainen 8/2019 
i lmesty y 2.9.2019 
Aineistot  ja  lehtit i laukset 
vi imeistään 20.8.2018

Kenestä uusi puoluesihteeri?

Jatkoa edelliseltä 
aukeamalta

Tanja Vahvelainen, Vantaa

OLEN 47-vuotias vantaa-
lainen nainen. Toimin täl-
lä hetkellä Vantaan kau-
punginvaltuutettuna, 
sosiaali- ja terveyslauta-
kunnan ja Vantaan suun 
terveydenhuollon johto-
kunnan jäsenenä. Aiem-
min olin kaksi kautta Van-
taan Perussuomalaisten 
hallituksessa.

Olin ehdolla eduskun-
tavaaleissa ja läpipääsyni 
jäi pienestä kiinni. Vaali-
työstä, sen merkitykses-
tä ja eri vaikutusmahdolli-
suuksista sain kokemusta 
myös EU-vaaliehdokkaa-
na.

Vaalityötä tehdessä-
ni minua pyydettiin har-
kitsemaan lähtöä puo-
luesihteeriehdokkaaksi. 
Harkitsin asiaa perusteel-
lisesti ja sitä, mitä annet-
tavaa minulla olisi puo-
lueelle. Vaalityö kentällä, 
puolueen jäsenten kanssa 
käydyt keskustelut sekä 
voimakas halu olla omal-
la osaamisellani raken-
tamassa puoletta saivat 
minut lopulta tekemään 
päätöksen lähteä ehdok-
kaaksi puoluesihteerin 
pestiin.

Puoluesihteerin työ on 
monipuolinen ja laaja 
tehtävä, jossa avainase-
massa on jäsenistö ja hei-
dän työnsä puolueen toi-
minnassa. Vaalityössä 
minulla oli käytännössä 
mahdollisuus nähdä sekä 

jäsenistön valtaisaa vaali-
työskentelyä että se, mitä 
asioita olisi hyvä kehittää. 
Jäsenistö on tärkein, he 
muodostavat puolueen. 

Olen toiminut useissa 
erilaisissa tehtävissä niin 
hoitotyössä kentällä kuin 
hoitokotien johtajanakin. 
Markkinointi- ja markki-
nointiviestintäpäällikkö-
nä sekä esimiehenä toi-
miessani huomasin kerta 
toisensa jälkeen, kuinka 
tärkeää on henkilökun-
nan, puolueessa jäsenis-
tön, perehdyttäminen ja 
sitouttaminen. Hyvästä 
työstä tulee palkita, ja hy-
vää työtä voi tehdä vain 
oikein varustettuna.

Uskon, että minulla on 
kokemukseni sekä osaa-
miseni ja koulutusteni 
kautta paljon annettavaa 
puolueelle ja sen jäsenil-
le. Toivon saavani tuken-
ne ja puoluekokouksessa 
äänenne.

Perussuomalaisten Naisten kevätkokous järjestettiin tänä vuonna Hämeenlinnassa. Kuvassa: 
Riikka Purra, Lulu Ranne, Sari Henriksson, Ritva “Kike” Elomaa, Sinikka Jylhä, Leena Meri ja Arja 
Juvonen. Kuva: Sini Pajukangas

Janakkalan Kevätkarkeloita vietettiin Turengissa perussuomalaisin voimin. Kuvassa Tarja Lappa-
lainen, EU-ehdokas Matti Viren, Satu Huhtala, Marko Hettula, Samuli Vesioja ja EU-ehdokas Karri 
Ollila. Kuva: Sini Pajukangas

Hämeen tuoreita kansanedustajia juhlittiin piirin kevätkokouksessa Lahdessa. Kuvassa kansan-
edustajat Jari Ronkainen, Rami Lehto ja Lulu Ranne. Kuva: Sini Pajukangas

HÄMEENLINNA

JANAKKALA

LAHTI

Jäsen, käytä ääntäsi!
Tutustu varapuheenjohtaja-

ehdokkaisiin: 
www.perussuomalaiset.fi

http://www.perussuomalaiset.fi
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PS Kokoukset & tapahtumat
tapahtumat@perussuomalaiset.fi

TAMPERE
Perussuomalaisten kolmas-
toista sääntömääräinen puo-
luekokous järjestetään lau-
antaina 29.6. ja sunnuntaina 
30.6. Tampereen Messu- ja Ur-
heilukeskuksessa, Ilmailunka-
tu 20, 33900 Tampere. Käsi-
tellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujina pu-
heenjohtaja Jussi Halla-aho 
ja puoluesihteeri Riikka Slun-
ga-Poutsalo. Huom! Puolue-
kokoukseen tarvitset mukaasi 
kuvallisen henkilöllisyystodis-
tuksen, myös ajokortti käy. Ter-
vetuloa!

