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MATIAS TURKKILA
PÄÄTOIMITTAJA

■  PÄÄKIRJOITUS

OLIHAN ikimuistoinen vaali-ilta.

HISTORIALLINEN. Vapauttava. Tajunnan räjäyttävä. Ja se meni juuri sillä ta-
valla kuin perussuomalaisten vaali-illat voivat parhaimmillaan mennä. Aluksi 
ennakkoäänistä viidentoista prosentin erittäin kovat kannatuslukemat, ja sitten 
vaali-illan edetessä jatkuvasti paranevat numerot.
 
KUN puheenjohtaja Jussi Halla-aho saapui riemuitsevan juhlaväen keskelle, 
ei lopputuloksesta ollut enää epäselvyyttä. Poliittista historiaa, jälleen kerran. 
Hirmuinen voitto.
 
JYVÄSKYLÄN 2017 erkaantumisen haavat olivat vielä monella mielessä. Nyt 
niihin saatiin täysimääräinen hyvitys, ja ylikin. Perussuomalaiset vs Siniset -ot-
telu päättyi kansanedustajien määrässä mitattuna täysin käsittämättömään 
39-0 lopputulokseen.
 
VIIME vuosikymmenien aikoina on futiskisoissa muutaman kerran päästy vas-
taavansuuruisiin lukemiin – muun muassa silloin, kun mikrovaltio Fiji-saaret 
otteli Australiaa vastaan.
 
OLI siinä lopputuloksessa nieleskelemistä muillakin kuin sinisillä.
 
ANTTI RINNE (sd.) sai voittonsa, mutta kovin erilaisen, mitä hän itse toivoi. 
Sama katkera maku jäi suuhun kuin kokoomuksen Petteri Orpolla. Kumman-
kaan asema ei ole tällä hetkellä vakaa.
 
TULOS tiesi ex-pääministeri Juha Sipilän (kesk.) poliittisen uran päättymis-
tä. Hän sinnitellee eduskunnassa syksyn puoluekokoukseen saakka. Tulos tiesi 
myös ex-ulkoministeri Timo Soinin (sin.) poliittisen uran päättymistä.

+ + +

KOHTALOLLA näyttää olevan hivenen sarkasmintajua, ja se käyttää toisinaan 
perussuomalaisia ukkosenjohdattimenaan. Kun muu Suomi ennen vaaleja par-
kui pää punaisena lihansyönnin kauheuksista, kansa äänesti muina miehinä pe-
russuomalaisten kansanedustajaksi vanhan lihakauppiaan Mikko Lundénin 
Varsinais-Suomesta.

KUN todellisuuspakoisimmat vihreät hyökyivät autoilun kimppuun, eduskun-
taan nostettiin tyynen viileästi perussuomalainen romurallijärjestäjä Kristian 
Sheikki Laakso.

HEIDÄN lisäkseen vallan hirmuinen määrä muitakin uusia kansanedusta-
jia nousi perussuomalaisten eduskuntaryhmään. On yrittäjiä, turvallisuus- ja 
hoiva-alaa, insinöörejä, kauppatieteiden, politiikan, median ja ympäristöalan 
asiantuntijuutta. Löytyypä joukosta pastori ja aivan ehta joulupukkikin.
 
Sanna Antikainen, Vilhelm Junnila, Kaisa Juuso, Ari Koponen, Jari Koske-
la, Jouni Kotiaho, Juha Mäenpää, Jukka Mäkynen, Veijo Niemi, Mauri Pel-
tokangas, Sakari Puisto, Riikka Purra, Lulu Ranne, Mari Rantanen, Minna 
Reijonen, Jenna Simula, Riikka Slunga-Poutsalo, Ano Turtiainen, Sebas-
tian Tynkkynen, Veikko Vallin ja Jussi Wihonen vahvistavat uusina perus-
suomalaista eduskuntaryhmää. Ja sen perustella, mitä heistä tiedän, on meidän 
lupa odottaa heiltä varsin jykeviä puheenvuoroja.
 
+ + +

PERUSSUOMALAISIA yritettiin kuluneen vaalikauden aikana kaataa mitä 
kummallisimmilla skandaaleilla. Oli sauna-asumista, ikivanhaa gradua, äärikyt-
kösepäilyjä ja vaikka mitä. Mutta lopputulos oli kovin toisenlainen kuin minkä-
laiseksi vastapuolten poliittiset luonnemurhaajat olivat sen kuvitelleet. Sillä pe-
russuomalaiset eivät kaadu tehtailtuihin, keinotekoisiin kohuihin.
 
ON asia, jota ihmiset eivät anna anteeksi. Se on oman edun tavoittelu. Ken tätä 
syntiä tekee, ei anteeksi saa.
 
POLIITIKON tehtävä ei ole toimia ylhäisenä herrana tai rouvana. Poliitikon 
tärkein tehtävä on palvella kansalaisia. 

Ukkosenjohdatin

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho 
korosti vaali-iltana puolueväelle, että hyvä vaali-
tulos on työkalu, jolla perussuomalaiset pyrkivät 
edistämään äänestäjille tärkeitä yhteiskunnalli-
sia tavoitteita. - Äänestäjät ovat ladanneet meihin 
paljon toiveita ja odotuksia. Olkaamme niiden ar-
voisia! Me emme ole omalla asiallamme, vaan ää-
nestäjien asialla, Halla-aho sanoi.

”Tästähän tuli oikein ilon ja riemun päivä”
Perussuomalaisille huikea vaalivoitto:

PERUSSUOMALAISTEN vaa-
livalvojaisissa helsinkiläisessä 
Apollo Live Clubissa tunnelma oli 
korkealla eduskuntavaalien äänes-
tyspäivän iltana, kun puheenjoh-
taja Jussi Halla-aho saapui yöker-
hon esiintymislavalle puhumaan 
noin kello 23. Tuolloin vaalipäivän 
äänistä oli laskettu jo lähes 90 pro-
senttia perussuomalaisten kanna-
tuksen ollessa 17,7 prosenttia.

Halla-aho oli tuolloin itse nous-
sut jo koko maan ääniharavaksi. 
Hän sanoi puheensa aluksi, ettei 
ollut osannut odottaa näin hyvää 
tulosta.

- Osattiin, Halla-aholle vastattiin 
yleisöstä. 

Apollo Live Clubissa paikalla 
nähtiin useita perussuomalaisia 
eduskuntavaaliehdokkaita, puo-
luejohtoa, kansanedustajia ja mui-
ta puolueen aktiivijäseniä.

Hieno tekemisen 
meininki

Halla-aho kiitti puheensa aluksi 
koko puoluekenttää onnistuneesta 
vaalikampanjasta. 

- Haluan kiittää teitä siitä usko-
mattomasta työstä ja yhteishen-
gestä, jolla tämä puolue selvisi 
kriisistä puolitoista vuotta sit-
ten. Ja tästä vaalikampanjasta, jota 
meidän ei tarvinnut hävetä. Meillä 

Puheenjohtaja 
Jussi Halla-
aho ja puolue-
sihteeri Riikka 
Slunga-Pout-
salo ovat nyt 
myös kansan-
edustajia.
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”Tästähän tuli oikein ilon ja riemun päivä”
oli hienot ehdokaslistat, hienot ohjel-
mat ja hieno tekemisen meininki!

- Haluaisin mielelläni kiittää monia 
ihmisiä, mutta siitä listasta tulisi niin 
pitkä, että tämä ilta ei riittäisi. Torita-
pahtumissa perussuomalaisten kojun 
löysi aina helposti, koska ihmiset oli-
vat siellä, Halla-aho kertasi vaalikam-
panjan ja tapahtumien tunnelmaa. 

Joidenkin aika on 
muutaman vuoden 
kuluttua

Halla-aho muistutti, että koska vaa-
leissa vain pieni osa tulee valituk-
si, puolueen saama tulos tulisi nähdä 
kaikkien listoilla olleiden ehdokkai-
den tuloksena.

- Hyvin harva tulee valituksi omil-
la äänillään. Suurin osa läpimenneistä 
menee läpi listan kokonaisäänimää-
rällä, siis myös niiden äänillä, jot-
ka eivät tulleet tällä kertaa valituik-
si. Muistetaan tämä ja vietetään tämä 
ilta yhdessä. Muistetaan myös se, että 
politiikka vaatii pitkäjänteistä ajatte-
lua. Vaaleja tulee ja menee. Joidenkin 
aika ei ollut nyt, mutta se on muuta-

man vuoden kuluttua. 
Halla-aho sanoi, että vaalitulos ja 

sillä saatu poliittinen painoarvo on 
työkalu, jolla perussuomalaiset pyrki-
vät edistämään puolueen äänestäjille 
tärkeitä yhteiskunnallisia tavoitteita. 

- Äänestäjät ovat ladanneet meihin 
paljon toiveita ja odotuksia. Olkaam-
me niiden arvoisia! Me emme ole 
omalla asiallamme, me olemme ää-
nestäjien asialla, Halla-aho sanoi.

Puheensa lopuksi hän lainasi Uuno 
Turhapuro -elokuvista tutun vuori-
neuvos Tuuran lausetta:

- Tästähän tuli oikein ilon ja riemun 
päivä!

Ennakkoäänten 
tulos ei yllättänyt

Kolmisen tuntia aikaisemmin, en-
nakkoäänten julkistamisen jälkeen, 
perussuomalaisten järjestöjohtaja ja 
vaalipäällikkö, entinen puoluesihteeri 
Ossi Sandvik kertoi Suomen Uutisil-
le, että oli osannut odottaa hyvää vaa-
litulosta. 

Laskettujen ennakkoäänten perus-
teella perussuomalaisten kannatus oli 

sunnuntaina iltakahdeksalta 15,1 pro-
senttia, eli perussuomalaiset oli jo 
neljänneksi suurin puolue.

- Ei tämä ollut iso yllätys, Sandvik 
sanoi tyynesti. 

Hän on kokenut vastaavan tilanteen 
useita kertoja aikaisemmin. Sandvik 
tiesi, että ääntenlaskennan valmistu-
essa perussuomalaiset tulee jälleen 
kerran nousemaan. 

Sandvik muistutti, että perussuoma-
laiset on ennenkin ollut erittäin vahva 
varsinaisen vaalipäivän äänissä.

- Ei tarvitse mennä sen kauemmas 
kuin vuoden 2015 eduskuntavaalei-
hin. Silloin olimme ennakkoäänten 
perusteella kolmas, mutta varsinaisen 
vaalipäivän äänillä olimme Suomen 
suurin puolue. 

Jopa 22 uutta 
kansanedustajaa

Perussuomalaisten vaalivoitto al-
koi varmistua, mitä enemmän ääniä 
ehdittiin laskemaan. Lopulliseksi tu-
lokseksi tuli 17,5 prosentin kannatus, 
jolla perussuomalaisten eduskunta-
ryhmään valittiin yhteensä 39 kan-

sanedustajaa. Perussuomalaiset lisäsi 
kansanedustajapaikkojaan jopa 22:lla, 
eivätkä muut puolueet pystyneet täl-
laiseen nousuun. 

Apollo Live Clubilla nähtiin usei-
ta pitkän vaalikampanjan tehneitä 
ehdokkaita, jotka illan aikana saivat 
huomata, että heistä oli tullut kansan-
edustajia. Yksi heistä, Vaasan vaali-
piiristä valittu Mauri Peltokangas, 
sanoi olevansa erittäin kiitollinen ää-
nestäjille. 

