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“Poliittisen 
eliitin harrastaman 

miljardiluokan
tuhlailun on loputtava.”

PERUSSUOMALAISTEN eduskun-
taryhmän puheenjohtaja Ville Tavio 
läksyttää ankarasti hallituksen arvova-
lintoja ja vastuutonta talouspolitiikkaa. 

- Pääministeri Antti Rinteen viher-
vasemmistolainen hallitus on toimi-
nut vasta muutamia kuukausia, mut-
ta jo nyt on vahvistettu, että Suomen 
velkaantuminen jatkuu ja velkataakka 
kasvaa jopa pelättyä nopeammin. Myös 
työllisyysnäkymät ovat notkahtaneet, 
Tavio sanoi.

Miljardiluokan tuhlailun 
on loputtava

Hän korosti, että valtion velkaantu-
minen ei ole väistämätöntä, vaan se on 
seurausta huonoista poliittisista pää-
töksistä.

- Poliittisen eliitin harrastaman mil-
jardiluokan tuhlailun on loputtava. Pe-
russuomalaisten linja on, että valtio ei 
voi jakaa sellaista, mitä sillä ei ole. Jos 
rahat eivät riitä, pitää joko karsia me-
noja tai ratkaista, miten rahaa saadaan 
lisää. Perussuomalaisten tavoite on jät-
tää Suomi tuleville sukupolville pa-
remmassa kunnossa kuin se on tänä 
päivänä.

Perussuomalaisille 
oma maa tulee ensin

Tavio vaatii, että Suomelle haitallises-
ta maahanmuutosta ja tuhlailevasta ke-

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Ta-
vio korosti ryhmän kesäkokouksessa Joensuussa, että perus-
suomalaisia tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. – Suomessa 
tarvitaan konkreettisia ja realistisia keinoja huonompiin aikoi-
hin varautumiseksi ja valtion talouden korjaamiseksi.

suomalaisten hyvinvointia.
Pääministeri Antti Rinteen tavoi-

te siitä, että työllisten määrä kasvaa 60 
000:lla, uhkaa jäädä pelkäksi toiveeksi.

- Tuon työllisyystavoitteen ympärille 
hallitus on kuitenkin rakentanut koko-
naisen toiveiden tynnyrin, jonka kes-
kiössä on oletus itsestään tapahtuvasta 
hyvästä talouskasvusta ja työllisyysas-
teen noususta. Vihervasemmiston poli-
tiikka onkin pelkkää haihattelua, jonka 
maksumiehiksi tavalliset suomalaiset 
veronmaksajat joutuvat, Tavio sanoi.

Talouden ongelmia ei 
ratkaista väestönsiirroilla

Tavio ihmettelee, miksi Suomessa on 
monissa päättävissä pöydissä pitkään 
ollut vallalla ajattelutapa, että työttö-
myyttä, väestön vanhenemista ja julki-
sen sektorin kestävyysongelmaa tuli-
si ratkaista massamaahanmuutolla eli 
käytännössä matalasti koulutettua ul-
komaalaista halpatyövoimaa haalimal-
la.

- Tällainen lähestymistapa on täysin 
väärä. Laajamittaiset väestönsiirrot ei-
vät ole ratkaisu talouden saati kehi-
tysmaiden ongelmiin. On huomattava 
varsinkin, etteivät Suomeen sosiaali-
turvan perässä saapuvat ulkomaalaiset 
usein työllisty, vaan jäävät veronmak-
sajien elätettäviksi.

”Perussuomalaisille 
etusijalla ovat suomalaiset”

hitysavusta täytyy siirtää rahaa muun 
muassa hoitajamitoitukseen, koulu-
tukseen ja poliisien resurssien nosta-
miseen.

- Nämä ovat arvovalintoja. Kyse on 
siitä, mitkä asiat nostetaan tärkeys-
järjestyksessä korkeimmille sijoil-
le. Perussuomalaisille etusijalla ovat 
suomalaiset. Meille oma maa ja sen 
kansalaisten hyvinvointi tulee ensin.

- Kun nyt tarkastellaan, mihin suun-
taan Suomea viedään nykyisen viher-
vasemmistohallituksen käsissä, on 
helppoa huomata, että perussuomalai-
sia tarvitaan eduskunnassa enemmän 
kuin koskaan, Tavio sanoi.

Maailman heikkenevä taloustilanne 
vaikuttaa suoraan Suomeen.

- Juuri tämän takia Suomessa tarvi-
taan konkreettisia ja realistisia keino-
ja huonompiin aikoihin varautumisek-
si ja valtion talouden korjaamiseksi. 
Vihervasemmistohallitus siirtelee on-
gelmaa tulevaisuuteen. Odottelun ja ai-
kaansaamattomuuden sijaan nyt tarvi-
taan perussuomalaista politiikkaa, joka 
asettaa kotimaan päätöksenteossa etu-
sijalle, Tavio korosti.

Tavalliset suomalaiset 
maksumiehinä

Vihervasemmiston ja kokoomuk-
sen globalistit ja federalistit murehti-
vat ulkomaalaisten hyvinvoinnista. Pe-
russuomalaiset sen sijaan puolustavat 

Myös työperäinen maahanmuutto 
on ongelmallista silloin kun se tapah-
tuu matalapalkka-aloille, sillä saman-
aikaisesti suomalainen työvoima kato-
aa näiltä aloilta pikkuhiljaa kokonaan. 
Näin on käymässä muun muassa ra-
kennusalalla.

- Perussuomalaiset ovat pitkään oi-
koneet harhaluuloja maahanmuutto-
keskustelussa ja nyt koko Suomen kan-
sakunta on heräämässä siihen, ettei 
massamaahanmuutolla ratkaista on-
gelmia – vaan ainoastaan pahennetaan 
olemassa olevia sekä luodaan uusia on-
gelmia. Suomen sisäiset ongelmat ovat 
korjattavissa suomalaisilla keinoilla.

Suomea rakennettava 
tuleville sukupolville

Perussuomalaiset esittelee myöhem-
min tulevassa vaihtoehtobudjetissaan 
konkreettisia keinoja talouden ja työl-
lisyyden parantamiseksi. Tavio korosti, 
että raha ei kuitenkaan ole perussuo-
malaisen arvomaailman tärkein arvo.

- Olemme ennen kaikkea maailman-
katsomuksellinen puolue. Olemme 
Suomen ainoa kansallismielinen kan-
sanliike. Haluamme rakentaa Suomea 
suomalaisin voimin – tuleville suoma-
laisille sukupolville.

- Perussuomalaiset on puolue, joka 
puolustaa suomalaista työtä ja yrittä-
mistä. Perussuomalaiset on puolue, 
joka vaalii oikeudenmukaisuutta ja 
kantaa huolta heikommassa asemassa 
olevista. Ennen kaikkea perussuoma-
laiset on puolue, joka puolustaa meille 
pyhää Suomen maata, kun muut puo-
lueet eivät sitä enää tee, Tavio sanoi.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA MATTI MATIKAINEN

Eduskuntaryhmä kokoontui Joensuussa:
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PERUSSUOMALAISTEN 
puheenjohtaja, kansanedus-
taja Jussi Halla-aho sanoi, 
että Suomessa on nyt punai-
sin hallitus vuosikymmeniin.

- Kevään hallitustunnuste-
luista on esiintynyt keskus-
telua ja spekulaatioita tiedo-
tusvälineissä. Aika ei ollut 
vielä kypsä perussuomalais-
ten hallitukseenmenolle. Jos 
toisaalta olemme jotain oppi-
neet viime kaudesta niin sen, 
että hallitukseen ei pidä men-
nä hinnalla millä hyvänsä ja 
toteuttamaan omien äänes-
täjien tahdon vastaista poli-
tiikkaa.

- Oppositiosta käsin voi 
vain räksyttää, on ollut vii-
me aikoina muodikasta sa-
noa. Oma näkemykseni on, 
että terveessä demokratiassa 
on myös oppositio. Niin kau-
an kuin Rinteen punainen 
hallitus seisoo, meidän tehtä-
vämme on rikkoa hiljaisuutta 

ja vaihtoehdottomuuden il-
luusiota niissä asioissa, joista 
muut eivät halua puhua, Hal-
la-aho sanoi perussuomalais-
ten eduskuntaryhmän kesä-
kokouksessa Joensuussa.