TAMPERE
Lähdetään bussilla! Perus-
suomalaisten puoluekokouk-
seen ilmainen bussikuljetus 
puolueen jäsenille. Lähtöpäi-
vä 28.6.2019 Kittilä-Rovanie-
mi-Tornio-Kemi-Tampere. Pa-
luu takaisin Lappiin 30.6.2019. 
Tarkat kellonajat ilmoitetaan 
myöhemmin. Ilmoittautumi-
nen sähköpostilla mikamikko-
nenpalaute@gmail.com. Säh-
köpostin aihe: Puoluekokous 
2019, nimi, kotikunta ja pu-
helinnumero. Voit ilmoittau-
tua puoluekokoukseen tästä 
linkistä: https://www.perus-
suomalaiset.fi/majoitusinfo-
perussuomalaisten-puolueko-
kous-2019/
Bussi täyttyy ilmoittautumis-
järjestyksessä. Tervetuloa!

TAMPERE
Tervetuloa Pekasuksen kou-
lutuspäivään Tampereelle 
28.6.2019. Järjestämme pe-
russuomalaisten puolueko-
koukseen saapuville jäsenille 
kahdeksan eri koulutustapah-
tumaa perjantaina 28.6.2019 
Scandic Hotelli Koskipuistos-

sa kello 14.30-18 välisenä ai-
kana osoitteessa Koskikatu 5, 
33100 Tampere. Katso lisätie-
toja päivän koulutuksista verk-
kosivuiltamme:  HYPERLINK 
“http://www.pekasus.fi” www.
pekasus.fi.

POHJOIS-KARJALAN 
PERUSNAISET
Pohjois-Karjalan PerusNaiset 
ry:n sääntömääräinen kevät-
kokous pidetään keskiviikkona 
3.7. klo 18 Joensuussa piiritoi-
mistolla, Niskakatu 2 K 1. Kä-
sitellään sääntömääräiset asi-
at. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Tervetuloa!

JOENSUU
Joensuun Perussuomalaiset 
ry:n ylimääräinen jäsenkokous 
pidetään lauantaina 6.7. klo 14 
piiritoimistolla, Niskakatu 2 K 
1, Joensuu. Asia: jäsenen erot-
taminen yhdistyksestä. Koko-
uksen koollekutsujana hallitus. 
Tervetuloa.

HELSINKI
Helsingin Perussuomalaiset 
telttailee Hakaniemen maalais-
markkinoilla sunnuntaina 7.7., 
4.8. ja 1.9. klo 9-15 Hakanie-
men torilla. Paikalla perussuo-
malaisia aktiiveja ja kaupun-
ginvaltuutettuja. Tervetuloa 
keskustelemaan ja noutamaan 
tuore PS-lehti.

LAPPAJÄRVI
Lappajärven Yrittäjien 50. ke-
sämarkkinat järjestetään pe-la 
19.-20.7. Lappajärvellä Manee-
sintiellä. Perussuomalaisten 
teltta molempina päivinä Pai-
kallisosuuspankin pihassa. 
Lauantaina klo 10 alkaen vie-
railijoina piirin kansanedustajia 
ja vaikuttajia. Pientä tarjotta-

vaa, lehtiä ja arpoja. Yhteys-
henkilö Arvi Kangastie, pj. Puh. 
040-578 3042. Tervetuloa!

TURENKI
Tervetuloa Janakkalan Perus-
suomalaisten tupailtaan sun-
nuntaina 28.7. klo 14-17 ja 
torstaina 15.8. klo 17-20 Club 
Paratiisiin, Kauppakuja 1. Tu-
pailloissa keskustellaan ren-
nolla otteella niin politiikasta 
kuin keskustelijoita askarrut-
tavista ajankohtaisista asioista 
kahvittelun lomassa. Menossa 
on mukana sekä paikallispolii-
tikkoja että vierailijoita muil-
ta paikkakunnilta. Jokainen 
Janakkalan Perussuomalaisis-
ta kiinnostunut on tupailtaan 
lämpimästi tervetullut. Vieraa-
namme 28.7. kansanedusta-
ja Riikka Purra ja 15.8. kansan-
edustaja Sebastian Tynkkynen. 
Vapaa pääsy.

VANTAA
Vantaan Perussuomalaiset Tik-
kurilan Elomarkkinoilla lauan-
taina 17.8. klo 10-14 Tikkurilan 
uudella torilla, Asematie 10. 
Tervetuloa teltallemme tapaa-
maan Vantaan Persujen aktii-
vitoimijoita!