Peltokangas keräsi lopulta huimat 13 
114 ääntä, mikä oli kolmanneksi eni-
ten kaikista perussuomalaisten eh-
dokkaista. Hänen edellään olivat vain 
Halla-aho sekä kansanedustaja Ville 
Tavio. Peltokangas suhtautui tulok-
seen silti nöyrästi.

- Nämä äänet tulivat puolueelle. 
Olen itse vain tehnyt duunia puolu-
een eteen ja vienyt viestiä eteenpäin. 
Tämä tulos kertoo siitä, että äänes-
täjät ovat samaa mieltä perussuoma-
laisten kanssa, Peltokangas sanoi. 

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT MATTI MATIKAINEN

Perussuomalaisille huikea vaalivoitto:

“Hieno tekemisen 

meininki!”



4 P e r u s s u o m a l a i n e n  4 / 2 0 1 9  •  w w w . p e r u s s u o m a l a i s e t . f i

Halla-aho istuu parlamenttikautensa loppuun ja osallistuu hallitusneuvotteluihin: 

Perussuomalaisten äänen on kuuluttava
Puheenjohtaja Jussi Halla-aho istuu Euroo-
pan parlamentin kautensa loppuun, heinä-
kuulle 2.7.2019 saakka. Tämän jälkeen hän ot-
taa kansanedustajan tehtävän muodollisesti 
vastaan. Sitä ennen edessä ovat hallitusneu-
vottelut. 
PERUSSUOMALAISTEN 
puheenjohtaja Jussi Halla-
aho kirjoittaa tiedotteessaan:

- Euroopan parlamentin ny-
kyinen mandaatti päättyy 
2.7.2019 eli hiukan yli kak-
si kuukautta uuden eduskun-
nan valinnan jälkeen. Olen 
päättänyt istua tämän kau-
den loppuun Euroopan parla-
mentissa, ja otan kansanedus-
tajan tehtävät muodollisesti 
vastaan 3.7. Siihen asti tilalla-
ni eduskunnassa toimii vara-
sijalle Helsingin vaalipiirissä 
jäänyt Mika Raatikainen.

Hän aikoo osallistua tiiviisti 
parlamenttiryhmien muodos-

tamista koskeviin neuvotte-
luihin Brysselissä sekä ennen 
toukokuun lopulla pidettäviä 
Euroopan parlamentin vaale-
ja että niiden jälkeen. 

- Näitä tehtäviä helpot-
taa se, että olen parlamen-
tin jäsen. Vastaavasti nämä 
velvollisuudet häiritsisivät 
osallistumistani valiokunta-
työskentelyyn eduskunnas-
sa. Koska varsinainen poliit-
tinen työ eduskunnassa ei ala 
ennen hallituksen muodos-
tamista, läsnäoloni kansan-
edustajana ei liioin ole välttä-
mätön kyseisten kuukausien 
aikana.

Ei hallitukseen hinnalla 
millä hyvänsä

Tällä ratkaisulla vältetään 
myös tilanne, että Suomi jou-
tuisi lähettämään Halla-ahon 
tilalle Euroopan parlament-
tiin uuden jäsenen kahdek-
si kuukaudeksi aikana, jolloin 
täysistunto- ja valiokunta-
työskentely on käytännössä 
jo loppunut. 

- Edelleen toimistoni henki-

lökunnalla on mahdollisuus 
työskennellä määräaikaisen 
työsopimuksensa loppuun. 
Ratkaisu ei vaikuta minun tai 
perussuomalaisten edellytyk-
siin osallistua hallitustunnus-
teluihin tai -neuvotteluihin, 
Halla-aho painottaa.

Perussuomalaisille tärkei-
tä ovat asiat, eivät puolueiden 
tai ihmisten nimet. Puolue on 
valmis yhteistyöhön kaikkien 
kanssa, mutta ei kenenkään 
kanssa millä hinnalla hyvän-
sä. Hallitusyhteistyön ehto-
na on, että perussuomalaiset 
pystyvät hallituksesta käsin 
edistämään kannattajilleen ja 
äänestäjilleen tärkeitä kysy-
myksiä.

- Meidän työkalujamme 
ovat maltillinen, kohtuullinen 
ja järkevä ilmastopolitiikka, 
joka ei sulje tehtaita Suomes-
sa ja aja niitä Kiinaan. Tiuk-
ka maahanmuuttopolitiik-
ka, joka suojelee suomalaisia 

työmarkkinoita, yhteiskun-
tarauhaa ja julkista taloutta; 
veropolitiikka, joka kannus-
taa työllistämään ja työllis-
tymään; koulutuspolitiikka, 
joka ei jätä lapsia ja nuoria 
heitteille; kriminaalipolitiik-
ka, joka rankaisee rikollisia 
eikä uhreja, Halla-aho listasi 
ennen eduskuntavaaleja.

Demarit kieltäytymässä 
yhteistyöstä?

Hallitusneuvotteluista on 
tulossa vaikeat, varsinkin 
kun suurimmaksi puolueeksi 
noussut sdp kiillottaa “arvo-
pohjaansa” ja yskii erityisesti 
perussuomalaisten suuntaan. 

- Heti vaalien jälkeen pu-
heenjohtaja Antti Rinne 
jopa kehuskeli iltapäiväleh-
dissä, että perussuomalais-
ten jättämisestä hallituksen 
ulkopuolelle on jo sovittu ää-
nestystuloksesta riippumat-

Hallitusyhteistyön 
ehtona on, että 

perussuomalaiset
pystyvät 

hallituksesta käsin
edistämään 

äänestäjilleen 
tärkeitä kysymyksiä.
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Vaaleista vaaleihin
POLITIIKKA on jatkuvaa valmistautumista seuraaviin vaa-
leihin, joista tärkeimmät – ainakin psykologisesti – ovat tietys-
ti eduskuntavaalit. Kampanja ei rajoitu vain vaaleja edeltäviin 
kuukausiin, vaan aiemmissa vaaleissa valitut kansanedusta-
jamme ja kunnanvaltuutettumme ovat kampanjoineet joka 
päivä tekemällä omaa työtään. Vaalipäivänä saadaan kansal-
ta sekä valtakirja tulevaan työhön että palaute tehdystä työstä.

EDUSKUNTAVAALIT menivät perussuomalaisten osalta 
paremmin kuin kukaan olisi osannut ennustaa. Viisi kuukaut-
ta sitten Taloustutkimuksen kysely antoi perussuomalaille 8,1 
% kannatuksen, jolla olimme kuudenneksi suosituin puolue. 
Huhtikuussa olimme nousseet 16,3 prosenttiin ja toiselle si-
jalle. Vaaleissa saimme 17,5 % kannatuksen ja hävisimme kär-
kisijan demareille vain 0,2 prosentilla. Varsinaisen vaalipäi-
vän äänissä olimme selkeästi suurin puolue.

VAALIEN jälkeen kaikki puolueet selittävät tuloksia omal-
ta kannaltaan parhain päin. Kuitenkin kaikki tietävät, että me 
olimme suurin voittaja. Puolitoista vuotta sitten perussuo-
malaisia oltiin kuoppaamassa ja meidän ennustettiin näivet-
tyvän marginaaliseksi ääriliikkeeksi. Pilkkaa, naureskelua ja 
virnistelyä tuli niin muiden puolueiden kuin median suunnal-
ta. Kesän 2017 hajotusoperaatiota ylistettiin ”mestarilliseksi 
peliliikkeeksi” ja ”täydelliseksi nöyryytykseksi” perussuoma-
laisiin jääneille.

TÄMÄ asetelma hitsasi perussuomalaiset yhteen. Olen osal-
listunut vaaleihin vuodesta 2007 lähtien, mutta koskaan en 
ole nähnyt sellaista henkeä ja sisua kuin talvella ja keväällä 
2019. Nostan nöyrästi hattuani kaikille ehdokkaille sekä pii-
rien ja paikallisyhdistysten aktiiveille, jotka tekivät mahdot-
tomasta totta.

PILKKAAJIEN hymyt alkoivat hyytyä kevään edetessä, ja 
paha sai palkkansa 14.4. Perussuomalaiset eivät ole tilapäinen 
häiriö puoluekartalla vaan ilmiö, joka on tullut jäädäkseen. 
Kaikki loikkarit putosivat surkeilla äänimäärillä eduskunnas-
ta, keskusta koki pahimman romahduksensa sataan vuoteen, 
ja itsensä jo pääministeripuolueeksi voidelleen kokoomuksen 
oli tyytyminen kolmanteen sijaan.

MENNEET on nyt kuitattu, ja katse on käännettävä nyky-
hetkeen ja tulevaan. Perussuomalaisten kanta hallitusyhteis-
työhön on sama kuin ennen vaaleja. Me menemme hallituk-
seen, jos meitä sinne pyydetään ja jos pystymme sieltä käsin 
edistämään niitä linjauksia, joiden vuoksi meitä on äänestetty. 
Jos meitä ei pyydetä hallitukseen, tai jos sinne pääsemisen eh-
doksi asetetaan takinkääntö ydinkysymyksissämme, me me-
nemme oppositioon ja tähtäämme siihen, että olemme suurin 
puolue vuonna 2023. Olemme yhteistyökykyisiä ja -haluisia, 
mutta emme ole ostettavissa.

JOTTA päätöksenteko muuttuisi haluamaamme suuntaan, 
ajattelutapojen on muututtava myös muissa suurissa puolu-
eissa. Paras tapa saada muut puolueet muuttumaan on pan-
na ne pelkäämään vaaleissa. Tämä on realistinen strategia ja 
sen toimivuus on osoitettu monissa muissa Länsi-Euroopan 
maissa, etenkin Tanskassa, Norjassa, Itävallassa, Saksassa ja 
Italiassa. Mitä enemmän muut puolueet kärsivät epäisän-
maallisesta politiikasta vaaleissa, sitä halukkaampia ne ovat 
siirtymään isänmaalliselle linjalle.

EUROOPAN parlamentin vaalit pidetään 26.5. On äärimmäi-
sen tärkeää, että perussuomalaisten kannattajat lähtevät san-
koin joukoin uurnille myös silloin. Me olemme osa Euroopan 
laajuista muutosta ja kokoamme suurempi toimija Euroopan 
parlamentissa. Mutta jos voitamme eurovaalit, sillä on myös 
suora psykologinen vaikutus kotimaan politiikkaan.

JUSSI HALLA-AHO
PERUSSUOMALAISTEN 
PUHEENJOHTAJA

■  KOLUMNI

Halla-aho istuu parlamenttikautensa loppuun ja osallistuu hallitusneuvotteluihin: 

Perussuomalaisten äänen on kuuluttava

ta. Tällainen suhmurointi on 
äänestäjien pettämistä, sanoo 
perussuomalaisten työmies 
Matti Putkonen.

Sdp:n johdolla Sipilän hal-
lituksen aloittama kansa-
laisia ja Suomen teollisuut-
ta kurittava ilmastopolitiikka 
vain kiihtyy ja sosiaalitur-
van rahoituspohjan romutta-
va maahanmuuttopolitiikka 
pahenee.

- Suomalaisilla on touko-
kuun 26. päivänä mahdol-
lisuus antaa vahva todelli-
nen kuitti näille demokratian 
ja kansanvallan häpäiseville 

”EU-parlamenttiin
tarvitaan vahva 

edustus puolustamaan 
suomalaisia ja ennen 
kaikkea suomalaista

teollisuutta.”

suhmuroijille, Putkonen sa-
noo viitaten eurovaaleihin.