PS-politiikka 
hyödyttää kaikkia 
suomalaisia

Halla-aho sanoi, että pe-
russuomalaisesta politiikasta 
hyötyvät kaikki suomalaiset.

- Sisäinen turvallisuus, maa-
hanmuutto, yhteisten raho-
jen käyttö, ilmastopolitiikka, 
oikeusvaltio ja sananvapa-
us, kansallisvaltion tulevai-
suus, tavallisen ihmisen roo-
li omassa maassaan – siinä 
teemoja, jotka ovat äänes-
täjillemme tärkeitä ja joissa 
me olemme tällä hetkellä yk-
sin vaihtoehto kaikille muille. 
Media ja muut puolueet tie-

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän kesäkokouksessa puhunut Jussi 
Halla-aho muistutti, että kun puhutaan työllisyydestä, työllisyysasteen 
ei pitäisi olla ainoa tuijotettava asia. – Oleellista on myös se, tuleeko ih-
minen työllään toimeen, vai joutuuko hän palkan lisäksi turvautumaan 
sosiaaliturvaan. Osa-aikaisen ja alipalkatun työn osuus kasvaa koko 
ajan. Työllisyysaste antaa siis liian ruusuisen kuvan todellisuudesta.

Halpatyövoiman maahan-
tuonti mahdollistaa sen, 
että palkat pysyvät alhaalla

Puheenjohtaja Halla-aho eduskuntaryhmän kesäkokouksessa:

tävät sen.
- Niin Suomessa kuin muu-

allakin maailmassa uudet ja-
kolinjat ovat muodostuneet 
näiden kysymysten ympäril-
le. Perinteiset suuret puolu-
eet, keskusta, kokoomus ja 
demarit, taistelevat mennei-
syyden taisteluja. Ne lietso-
vat vanhoja vastakkainasette-
luja duunareiden ja yrittäjien 
tai maaseudun ja kaupunki-
en välillä. Ne kielteiset kehi-
tyskulut, joita me nostamme 
esille, koskettavat kaikkia vä-
estöryhmiä.

Vihreän poliisin 
esteellisyyttä ei 
edes hävetä

Halla-aho nosti esille kan-
sanedustaja Juha Mäenpää-
hän kohdistuvan esitutkinta-
menettelyn.

- Kesän aikana on puhu-

tuttanut se, että poliisi on il-
meisesti omasta aloitteestaan 
käynnistänyt esitutkinnan pe-
russuomalaisten kansanedus-
tajan täysistunnossa pitämäs-
tä puheenvuorosta. Syytettä 
tästä ei tietenkään noste-
ta, koska sellaiseen tarvitaan 
eduskunnan suostumus, ei-
vätkä perussuomalaiset tule 
sellaista antamaan, mutta 
pelkkä yritys on suoraan sa-
noen pöyristyttävä. Kansan-
edustajan syytesuoja on luotu 
juuri sitä varten, että politiik-
kaa ei siirrettäisi eduskun-
nasta oikeussaleihin.

- Ei liene sattumaa, että tut-
kinnanjohtajana poliisissa on 
vihreiden jäsenenä ja vaalieh-
dokkaana toiminut henkilö. 
Ilmeistä jääviyttä ei edes hä-
vetä. Päinvastoin, tällaisella 
asetelmalla halutaan näyttää, 
että ”yes we can”.

Vihervasemmisto on pu-
heenvuoroissaan hurskastel-
lut sillä, että perussuomalai-
set esittämällään kritiikillä 
murentaisivat luottamusta 
poliisiin.

- On aikoihin eletty, kun tur-
vapaikkaturistien palautuksia 
vastaan protestoineet ja polii-
sin toimintaa sabotoineet vi-
hervasemmistolaiset nyt ovat 

sydänjuuriaan myöten louk-
kaantuneita virkavallan toi-
mien kyseenalaistamisesta, 
Halla-aho sanoi.

Poliiseja 
tarvitaan lisää

Halla-ajo sanoi, että mikään 
puolue ei ole yhtä huolissaan 
poliisin toimintaedellytyksis-
tä kuin perussuomalaiset.

- Poliisi on yksi luotetuim-
mista instituutioista maas-
samme. Tämä luottamus on 
rakennettu vuosikymmen-
ten työllä. On nimenomaan 
tavallisten poliisien työsken-
telyn kannalta tuhoisaa, jos 
kansalaisille syntyy pienikään 
epäilys siitä, että kyseistä in-
stituutiota hyödynnetään po-
liittisten tarkoitusperien aja-
miseen.

- Keväällä Oulussa ja muu-
alla maassa paljastui kymme-
niä lapsiin kohdistuneita sek-
suaalirikoksia, joissa tekijät 
ovat humanitaarisin perus-
tein maahan tulleita arabi- ja 
afrikkalaismiehiä. Sittemmin 
on käynyt ilmi, että tällaisiin 
tekoihin liittyviä vihjeitä lo-
juu käsittelemättömänä tu-
hatmäärin poliisin pöydällä, 
koska resurssit eivät riitä pi-
nojen perkaamiseen, Halla-
aho sanoi.

Hän jatkoi, että Suomessa 
tarvitaan pysyvä rahoitus ny-
kyistä suuremmalle poliisien 
määrälle.

- Suomessa on vähemmän 
poliiseja asukasta kohden 
kuin yhdessäkään toisessa 
EU-maassa. Kuitenkin Suo-
mi on pinta-alaltaan kuuden-
neksi suurin EU-maa. Poliisin 
näkyminen kaupunkikuvassa 
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luo turvallisuutta ja ehkäisee 
rikoksia. Poliisin saaminen 
ajoissa paikalle on ongelma 
suurten kaupunkien ulko-
puolella.

- Pelkästään rahan mää-
rä ei kuitenkaan ratkaise. 
Oleellista on myös se, mihin 
sitä käytetään. Tarvitsemme 
henkilöstöä oikeiden rikos-
ten tutkintaan ja ehkäisyyn, 
emme ihmisten somepuheita 
kyttääviä vihapuhepoliiseja.

Poliitikkojen tehtävä 
turvallisuuden eteen

Halla-aho sano, että polii-
sin rahoituksen lisääminen ei 
kuitenkaan ole poliitikkojen 
ainoa tai edes tärkein turval-
lisuutta ylläpitävä toimi.

- Poliitikkojen ensisijainen 
velvollisuus on tehdä kaikki, 
mitä lainsäädännöllä voidaan 
tehdä, jotta turvallisuustilan-
ne ei pahene. Ennen kaikkea 
tämä tarkoittaa täyskäännös-
tä nykyisestä, pohjoismaiden 
leväperäisimmästä turvapaik-
ka- ja maahanmuuttopolitii-
kasta. Tämä politiikka lisää 
rikollisuutta, jonka tavalli-
set ihmiset ja poliisit tuntevat 
nahoissaan.

- Täysin varmaa on, että is-
tuva hallitus ei tule epäkoh-
tia korjaamaan. Päinvastoin, 
turvapaikkajärjestelmän hy-
väksikäyttö halutaan teh-
dä entistä helpommaksi. 
Isis-naisten ihmisoikeudet 
menevät tämän hallituksen 
prioriteeteissa suomalaisten 
turvallisuuden edelle. Mei-
dän tehtävämme oppositios-
sa on räksyttää ja tehdä tämä 
politiikka läpinäkyväksi, jot-
ta jatkossa yhä useampi kan-
salainen tietäisi, mitä hän saa 
äänestämällä näitä puolueita 
vaaleissa.

Yrityksille 
edellytykset 
työllistää

Suomalainen työ ja yrittä-
minen on perussuomalaisten 
politiikan keskiössä. Halla-
aho sanoi, että suomalaisille 
yrityksille on luotava edelly-
tykset sille, että yritykset voi-
vat menestyä ja työllistää ih-
misiä.