HELSINKI
Helsingin Perussuomalaiset 
perinteisesti mukana Malmin-
kartanon elojuhlilla sunnun-
taina 25.8. klo 10-14 Leikki-
puisto Piiassa, Arentikuja 5. 
Paikalla perussuomalaisia ak-
tiiveja, tervetuloa keskustele-
maan ja noutamaan tuore PS-
lehti. Tervetuloa!

RAJAMÄKI
Nurmijärven Perussuomalai-
set ovat mukana Rajamäen 
kyläpäivillä elokuun viimeise-
nä lauantaina 31.8 klo 10-15. 
Tervetuloa mukaan keskus-
telemaan ajankohtaisista asi-
oista!

Siikaisten valtuustoa johtaa 
ensi kertaa perussuomalainen 
puheenjohtaja

Kirja kansallismielisyydestä 

SIIKAISTEN kunnanvaltuus-
ton puheenjohtaja valitaan 
kahdeksi vuodeksi kerrallaan. 
Tehtävään valittiin kaudelle 
1.6.2019-31.5.2021 perussuo-
malaisten Tiina Klemelä-Ruo-
homäki.

33-vuotias terveydenhoitaja 
on Siikaisten kunnanvaltuuston 
puheenjohtajana kaikkien aiko-
jen ensimmäinen nainen, en-
simmäinen perussuomalainen 
ja nuorin tehtävään valittu.

Lisäksi Klemelä-Ruohomä-
ki on Siikaisten kunnan hyvin-
vointilautakunnan jäsen, Sii-
kaisten Perussuomalaiset ry:n 
hallituksen jäsen ja sihteeri 
sekä Perussuomalaisten Sata-

PERUSSUOMALAISTEN pitkä-
aikainen jäsen Tuomas Tähti Es-
poosta on laatinut uutuuskirjan 
kansallismielisyydestä, ideolo-
gisuudesta ja suomalaisuudes-
ta. Teoksen nimi on Nationalis-
tin henkinen horisontti. 

Kirjassaan Tähti kuvailee kan-
sallismielisyyttä rauhaa ja ta-
sa-arvoa edistävänä ideologia-
na, joka ei kannusta muiden 
kansojen vihaamiseen eikä 
nurkkapatrioottiseen impi-
vaaralaisuuteen. Kirja puolus-
taa pitkäjänteistä ja avoimes-
ti maailmankatsomuksellista 
politiikkaa sekä henkisiä arvo-
ja. Aihetta lähestytään kirjas-
sa periaatteellisesti ja teoreet-
tisesti. Tähti muun muassa käy 
läpi, miksi kansallismielisyyttä 
ja isänmaallisuutta ei ole järke-
vää käyttää synonyymeinä toi-
silleen. 

- Kirjassa korostan, että kan-
sallismielisten toimijoiden teh-
tävä ei tule koskaan valmiiksi. 
Suomessa tarvitaan kansallis-
mielistä politiikkaa niin kauan 
kuin suomalaisia on olemassa, 
Tähti kertoo. 

kunnan piiri ry:n piirihallituksen 
jäsen ja 1. varapuheenjohtaja.

Siikaisten Perussuomalaiset ry

- Nationalistin henkinen hori-
sontti on ensisijaisesti ideologi-
nen kirja, mutta siinä on myös 
omaelämäkerrallista sisältöä. 
Aatteellisen tekstin lisäksi kir-
jassa on tietoa omasta toimin-
nastani yli 15 vuoden ajalta ja 
myös Suomen kansallismielisen 
liikkeen historiasta. 

Nationalistin henkinen ho-
risontti on omakustannekir-
ja. Sitä myydään Opus Liberum 
-kirjakaupassa.

KAIKKI ne puolueet, jotka vei-
vät meidät Euroopan unioniin, 
kertovat yhteen ääneen kuin-
ka Suomi on nyt rikkaampi 
kuin koskaan. Mihin tämä väi-
te perustuu, kun muistaa ai-
kaa ennen EU:ta? Esimerkiksi 
1980-luvun loppupuolella oli 
valtionvelka vain 63 miljardia 
markkaa. Kymmenen vuotta 
myöhemmin velka oli noussut 
jo 430 mrd. markkaan ja kaik-
ki rahastot olivat myös tyhjen-
netyt. Nykyään jo yli 600 mrd. 
markkaa eli euroissa yli 100 
mrd euroa. Tämäkö on rikkau-
den määritelmä meidän varal-
lisuudestamme?