Direktiivit 
hämmentävät kansaa

Koko EU-jäsenyytemme 
ajan eri hallitukset ovat pe-
rustelleet kansalaisia häm-
mentäneitä lakiesityksiään 
EU-direktiiveillä. Direktii-
vi on kuitenkin vain tavoi-
tetaso, josta tulee laki vasta 
kansallisen sovellutuksen 
kautta.

- Tämä sovellutusvaihe 
jää suomalaisessa demokra-
tiassa toteutumatta lähes 
kaikissa elämää säätelevis-
sä säännöksissä. Siksi meil-
lä ei saa syödä rantakalliol-
la perattua ahventa eikä se 
kelpaa edes kuopiolaisen 
Hanna Partasen kalaku-
kon täytteeksi leikkipuisto-
tätien leikkiohjekirjasään-
nöksestä puhumattakaan, 

Putkonen sivaltaa.

Maahanmuutto-
kriittisillä näytön 
paikka

Putkosen mukaan Suo-
men tuleva hallitus tulee 
perustelemaan kansaa ja 
teollisuutta kuristavan po-
litiikkansa EU-parlamentin 
ilmasto- ja maahanmuutto-
poliittisiin linjauksiin.

- Siksi jokaisen EU-, il-
masto- ja maahanmuut-
tokriittisen on aivan 
välttämättä mentävä ää-
nestämään. EU-parlament-
tiin tarvitaan vahva edustus 
puolustamaan suomalaisia 
ja ennen kaikkea suoma-
laista teollisuutta. Nyt on 
näytön paikka, toteaa Put-
konen.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT MATTI MATIKAINEN

Perussuomalaisille tärkeitä 

ovat asiat, eivät puolueiden 

tai ihmisten nimet.
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Vaalivoiton myötä eduskuntaan nousee jopa 
24 uutta perussuomalaisten kansanedusta-
jaa. Yhteensä perussuomalaisten ryhmässä 
on 39 kansanedustajaa. 

YRITTÄJÄTAUSTAINEN 
Veikko Vallin lunasti ennak-
ko-odotukset ja saavutti Pir-
kanmaalta eduskuntapaikan 
4 567 äänen voimalla. Vallin 
on toiminut perussuomalai-
sissa jo aikaisemmin, sillä hän 
oli 2003 mukana rakentamas-
sa nyrkkeilijä Tony Halmeen 
menestyksellistä vaalikam-
panjaa Helsingissä. 

Vallin lähtee hyvillä mielin 
parlamenttiin ajamaan koko 
kansan asioita. 

- Kansanedustajan tehtävä 
on elämänmuutos, joka tulee 
mielenkiintoiseen vaiheeseen 
omassa elämässäni. Eduskun-
nassa aion toimia kuten en-
nenkin, eli edistän niitä asi-
oita, joiden vuoksi minut on 

valittu, Vallin sanoo.
Hänen kärkiteemojaan ovat 

olleet erityisesti Suomen tur-
vallisuus, yrittäjien aseman 
parantaminen sekä vanhus-
tenhuollon tason nostaminen. 
Vallin sanoo yllättyneensä 
iloisesti omasta äänimää-
rästään, mutta perussuoma-
laisten vaalivoitto oli hänen 
mukaansa nähtävissä jo etu-
käteen. 

- Se on näkynyt jo pitkään 
vaaliteltoilla ja kaikissa puo-
lueen tilaisuuksissa. Väkeä on 
riittänyt. Perussuomalaiset 
nousivat voittoon siitä syys-
tä, että meillä on oikeita vaa-
liteemoja, jotka vaikuttavat 
ihmisten arkeen. Niille on ti-
lausta kansan parista, Vallin 

”Nyt meitä ei voi enää 
sivuuttaa päätöksenteossa”

Perussuomalaisten voitto oli nähtävissä vaaliteltoilla jo etukäteen:

sanoo. 

Kansan luottamus 
perussuomalaisiin 
palautui

Lapin vaalipiiristä edus-
kuntaan valittu kansainväli-
sen sairaanhoidon erityisasi-
antuntija Kaisa Juuso keräsi     
5 767 ääntä.

- Olen tyytyväinen omaan 
äänimäärääni ja tietysti myös 
perussuomalaisten kokonais-
tulokseen. Se kertoo siitä, 
että kansan luottamus perus-
suomalaisiin on palautunut. 
Puheenjohtaja Jussi Hal-
la-aholla on ollut tässä suuri 
merkitys. Vaalivoitto osoittaa 
myös, että perussuomalaisten 
kenttä ei ole lähtenyt niiden 
henkilöiden mukaan, jotka 
loikkasivat eduskuntaryh-
mästä kesällä 2017.

Perussuomalaiset profi-
loituivat näissä eduskunta-
vaaleissa muista puolueis-

ta erottuvalla, realistisella ja 
teollisuusmyönteisellä ilmas-
topolitiikalla.

- Ilmastoasiat tulivat sel-
keästi esille kentällä vaali-
kampanjan aikana. Samoin 
maahanmuutto erilaisine lie-
veilmiöineen huolestuttaa ih-
misiä. 

Juusoa kiinnostaisi jatkos-
sa vaikuttaminen erityisesti 
sosiaali- ja terveysvaliokun-
nassa. 

- Sen tarkemmin en ole vie-
lä miettinyt. Asiakysymyk-
sissä kykenen varmasti myös 
tarvittaessa tekemään yh-
teistyötä muiden puoluei-
den kansanedustajien kanssa. 
Katsotaan nyt ensiksi, miten 
hallitusneuvottelut lähtevät 
etenemään, Juuso sanoo. 

Medialla peiliin 
katsomisen paikka

Brother Christmas –hyvän-
tekeväisyyshahmona tun-

nettu yrittäjä Ari Koponen 
nousi ensiyrittämällään edus-
kuntaan Uudenmaan vaalipii-
ristä keräten 5 383 ääntä. 

- Nyt on hyvä fiilis. Vaali-
kampanjaa tein sen minkä 
ehdin, vuorotyön ja opintoje-
ni ohella. Tavoitteeni oli saa-
da 5 000 ääntä ja se raja meni 
jopa rikki. Kiitän kaikkia ää-
nestäjiä, Koponen sanoo iloi-
sena. 

Hän uskoo, että perussuo-
malaisten uudella ryhmällä 
on eduskunnassa vahvaa vai-
kutusvaltaa. 

- Se on hyvä asia myös hal-
litusneuvotteluja ajatellen. 
Toki meidän pitää pystyä te-
kemään hyviä päätöksiä myös 
yli puoluerajojen. 

Tulevaisuuden haasteista 
Koponen nostaa esille nuor-
ten hyvinvoinnin heikkene-
misen ja syrjäytymisen, jonka 
torjumiseksi Koponen aikoo 
toimia eduskunnassa. 

- Syrjäytyminen käy lopul-
ta kalliiksi valtiolle. Tämän 
vuoksi nuoriin tehtävät sat-
saukset ja ennaltaehkäise-
vät toimet kannattaa tehdä 
niin aikaisin kuin mahdollis-
ta. Kyse on arvovalinnoista 
ja viime kädessä päätöksistä, 
mihin halutaan ohjata rahaa. 
Syrjäytymisen ehkäisemiseen 

Tässä ovat 
perussuomalaisten 

uudet kansan-
edustajat!

Vammaiset ja 
omaishoitajat 
ovat lähellä 
Helsingistä 
kansanedus-
tajaksi valitun 
Mari Rantasen 
sydäntä.
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Perussuomalaisten voitto oli nähtävissä vaaliteltoilla jo etukäteen:
tarvittavaa rahaa voidaan lei-
kata yritystuista ja maahan-
muutosta, Koponen sanoo.

Suomalaiset 
halusivat 
muutosta

Perussuomalaisten jäm-
säläinen Jouni Kotiaho 
valittiin Keski-Suomen 
vaalipiiristä uudeksi kansan-
edustajaksi 2 881 äänellä.

- Tunnelma on hämmen-
tynyt ja sitä kovasti ilolla su-
lattelen. Kyllähän tämä on 
melkoinen elämänmuutos, 
Kotiaho tuumi tuoreeltaan.

Kotiaho asuu Jämsässä. 
Hän on leski sekä kuljetus-
alan yrittäjä. Kunnallispoli-
tiikan saralla hän on Jämsän 
kaupunginvaltuutettu, tekni-
sen lautakunnan puheenjoh-
taja ja kirkkovaltuutettu. 

- Kansa halusi muutoksia 
asioihin. Me tehtiin Keski-
Suomen vaalipiirin ehdokkai-
den kanssa mittava vaali- ja 
jalkatyö. Oltiin tosissamme ja 
kävimme kaikki pitäjät läpi 
monta kertaa, Kotiaho sanoi.

Kotiaho haluaa esittää kii-
toksen äänestäjille ja vaali-
työntekijöille. 

- Äänestäjille ja kaikille vaa-
lityötä tehneille nöyrä kiitos. 

Yksin en olisi tähän pystynyt. 
Me kaikki Keski-Suomen eh-
dokkaat teimme pyyteettö-
mästi yhteistyötä ihan lop-
puun asti.

Päättäjät 
unohtaneet 
suomalaisten asiat

Savo-Karjalan vaalipiiris-
tä eduskuntaan valittiin 5 805 
äänellä lähihoitaja, sairaan-
hoitajaopiskelija Sanna An-
tikainen. 

- Nyt on hyvä ja onnellinen 
fiilis. Nyt vain väsyttää, mut-
ta edessä olisi vielä yövuoro 
töissä. Olen yrittänyt tavoit-
taa työnantajaani, jos onnis-
tuisin siirtämään vuoron, An-
tikainen sanoi heti vaalien 
jälkeisenä maanantaina. 

Hän uskoo, että perussuo-
malaisten vaalivoiton taka-
na on ollut tyytymättömyyttä 
siihen, että päättäjät ovat si-
vuuttaneet tavallisen suoma-
laisen asiat. 

- Suomessa harjoitettu maa-
hanmuuttopolitiikka on hei-
kentänyt Suomen koko-
naisturvallisuutta ja siihen 
halutaan muutosta. Äänestä-
jien asialla tässä siis ollaan. 
39 perussuomalaista kansan-
edustajaa on niin vahva ryh-

mä, että ei meitä voi sivuuttaa 
päätöksenteosta, Antikainen 
sanoo. 

Antikaisen mukaan kansa-
laisten tulisi saada enemmän 
tietoa eduskunnan päätök-
senteosta.

- Minulla on tarkoituksena 
myös eri tavoilla pitää yhteyt-
tä äänestäjiin ja kertoa heille, 
mitä eduskunnassa tapahtuu.

Jenna Simula 

Jouni Kotiaho

Juha MäenpääAri Koponen

Ano Turtiainen Jukka MäkynenJari Koskela

Jatkuu seuraavalla 
aukeamalla

Tässä ovat 
perussuomalaisten 

uudet kansan-
edustajat!

Mauri 
Peltokangas 
sai onnit-
telusuukon 
kerättyään 
hurjan ääni-
saaliin.
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Veijo Niemi

Veikko Vallin

Vilhelm Junnila

Kaisa Juuso

JYVÄSKYLÄLÄINEN konkaripo-
liitikko Toimi Kankaanniemi jät-
tää eduskunnan saatuaan 2 485 
ääntä. Hänen tilalleen eduskun-
taan nousee uutena jämsäläi-
nen Jouni Kotiaho, joka keräsi   
2 881 ääntä.