- Hallituksen suuruuden-
hullut ilmastotavoitteet ra-
pauttavat kuljetusalan kil-
pailukykyä entisestään. 
Metsäteollisuus on yksi Suo-
men viennin peruspilareista. 
Henki näyttää hallituksessa 
olevan se, että Suomi ei kui-
tenkaan saisi hyödyntää met-
siään, vaan hiilinieluja pitää 
kasvattaa. Tämä siis maas-
sa, jonka pinta-alasta 72 % on 
metsää.

- Samaan aikaan, kun metsiä 
ei saisi hakata, pitäisi kuiten-
kin rakentaa enemmän puus-
ta ja polttaa enemmän puu-
ta, koska betoninvalmistus ja 
kivihiili lisäävät päästöjä. Pu-
navihreä ideaali on ilmeisesti 
se, että ajetaan selluteollisuus 
Kiinaan ja poltetaan voima-
laitoksissa pelleteiksi puris-
tettua sademetsää. Ilmasto 
ei ehkä kiitä, mutta ainakin 

voimme taputella toisiamme 
selkään ilmastojohtajuudesta.

Työllisyysaste 
kaunistelee 
todellisuutta

Halla-aho muistutti, että 
kun puhutaan työllisyydestä, 
työllisyysasteen ei pitäisi olla 
ainoa tuijotettava asia.

- Oleellista on myös se, tu-
leeko ihminen työllään toi-
meen, vai joutuuko hän pal-
kan lisäksi turvautumaan 
sosiaaliturvaan. Osa-aikaisen 
ja alipalkatun työn osuus kas-
vaa koko ajan. Työllisyysaste 
antaa siis liian ruusuisen ku-
van todellisuudesta.

- Halpatyövoiman maahan-
tuonti mahdollistaa sen, että 
palkat pysyvät alhaalla. Toi-
nen merkittävä kysymys ovat 
asumis-, liikkumis- ja elämis-
kustannukset. Polttoaineiden 
veronkorotukset, jätevesiase-
tus, korkea sähkön hinta ja 
rapistuva liikenneinfrastruk-
tuuri tekevät vähitellen suu-
ren osan maasta asumiskel-
vottomaksi.

- Suurissa kaupungeissa 
taas asumistukijärjestelmä ja 
haittamaahanmuutto teke-
vät vuokra-asumisesta niin 
kallista, ettei keskituloisil-
la ole varaa asua siellä, missä 
olisi töitä. Pääkaupunkiseu-
dun kunnissa yli kolmannes 
asumistukiasiakkaista on ul-
komaalaisia ja osuus kasvaa 
koko ajan.

Oikeudenmukaisuus 
ja maalaisjärki 
etusijalle

Halla-aho sanoi puheensa 
lopuksi, että oikeudenmukai-
suus ja maalaisjärki ovat pe-
russuomalaisen politiikan pu-
naiset langat.

- Jokaisella ihmisellä pitää 
olla oikeus onnistua elämäs-
sään ja menestyä työllään. 
Veroja keräämällä mahdol-
listetaan hyvinvointivaltio ja 
mahdollisuuksien tasa-arvo. 
Yksilön ja yhteiskunnan vä-
lillä vallitsee herkkä sopimus: 
yksilö maksaa yhteiskun-
nalle osan työnsä hedelmis-
tä veroina, ja vastineeksi yh-
teiskunta käyttää nämä rahat 
vastuullisella tavalla siten, 
että meillä kaikilla on parem-
pi yhteiskunta. Kuulostaa-
ko tämä tämän päivän todel-
lisuudelta? Vai onko niin, että 
yhä pienempi osa maksaa yhä 
enemmän ja saa vastineeksi 
yhä vähemmän.

- Muut puolueet määrittele-
vät itseään perussuomalais-
ten kautta. Kun me puhumme 
ihmisiä koskettavista asioista, 
muut puolueet puhuvat pe-
russuomalaisista. Meidän ei 
tarvitse puhua muista puolu-
eista, koska meillä on näke-
mys tämän ajan ongelmista, 
ja meillä on selkeitä ratkaisu-
ja, jotka perustuvat selkeään 
linjaan ja arvomaailmaan.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA MATTI MATIKAINEN

Perussuomalaisten kaupunginvaltuutettujen Mauri Ollilan ja Päivi Karpin seurassa Vähänkyrön 
yrittäjien puheenjohtaja Kari Rinta ja Vaasan kaupu

Perussuomalaiset tekevät Kauhavan 
Kortesjärvellä uutta aluevaltausta 
KORTESJÄRVEN Yrittäjät järjes-
ti perinteiset Finsumäen mark-
kinat Kauhavan Kortesjärvellä 
elokuun viimeisenä lauantaina. 
Kortesjärvi on tunnettu hyvin 
keskustavoittoisena paikkakun-
tana, mutta muutoksen tuulet 
tuntuvat vaikuttavan sielläkin, 
mikäli on Kauhavan Perussuo-
malaisten paikallisyhdistyksen 
puheenjohtajaa Risto Mattilaa 
uskominen. Ja miksipä ei olisi. 

- Markkinoihin ja saamaam-
me palautteeseen täytyy olla 
enemmän kuin tyytyväinen. 
Perussuomalaiset suorittavat 
täällä uutta aluevaltausta, sil-
lä saimme puolueeseemme ja 
paikallisyhdistykseen muuta-
man uuden jäsenen. Moni tuli 
lisäksi erikseen kiittelemään pe-
russuomalaisia sen suoraselkäi-
sestä politiikasta. Ilmapiiri on 
todellakin aikaisemmista vuo-
sista muuttunut. 

Finsumäen markkinoilla kävi 
paikallisia perussuomalaisia 
kannustamassa vaalipiirin kan-
sanedustajista Mauri Pelto-
kangas ja Juha Mäenpää sekä 
Etelä-Pohjanmaan piirin pu-
heenjohtaja Anne Matokangas. 

- He olivat todella odotettu-
ja vieraita. Taas huomasimme, 
kuinka tärkeää on olla tapahtu-
missa mukana ja näkyvillä. Pai-
kallisia ihmisiä puhuttivat en-
nen kaikkea tuulivoima-asiat, 
maatalous ja turkistarhaus sekä 
kouluasiat, tiivisti Mattila mark-
kinoiden satoa. 

Piirin puheenjohtaja Anne Ma-
tokangas suitsutti kiitosta niin 
Kauhavan kuin piirin muillekin 
yhdistyksille siitä, että raskaan 
vaalikevään jälkeen aktiivit ovat 
jaksaneet liputtaa perussuo-
malaisten arvojen puolesta niin 
markkinoilla kuin muissakin ke-
sätapahtumissa. 

- Muilla puolueilla tuntuivat 
kevään vaalit laittaneen toimin-
tavireen pahasti hapoille, mut-
ta me jaksoimme painaa. Tämä 
myös huomattiin ja täällä Kor-
tesjärvelläkin moni ihminen tuli 
kiittelemään meitä siitä, että 
olemme esillä muulloinkin kuin 
vain vaalien aikaan. 

Kansanedustaja Mauri Pelto-
kangas sanoi puolestaan kier-
täneensä kesän aikana lähes 
kolmessakymmenessä markki-
natapahtumassa. 

- Palaute on aina sekä roh-
kaisevaa että kannustavaa. Ta-
pahtumissa olen todellakin 
huomannut, että politiikan kult-
tuuri on muuttumassa. Ihmiset 
uskaltavat sanoa suoraan mitä 
ajattelevat. Kesän kierroksil-
la esiin tulivat mm. tämän hal-
lituksen ilmastohömppä sekä 
eläkeläisten, lapsiperheiden ja 
yrittäjien asema. Meiltä toivo-
taan voimakasta, vankkaa ja 
jopa jyrkkää oppositiopolitiik-
kaa ja kannanottoja, joissa asiat 
sanotaan niin kuin ne ovat. Jä-
tetään me se turha kapulakie-
li ja poliittinen jargoni muille 
puolueille. 

Peltokangas uskoo perussuo-
malaisten eduskuntaryhmän 
vahvistavan kuluvalla kaudel-
laan entisestään asemia Suo-
men suurimpana puolueena. 

- Meillä on eduskunnassa vah-
va ryhmä, joka on täynnä eri 
alojen osaamista ja rohkeut-
ta pitää reilusti suomalaisten 
puolta. 