Suomi oli vielä 80-luvun lop-
pupuolella maailman varal-
lisuustilastoissa neljännellä 
tilalla, kun nykyään tässä tilas-
tossa ollaan sijalla 46-48, riip-
puen laskentahetkestä. Olen 
ihmetellyt sitä, että miten on 
mahdollista, jos Suomi on rik-
kaampi kuin koskaan histo-
rian saatossa, että meillä on 

noin 150 000 lasta alle köy-
hyysrajan. Suuret leipäjonot 
joka kaupungissa, kerjäläisiä 
kadunkulmissa ympäri maa-
ta jne.

Onko totuuden kertominen 
näissä Euroopan unionin asi-
oissa niin vaikea asia kerrot-
tavaksi, etenkin kun muistaa 
mitä hyvää sieltä piti saada? 
Nyt kun monen ihmisen suul-
la on kuultu kerrottavan, että 
jos kaikki mitä on tapahtunut 
olisi silloin ollut ihmisten tie-
dossa, olisi moni äänestänyt 
EI Euroopan unioniin menolle, 
jotka tuolloin antoivat äänen-
sä kyllä-puolelle.

Perussuomalaiset voivat nyt 
olla ylpeitä, kun puolueena 
äänestivät EI liittymiselle Eu-
roopan unioniin, myös vihreät 
äänestivät puolueena EI, mut-
ta ovat kääntäneet takkinsa 
täydellisesti ja ajavat selkeästi 
eurooppalaista liittovaltiota.

Jos joku tietää jotain hyvää 
sieltä saadun, mitä ei olisi itse-

näisenä maana saatu tehtyä, 
olisi mukava saada siitä tietoa, 
kun en itse vielä ole sellaista 
asiaa löytänyt.

Perustuslain vastaisesti hä-
vitettiin Suomen markka jo 
vuonna 1993 joulukuussa 
kahdeksan poliitikon päätök-
sellä heidän käsitellessään 
Maastrichtin sopimuksen koh-
taa ”talous- ja rahaliitto”. Olisi 
vaadittu 5/6 enemmistö, mut-
ta sitä ei uskottu saatavan, 
jo se olisi estänyt ehkä koko 
unioniin menon. Laiton euro 
valuuttana on ollut maamme 
kannalta suurin tehty virhe ja 
senkin tunnustaminen on vai-
kea asia. Varsinkin kun perus-
tuslain rikkominen ei vanhene 
koskaan ja päättäjiä tässä asi-
assa toimii edelleen poliittisis-
sa tehtävissä.

Vastuun kantajia ei ole, eikä 
varmaan tule.

Jouko Laakso (ps.)

Mitä hyvää on EU:ssa?

Perussuomalaiset rp:n XIII puoluekokous pidetään 
29.6-30.6.2019 alkaen klo 11.00   Tampereen messu- ja 
urheilukeskuksessa, Ilmailunkatu 20, 33900 Tampere.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Puoluekokouksessa ovat äänioikeutettuja kaikki ne 
puolueen jäsenet, jotka ovat maksaneet kuluvan vuoden 
jäsenmaksut 31.5.2019 mennessä, eikä edellisen vuoden 
jäsenmaksua ole laiminlyöty.

Huom! Äänioikeutetuilla jäsenillä tulee olla kuvallinen 
henkilökortti, passi tai ajokortti.

Kokoukseen tulee ilmoittautua 21.6.2019 mennessä 
puolueen kotisivujen kautta: www.perussuomalaiset.fi

Jussi Halla-aho Riikka Slunga-Poutsalo   
Puheenjohtaja Puoluesihteeri   
 

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

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

Toivo ei saata häpeään
SAIN olla puhumassa maaail-
manennätysjuoksija Olavi Sa-
losen kunniaksi paljastetun 
laatan julkistamistilaisuudes-
sa Noormarkussa. Koskettelin 
tietysti “Tankki” Salosen mai-
neikasta juoksijauraa ja urhei-
lun sekä yleensäkin liikunnan 
suurta merkitystä kaikinpuo-
liselle hyvinvoinnillemme. Lo-
puksi mainitsin juoksemiseen 
hyvin liittyen apostoli Paava-
lin kehottavan meitä kaikkia 
juoksemaan niin kuin se, joka 
saa voittopalkinnon. Ja Paavali 
jatkaa kilpailijan noudattavan 
itsehillintää kaikessa saadak-
seen vain katoavan seppe-
leen, mutta meillä kaikilla on 
mahdollisuus saada myös ka-
toamaton seppele. Näin tä-
män uskon tuoman sisällön ja 
TOIVON näkökulman saam-
me sisäistää urheillessamme 
ja liikkuessamme ja koko elä-
mässämme. Silloin olemme 
myös ehyitä ihmisiä, joilla ur-
heilun perimmäinen tarkoitus 
voi toteutua.