Teuvo Hakkarainen iloitsee 
oman vaalipiirinsä ja koko puo-
lueen vaalivoitosta.

- Tämä on suuri voitto siitä, 
että kanveesista lähdettiin liik-
keelle puolueen hajaannuksen 
jälkeen vuonna 2017. Kannatus 
kävi jopa kuudessa prosentissa. 
Siitä on noustu.

- Jussi Halla-aholle annan kii-
toksen hyvistä esiintymisistä. 
Meillä on selkeät linjaukset ja 
ne ovat purreet. Jos vaalikamp-
pailu olisi jatkunut vielä pari 

viikkoa, niin me olisimme suu-
rin puolue, Hakkarainen analy-
soi perussuomalaisten vaalival-
vojaisissa Jyväskylässä.

”Meillä ei ole tehty 
höttöpolitiikkaa”

Hakkaraisen mukaan perus-
suomalaiset eivät ole sortuneet 
sdp:n puheenjohtaja Antti Rin-
teen tapaan katteettomaan lu-
paukseen ”vappusatasesta” eli 
sadan euron nettokorotuksesta 
alle 1 400 euron eläkkeisiin.

- Meillä ei ole tehty höttöpo-
litiikkaa. Emme ole koettaneet 
repiä rahaa taivaalta. Tyhjästä 
on huono nyhjästä. Suu säkkiä 
myöten, Hakkarainen toteaa.

Keski-Suomi on Manner-Suo-

”Tämä oli suuri voitto”
Keski-Suomen äänikuningas Teuvo Hakkarainen:

Perussuomalaiset säilyttivät kaksi paikkaansa 
Keski-Suomen vaalipiirissä. Viitasaarelainen perus-
suomalaisten kansanedustaja Teuvo Hakkarainen oli 
Keski-Suomen vaalipiirin äänikuningas 8 036 äänellä 
ja uusi pestinsä.

Suomesta tehtävä 
jälleen turvallinen maa

Vaasan vaalipiiristä edus-
kuntaan noussut Mauri Pel-
tokangas keräsi hurjan ääni-
määrän, 13 114 ääntä, mikä on 
perussuomalaisista kolman-
neksi eniten. 

Seuraavalla eduskuntakau-
della Suomella on edessään 
suuria haasteita, joista Pelto-
kangas nostaa esille heikenty-
neen turvallisuustilanteen.

- Suomesta on tehtävä jäl-
leen turvallinen maa kaikille. 
Jokainen varmasti ymmärtää, 
mitä tarkoitan ja mistä syistä 
turvallisuus on laskenut, Pel-
tokangas sanoo.

Peltokangas uskoo, että pe-
russuomalaiset saa hyvän 
ja tiiviin eduskuntaryhmän, 
joka puolustaa vahvasti suo-
malaisten etua eduskunnas-
sa. Peltokangas lupaa myös 
tehdä lakialoitteita sekä tie-
dottaa jatkossa äänestäjille 
asioiden etenemisestä edus-
kunnassa.

men kolmanneksi pienin vaa-
lipiiri Satakunnan ja Lapin jäl-
keen. Kahden paikan saaminen 
yhteensä kymmenen keski-
suomalaisen kansanedusta-
jan joukkoon on hyvä saavu-
tus. Hakkarainen haluaa kiittää 
äänestäjiä ja perussuomalaisia 
vaalityöntekijöitä.

- Kovasti kiitoksia perussuo-
malaiselle kenttäväelle uhrau-
tuvaisesta kenttätyöstä ja ää-
nestäjille paljon kiitoksia, että 
vielä luotitte, Hakkarainen kiit-
telee.

Perussuomalaisista kansan-
edustajista paikkansa uusivat 
myös Juho Eerola, Ritva Elomaa, 
Laura Huhtasaari, Olli Immonen, 
Arja Juvonen, Rami Lehto, Jani 
Mäkelä, Leena Meri, Mika Niikko, 
Tom Packalén, Jari Ronkainen, 
Sami Savio, Ville Tavio ja Ville 
Vähämäki. 

■ TEKSTI JA KUVA MIKA RINNE

- Mielestäni politiikkaa pi-
täisi muutenkin tehdä enem-
män läpinäkyväksi kansalai-
sille. Äänestäjille pitää entistä 
paremmin kertoa, millaisia 
aloitteita kansanedustaja on 
tehnyt, miten asiat ovat edis-
tyneet tai miksi ne ovat tys-
sänneet.

Vastuullista ja 
napakkaa politiikkaa

Perussuomalaisten linja on 
kirkas ja helppo ottaa vas-
taan. Olemme myös Suomen 
paras kenttäpuolue, Helsin-
gistä kansanedustajaksi va-
littu Mari Rantanen arvioi 
vaalimenestystä sunnuntai-
iltana.

Rantanen keräsi vaaleissa 
2 924 ääntä.

- Perussuomalaisten kär-
kiehdokas oli myös Helsin-
gistä, joten hän vei kaikilta 
ääniä, mutta samalla paran-
si muiden ehdokkaiden mah-
dollisuuksia. Olen tyytyväi-
nen vaalitulokseen, Rantanen 
sanoo.

Rantanen sanoo, että pe-
russuomalaiset voivat tehdä 
oman linjansa mukaista poli-
tiikkaa sekä hallituksessa että 

oppositiossa.
- Tämä vaalitulos tarkoittaa 

sitä, että perussuomalaisia ei 
voi enää sivuuttaa päätöksen-
teossa. Samalla se tosin vaatii 
meiltäkin vastuullista ja na-
pakkaa politiikkaa.

Halla-aho palasi 
europarlamentista

Helsingistä eduskuntaan 
palaa yhden europarlament-
tikauden jälkeen perussuo-
malaisten puheenjohtaja Jus-
si Halla-aho (30 596 ääntä). 
Hänet. Hänet valittiin edus-
kuntaan ensimmäisen kerran 
jo 2011. 

Muut uudet perussuoma-
laisedustajat ovat Varsinais-
Suomen vaalipiiristä yrittäjä 
Vilhelm Junnila (10 788 ään-
tä) ja kauppias Mikko Lun-
dén (4 500), Satakunnan vaa-
lipiiristä pastori, yrittäjä Jari 
Koskela (4 324), Uudenmaan 
vaalipiiristä perussuomalais-
ten puoluesihteeri, yrittäjä 
Riikka Slunga-Poutsalo 
(4 266) ja poliittinen suunnit-
telija Riikka Purra (5 960), 
Vaasan vaalipiiristä kirves-
mies Jukka Mäkynen 
(3 864) ja koneinsinööri Juha 

Mäenpää (6 915), Savo-Kar-
jalan vaalipiiristä farmaseut-
ti Minna Reijonen (4 874) ja 
yrittäjä Jussi Wihonen 
(5 748), Pirkanmaan vaalipii-
ristä rikosylikonstaapeli 
Veijo Niemi (3 709) ja poliit-
tinen suunnittelija, filosofian 
tohtori Sakari Puisto 
(4 837), Kaakkois-Suomen 
vaalipiiristä yrittäjä Ano 
Turtiainen (3 264) ja kier-
rätysalan yrittäjä Kristian 
Laakso (5 647), Oulun vaali-
piiristä yrittäjä, opiskelija 
Sebastian Tynkkynen 
(9 271) ja tradenomi Jenna 
Simula (9 197) sekä Hämeen 
vaalipiiristä diplomi-insinöö-
ri Lulu Ranne (7 812).

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT MATTI MATIKAINEN 
      JA PS ARKISTO

Jatkoa edelliseltä 
aukeamalta

Perussuomalaisten 
suosio näkyi erityisesti 
toritapahtumissa, jotka 
keräsivät ennätysylei-
sön ympäri maata.
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Sakari Puisto

Sanna Antikainen

Sebastian TynkkynenMikko Lundén Riikka PurraJussi Wihonen

Kristian LaaksoMinna Reijonen Riikka Slunga-PoutsaloLulu Ranne

Toimi Kan-
kaanniemi 
onnitteli 
Teuvo Hakka-
raista Keski-
Suomen 
äänikunin-
kuudesta.

Tässä ovat 
perussuomalaisten 

uudet kansan-
edustajat!
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Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi 
Halla-aho kehottaa kansallismielisiä ja EU-
kriittisiä vaaliuurnille kevään eurovaaleis-
sa. – Äänestämättä jättäminen on yhtä huo-
no vaihtoehto kuin liittovaltiopuolueiden 
äänestäminen, muistuttaa puolueen EU-
vaaliohjelman esitellyt Halla-aho.
PERUSSUOMALAISTEN 
eurovaaliohjelman esitel-
lyt puheenjohtaja Jussi Hal-
la-aho toteaa, että vaikka pe-
russuomalaisilla on syytä olla 
tyytyväisiä eduskuntavaalien 
tuloksiin, katse on jo siirrettä-
vä tulevaisuuteen.

- Nyt on mentävä eteenpäin 
ja pidettävä pyörät pyörimäs-
sä. Euroopan parlamentin 
vaalit järjestetään reilun kuu-
kauden kuluttua. Äänestysak-
tiivisuuden kannalta olisi ol-
lut hyvä, että nämä vaalit olisi 
pidetty yhdessä eduskunta-
vaalien kanssa, mutta tämä ei 
valitettavasti kaikille puolu-
eille sopinut.

Äänestäminen 
on tärkeää

Viime eurovaaleissa äänes-
tysprosentti jäi 40 prosentin 
tuntumaan. Halla-aho valit-
telee laimeaa äänestysintoa, 
koska EU-lainsäädäntö sitoo 
Suomea ja on siten osa koti-
maan lainsäädäntöä.

- Me haluamme vakuuttaa 
erityisesti EU-kriittiset kan-
salaiset siitä, että äänestämät-
tä jättäminen eurovaaleis-
sa on yhtä huono vaihtoehto 
kuin liittovaltiopuolueiden 

äänestäminen. Haluamme ko-
rostaa myös sitä, että osana 
suurta, kansallismielistä ryh-
mittymää me olemme paljon 
kokoamme isompi vaikuttaja 
eurooppalaisessa keskustelus-
sa ja päätöksenteossa, Halla-
aho sanoo.

Perussuomalaiset 
osaksi Euroopan 
muutosta

Kansallismieliset puolueet 
ovat monissa maissa nousseet 
marginaalista suuriksi puo-
lueiksi ja jopa hallitukseen. 
Suunta on muuttumassa Eu-
roopassa. Halla-aho sanoo, 
että perussuomalaiset halua-
vat olla osa tätä muutosta.

- Myös perinteiset valtavir-
tapuolueet ovat tulleet lähem-
mäksi sitä ajattelutapaa, jota 
perussuomalaiset edustavat. 
Oltiin EU-jäsenyyden mielek-
kyydestä mitä mieltä tahansa, 
vaihtoehtoina eivät enää ole 
pelkästään joko eroaminen tai 
syvempi liittovaltio.

- Euroopassa vahvistuu se 
ajattelutapa, että EU:n pitää 
olla työkalu, joka tuottaa li-
säarvoa jäsenmaille ja niiden 
kansalaisille, sen sijaan, että 
se on Saksan ja Ranskan do-

EU:n pitää tuottaa 
lisäarvoa jäsenmaille ja 
niiden kansalaisille

Perussuomalaiset lähtevät eurovaaleihin kansallinen etu edellä:

HYVÄKSYIMME säännöt vää-
rinkäytösten ilmoittajien suo-
jelemiseksi. Uudistuksella py-
ritään suojelemaan ilmoittajia 
kostotoimenpiteiltä, kuten irti-
sanomisilta ja alempiin työteh-
täviin siirtämisiltä. Säännöillä 
suojataan myös ilmoittajien lä-
hipiiriä, kuten työkavereita ja 
sukulaisia. Ilmoittajille taataan 
suojatut kanavat, joiden kautta 
epäkohdista voidaan raportoi-
da. Ilmoituksen voi tehdä joko 
organisaation sisällä tai vaihto-

ehtoisesti suoraan viranomai-
sille.