Juha Rantala

Vantaan Perussuomalaiset Korson 
Maalaismarkkinoilla 
MARKKINAT veti väkeä, vaik-
ka taivas vihmoi vettä urakal-
la. Toripahtumissa Vantaan Pe-
russuomalaisten teltat vetävät 
aina eniten ihmisiä tykö mui-
den puolueiden telttoihin ver-
rattuna. 

Uudellamaalla yhdistykset al-
kavat pikkuhiljaa valmistua 
vuoden 2020 kuntavaaleihin. 
Aletaan kerätä ehdokaslisto-

ja täyteen. Vantaankin yhdistys 
tekee töitä hartiavoimin, jotta 
perussuomalaisten valtakun-
nallinen menestys saadaan rea-
lisoitua myös kuntavaaleissa. 
Yritämme tosissaan lyödä kiilaa 
kaupungin valtakoalitioon. 

Perussuomalaiset on hyvin 
yhteisöllinen puolue, mikä nä-
kyi hienosti, kun teltalle saapui 
perussuomalaisia ympäri Uut-

tamaata. Korsossa olivat pai-
kalla luomassa yhteishenkeä 
Uudenmaan piirin kuntavaali-
päällikkö Kari Paunonen sekä 
kansanedustajat Arja Juvonen ja 
Korson oma poika Mika Niikko. 

Vantaan Korso on perussuo-
malaisuuden kehto.

Vantaan Perussuomalaiset
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TURKU
Turun Perussuomalaiset järjes-
tää vapaamuotoisia keskustelu-
tilaisuuksia jokaisen kuukauden 
ensimmäisenä tiistaina klo 18 
alkaen Panimoravintola Koulus-
sa, Eerikinkatu 18. Tilaisuus on 
kaikille vapaa. Tervetuloa!

KOUVOLA
Kouvolan Seudun Perussuo-
malaiset ry:n sääntömääräi-
nen syyskokous pidetään tors-
taina 3.10. klo 17.30 Ravintola 
Nevillessä, Salpausselänkatu 
27, Kouvola. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Puo-
luesihteeri Simo Grönroos osal-
listuu myös kokoukseen. Kahvi-
tarjoilu. Tervetuloa!

OULAINEN
Oulaisten Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syysko-
kous pidetään perjantaina 4.10. 
klo 17 Ruokakeitaalla, Asema-
katu 1, Oulainen. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Koko-
uksen koollekutsujana hallitus. 
Tervetuloa!

PERTUNMAA
Pertunmaan Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syysko-
kous pidetään perjantaina 4.10. 
klo 18 Pertunmaan kunnanvi-
raston kahviossa, Pertuntie 14. 
Käsitellään sääntömääräiset asi-
at. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Hallitus kokoontuu sa-
massa paikassa ennen syysko-
kousta kello 17. Tervetuloa!

LAIHIA
Laihialla järjestetään lauantai-
na 5.10. klo 10-16 KIITOS-to-
ritapahtuma. Paikalle ovat il-
moittautuneet kansanedustajat 
Jukka Mäkynen, Juha Mäenpää, 
Mauri Peltokangas, Ville Tavio ja 
Mika Niikko. Tapahtumassa jae-
taan kuntalaisille ilmaiseksi li-
hakeittoa, kahvia ja lämmintä 
itsetehtyä mehua. Tapahtumal-
la kiitämme kuntalaisia histori-
allisesta vaalivoitosta. Samalla 
starttaamme kuntavaalia var-
ten.

VANTAA
Vantaan Perussuomalaiset Tik-
kurilan Maalaismarkkinoilla lau-
antaina 5.10. klo 10-14 Tikkuri-
lan vanhalla torilla, Peltolantie 
4. Tervetuloa tapaamaan Van-
taan Perussuomalaisten vaikut-
tajia ja tekijöitä!

OULAINEN
Oulaisten Perussuomalaiset 
mukana Iästä viis veisaan -mes-
suilla lauantaina 5.10. klo 11-16 
yläkoulun salissa, Oulaistenkatu 
58. Kaikenikäiset mukaan! 

OULU
Media- ja viestintäkoulutus yh-
distysten netti- ja yhdistyssivu-
vastaaville pidetään lauantaina 
5.10. klo 12-16.30 piirin toimis-
tolla, Tarkka-ampujankatu 14. 
Koulutuksesta saat lisätietoja: 

Kokoukset & tapahtumat
tapahtumat@perussuomalaiset.fiPS

jaana.vesterinen-prahky@perus-
suomalaiset.fi, puh. 040 661 6919 
tai piirin puheenjohtajalta: ahti.
moilanen@hotmail.com, puh. 044 
550 0297. Koulutus on tarkoitettu 
perussuomalaisille jäsenille ja toi-
mijoille. Paikkoja rajoitetusti, mak-
simi noin kymmenen osallistujaa. 
Tervetuloa mukaan!

JOENSUU
Joensuun Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään lauantaina 5.10. klo 15 pii-
ritoimistolla, Niskakatu 2 K 1. Käsi-
tellään sääntömääräisten asioiden 
lisäksi puheenjohtajan valinta lop-
puvuodeksi. Kokouksen koolle-
kutsujana hallitus. Tervetuloa!

HELSINKI
Helsingin Perussuomalaiset telt-
tailee Hakaniemen maalaismark-
kinoilla sunnuntaina 6.10. klo 9-15 
Hakaniemen torilla. Paikalla pe-
russuomalaisia aktiiveja ja kau-
punginvaltuutettuja. Tervetuloa 
keskustelemaan ja noutamaan 
tuore PS-lehti.

MÄNTYHARJU
Mäntyharjun Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään torstaina 10.10. klo 
18 Järjestötuvalla, Liiketie 2. Käsi-
tellään sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana hallitus. 
Kahvitarjoilu. Kaikki yhdistyksen 
jäsenet, tervetuloa!

SONKAJÄRVI
Sonkajärven Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään torstaina 10.10. klo 19 
Sonkajärven kunnantalolla. Käsi-
tellään sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana hallitus. 
Tervetuloa!

VETELI
Vetelin Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään perjantaina 11.10. klo 18 
Räyringin monitoimitalolla. Käsi-
tellään sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana hallitus. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

TURKU
Turun Perussuomalaiset telttailee 
Turun Patterinhaassa lauantaina 
12.10. klo 12-14 K-Market Kansle-
rintien pihalla, Kanslerintie 10. Tar-
jolla makkaraa ja kuumaa kahvia. 
Tervetuloa!

NAKKILA
Nakkilan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään Nakkilan Eräpirtillä lauan-
taina 12.10. klo 17, Papintie 271, 
Nakkila. Käsitellään sääntömääräi-
set asiat. Kokouksen koollekutsu-
jana hallitus. Tervetuloa!

HATTULA
Hattulan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään sunnuntaina 13.10. klo 15 
Parolan Wanhassa Apteekissa, Pa-
rolantie 37. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen koolle-
kutsujana hallitus. Tervetuloa!

Politiikkaa ja saunomista Oulussa

Kannatuksen nousu näkyy myös Jalasjärvellä 

PERUSSUOMALAISET Oulun 
aktiivit kokoontuivat elokuun 
viimeisenä viikonloppuna kau-
pungin vierasmajalla Sangin-
joen varressa perinteellisessä 
loppukesän seminaarissamme. 
Mukana oli yli 20 jäsentä mo-
lemmista paikallisyhdistyksis-
tämme. 

Miellyttävä ympäristö mah-
dollisti virikkeellisen keskuste-
lun ja tilaisuudessa käytiinkin 
läpi työskentelyämme kaupun-

gin hallinnossa ja valmistautu-
mista tuleviin kuntavaaleihin. 

Tilaisuudessa valtuustoryh-
mämme puheenjohtaja Juha 
Vuorio esitteli kaupungin po-
liittista tilannetta ja valtuusto-
ryhmämme toimintaa. Sen jäl-
keen uusi puoluesihteeri Simo 
Grönroos kertoi poliittisesta ti-
lanteesta valtakunnallisesti ja 
tavoitteistamme siinä. Lisäksi 
Grönroos painotti tulevia kun-
tavaaleja sekä sitä, että val-

mistelut ja erityisesti ehdokas-
hankinta on syytä aloittaa jo 
pikapuolin. 