Juuri TOIVON tuoma nä-
köala onkin kannattelemas-
sa koko elämäämme. Onhan 
meille tuttua sanonta: ”Niin 
kauan kuin on elämää on TOI-
VOA!” Ja kristittyinä meidän 
TOIVOMME tarkoittaa suun-
tautumista sellaiseen tulevaan 
hyvään, jonka toteutuminen 
on varmaa. Se ei ole mitään il-
man asettamiamme erilaisia 
toiveita, joiden toteutuminen 
on täysin epävarmaa, kuten 
valitettavasti vain uuden halli-
tuksenkin monet aikomukset 
ovat ilman mitään varmuutta 
toteutumisesta. Onhan TOIVO 
uskon ja rakkauden rinnalla 
meidän kristillisyytemme pe-
ruspilareita.

Jokahetkistä todellisuuttam-
me on osallisuutemme Va-
pahtajamme Jeesuksen hank-
kimaan pelastukseen, joka 
vaikuttaa koko elämäämme. 
Sanoohan Jeesus tulleensa, 
että meillä olisi elämä ja jopa 
yltäkylläisyys. Eli saamme elää 
Jeesuksen osallisuudessa si-

säisesti rikasta ja antoisaa elä-
mää omista puutteistamme ja 
heikkouksistamme huolimat-
ta. TOIVO rakentuu uskolle ja 
näyttäytyy rakkaudessa eläen 
jo toteutuneen ja vielä edes-
sä olevan välisessä jännitys-
tilassa. 

Turhaan ei sanotakaan, että 
kristityllä on aina paremmat 
päivät edessäpäin eli siellä pe-
rillä iankaikkisessa elämäs-
sä, missä sitten ovat poissa ne 
kaikki vaivat ja ongelmat, jot-
ka eläissämme voivat meitä 
ahdistaa.

Totisinta totta ovat yhä edel-
leen Paavalin Korinttilaiskir-
jeen rakkauden korkean vei-
sun kuolemattomat sanat: 
“Näin pysyvät nyt usko, TOIVO 
ja rakkaus.” Nämä kolme, mut-
ta suurin niistä on rakkaus. Ja 
kerran sitten TOIVOMME saa 
täyttymyksensä!

 
Anssi Joutsenlahti
rovasti

Ei Isis-terroristeja Suomeen
EUROOPAN maat miettivät, 
mitä tehdä murskattuun isla-
milaiseen valtioon muuttaneil-
le asukkailleen ja näiden lapsil-
le, jotka ovat asuneet Syyrian ja 
Irakin alueilla olleessa valtios-
sa koko ikänsä - tai eivät muista 
muualla olleensakaan.

Suomen ei pidä vastaanottaa 
islamilaisesta valtiosta tulijoita, 
vaikka he olisivatkin Suomes-
ta lähteneet. He ovat valinneet 
lähteä Suomesta maahan, joka 
katsoo olevansa sodassa Suo-
men kanssa ja joko palvelleet is-
lamilaisen valtion armeijassa tai 
tukeneet sen sotatoimia siviili-
työntekijöinä. 

Koska Suomi on käytännössä, 
joskaan Suomen hallituksen sitä 
myöntämättä, sodassa islamis-
mia ja islamilaista valtiota vas-
taan, Isiksen joukoissa taistel-
leet ja sen sotatoimia tukeneet 
Suomen kansalaiset ovat syyl-
lisiä maanpetokseen. Mikäli he 
tulisivat Suomeen, heidät tuli-
si asettaa syytteeseen maanpe-
toksesta ja mahdollisista sotari-
koksista.

Islamilaisen valtion loppu ei 
tarkoita loppua vuodesta 2001 
jatkuneelle sodalle terroria vas-
taan, johon Suomi on osallistu-
nut sodan osapuolena vuodesta 
2002, jolloin suomalaiset soti-
laat lähtivät Afganistaniin “rau-
hanturvaajan” nimikkeellä. Isik-

sen joukoissa olleet Suomen 
entiset asukkaat eivät luovu is-
lamista ja mielipiteistään islami-
laisen valtion kaaduttua, vaan 
jatkavat taistelua Suomesta kä-
sin ja Suomessa, mikäli heidät 
tänne päästetään.

Suomen laki on tulkinnan-
varainen eli voimme tulki-
ta lakia niin, että muuttamalla 
Suomen vihollismaahan ja pal-
velemalla sitä islamilaiseen val-
tioon muuttaneet ovat luopu-
neet Suomen kansalaisuudesta 
ja menettäneet oikeuden pala-
ta Suomeen.