Jos väärinkäytöksiä havaitse-
vat voivat luottaa ilmoitusten 
asianmukaiseen käsittelyyn, he 
todennäköisemmin myös te-
kevät sen. Tällöin rikollinen toi-
minta, joka saattaa aiheuttaa 
suuriakin taloudellisia mene-
tyksiä yhteiskunnalle ja julki-
selle edulle tai yksityisille yri-
tyksille, saadaan selvityksen 
kohteeksi ajoissa. 

Keskustelimme myös EU-vaa-

lien suojaamisesta mahdollisil-
ta kyberturvallisuusuhilta. Ulko-
puoliset toimijat, kuten vieraat 
valtiot tai jopa yksittäiset pa-
hantekijät, voivat pyrkiä vai-
kuttamaan vaalitulokseen 
esimerkiksi levittämällä disin-
formaatiota teknisiä työkaluja 
hyödyntäen tai tietomurtojen 
tai palvelunestohyökkäysten 
avulla. 

Motiivina tällaisessa toimin-
nassa voi olla myös pyrkimys 
vaikuttaa mielikuvaan vaalien 

Vaalikauden viimeisen 
täysistunnon poimintoja 

luotettavuudesta. Kansalaisten 
luottamusta poliittiseen järjes-
telmään on vahvistettava, jotta 
huolestuttavan alhaalle mones-
sa maassa vajonnut äänestys-
aktiivisuus saadaan jälleen nou-
suun, totesin täysistunnon 
keskustelussa. 

Hyväksyimme parannuksia sa-
tunnaisessa tai lyhyessä työsuh-
teessa olevien työntekijöiden 
oikeuksiin. Säännöillä vahvis-
tetaan avoimuutta työehtojen 
suhteen. Työntekijöiden on en-
simmäisestä työpäivästä lähtien 
oltava tietoisia työtehtävistään, 
palkasta ja työsuhteen sekä 
työpäivien kestosta. 

Pääsimme sopuun tieliiken-
teen turvallisuutta lisäävän 
teknologian käyttöönotosta. 
Tavoitteena on vähentää lii-

kenneonnettomuuksia ja niis-
tä johtuvia loukkaantumisia 
ja kuolemantapauksia. Touko-
kuusta 2022 lähtien uusissa 
henkilö- ja pakettiautoissa, re-
koissa ja linja-autoissa on olta-
va useita turvallisuutta paranta-
via teknologioita, kuten älykäs 
nopeusavustin, joka ilmoittaa 
kuljettajalle nopeusrajoituksen 
ylittymisestä. Muita ajoneuvoi-
hin sisällytettäviä teknologioita 
ovat kehittynyt hätäjarrutusjär-
jestelmä, kuljettajan väsymyk-
sestä ja tarkkaavaisuudesta 
varoittava järjestelmä, peruu-
tustutka ja onnettomuustieto-
tallennin, eli ns. musta laatikko. 

Tiukensimme sääntöjä kos-
kien eräiden vaarallisten ke-
mikaalien myyntiä. Tavoittee-
na on vaikeuttaa kotitekoisten 

minoima suurvaltaprojek-
ti ja rahansiirtokoneisto. Täl-
le ajattelutavalle ennustetaan 
hyvää menestystä toukokuun 
vaaleissa, mutta se edellyttää, 
että itsenäisten kansallisvalti-
oiden ystävät menevät äänes-
tämään.

Halla-ahon mukaan perus-
suomalaisten vähimmäista-
voitteena on säilyttää nykyi-
set kaksi meppiä.

- Jos kansalaiset lähtevät 
liikkeelle, meillä on mahdol-
lisuus kasvattaa edustajiem-
me määrää. Eduskuntavaalit 
osoittavat, että tähän on edel-
lytykset.

Loppu liittovaltio-
kehitykselle

Halla-aho esittelee lyhy-
esti perussuomalaisten vaa-
liohjelman keskeiset kohdat. 
Suomen pitää ensinnäkin ir-
rottautua mallioppilaan roo-
lista, puolustaa omia intresse-
jään ja etsiä tapauskohtaisesti 
liittolaisia tavoitteidensa edis-
tämiseksi.

- Komission poliittista pää-
tösvaltaa tulee kaventaa. Ha-
luamme lisätä päätöksenteon 
hallitustenvälisyyttä ja kas-
vattaa jäsenmaiden hallituk-
sia edustavan neuvoston roo-
lia päätöksenteossa. Suomen 
tulee suhtautua hyvin kriitti-
sesti määräenemmistöpäätös-
ten lisäämiseen ja puolustaa 
yksimielisyysvaatimusta. Täl-
lä tavoin voidaan jarruttaa ko-
mission villeimpiä liittoval-
tiosuunnitelmia.

- Haluamme irrottaa työ-
voiman vapaan liikkuvuuden 

sisämarkkinoiden ”neljäs-
tä vapaudesta”. Se synnyttää 
suuria ongelmia sekä lähtö-
maissa että vastaanottavissa 
maissa, ja oli Brexitin keskei-
nen syy, Halla-aho toteaa.

Hallittu mekanismi 
eurosta eroamiselle

Euro on epäonnistunut yh-
teisvaluutta sekä rakenteel-
taan että kokoonpanoltaan.

- Kreikan katastrofi 10 vuot-
ta sitten osoitti, että eurosta 
saadaan toimiva vain syven-
tämällä integraatiota ja yh-
teisvastuullisuutta. Me emme 
kuitenkaan halua syventää in-
tegraatiota ja yhteisvastuul-
lisuutta, koska tämä tarkoit-
taa, että suomalaisilla on yhä 
vähemmän sanomista itseään 
koskettavien lakien ja omien 
veroeurojensa käyttöön.

- On luotava hallittu meka-
nismi jäsenmaan eroamiselle 
tai erottamiselle yhteisvaluu-

tasta, Halla-aho sanoo.

EU laitettava 
laihdutuskuurille

EU:n taloudenpito ei kes-
tä päivänvaloa, mistä osoituk-
sena ovat jatkuvat moitteet 
Euroopan tilintarkastustuo-
mioistuimelta. Halla-ahon 
mielestä Suomen tulee vas-
tustaa EU:n pyrkimyksiä lisä-
tä niin sanottujen omien va-
rojen osuutta budjetissaan.

- Näitä omia varoja kerättäi-
siin erilaisilla ”EU-veroilla.” 
EU-budjetin kontrolli on pi-
dettävä jäsenmaiden käsissä.

Suomi on pysyvästi EU:n 
nettomaksaja. Perussuomalai-
set vastustaa jäsenmaksujen 
korotusta Brexitin varjolla.

- Kannatamme myös tuntu-
via säästöjä esimerkiksi EU:n 
ulkosuhdehallinnosta, alu-
eiden komiteasta, talous- ja 
sosiaalikomiteasta, kehitys-
avusta, Turkille maksettavista 

Riikka Slunga-
Poutsalo, Jussi 
Halla-aho ja 
Matti Putko-
nen perus-
suomalaisten 
tuumaustun-
nilla.
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räjähteiden valmistusta ja eh-
käistä siten terrorismia. Vuosi-
en 2015-2017 välillä EU-mais-
sa tapahtuneista terrori-iskuista 
40 prosentissa käytettiin hyväk-
si kotitekoisia räjähteitä. Pää-

timme myös, että Facebookin 
kaltaisten internet-yhtiöiden 
on poistettava terroristinen ma-
teriaali tunnin sisällä siitä, kun 
viranomaiset ovat antaneet 
poistamiskäskyn. Jos yritykset 

toistuvasti rikkovat lakia, nii-
tä voidaan sakottaa jopa 4 pro-
senttia niiden kokonaisliike-
vaihdosta.

Maahanmuuttoon ja rajatur-
vallisuuteen liittyvät aiheet oli-
vat myös esillä. Päätimme pe-
rustaa pysyvän 10 000 hengen 
suuruisen rajavartijajoukon 
EU:n ulkorajoille vuoteen 2027 
mennessä. Uudistetun EU:n vii-
sumisäännöstön myötä EU:hun 
luodaan viimein mekanismi, 
jonka avulla viisumipolitiikkaa 
voidaan käyttää kannustamaan 
tai pakottamaan EU:n ulkopuo-
lisia maita tekemään yhteistyö-
tä kansalaistensa palautuksissa 
ja takaisinotoissa. 

Suomen poliittiset virkanimi-
tykset, joita Juha Sipilä lupauk-
sistaan huolimatta päätti jat-

kaa, nousivat keskusteluissa 
esiin. Meppikollegani Indrek Ta-
rand kritisoi menettelyjä tode-
ten: ”Tämän toimikauden aikana 
meillä on ollut kahdeksan nimi-
tystä Euroopan tilintarkastustuo-
mioistuimeen ja Irlantia lukuun 
ottamatta kaikki näistä ovat ol-
leet poliittisia nimityksiä – ja mi-
nun on korostettava, että yhä 
useammat niistä tapahtuvat uu-
sien tai itäisen Euroopan jäsen-
valtioiden toimesta, mukaan lu-
kien Viro, Suomi ja Unkari.”

Muita aiheita vaalikauden vii-
meisessä täysistunnossa olivat 
mm. brexitin lykkäys, Euroopan 
finanssivalvontajärjestelmän 
vahvistaminen rahanpesun tor-
jumiseksi, tuotteiden kaksois-
laatu, unionin avaruusohjelma, 
oliiveja koskeva kansainvälinen 

sopimus ja kalavarojen säilyttä-
minen sekä meriekosysteemien 
suojeleminen teknisten toimen-
piteiden avulla. 

Tulevat Euroopan parlamentin 
vaalit ovat ratkaisevan tärkeät, 
sillä EU on maahanmuuttokrii-
sin ja brexitin myötä tienhaaras-
sa. Muistakaa käyttää äänioike-
uttanne! 

Ennakkoäänestys toimitetaan 
kotimaassa 15.-21.5.2019 ja ul-
komailla 15.-18.5.2019. Varsi-
nainen vaalipäivä on sunnuntai 
26.5.2019

Pirkko Ruohonen-Lerner, 
PS/ECR

Kirjoittaja on porvoolainen 
Euroopan parlamentin jäsen

lähentymistuista sekä Stras-
bourgin ja Brysselin täysis-
tuntorallista, Halla-aho sum-
maa.

Hallitsematon 
maahanmuutto 
pysäytettävä

Maahanmuuton merkitys-
tä Euroopalle tuskin tarvitsee 
perustella. Halla-aho muis-
tuttaa neljän vuoden takaises-
ta turvapaikanhakijoiden aal-
losta.

- Vuosi 2015 osoitti myös, 

miten kädetön EU on ongel-
mien ehkäisemisessä ja rat-
kaisemisessa. Tilanne saatiin 
hallintaan vain ja ainoas-
taan yksittäisten jäsenmaiden 
päättäväisellä toiminnalla.