Viimeisenä esityksenä kansan-
edustaja Sebastian Tynkkynen 
esitteli ajatuksia kuntavaalikam-
panjointiin. Asiapuolen jälkeen 
saunottiin ja nautittiin Oulun 
kaupungin tarjoama illallinen.

Oulun Perussuomalaiset

EI viikonloppua ilman mark-
kinatapahtumaa. Näissä mer-
keissä kesä eteni myös Ete-
lä-Pohjanmaan piirin alueella. 
Jalasjärvellä järjestettiin kaksi-
päiväinen Jalaspop-tapahtu-
ma. Markkinat ovat osa tätä ta-
pahtumakokonaisuutta ja niistä 
vastuun kantoivat Jalasjärven 
yrittäjät. 

Perussuomalaiset ovat olleet 
Jalasjärven kesätapahtumissa 
mukana vuodesta toiseen. 

- Suurin osa markkinaväestä 
oli kiinnostunut siitä, mitä mei-
dän teltallamme tapahtuu. Pe-
russuomalaisten kannatuksen 
nousu näkyi siitä palautteesta 
mitä saimme. Käytännössä tuo 
konkretisoitui uusissa jäsenha-
kemuksissa. Ihmisläheinen sa-
nomamme sai kiitosta ja ihmi-
set uskalsivat sen tulla myös 
sanomaan, sanoivat tyytyväiset 
Jalasjärven paikallisyhdistyksen 
puuhamiehet, puheenjohta-
ja Martti Alkula ja sihteeri Mat-

ti Heinonen. 
Alkula ja Heinonen kiittelivät 

kilvan myös sitä, että kansan-
edustajat meiltä ja muualta jak-
savat kiertää kesällä myös Etelä-
Pohjanmaan piirin aluetta. 

- Nytkin meillä oli kunnia saa-
da vieraiksi puolueen toinen va-
rapuheenjohtaja, kansanedus-
taja Arja Juvonen sekä kaikki 
vaalipiirimme kolme kansan-
edustajaa Mauri Peltokangas, 
Juha Mäenpää ja Jukka Mäky-
nen sekä piirimme puheenjoh-
taja Anne Matokangas. Kiitok-
set heille. 

Varsinkin Arja Juvonen on tul-
lut pohjalaisille jo niin tutuksi, 
että osa kenttäväestä on vaati-
nut jo Arjan “adoptoimista” py-
syvästi lakeuksille. Ja kukaan 
Arjan tavannut ei varmasti kysy, 
että miksi. 

Markkinoita on pyrkinyt ke-
sän aikana kiertämään mahdol-
lisuuksien mukaan myös kan-
sanedustaja Jukka Mäkynen 

Vaasasta. 
- Kiertäminen on mukavaa ja 

ihmisten kohtaaminen ja hei-
dän kanssaan keskustelu avar-
tavat omaakin ajattelua. Ta-
voitteenani on aina ollut tavata 
kesälläkin mahdollisimman pal-
jon äänestäjiä ja ottaa esille kes-
kusteluissa ajankohtaisia ja päi-
vänpolttavia asioita. Keskeinen 
vaaliteemani oli pienituloisten 
eläkeläisten ja lapsiperheiden 
asema, ja kyllä nuo ovat asioita, 
jotka puhuttavat. Tuntuu, että 
niin Sipilän kuin Rinteen halli-
tuksillekin suuret lupaukset ei-
vät johda minkäänlaisiin tekoi-
hin, toteaa Mäkynen. 

Taustalla soi Agents-coverit ja 
perussuomalaisten teltalla lie-
huu Suomen lippu. Lauantai-
sen elokuun iltapäivän aurinko 
lämmittää vielä mukavasti. Eikö 
näillä kaikilla olekin jotakin yh-
teistä, jotakin suomalaista?

Juha Rantala 

Jalasjärven markkinoilla perussuomalaiset Arja Juvonen, Tapani Hautamäki, Risto Sillanpää, 
Jenni Sippola, Martti Alkula, Arja Viitala, Matti Heinonen, Anne Matokangas ja Jukka Mäky-
nen. Kuva: Juha Rantala 
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JOROINEN
Joroisten Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräiset kevätkokous ja 
syyskokous pidetään sunnuntaina 
13.10. Hotelli Joronjäljessä, Mo-
tellikuja 1, Joroinen. Kevätkokous 
klo 16 ja syyskokous klo 18. Käsi-
tellään sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana hallitus. 
Tervetuloa!

VANTAA
Vantaan Perussuomalaiset ry:n yli-
määräinen yhdistyksen kokous 
pidetään sunnuntaina 13.10. klo 
13-16 Tikkurilassa mySaunan ko-
koustiloissa, Peltolantie 1. Käsi-
tellään hallituksen valmistelemat 
asiat: 6 § - jäsenen erottaminen 
Vantaan Perussuomalaiset ry:n jä-
senyydestä – hallituksen esitys. 
Kokouksen koollekutsujana halli-
tus. Kokous on avoin kaikille Van-
taan paikallisyhdistyksen jäsenille. 
Tervetuloa kokoukseemme.

HAUSJÄRVI
Hausjärven Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään sunnuntaina 20.10. klo 15 
Hausjärven kunnantalon valtuus-
tosalissa, Keskustie 2-4, Oitti. Käsi-
tellään sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana hallitus. 
Hallitus kokoontuu samassa tilas-
sa ennen syyskokousta klo 13.30. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

HUITTINEN
Huittisten Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään perjantaina 25.10. klo 18 
linja-autoaseman kahviossa, Ris-
to Rytinkatu 42, Huittinen. Käsi-
tellään sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana hallitus. 
Tervetuloa!

KANTA-HÄME
Kanta-Hämeen PerusNaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään lauantaina 26.10. klo 16 
Asiantuntijapalvelut J.Laine Oy:n 
toimistolla, Hallituskatu 4, Hä-
meenlinna. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen koolle-
kutsujana hallitus. Tervetuloa!

TEUVA
Teuvan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään lauantaina 26.10. klo 13 
kulttuuritalo Orrelassa, Porvarintie 
51. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Kokoustila rakennuksen 
takana siipiosassa. Käynti D-oves-
ta. Tervetuloa!

MUSTASAARI
Mustasaaren Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syyskokous 
pidetään lauantaina 26.10. klo 15 
ravintola Wanha Wasa Cateringis-
sa, Mäkikaivontie 1 C, Vaasa. Käsi-
tellään sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana hallitus. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

TURENKI
Tervetuloa Janakkalan Perussuo-
malaisten tupailtaan sunnuntaina 
27.10. klo 14-17. Vieraanamme Ari 
”Brother Christmas” Koponen. Tu-
pailloissa keskustellaan rennolla 
otteella niin politiikasta kuin kes-
kustelijoita askarruttavista ajan-
kohtaisista asioistakin kahvittelun 

lomassa. Vapaa pääsy, terve-
tuloa!

KLAUKKALA
Nurmijärven Perussuomalaiset 
ovat mukana Klaukkalan syys-
markkinoilla sunnuntaina 27.10. 
klo 10-16 Klaukkalan torilla. Ter-
vetuloa mukaan keskustele-
maan ajankohtaisista asioista!

SALO
Salon seudun Perussuomalai-
set ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään sunnuntaina 
27.10. klo 13 Salon kaupun-
gintalon valtuustosalissa, Teh-
daskatu 2. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Terve-
tuloa!

LAIHIA
Laihian Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään torstaina 31.10. klo 
18 Laihian kunnan kokoustilas-
sa Olohuone. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Terve-
tuloa!

ORIVESI
Oriveden Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous 
pidetään sunnuntaina 3.11. klo 
15-17 Oriveden kaupunginta-
lon alakerran kerhohuoneessa. 
Käsitellään sääntömääräiset asi-
at. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Tervetuloa!

KANTA-HÄME
Kanta-Hämeen Perussuomalai-
set ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään sunnuntaina 
3.11. klo 14 Hämeenlinnan raa-
tihuoneen valtuustosalissa, Raa-
tihuoneenkatu 15. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Koko-
uksen koollekutsujana hallitus. 
Tervetuloa.