Niin sanotut “Isis-lapset”, jot-
ka eivät itse ole valinneet lähteä 

Suomesta islamilaiseen valti-
oon, ovat usein monikansalli-
sista perheistä, jolloin heillä on 
toisen vanhempansa kautta oi-
keus jonkin muun maan kansa-
laisuuteen. He ovat asuneet ja 
kasvaneet islamilaisessa valtios-
sa, eikä ole mitään syytä pääs-
tää “Isis-lapsiakaan” Suomeen – 
maahan, jota he eivät tunne ja 
jossa he ovat vieraan kulttuu-
rin alla. 

Suomen velvollisuus on suo-
jella suomalaisia, ei vihollisen 
kätyreitä.

Esa Paloniemi
Oulu

Maahanmuuton ongelmat
PAKOLAISUUS ja ihmisten hal-
litsematon liikehtiminen ovat 
aikamme suurimpia vitsauksia, 
joka asettaa maiden päättäjät 
vaikeaan asemaan. On itsestään 
selvää, että tähän tilanteeseen 
on saatava jokin pysyvä ratkai-
su. Kun ajatellaan, miten nope-
asti kaikki on muuttunut, ei ole 
pitkä aika siitä, kun meillä Suo-
messa oli ulkomaalaisia var-
sin vähän, mutta nyt emme ole 
säästyneet täällä pohjan perillä-
kään tältä pakolaisvyöryltä. 

Erilaiset kriisit ja sodat Lähi-
idässä ja Afrikassa ovat kiihdyt-
täneet ihmisten liikkeelle läh-
töä. Suurvalloille nämä sodat 
ovat hyvää bisnestä, aseita me-
nee kaupaksi - ja loppua ei näy. 
Niin kauan kun köyhyyttä, syn-
tyvyyttä ja naisten asemaa 
esim. Afrikassa ja yleensä kehi-
tysmaissa ei saada kuriin, niin ti-
lanne tuskin muuttuu. 

Tilanne on sellainen mones-
sa Länsi-Euroopan maassa, jos-
sa väestörakenne on muuttu-
nut huolestuttavaan suuntaan. 
Kantaväestön osuus pienenee 

suhteessa maahanmuuttajiin. 
Syy on mm. se, että esimerkik-
si muslimeilla syntyvyys on kor-
keampi kuin perussaksalaisil-
la. Sama ilmiö tulee näkymään 
kaikkialla, myös meillä Suomes-
sa. Tämä tulee vaikuttamaan 
ihan kaikkeen; kieleen, kulttuu-
riin ja uskontoon. Näin se vaan 
valitettavasti menee, jos kehi-
tystä ei saada pysäytettyä. 

Näistä asioista on näköjään 
vaikea puhua ja tosiasioita tun-
nustaa, voi tulla aika, jolloin 
niistä on jo myöhäistä puhua. 
Naapurimme Ruotsi on surul-
linen esimerkki siitä, mihin va-
paamielinen ulkomaalaispoli-
tiikka johtaa. Olemme jo EU:ssa, 
jossa on vapaa liikkuvuus. Mie-
lestäni Suomen pitäisi seurata 
Puolaa ja Unkaria - heidän tien-
sä pitäisi olla myös Suomen tie. 
Se takaisi edes vähän hidastetta 
tälle hulluudelle. 

Toivon Jussi Halla-Aholle roh-
keutta puolustaa näitä arvoja.

Tapio Pärnänen
Rantasalmi

Kaikilla on jotain annettavaa

Jälkilöylyt

VAALEISSA noin yksi kymme-
nestä ehdokkaasta pääsi Arka-
dianmäelle, päättäjien pöytiin. 
Useat ehdokkaat, kuten minä-
kin, ovat kuulleet, kuinka joku 
kertoo lohduttaakseen äänestä-
neensä heitä, rannalle jääneitä. 
Aikaa ja euroja kului, vain vali-
tut pääsivät tuulettamaan. Mitä 
jäi hävinneille käteen? Jotkut 
ovat masentuneita, allapäin.

Tätä se elämä on, yhtä kyp-
syyskoetta. Mikä lääkkeeksi, 
kun joku on masentunut? Hy-
vinvoinnin notkuvista pöydis-
tä nauttineita nuoriakin tapaa 
huolestuttavan paljon masen-
tuneina. On kiusaamista, näkö-
alattomuutta, ystävän puutetta, 
hiljaisia, allapäin koiraansa ta-

luttavia.  
Isoisäni oli alkoholisoitunut. 

Laskuhumalassa hän yritti lue-
tella, mitä hyvää hän oli joskus 
tehnyt - ja löysi yhden, oli osta-
nut nuorena siskolleen polku-
pyörän!