- Haluamme uudistaa 
Schengenin rajasäännöstöä 
siten, että sisärajavalvonta 
voidaan ottaa käyttöön ilman 
aikarajoitteita ja pelkästään 
jäsenmaan oman harkinnan 
perusteella. Tämä on myös 
paras tapa puolustaa Scheng-
en-aluetta. Jos ihmiset koke-
vat, että se palvelee laitonta 
siirtolaisuutta ja rajat ylittä-
vää rikollisuutta, sen suosio ja 
legitimiteetti rapistuvat.

Väestöräjähdys Afrikassa 
ja Lähi-idässä takaavat, että 
muuttopaine Eurooppaan 
voimistuu tällä vuosisadal-
la. Halla-ahon mielestä ongel-
maa ei voi ratkaista millään 
taakanjakomekanismeilla.

- Kehitysyhteistyössä pitää 
tapahtua laadullinen muu-

tos niin, että se tukee kestä-
vää kehitystä Afrikassa. Pa-
kolaisleirien ylläpitoon on 
osoitettava resursseja. Sosiaa-
liturvaan liittyviä vetotekijöi-
tä pitää karsia. Ulkorajojen yli 
laittomasti pyrkivät ihmiset 
tulee johdonmukaisesti pa-
lauttaa lähtösatamiin sen si-
jaan, että heidät tuodaan Eu-
rooppaan.

Kotimaista maa-
taloutta ja teollisuutta 
puolustettava

Suomen tulee EU:ssa puo-
lustaa kotimaista maa- ja met-
sätaloutta, samoin kotimaista 
ruuantuotantoa esimerkiksi 
elintarvikkeiden halpatuon-
tia vastaan.

- Teollisuuden osalta pe-
russuomalaiset ajavat euro-
vaaliohjelmassaan samoja ta-
voitteita ja periaatteita kuin 
kansallisessakin politiikassa: 
jo ilmastosyistä tehtaanpii-

put on pidettävä siellä, mis-
sä päästöt ovat vähäisimmät. 
Teollisuutta ei pidä ajaa sin-
ne, missä se saastuttaa eniten, 
Halla-aho painottaa.

Hän korostaa, että Suomen 
pitää EU:n jäsenenä ajaa hiili- 
tai ilmastotulleja.

- Tulleilla nostettaisiin eko-
logisesti huonoimpien vaihto-
ehtojen hintaa ja ohjattaisiin 
kulutusta ilmastoystävälli-
sempiin vaihtoehtoihin. Sa-
malla sillä suojeltaisiin suo-
malaista ja eurooppalaista 
tuotantoa.

Kansallismieliset 
puolueet menestyivät 
jo viime vaaleissa

Halla-aho muistuttaa, että 
jo vuoden 2014 eurovaaleis-
sa kansallismieliset puolueet 
menestyivät paremmin kuin 
koskaan aiemmin.

- Menestystä ei kuiten-
kaan pystytty täysin hyödyn-

tämään, vaan varsin lähellä 
toisiaan olevat puolueet ja-
kaantuivat EU-parlamentissa 
ainakin neljään eri ryhmään.

Suurin syy hajaannukselle 
oli se, että kyseiset puolueet 
olivat enemmän tai vähem-
män politiikan marginaalis-
sa omissa kotimaissaan, ja ne 
pelkäsivät leimautuvansa liit-
toutumalla toistensa kanssa.

- Nyt tilanne on muuttunut 
jo senkin vuoksi, että monet 
näistä puolueista ovat kas-
vaneet voimakkaasti, osa on 
jopa hallitusvastuussa.

Perussuomalaiset 
Eurooppa-mielisiä, 
eivät EU-mielisiä

Perussuomalaiset osallis-
tuivat 8.4. Milanossa järjes-
tettyyn tiedotustilaisuuteen, 
jossa perussuomalaiset, Tans-
kan kansanpuolue, Vaihtoeh-
to Saksalle -puolue sekä Ita-
lian Lega ilmaisivat yhteisen 
tahtonsa muodostaa mahdol-
lisimman suuri kansallismie-
linen ryhmä tulevaan parla-
menttiin.

- Muiden vastaavien puo-
lueiden odotetaan ilmaise-
van kiinnostuksestaan. Tähän 
mennessä Itävallan FPÖ, Vi-
ron EKRE ja Slovakian Sme 
rodina ovat näin tehneet. 
Suuri ryhmä tarkoittaa suu-
rempaa vaikutusvaltaa.

Euroopan kansallismielis-
ten puolueiden välillä on ero-
ja, jotka johtuvat historias-
ta, maantieteestä ja erilaisista 
poliittisista kulttuureista.

- Me tunnistamme ja tun-
nustamme nämä erot, mutta 
haluamme rakentaa ryhmän 
yhteisille ydinteemoille. Niitä 
ovat esimerkiksi EU:n liitto-
valtiokehityksen vastustami-
nen, eurooppalaisen kulttuu-
riperinnön ja arvomaailman 
puolustaminen, Euroopan 
suojeleminen haitalliselta 
maahanmuutolta. Me emme 
ole EU-mielisiä, mutta me 
olemme erittäin Eurooppa-
mielisiä, Halla-aho painottaa.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA MATTI MATIKAINEN

Suomi on pysyvästi 
EU:n nettomaksaja. 
Perussuomalaiset

vastustaa 
jäsenmaksujen

korotusta Brexitin
 varjolla.

Suunta on 

muuttumassa 

Euroopassa.
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LOVIISA
Perusmakkaraa, kahvia ja perus-
suomalaista näkemystä EU-poli-
tiikkaan Loviisan EU-vaalitapahtu-
massa keskiviikkona 1.5. klo 10-13 
vapputoriteltalla Loviisan torilla.

HELSINKI
Tervetuloa viettämään isänmaal-
lista vappua perussuomalaisten 
kanssa! Vappupiknik järjestetään 
keskiviikkona 1.5. kello 12 alka-
en Hesperian puistossa. Tarjolla 
on kansallismielistä henkeä, mie-
lenkiintoisia puheita ja pientä tar-
jottavaa. Tapahtuma on kaikille 
avoin. Piiritoimiston iltakahvit juo-
daan torstaina 2.5. klo 18-19.30 
Helsingin Perussuomalaisten pii-
ritoimistolla, Mannerheimintie 36 
(sisäänkäynti Cygnaeuksenkatu 
16). Tilaisuus on kaikille avoin. Ter-
vetuloa!

HELSINKI
Helsingin Perussuomalaiset telt-
tailee Hakaniemen maalaismark-
kinoilla sunnuntaina 5.5. ja 2.6. 
klo 9-15 Hakaniemen torilla. Pai-
kalla perussuomalaisia aktiiveja ja 
kaupunginvaltuutettuja. Tervetu-
loa keskustelemaan ja noutamaan 
tuore PS-lehti.

VANTAA
Vantaan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous pi-
detään sunnuntaina 5.5. klo 13 
Tikkurilan MySaunan kokousti-
loissa, Peltolantie 1, Vantaa. Käsi-
tellään sääntömääräiset asiat ja 
10 §:n muut hallituksen valmiste-
lemat asiat: jäsenen erottaminen 
Vantaan Perussuomalaiset ry:n jä-
senyydestä – hallituksen esitys. 
Kokouksen koollekutsujana halli-
tus. Kokous on avoin kaikille Van-
taan paikallisyhdistyksen jäsenille. 
Tervetuloa kokoukseemme!

NAKKILA
Nakkilan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous pi-
detään sunnuntaina 5.5. klo 18 
Majatalo Tyrnissä, Tattarantie 42, 
Nakkila. Käsitellään sääntömääräi-
set asiat. Kokouksen koollekutsu-
jana hallitus. Tervetuloa!

KERAVA
Keravan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous pi-
detään maanantaina 6.5. klo 18 
Keravan kaupungintalolla Klubi-
kabinetissa, Kauppakaari 11. Käsi-
tellään sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana hallitus. 
Kahvitarjoilua. Tervetuloa!

ISOKYRÖ
Isonkyrön Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous pi-
detään tiistaina 7.5. klo 18 Isonky-
rön kunnantalolla, Pohjankyrön-
tie 36. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Maksut maksettuina 30.4. 
mennessä. Tervetuloa!

ORIMATTILA
Tervetuloa tapaamaan Orimattilan 
Perussuomalaisten jäseniä sekä 
keskustelemaan ajankohtaisista 
asioista kahvin äärellä Orimattilan 
Perussuomalaisten Tupailtaan kes-
kiviikkona 8.5. ja 22.5. klo 18-20 
Järjestötuvalle, Rantatie 2.

PORI
Porin Perussuomalaiset ry:n sään-
tömääräinen kevätkokous pide-
tään torstaina 9.5. klo 18 piiritoi-
mistolla, Satakunnankatu 33-35b. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana halli-
tus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa.

SYSMÄ
Sysmän Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous pi-

detään lauantaina 11.5. klo 12 
kunnanvirastolla kirjaston Ilola-
salissa, Valittulantie 5. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Kahvitar-
joilu. Tervetuloa!

RAASEPORI
Raaseporin seudun Perussuoma-
laiset ry:n sääntömääräinen kevät-
kokous pidetään lauantaina 11.5. 
klo 14 Tammisaaressa, Klasentie 
210. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Tervetuloa!

YLÖJÄRVI
Ylöjärven Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkoko-
us pidetään lauantaina 11.5. klo 
10 kirjasto Leijassa (monitoimiti-
la), Koivumäentie 2. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Kahvitar-
joilu. Tervetuloa!

MIKKELI
Mikkelin Seudun Perussuomalai-
set ry:n sääntömääräinen kevätko-
kous pidetään lauantaina 18.5. klo 
15 Huoneistohotelli Marjassa, Jää-
kärinkatu 18. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen kool-
lekutsujana hallitus. Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa!

NURMIJÄRVI
Nurmijärven Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen kevätko-
kous pidetään sunnuntaina 19.5. 
klo 16 Nurmijärven kunnantalolla, 
Keskustie 2b. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen koolle-
kutsujana hallitus. Tervetuloa!

PERUSSUOMALAISET NAISET 
Perussuomalaiset Naiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous pi-
detään sunnuntaina 19.5. klo 13 
Original Sokos Hotel Vaakunassa, 
Possentie 7, 13200 Hämeenlinna. 
Majoitusvaraukset viimeistään 3.5. 
ja ilmoittautumiset 10.5. mennes-
sä. Koollekutsujana hallitus. Terve-
tuloa! Lisätietoja: perusnaiset.fi

PERUSÄIJÄT
PerusÄijät ry:n sääntömääräinen 
kevätkokous pidetään sunnuntai-
na 19.5. klo 13 Oripään lentoken-
tän kokoustiloissa, Hirvikoskentie 
290, Oripää (opastus Hirvikosken-
tieltä). Käsitellään sääntömääräi-
set asiat. Kokouksen koollekut-
sujana hallitus. Ilmoittautumiset 
16.5. mennessä sihteeri@perusai-
jat.fi, jotta osaamme varata sopi-
vasti syötävää. Tervetuloa!

KIURUVESI
Kiuruveden Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous pi-
detään sunnuntaina 19.5. klo 14 
Hotelli-Ravintola Peltohovissa. Kä-
sitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana hal-
litus. Kahvia ja pullaa, tervetuloa 
paikalle.

HELSINKI
Helsingin Perussuomalaisten 
avoin keskusteluilta torstaina 23.5. 
klo 18-19.30 Haagassa, Ilkankul-
man kokoustilassa, Ilkantie 16B. 
Kahvitarjoilu. Tule mukaan kuun-
telemaan ja keskustelemaan!