KAINUU
Perussuomalaisten Kainuun pii-
ri ry:n sääntömääräinen syysko-
kous pidetään lauantaina 26.10. 
klo 14 Kajaanissa, Raatihuoneen 
torin rakennuksessa, Linnanka-
tu 16 (keltainen puurakennus 
Raatihuoneentorilla). Käsitel-
lään sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana piiri-
hallitus. Hallitus kokoustaa klo 
12. Tervetuloa!

HÄME
Perussuomalaisten Hämeen pii-
ri ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään lauantaina 
16.11. klo 12 Scandic Aulangol-
la, Aulangontie 93, Hämeenlin-
na. Käsitellään syyskokouksen 
sääntömääräiset asiat sekä ke-
vätkokouksesta piirin ylimääräi-
seen kokoukseen siirretyt asiat 
(kevätkokous 2019 § 6 - § 9). 
Kokouksen koollekutsujana pii-
rihallitus. Piirikokousedustajien 
ilmoittautuminen alkaa klo 11. 
Jäsenkortti mukaan. Tervetu-
loa!

PiiritPS
Veikkaustuottojen avustusten 
yleishyödyllisyydestä
SÄÄNTÖJEN mukaan Veikka-
uksen pelituotot on tarkoitet-
tu sosiaali- ja terveysjärjestö-
jen yleishyödyllisiin terveyttä 
ja hyvinvointia edistäviin hank-
keisiin. Avustuksilla tarjotaan 
suomalaisille mahdollisuuk-
sia harrastaa, liikkua, pysyä ter-
veenä, tervehtyä ja kuulua 
joukkoon. Näin kerrotaan Veik-
kauksen sivuilla.

Onkohan oikeat kohteet valit-
tu, kun laittomasti maassa ole-
ville ohjattiin viime vuonna 
lähes puoli miljoonaa euroa val-
tion varaaman 5,3 miljoonan 
euron avustuksen lisäksi? Myös 
lukuisia somaliyhdistyksiä on 
avustettu lähes miljoonalla eu-
rolla vuosi vuoden jälkeen. Pel-
kästään Suomen somalialaisten 
liitto on saanut edelliseltä vuo-
delta yhteensä 1 127 000 eu-
roa eli keskimäärin 225 400 eu-
roa per vuosi. Sen sijaan Veikko 
ja Lahja Hurstin Laupeudentyö 
ry:lle ei herunut veikkausvoit-
tovaroista euroakaan, ei viime 

eikä tänä vuonna.
Tällaisilla avustuskohteilla 

kannustetaan harrastelemaan 
omissa piireissään. Näin eriyte-
tään ihmisiä toisistaan, ei lisä-
tä joukkoon kuulumista. Esimer-
kiksi ”Monikansallisten naisten 
liikunta ja kulttuuri” sai avus-
tusta viime vuonna 208 900 eu-
roa, lisäksi aluehallintoviras-
to jakoi samaan tarkoitukseen 
861 000 euroa. Miksi liikuntaa-
kin pitää harrastaa omissa pii-
reissä? Yhdessä kantasuomalais-
ten kanssa tekeminen auttaisi 
myös suomen kielen ja kulttuu-
rin omaksumisessa. 

Pahinta on, että rahaa jaetaan 
monesta eri lähteestä, toisis-
taan tietämättä jopa samoihin 
kohteisiin. Esimerkiksi avusta-
jatoimintaan on jaettu veikka-
usvoittovaroista eri nimikkeillä 
vuonna 2018: Pakolaisneuvon-
ta ry 245 000 €, Suomen Pako-
laisapu ry 1 510 000 €, Turvapai-
kanhakijoiden Tuki ry 166 000 €, 
Maahanmuuttajanuorten Tuki 

ry 290 000 €, Pakolaisnuorten 
Tuki ry 389 000 € jne. 

Mielestäni kaikkiin syrjäyty-
misvaarassa oleviin Suomessa 
asuviin nuoriin yhteisesti tulisi 
panostaa veikkausvoittovarois-
ta erityisesti. He ovat koko Suo-
men tulevaisuuden selkäran-
ka. Avustuksen voisi kohdistaa 
esimerkiksi urheiluseuratoimin-
nan kautta, kaikki mukaan -pe-
riaatteella.

On ehdotettu, että veikkaus-
voittovarat tuloutettaisiin jat-
kossa osaksi valtion budjettia ja 
erillinen kytky järjestöjen rahoi-
tuksen ja Veikkauksen välillä pu-
rettaisiin (Verkkouutiset 29.8.). 
Tämä on kannatettava ehdotus. 
Varojen poliittinen jakoperuste 
on väärä ja se on lopetettava. Il-
mainen avustaminen samoille 
ryhmille vuodesta toiseen ilman 
tulostavoitteita ei ole missään 
muodossa hyväksyttävää. 

 Airi Pulkkinen
 Kuopio

Hyväntuulisia perussuomalaisia maalaismarkkinoilla: Juha ja Anne Korpi, puoluehallituksen 
jäsen Eliisa Panttila, Jenni Sippola, Pauli Antila, Matti Heinonen ja Tapani Hautamäki.

Perussuomalaiset ilahduttivat Jokipiin 
maalaismarkkinoilla
ELOKUUN viimeisenä lauantai-
na järjestetyt yhdeksännet Jo-
kipiin maalaismarkkinat ovat 
kasvattaneet suosiotaan vuo-
si vuodelta, ja ne ovatkin koos-
sa ohittaneet emopitäjä Jalas-
järven markkinat. Vanhanajan 
koneet, kotieläimet ja Jokipiin 
kyläyhteisön sydämellinen il-
mapiiri vetävät puoleensa eri-
tyisesti lapsiperheitä. Ja siellä 
missä on ihmisiä ja tunnelmaa, 
on myös hyväntuulisia perus-
suomalaisia.

Jalasjärven Perussuomalaisil-
le Jokipiin markkinoista on tul-
lut jo perinne. 

- Ehdotin vuosia sitten, että 
kokeillaan, ja siitä lähtien on 
täällä käyty, kertoili Tapa-
ni Hautamäki, joka oli sorvan-
nut taitavin käsin mm. betonin 
teräksisistä nostolenkeistä lehti-
painoja teltalle. Muita puoluei-
ta ei maalaismaisemassa näky-
nytkään.

Ohjelmassa perussuomalais-

ten teltalla oli ilmapalloja lap-
sille, arpajaiset sekä itsetehtyä 
marjamehua. Tunnelma oli iloi-
nen ja toiminta hyvin järjestet-
tyä. Ilmapallojen vahinkopama-
usten aiheuttamaa peljästystä 
lukuun ottamatta tunnelma säi-
lyi rauhallisena. Järjestelyistä 
vastasi aktiiveineen Jalasjärven 
perussuomalaisten puheenjoh-
taja Martti Alkula, joka ei pääs-
syt osallistumaan itse markkina-
päivään. 

Alkula kertoi saaneensa 
myönteistä palautetta markki-
noista sekä panneensa merkille 
lisääntyneen kiinnostuksen pe-
russuomalaisuutta kohtaan. 

- Olemme saaneet mukavasti 
uusia jäseniä. 

Hän kertoi pohtineensa, mis-
tä suosituimpaan puolueeseen 
samastumisessa on kyse, ja tul-
leensa siihen johtopäätökseen, 
että ei vain perussuomalais-
ten asema, vaan myös heidän 
edustamansa asiat koetaan tär-

keiksi. Ihmiset heräävät itse toi-
mimaan halutun muutoksen ai-
kaansaamiseksi. Kuntavaaleihin 
2021 valmistautuminen on Ja-
lasjärven paikallisyhdistyksessä 
aloitettu. Meillä on ennennäke-
mätön tilanne: olemme saaneet 
jo uusiakin kuntavaaliehdok-
kaiksi ilmoittautuneita, iloitsee 
Alkula. Jalasjärvi liitettiin Kurik-
kaan 2016. 

Mitä muuta omaa toimintaa 
paikallisyhdistyksellä on?