Paras lääke masennukseen 
onkin hyvän tekeminen jollekin, 
joka päivä. Kun päättää tehdä 
aamulla yhdenkin hyvän teon ja 
miettii, oikealla asenteella, mitä 
se voisi olla - ja tekeekin sen - 
silloin ei olla illalla masentunei-
ta. Pidetään päiväkirjaa tästä ja 
nähdään, että tämä toimii. 

Tuomo Isokangas
Nokia

Sanojen syöntiä jälleen 
se enteili,
ilmassa sakeana 
vappusatasia lenteli.
Aktiivileikkuri heti me 
puretaan,
näin äänestäjiin uskoa 
valetaan.
Kepu sanoi purkaminen 
ei käy äkkiä,
ensin tilalle uutta täytyy 
jotain keppiä.
Keskusta neuvotteluissa 
oli kovana,
kannattiko niille syksyllä 
salkut luvata.
Maakuntahimmelit esille 
taas kaivetaan,
monessa torpassa sille 
päätä puistellaan.

Salkun kahvaan 
vasemmalla kiire on,
kynnyskysymys ei 
välttämättä ehdoton.
Antti Rinne näyttävästi 
nuotteja pitelee,
tappion kärsinyt keskusta 
kun ohjailee.
Vihreät pääsi pelastamaan 
koko maailman,
tavan tallaajalla siinä 
rooli on maksajan.
Arvopohjaan vedoten 
persut pois suljetaan,
omien ”Risto Reippaiden” 
tempuista vaietaan.

Ari Saukko, Tervola

mailto:toimitus@perussuomalaiset.fi
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25 euron jäsenmaksuun sisältyy 
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Ilmainen näytenumero

Lahjatilaus (maksajan tiedot alle) tai jäsenhankkijan tiedot

Haluan tilata ainoastaan Perussuomalainen-lehden:

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

HETU JA KANSALAISUUS

AMMATTI / TOIMI / KOULUTUS
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PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS

Haluan liittyä Perussuomalaiset Naiset ry:n 
jäseneksi (ei erillistä jäsenmaksua). 
Jäsenyys edellyttää puolueeseen liittymistä.
Haluan liittyä Perussuomalaiset Nuoret ry:n jäseneksi 
(15-30-vuotiaat ilman jäsenmaksua.) Jäsenyys ei edel-
lytä puolueeseen liittymistä.

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

ILMOITA tilattavien lehtien määrä ja mihin tarkoitukseen 
lehdet ovat tulossa. Muista laittaa tilaukseen yhteystietosi ja 
lehtinippujen toimitusosoite. Laita mukaan myös vastaanotta-
jan puhelinnumero. 

Toimitus varaa itselleen oikeuden päättää lehtitilausten 
määrästä ja toimituksesta. Tilaukset täytyy lähettää halutun 
numeron aineistopäivänä. 

Aineistopäivät löytyvät perussuomalaisten nettisivuilta.

Perussuomalaisen 
nipputilaukset

Perus-
suomalainen-
lehteä voi tilata 
tapahtumiin ja 
yleiseen jakeluun 
uudesta 
osoitteesta.

Kokoukset ja 
tapahtumat

ILMOITA yhdistyksesi 
kokoukset ja 
tapahtumat lehden 
aineistopäivään 
mennessä osoitteella: 

tapahtumat@
perussuomalaiset.fi

Muista laittaa 
ilmoitukseen 
tapahtuman nimi, 
paikka, osoite, 
päivämäärä ja 
kellonaika. 

i

MAANANTAIAAMUNA klo 8.55 
saavun Porissa sijaitsevan Sa-
takunnan Elämän Leipä Sinul-
le ry:n pihaan. Pakkasta on 9 
astetta. Pihalla seisoo parikym-
mentä ihmistä, selvästi kylmis-
sään. Ruokajako alkaa kello 10. 
Osa näistä ihmisistä on tullut 
paikalle jo tunti sitten, kuten 
aina, oli sää mikä tahansa. Ruo-
kajako on heille myös sosiaali-
nen tapahtuma. Viikon aikana 
täällä käy noin 500 ihmistä ha-
kemassa ruokaa. Joillekin tämä 
on kirjaimellisesti elintärkeää. 
”Jos tätä ei olisi, en söisi mitään”. 
Pistää miettimään. Todella.