ASKOLA-MYRSKYLÄ-PUKKILA
Askola-Myrskylä-Pukkila Perus-
suomalaiset ry:n sääntömääräinen 
kevätkokous pidetään perjantaina 
24.5. klo 17 Ahokannolla, Nuotta-
rannantie 55 a, Juornaankylä/As-
kola. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Tervetuloa!

VANTAA
Tervetuloa teltallemme tapaa-
maan Vantaan Persujen aktiivitoi-

PS Kokoukset & tapahtumat
tapahtumat@perussuomalaiset.fi

mijoita Tikkurilan Synttärimarkki-
noille lauantaina 25.5. klo 10-14 
Tikkurilan vanhalle torille, Pelto-
lantie 4.

YLÖJÄRVI
Ylöjärven Perussuomalaisia tavat-
tavissa Ylöjärven markkinoilla lau-
antaina 25.5. klo 9-16 kauppakes-
kus Elon piha-alueella. Tervetuloa 
PS-teltalle!

TURENKI
Tervetuloa Janakkalan Perussuo-
malaisten tupailtaan sunnuntai-
na 26.5. klo 15-18 Club Paratii-
siin, Kauppakuja 1. Tupailloissa 
keskustellaan rennolla otteel-
la niin politiikasta kuin keskuste-
lijoita askarruttavista ajankohtai-
sista asioista kahvittelun lomassa. 
Menossa on mukana sekä pai-
kallispoliitikkoja että vierailijoita 
muilta paikkakunnilta. Jokainen 
Janakkalan Perussuomalaisista 
kiinnostunut on Tupailtaan läm-
pimästi tervetullut. Vapaa pääsy.

KIRKKONUMMI
Kirkkonummen Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen kevätko-
kous pidetään tiistaina 28.5. klo 
18 Kirkkonummen kunnantalolla, 
Ervastintie 2. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen kool-
lekutsujana hallitus. Tervetuloa!

SATAKUNTA
Perussuomalaisten Satakunnan 
piiri ry:n sääntömääräinen kevät-
kokous pidetään sunnuntaina 5.5. 
klo 13 Monitoimitalo Honkalassa, 
Honkalantie 1, Honkajoki. Käsitel-
lään sääntömääräiset asiat ja pii-
rihallituksen varajäsenen valinta. 
Kokouksen koollekutsujana piiri-
hallitus. Kokousedustajien esitet-
tävä vuoden 2019 jäsenkortti. Klo 
12 alkaen tarjolla keittoruokailu. 
Tervetuloa!

KAINUU
Perussuomalaisten Kainuun pii-
ri ry:n sääntömääräinen kevätko-
kous pidetään sunnuntaina 5.5. 
klo 14 Vuokatti Super Parkissa, 
Linturinteenkatu 1, Vuokatti. Kä-
sitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana piiri-
hallitus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

PIRKANMAA
Perussuomalaisten Pirkanmaan 
piiri ry:n sääntömääräinen kevät-
kokous pidetään sunnuntaina 
5.5. klo 15 Rautialan juhlatalolla, 
Rautiala 17, Vesilahti. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat sekä piiri-
hallituksen esitys kulukorvausoh-
jeeksi vuonna 2019. Kokouksen 
koollekutsujana piirihallitus. Ter-
vetuloa!

VARSINAIS-SUOMI
Perussuomalaisten Varsinais-Suo-
men piiri ry:n sääntömääräinen 
kevätkokous pidetään lauantai-
na 11.5. klo 12 Elisenvaaran Kur-
kisalissa, Kyröntie 16, Pöytyä. 
Kokouksessa käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Lisäksi päätetään 
esityksestä puoluehallituksen ja - 
valtuuston jäseniksi. Kokouksen 
koollekutsujana piirihallitus. Kar-
vitarjoilu, tervetuloa!

HELSINKI
Perussuomalainen Helsinki ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous 
pidetään torstaina 23.5. klo 18-
19.30 Ilkankulman kokoustilassa 
Pohjois-Haagassa, Ilkantie 16. Kä-
sitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana pii-
rihallitus. Sisäänkäynti Ilkantien 
puolelta, aivan liikenneympyrän 
vierestä. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

PiiritPS

toimitus@perussuomalaiset.fi

JÄRJESTÖ

Marja-Liisa Riipinen täytti 
80 vuotta

HELSINGIN piiri järjesti syntymä-
päiväsankarille komeat yllätysjuh-
lat piiritoimistolla.

- Se oli todella kaunis juhla. Tar-
jolla oli kahvia kakkujen kera, on-
nitteluja, paljon kukkia ja ystäviä. 
Entisenä kukkakauppiaana olin to-
della yllättynyt, että oli niin pal-
jon kukkia. Pistivät piirin puolesta 
varmasti parastaan ja nautin ko-
vasti siitä päivästä, Marja-Liisa Rii-
pinen kiittää piirihallitusta muista-
misestaan.

Marja-Liisa syntyi vuonna 1939 
sodan alla Viipurissa ja oli vasta yh-
deksän kuukauden ikäinen, kun 
perheelle tuli lähtö pois kotoa. 
Lapsuus oli vaatimatonta isän pal-
vellessa rintamalla.

- Maalla asuimme, mutta silti 
olen elänyt hyvin rikkaan lapsuu-
den. Isä kasvatti metsästyskoiria ja 
oli usein Helsingin herrojen kanssa 
metsällä, Marja-Liisa muistelee.

Perussuomalaisuus tuli Marja-Lii-
salle jo suvun ja kodin perintönä. 
Hänen isänsä ja useampi isän vel-
jistä olivat vanginvartijoita, ja isän-
maallisuus ja maanpuolustushen-

kisyys ovat olleet tärkeitä arvoja 
Marja-Liisan suvussa hänen iso-
vanhemmistaan saakka. Perussuo-
malaisiin hän liittyi vuonna 2006, 
mutta puoluetta hän oli äänestä-
nyt ja kannattanut jo vuosikausia 
ennen aktivoitumistaan.

- Mielestäni parasta aikaa Suo-
messa olivat 60- ja 70-luku sekä 
80-luvun alku, ja sinne joskus vie-
läkin kaipaan takaisin. Vaikka se oli 
työntäyteistä aikaa, oli se samal-
la myös turvallista ja valtavan ra-
kentavaa ja ehjää aikaa maassam-
me. Silloin oli hyvä tehdä bisnestä 
ja ihmiset olivat tervehenkisiä ja 
maanläheisiä, olihan silloin maal-
tamuuttoprosessi käynnissä, Mar-
ja-Liisa kertoo.

Marja-Liisa haluaa kiittää kaikkia 
onnittelijoita kautta Suomen saa-
mistaan onnitteluista. Perussuo-
malainen-lehti ja puoluetoimisto 
onnittelevat 80-vuotiasta Marja-
Liisa Riipistä!

TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
KUVA PEKKA HOVATOV

Kirkkonummen PS teki vaaleissa 
historiaa
KIRKKONUMMEN Perussuoma-
laiset ry (tuttavallisemmin KirPeä) 
saavutti eduskuntavaaleissa histo-
riallisen tuloksen, ja yhdistyksen ri-
veistä nousee ensimmäistä ker-
taa kansanedustajaksi Riikka Purra 
(kuvassa). Kirkkonummella Riik-
ka on tullut tutuksi perussuoma-
laisten kunnanvaltuutettuna, val-
tuustoryhmän puheenjohtajana ja 
KirPeän hallituksen jäsenenä. Val-
takunnallisesti Riikka tunnetaan 
perussuomalaisten poliittisena 
suunnittelijana.

Historiaa teki myös Kirkkonum-
men Perussuomalaisten saama 
äänimäärä: Riikka Purra sai 5 959 
ääntä. Kirkkonummen Perussuo-
malaisten puheenjohtaja, myös 
eduskuntavaaliehdokkaana ollut 
Piia Aallonharja sai 1 285 ääntä.

- Vuonna 2015 Kirkkonummen 
Perussuomalaiset saivat eduskun-
tavaaleissa 1 244 ääntä, ja nyt mo-
lemmat ehdokkaamme ylittivät 
tämän määrän, hehkuttaa yhdis-
tyksen varapuheenjohtaja Sanna 
Hartikainen.

- Koen erityisen hienoksi, että 
sain myös Kirkkonummelta näin 

Perussuomalaisen puolueen ja Perussuomalainen Helsinki 
ry:n pitkäaikainen aktiivijäsen Marja-Liisa Riipinen täytti 80 
vuotta 25. helmikuuta 2019. 

vahvan mandaatin eduskuntaan. 
Puolueemme teki erinomaisen 
tuloksen ja keräsi ääniä monista 
muista valtapuolueista. Vaikka olin 
ensikertalaisena ehdolla eduskun-
tavaaleissa, kokemusta valtakun-
nan politiikasta on jo kertynyt työ-
tehtävieni kautta. Tästä on hyvä 
jatkaa. Olen kertakaikkisen tyyty-
väinen, Riikka Purra iloitsee.

Kirkkonummen Perussuomalaiset
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ILMOITA tilattavien lehtien 
määrä ja mihin tarkoitukseen 
lehdet ovat tulossa. Muista 
laittaa tilaukseen yhteystietosi 
ja lehtinippujen toimitusosoi-
te. Laita mukaan myös vas-
taanottajan puhelinnumero. 
Toimitus varaa itselleen 
oikeuden päättää lehtitilaus-
ten määrästä ja toimituksesta.  
Tilaukset täytyy lähettää halu-
tun numeron aineistopäivänä. 
Aineistopäivät löytyvät pe-
russuomalaisten nettisivuilta.

Lauantaina 11.5.2019 klo 12.00. Pikkuparlamentin auditorio, Arkadiankatu 3, Helsinki.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.

Kirjallinen kokouskutsu esityslistoineen lähetetään postitse 
äänioikeutetuille puoluevaltuutetuille.

Tervetuloa!

Jussi Halla-aho, puheenjohtaja Riikka Slunga-Poutsalo, puoluesihteeri

Perussuomalaisen 
nipputilaukset

Tilaa lehtiä: 
lehtitilaukset@
perussuomalaiset.fi

PERUSSUOMALAISET R.P
PUOLUEVALTUUSTON SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KOKOUS

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

Vaalitohinaa Savonlinnassa

Enontekiö sai oman yhdistyksen

SAVONLINNAN Seudun Perussuo-
malaisten eduskuntavaalikamp-
panjan avajaisia vietettiin K-City-
marketin edustalla.

Kävijöitä oli runsaasti ja puheen-
johtajamme Jussi Halla-aho sai 
poikkeuksellisen hyvät kiitokset 
esiintymisistään ja ulosannistaan. 
Samoin ehdokkaamme Matti Lun-

denius. 
Kuvassa Savonlinnan kaupungin-

hallituksen jäsen Juha Kukkonen, 
kaupunginvaltuutettu Matti Lun-
denius sekä paikallisyhdistyksen 
puheenjohtaja Seppo Kosonen.

Savonlinnan Seudun 
Perussuomalaiset

ENONTEKIÖN Perussuomalaiset ry 
on perustettu. Perussuomalaisten 
Lapin piirin puheenjohtaja Mika 
Mikkonen johti kokousta hyvässä 
hengessä. Enontekiön Perussuo-
malaiset ry:n puheenjohtajaksi va-
littiin Antti Tonteri, joka oli Lapissa 

myös perussuomalaisten kansan-
edustajaehdokkaana. Muut halli-
tuksen jäsenet ovat Jouko Pappila 
ja Kari Vuotisjärvi.