 - Tavoitteena meillä on pitää 
tupailta 2-3 kertaa vuodessa. Il-
moitamme lehdessä, ja tilaisuus 
on kaikille avoin. Tupaillassa 
nautimme talon tarjoamisista ja 
toistemme seurasta sekä teem-
me varainkeruuta arpajaisilla, 
Alkula valottaa onnistuneen pe-
rustupaillan konseptia. 

- Vielä useammin pitäisi jaksaa 
olla kylillä esillä muulloin kuin 
vaalien alla, hän tuumii. 

Jalasjärven Perussuomalaiset
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Suomi on poliittinen diktatuuri
FILOSOFIAN mestariteos, Char-
les Louis de Secondat de La Bré-
de et de Montesquieu, kertoo 
hallintotavoista.

Euroopassa on Ranskan va-
listuksen ajasta 1750-luvul-
ta lähtien kehitetty eri maiden 
hallintoa Montesquin osoitta-
maan demokraattiseen suun-
taan, jossa on erotettu lain sää-
täminen, toimeenpanovalta ja 
tuomiovalta. Jotta tämä toimi-
si, mikään niistä ei voi tehdä yh-
teistyötä keskenään ja sitä on 
ehdottomasti valvottava, muu-
ten se muodostuu helposti hal-
lintodiktatuuriksi.

Suomen ollessa osa Ruotsia 
hallinnon lainsäädäntövalta, 
toimeenpanovalta ja tuomio-
valta olivat jatkuvasti poliitti-
sen vallan alaisia, joten kunin-
gas ja politiikka määräsi asiat. 
Kun Suomi joutui Venäjän val-
lan alaiseksi 1809, Suomi sai säi-
lyttää hallintonsa jokseenkin 
ennallaan, paitsi että tuli käsky-
jä Venäjän hallinnolta, jota oli 
toteltava.

Suomen itsenäistyttyä 1918 
silloinen perustuslaki nou-
datti perinteitä Ruotsin ajal-
ta, jossa lainsäädäntövalta, toi-
meenpanovalta ja tuomiovalta 
noudattivat Montesquin val-
lan kolmijakoperiaatetta, mut-
ta poliittisen vallan alaisena. 
Olemme aina olleet hallintodik-
tatuurin alaisena, jossa valtio-
neuvosto voi antaa minkälaisen 
käskyn hyvänsä, koska presi-
dentti johtaa valtioneuvostoa.

Viimeinenkin ripe demokra-
tiasta katosi 6.5.1992 oikeus-
poliittisessa seminaarissa pre-
sidentinlinnassa, kun Mauno 

Koivisto määräsi, että valtion 
ja korporaatioiden etu on aina 
huomioitava asioissa. Sen jäl-
keen ei kansalla ole ollut oi-
keutta eikä kohtuutta, kun se 
on joutunut vastakkain hallin-
non kanssa oikeudessa. 

Näin alkoi valtion ryöstötoi-
minta kansalaisten omaisuuk-
sista, jotka vietiin laittomasti. 
Tämä toimi oli valtiopetos, jo-
hon Esko Ahon hallitus yhtyi - ja 
kaikki presidentit ja hallitukset 
sen jälkeen.

Suomi ei enää ole demokraat-
tinen valtio, sillä lait eivät toimi, 
koska oikeuksien tuomarit nou-
dattavat ohjetta: valtion etu en-
sin ja sitten kansan, jos jotain 
jää. Vuonna 2019 Suomi on täy-
dellinen poliittinen diktatuuri, 
jonka hallinto valehtelee. Kun ei 
ole mitään valvontaa, niin kaik-
ki korkeat virkamiehet rikko-
vat lakeja sumeilematta. Virkari-
koksia ei tutkita, joten heillä on 
100 prosentin suoja, etenkin jos 
pyyntö tulee yrittäjältä tai kan-
salaiselta. 

Eduskunnan enemmistö on 
hyväksynyt tämän toistaiseksi. 
Ainoa tapa muutokseen on saa-
da enemmistö eduskunnassa 
perussuomalaisille tai että kan-
sanedustajat todella havahtu-
vat tähän diktatuuriin, joka on 
tuhoamassa Suomen.

Perustuslakituomioistuin voisi 
parantaa demokratiaa, sillä pe-
rustuslakivaliokunta on poliit-
tinen elin, joka ei takaa mitään 
laillisuutta. Vanhat synnit voisi 
selvittää ”totuuskomissiolla”.

Rainer Partanen
Helsinki

Kiittäisimme armostasi
AIKAISEMPINA vuosina maas-
samme vietettiin aina nel-
jä rukouspäivää. Näin syksyllä 
kiitospäivä keskittyi sadon-
korjuun jälkeiseen kiitokseen, 
jollaiseen tänä syksynäkin on 
mitä parhaiten aihetta erin-
omaisen satokauden jälkeen. 
Vuodentulo on korjattu, on 
kiitoksen aika.

Apostoli Paavali kehot-
taa kirjeessään Timoteuksel-
le anomaan, rukoilemaan, 
pitämään esirukouksia ja kiit-
tämään kaikkien ihmisten 
puolesta. Myös Jeesus itse ke-
hottaa katsomaan taivaan 
lintuja ja kedonkukkia ja et-
simään ensin taivaan valta-
kuntaa, niin myös kaikki muu 
sen ohella annetaan. Jos to-
della osaisimme ottaa vastaan 
taivaalliset lahjat, niin saisim-
me kokea Jumalan huolehti-
van myös näistä ajallisista asi-
oistamme.

Tosiasiallisesti on niin kuin 
herännäissaarnamies Aku Räty 

vastasi kysyjälle baarissa, kun 
hän oli siunannut ruokansa, 
että tuliko yhtään lisää: ”Ei tul-
lut lisää, mutta maku parani.”

Näin on kiitoksenkin laita. 
Paavali jopa kehottaa kiittä-
mään ja rukoilemaan oman ai-
kansa esivallan puolesta, vaik-
ka juutalaiset olivat Rooman 
maailmanvallan alistamia eikä 
siitä varmastikaan ollut help-
poa kiittää.

Aina ei tunnu olevan kiitok-
sen aihetta. Siionin virressä 
tämä puhutaan sanoiksi: “Kiit-
täisimme armostasi, jonka an-
noit, Herramme, mutta kuinka 
kiitostasi mykkäraukat vei-
saamme. Kiitokseen ei taivu 
kieli, voimaton se siihen on, 
kun on murtumaton mieli, sy-
dän kylmä, huoleton.”

Kuitenkin on juuri niin kuin 
samojen virsien esipuhees-
sa mainitaan, että murheen 
alla veisaa Siion heleimmin 
Herralle kiitosta. Vain har-
voin osaamme kiittää myö-

täkäymisistä, vaan otamme 
niistä pikemminkin kunni-
an itsellemme. Kiitokseen vi-
rittäjänä toimivat paremmin-
kin erilaiset elämässämme 
esiin tulevat murheet. Silloin 
huomaamme olevamme riit-
tämättömiä omassa varassam-
me ja tarvitsemme auttajaa: 
”Katso, Herra, nääntyneihin. 
Uudeksi luo mielemme. Ker-
ran kiitossäveleihin vielä tai-
puu kielemme.”

Näin voimme kiittää Jumalaa 
ja jokainen päivämme voisi 
olla kiitospäivä. Alussa maini-
tussa Timoteuskirjeen koh-
dassa sanotaankin, että kiit-
täminen on hyvää ja otollista 
Jumalalle, meidän Vapahtajal-
lemme, joka tahtoo, että kaik-
ki ihmiset pelastuisivat ja tuli-
sivat tuntemaan totuuden.

Anssi Joutsenlahti
rovasti, Kankaanpää

Liikenneinvestoinnit, vientiteollisuus ja 
tieverkoston kunto – missä mennään?
HALLITUS kaavailee talouden 
elvytystä saatavan mm. nopeil-
la junayhteyksillä. Investoin-
nin oletetaan maksavan itsensä 
takaisin kun liike-elämä, teol-
lisuus ja ajankäyttö hyötyvät. 
Mitään perusteellisempaa las-
kelmaa tästä ei ole ollut julki-
suudessa. 

Tälläkin kolikolla on kääntö-
puolensa, jonka avannee seu-
raava vertaus (Katso alta Tulkki).