Tunnin aikana jakopistee-
seen on saatu laitettua esille vi-
hanneksia, leipää, lihaa, jauho-
ja, maitotuotteita ym. Sitten ovi 
aukeaa ja päästetään sisään en-
simmäiset jonottajat. Sisään as-
telee aivan tavallisia ihmisiä, il-
man mitään leimaa otsassaan. 
He keräävät kasseihinsa tyyty-
väisinä ruokatavaraa ja kiittävät 

Elintärkeää ruokaa

Lappilainen tehtaanpiippu 
parasta ilmastopolitiikkaa
ILMASTONMUUTOKSESTA paa-
saavien fundamentalistien halli-
tessa ilmatilaa on järjen äänelle 
valitettavan vähän tilaa tämän 
päivän ilmastohypetyksessä. 
Kun maailmaa katsoo puna-
vihreiden utopialasien lävitse, 
pakkaavat talouden ja ympä-
ristönsuojelun realiteetit unoh-
tumaan.

Jos punavihreät oikeasti halu-
aisivat torjua ilmastonmuutos-
ta, meidän tulisi rakentaa use-
ampikin sellu/paperitehdas 
tänne Lapin lukuisten Natura-
jänkien laitaan. Jos punavihreät 
idealistit oikein miettisivät, niin 
nämä tehtaat saisivat energian-
sa esimerkiksi Kemijoen Sierilän 
voimalaitoksesta, jonka turbii-
neille lisäpotkua antaisivat Vuo-
toksen tekoaltaaseen padotut 
tulvavedet. 

Tosiasiahan on, että jos suo-
malaiset eivät itse jalosta kan-
sallisomaisuuttaan eli vas-
tuullisesti ja kestävällä tavalla 
hoidettuja metsävaroja, joku 
muu sen tekee jossain muual-
la. Jos Suomessa ei valmiste-
ta paperia, sellua tai vaikkapa 
kartonkia, niin joku ne valmis-
taa muualla. Ja yhä useammin 
nämä Suomesta globalisaati-
on nimissä ulosliputetut tehtaat 
sijaitsevat vähemmän kehit-
tyneissä maissa, joissa ympä-
ristön- ja ilmastonsuojelu ovat 
vain tyhjiä sanoja. Maapallom-
me on yhteinen, eivätkä ilman-
saasteet tunnusta valtioiden ra-

joja. Torppaamalla tai ainakin 
kohtuuttomasti vaikeuttamalla 
Suomen metsävarojen vastuul-
lista käyttöä ammumme vain it-
seämme jalkaan. Häviäjiä ovat 
suomalainen hyvinvointiyhteis-
kunta ja varsinkin ilmasto, jota 
hyväntahtoiset idealistit ovat 
kaikessa yksinkertaisuudessaan 
yrittäneet suojella. 

Jo ilmastonsuojelunkin kan-
nalta kaikkien lappilaisten, ja 
varsinkin lappilaisten edunval-
vojien, tulisi suunnata tarmon-
sa esimerkiksi Kemijärven ja 
Kemin tehdashankkeiden edis-
tämiseen. Tämän edunvalvon-
nan tulee kattaa paitsi suoraan 
metsäteollisuuden hankkeet 
myös epäsuorasti yleensäkin 
teollisuuteen vaikuttavat toi-
met, kuten energiantuotanto. 
Realismia energiantuotannos-
sakin on, että vaikuttavinta il-
mastonsuojelua on panostaa 
vesivoimaan ja ydinvoimaan. 
Valitettavasti tammikuun tyve-
nillä tuulivoimaloiden propellit 
eivät pyöri, eivätkä silloin pyöri 
myöskään paperitehtaan linjat. 
Voimakas panostaminen suo-
malaiseen ja lappilaiseen teol-
lisuuteen sekä omavaraiseen 
energiantuotantoon on kaikes-
sa yksinkertaisuudessaan paras-
ta ilmastopolitiikkaa.

Timo Tolonen
kaupunginvaltuutettu (ps.)
Rovaniemi

lähtiessään. Tätä jatkuu noin pa-
rin tunnin ajan. 

Porin lisäksi yhdistyksellä on 
ruokajakoja muuallakin Sata-
kunnassa, eli työtä riittää. Ruo-
kaa saadaan lähialueiden liki 
30 kaupasta, vapaaehtoisvoi-
min hakien. Koko tämä homma 
pyörii vapaaehtoisvoimin, joista 
heistäkin osa on vähävaraisia. 
Porin kaupungilta yhdistys saa 
tukea, mutta tuen määrä on vä-

hentynyt. Lahjoitusvaroin teh-
dään paljon. 

Hyvinvointivaltiossa ei ruoka-
jakoa kuuluisi olla laisinkaan, 
mutta koska sellainen tällä het-
kellä on välttämätöntä, pitäisi 
valtion tukea sitä kaupunkien ja 
kuntien lisäksi. 

Tiina Klemelä-Ruohomäki
Siikainen

http://www.perussuomalaiset.fi/jasenyys
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kai.sorto@eduskunta.fi
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