Enontekiön Perussuomalaiset

PERUSSUOMALAISET ja Jussi Halla-
aho. Tämän paremmin tekstiä ei tar-
vitse aloittaa saadakseen sille suu-
ren määrän kiinnostuneita lukijoita. 
Halla-ahon perussuomalaiset on 
suuressa nosteessa. Se noste on sär-
kenyt pullonkaulan, jota media vii-
meiseen asti nimitti vihapuheeksi 
ja vihan lietsonnaksi. Enää perus-
suomalaisia ei tarvitse fanittaa kaa-
pissa, ei enää vain kotona, ei enää 
vain äänestyskopissa äänestyspäi-
vänä. Perussuomalaisista ja Halla-
ahosta kirjoitetaan ja puhutaan ny-
kyään kaikkialla ja kaikentasoisissa 
piireissä. 

Tarkoitetaanko vihanlietsonnalla 
sitä, jos kerron vapaasti mielipitee-
ni haittamaahanmuutosta ja kuulol-
la oleva ihminen saa siitä vaikuttei-
ta omaan mielipiteeseensä? Onko 
vihapuhe sitä, että kerron mielipi-
teeni haittamaahanmuutosta, jos-
ta turvapaikanhakijat loukkaantu-
vat, koska kaikki suomalaiset eivät 
halunneetkaan lahjoittaa kotiaan 
heille? Se puhe ja keskustelu, johon 
ennen lyötiin vihan leima, on ollut 
minun korville ja silmille tavan kans-
saihmisten mielipiteitä ja tulkintoja. 
Mielipiteitä esimerkiksi haitallisesta 
maahanmuutosta, rikollisuudesta ja 
niiden tuomioista, mielipiteitä pako-
laispolitiikasta. Usein nämä mielipi-
teet perustuvat järkeen ja hyvin har-
voin tunnepohjalle, toisin kuin niin 
kutsuttujen suvakkien vastaväitteet. 
Nehän ovat täynnä tunnekuohua, 
jopa sitä kuuluisaa vihaa. Tässä asias-

sa kyse on mielestäni hyvin tärkeäs-
tä liekistä, jota ei todellakaan demo-
kraattisen hyvinvointivaltion pitäisi, 
saati kannattaisi panna vakan alle, 
kyse on mielipiteenvapaudesta.

Tämän mielipidekirjoituksen tar-
koitus on kertoa oma näkemykse-
ni tavallisena nuorena kansalaise-
na siitä, miksi perussuomalaiset ovat 
muodostaneet minunkin ympäril-
läni olevissa ihmisissä ilmiön. Usko 
politiikkaan, usko tulevaisuuden 
Suomeen, usko vaikuttamismahdol-
lisuuksiin. Vanhan kunnon suoma-
laisen yhteisöllisyyden uudelleen-
löytyminen. Ylpeys omaa maata ja 
kulttuuria kohtaan. Mehän ollaan 
lievästi sanottuna hieno kansa, jo-
hon me kaikki olemme oikeutettu-
ja! Uskon, että monella muullakin 
on näitä tuntemuksia tästä ilmiöstä, 
niin nuorella kuin vanhalla, naisilla 
ja miehillä, mustilla ja vaaleilla, kau-
punkilaisilla ja maalaisilla. Puhumat-
takaan syrjäytyneistä, joiden viesti 
ei kulje, syystä tai toisesta, eduskun-
taan. 

Niin kuin itse Halla-ahokin tyhjen-
tävästi sen ilmaisi, maahanmuut-
to on yhtä vanha ilmiö kuin ihmis-
kunta itse. Eikä maahanmuuttoa 
saa missään nimessä mielestäni lo-
pettaakaan tulevaisuudessa. Joskus 
hulluina nuoruusvuosina on käynyt 
varsin yleinen ajatus mielessä: jos-
pa sitä etsisi uuden maan itselleen, 
jonne asettua, hankkia työtä ja elel-
lä immeisiksi. Se, joka etsii tarpeek-
si, on oikeutettu löytämään etsimän-

sä. Tarkoitan, jos ihminen oikeasti 
haluaa esimerkiksi sopeutua uuteen 
maahan, hän tekee työtä tavoitteen-
sa eteen ja sopeutuu. Siihen ei tarvi-
ta suuria panoksia mistään muualta 
kuin omasta sisimmästä. Suomessa 
edellä kuvattu maahanmuuttaja ei 
ole samassa veneessä turvapaikka-
shoppailijan kanssa, vaan sulautuu 
joukkoomme.

Vaalien jälkeen käydään keskus-
telu, miten linjaukset maahanmuu-
tosta ja ilmastosta siivittivät perus-
suomalaiset vaalivoittoon. Viime 
kuukaudet media on antanut var-
sin hämärän kuvan, miksi perussuo-
malaiset ovat nosteessa: Oulun ja 
Helsingin ulkomaalaisten tekemät 
seksuaalirikokset.  Vaikka suuri osa 
suomalaisista on tiedostanut jo ai-
kapäiviä sitten esimerkiksi somali-
en ja Lähi-idästä tulleiden maahan-
muuttajien taipumuksen rikoksiin ja 

huonoon kotoutumiseen. Suoma-
laiset ovat tiedostaneet nämä asi-
at ennen Oulun jäävuorenhuippua 
ja jo ennen 2015 pakolaiskriisiä. Jo 
vuosikausia tästä ”rasistisesta juntti-
en” porukasta on osattu vain arvail-
la, montako lanttia palkasta menee 
omien ja montako muiden kulujen 
kattamiseen. 

Mihin perustan tämän väitteen? 
Tavan ihmisten kokemukseen kysei-
sistä kansallisuuksista. Niin media, 
katukuva kuin kanssaihmisten ko-
kemukset kertovat karua kieltä so-
maleista ja arabeista. Nythän yleis-
tän kaikki somalit ja arabit lusmuiksi 
ja huonosti käyttäytyviksi raakalai-
siksi? Kyllä, yleistän samoin kuin itse 
kuulun suomalaisiin huonosti käyt-
täytyviin nykynuoriin. Ero meillä 
on vain se, että minä olen osa Suo-
mea. Minä olen äänioikeutettu tä-
män maan palanen, jolla on tähän 

maahan oikeuksia ja velvollisuuk-
sia.  Aivan kuten ruotsalainen on osa 
Ruotsia ja jolla on oikeus mielipitee-
seensä ja velvollisuus maksaa hie-
nolle maalleen veroja ja tätä kaut-
ta saada aikaan yleistä hyvää. Niin 
myös somali, hieno ja arvokas yksilö, 
on osa Somaliaa, on oikeutettu hie-
non maansa ja kulttuurinsa oikeuk-
siin ja velvoitettu velvollisuuksiin. 

Jos suomalainen haluaa muut-
taa, olla osa ja oikeutettu Somali-
aan, hän menee hattu kourassa tu-
tustumaan ja tottumaan Somalian 
kulttuuriin ja suorittamaan Soma-
lian kansalaisten velvollisuuksia. 
Suomalainen ei voi olettaa saavan-
sa hymyileviä katseita kadulla not-
kumalla. Mutta kaikki me, varsinkin 
täällä sisämaassa, tunnistamme sen 
tunteen, kun Suomessa näkee esi-
merkiksi pikimustan miehen työn-
tämässä kottikärryjä työmaalla, siitä 
tulee hyvä ja arvostava fiilis.

Yritän sanoa, ettei perussuoma-
laisten kannatusta kannattele yksit-
täiset uutiset uutisvirrassa, vaan ta-
van kansalaiset. Kansalaiset, jotka 
ovat aina ajatelleet omilla aivoillaan, 
ensisijaisesti itseään ja yhteisöään. 
Suomen kansalaiset, jotka laitta-
vat oman ja yhteisönsä edun muun 
maailman edun edelle. Onko tämä 
liikaa vaadittu? Perussuomalaisten 
tehtävänä on olla äänestäjiensä ää-
nitorvi suurissa saleissa. Tämä kaik-
ki on totuus median luomia valhei-
ta vastaan.

Juuso Räsänen
Mikkeli

Äänestäjän ääni

KOKOUSKUTSU



PERUSSUOMALAINEN

EU-POLITIIKKA

Politiikkamme lähtökohtana on aina suoma-
laisen kansanvallan, kulttuurin ja elämänta-
van puolustaminen. Tämän vuoksi suhtautu-
misemme Euroopan unioniin ja sen kasvaviin 
integraatiopyrkimyksiin on kriittinen. 

KANSALLISTA SELKÄRANKAA ISÄNMAIDEN EUROO-
PASSA 

 Suomen pitää lopettaa komission mielistely ja EU-mallioppilaan 

rooli. Neuvotteluasemamme on heikko, koska kaikki tietävät 

Suomen taipuvan kaikkiin kompromisseihin.

 Suomen tulisi aina tapauskohtaisesti etsiä parhaat liittolaiset, 

kun asioista neuvotellaan EU-maiden kesken.

EUROSTA VOI EROTA
 Eurojäsenyys oli valtava poliittinen virhe. Sama rahapolitiikka ja 

yhteisvastuut ovat sen suurimmat ongelmat. 

 Perussuomalaiset kannattaa hallittua euroeroa – itsenäinen 

rahapolitiikka maallemme takaisin.

LOPPU LIITTOVALTIOKEHITYKSELLE
 EU:ssa on vahvistettava hallitustenvälisyyttä komission aseman 

pönkittämisen sijaan. Komission roolin vahvistamista ei saa 

hyväksyä. Roolin pitää olla vain EU:n perussopimusten ja muun 

lainsäädännön toteutumisen valvonnassa. 

 Unionia ei saa tiivistää. Federalistiset rakenteet pitää purkaa ja 

siirtyä kohti isänmaiden Eurooppaa. 

 Sisämarkkinat ovat toimivat, mutta ilman työvoiman vapaata 

liikkuvuutta.

EU LAIHDUTUSKUURILLE
 Suomen pitää ajaa kulukuria. Emme saa hyväksyä jäsenmaksu-

korotuksia. Rahan kippaaminen EU:hun ei tuo lisäarvoa.

 Suomen pitää vastustaa uusien EU-virastojen perustamista. 

Säästöjä on kohdistettava myös olemassa oleviin hallintoraken-

teisiin. 

HAITALLINEN MAAHANMUUTTO PYSÄYTETTÄVÄ
 Unionin ulkorajoja on valvottava tehokkaammin. Maa- tai vesi-

rajan laittomasti ylittävät henkilöt on käännytettävä lähtömaa-

hansa. 

 Mitään taakanjakoa ei pidä hyväksyä.

SUOMALAISTEN ASIALLA EUROOPASSA 
 Suomen kannattaa tehdä yhteistyötä puolustuspolitiikassa 

silloin, kun se selvästi palvelee kansallista etuamme. Me emme 

kannata EU-armeijaa tai yhteisiä EU-joukkoja. 

 Suomen on voimakkaasti puolustettava kotimaista ruoantuotan-

toa ja vastustettava elintarvikkeiden halpatuontia EU:n alueelle. 

 Suomen pitää ajaa kaikilla tasoilla järkevää ilmastopolitiikkaa, 

joka perustuu suhteellisuudentajuun. Taakanjaon epäkohdat on 

korjattava. 

 Kannatamme ilmastotulleja erityisen saastuttavista maista tule-

ville tuotteille.

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