Yhteiskunnan grynderillä on 
60 000 asunto-osaketta, joista 
se saa vuokratuloja. Kuitenkin 
näiden asuntojen kunnossapi-
toon ja elinkaariremontteihin 
osoitetaan jatkuvasti liian vä-
hän rahaa. Niinpä 20 000 asun-
toa on välittömän remontin 
tarpeessa: katto vuotaa, put-
ket hajoavat, julkisivusta puto-
aa pintaa, talvella on kylmä. Li-
säksi 30 000 asuntoa on jätetty 
minimikunnossapidon piiriin. 
Vain yksittäisiä “kädestä suu-
hun” -korjauksia tehdään: ha-
jonnut patteri, oven lukko jne. 
Sen sijaan 10 000 laadukkaam-
paa asuntoa pidetään priima-
kunnossa.

Verovaroja käyttävä grynde-
rimme suunnittelee hankki-
vansa 10 000 uutta luksustason 
asunto-osaketta. Kunnossapito-
rahoja ei silti lisätä. Koska nämä 

uudet asunnot ovat rakenteel-
taan ja tekniikaltaan vaativam-
pia, ne tarvitsevat määräänsä 
suuremman osan kunnossapi-
torahoista, joita jää entistä vä-
hemmän huonommille asun-
noille. Asukastyytyväisyys 
kasvaa näissä luksusasunnois-
sa mutta laskee kaikissa muissa. 
Huonoimmat asunnot menevät 
asumiskieltoon ja jopa purku-
kuntoon, jolloin niiden asukkai-
den elämä vaikeutuu.

Palataan liikenneinvestoin-
teihin. Liikenneverkostollam-
me on yli miljardin kasvava kor-
jausvelka. Jos mitään muutosta 
tähän ei tule, olemassa oleva 
vanha verkosto rapautuu edel-
leen. Nopeusrajoituksia ja sil-
tojen painorajoituksia lisätään. 
Ajoneuvot kuluvat kuoppaisilla 
teillä. Polttoaineen kulutus kas-
vaa. Aikataulut venyvät. Kaikki, 
etenkin vientiteollisuus, kärsi-
vät tästä kasvaneiden liikenne-
kustannusten muodossa. 

Uudet huippunopeat yhtey-
det eivät vanhaa vientiteolli-
suuttamme auta, vaan ovat luk-
susta pienelle väestönosalle. 
Paljonko valtio saa vientituloja 
yhden nopean junan lipun hin-
nasta? Kattaako lipun hinta ra-
tainvestoinnin kuoletukset ja 
korot? Toki esimerkiksi Hyvin-

kää-Hanko-radan sähköistämi-
nen on selvä, järkevä parannus. 

Maalaisjärjellä ajatellen olisi 
viisaampaa taloudenpitoa huo-
lehtia ensin nykyisen verkos-
ton kunnostamisesta ja pelasta-
misesta ennen uusien kalliiden 
ja kallista ylläpitoa vaativien ra-
kentamista. Kunnostaminen 
työllistää siinä missä uusien 
väylien rakentaminen. Se sitä 
paitsi jakautuu tasaisemmin 
koko maan alueelle, eikä hyö-
dytä pelkästään Ruuhka-Suo-
men rakennusalaa. 

Kysymyksiä: Annetaanko kal-
liisti rakennetun kansallis-
omaisuuden rapautua purku-
kuntoon? Mistä saadaan rahat 
uuden rakentamiseen, kun ny-
kyistäkään verkostoa ei ole va-
raa pitää hyvässä kunnossa? Jos 
uudet radat rakennetaan, pure-
taanko vanhat pois kuluttamas-
ta kunnossapitorahoja?

(Tulkki: 20 000 asuntoa = 
alempi maakuntatason tie- ja 
rataverkosto, 30 000 asuntoa = 
useimmat valtatiet ja osa pää-
rataverkostosta, 10 000 asuntoa 
= moottoritiet ja ”Pendolino”-
radat).

Antti Lehtniemi
Lohja

Perussuomalaisilla selkeä 
paikka suomalaisessa 
yhteiskunnassa
NYT viimeistään on uskottava, 
että perussuomalaisten hävittä-
misyritys on epäonnistunut. Pe-
russuomalainen puolue on nyt 
vahvempi kuin koskaan.’

Kesän puoluekokous todis-
ti, että eduskuntaryhmän ha-
joaminen Jyväskylän 2017 puo-
luekokouksen jälkeen puhdisti 
ilman. Eduskuntavaalien tu-
los, julkistetut puoluegallupit 
ja kentän yhtenäisyys kertovat 
sen, että puolue porskuttaa en-
tistä tehokkaampana ja kohti 
uusia koitoksia, joista tärkein on 
tulevat kuntavaalit vajaan kah-
den vuoden kuluttua.

Uudella puoluesihteerillä on-
kin ”urosmehiläisen” työ saa-
da kenttä siihen kuntoon, että 
myös kuntavaalien menestys 
on mahdollista. Puoluesihtee-
rin tehtävä on johtaa puolue-
toimistoa, organisoida se toi-
mimaan järjestelmällisesti ja 
tehokkaasti sekä valvoa, että 
piiriorganisaatio on iskukykyi-
nen ja tehokas. Tähän toimin-
taan puoluesihteerillä yhdes-
sä muun puoluejohdon kanssa 
on olemassa ja saatavilla työka-
lut, kun vain osataan niitä käyt-
tää. Talouskaan ei voi nyt olla 
esteenä.

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

Perussuomalaisille on olemas-
sa paikka suomalaisessa yhteis-
kunnassa. Sillä on selkeä sija 
vasemmiston ja oikeiston vä-
lisessä poliittisessa maastossa 
sekä estämässä huuhaa-voimia 
saamasta liikaa valtaa ja teke-
mästä yhteiskunnallisia tuho-
töitä.

Mielestäni Harry Harkimon liik-
keen kaltaisilla voimilla ei ole 
mahdollista kasvaa kuin margi-
naalisiksi liikkeiksi ja sama kos-
kee myös muita yrityksiä, joiden 
perustamisessa mm. Paavo Väy-
rynen on kunnostautunut.

Pentti Kettunen
ex-kansanedustaja (ps.), Kajaani
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Haluan liittyä Perussuomalaiset-puolueeseen 
25 euron jäsenmaksuun sisältyy 
Perussuomalainen-lehden vuosikerta

Vuositilaus 30 euroa

1/2 vuosikerta 20 euroa

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

Y H T E Y S T I E D O T RASTITA JOS KYSESSÄ ON
OSOITTEENMUUTOS

SUKUNIMI

ETUNIMET

LÄHIOSOITE

POSTINUMERO JA -TOIMIPAIKKA

KOTIKUNTA

HETU JA KANSALAISUUS

AMMATTI / TOIMI / KOULUTUS

PUHELIN

SÄHKÖPOSTI

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS

Haluan liittyä Perussuomalaiset Naiset ry:n 
jäseneksi (ei erillistä jäsenmaksua). 
Jäsenyys edellyttää puolueeseen liittymistä.
Haluan liittyä Perussuomalaiset Nuoret ry:n jäseneksi 
(15-30-vuotiaat ilman jäsenmaksua.) Jäsenyys ei 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 toimi-
tusosoite. Laita mukaan myös vastaanottajan puhelinnumero. 

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

Aineistopäivät löytyvät perussuomalaisten nettisivuilta.

Perussuomalaisen 
nipputilaukset

Perussuomalainen-
lehteä voi tilata tapahtu-
miin ja yleiseen jakeluun 
uudesta osoitteesta.

Kokoukset ja 
tapahtumat

ILMOITA yhdistyksesi 
kokoukset ja tapahtumat 
lehden aineistopäivään 
mennessä osoitteella: 

tapahtumat@
perussuomalaiset.fi

Muista laittaa 
ilmoitukseen tapahtu-
man nimi, paikka, osoite, 
päivämäärä ja kellonaika. 

iOlisiko Suomen valtiojohdon 
aika käynnistää keskustelu 
Karjalan palautuksesta?

Nyky-EU on kommunistinen järjestelmä
Tärkeä kansalaisaloite GEORGE ORWELL (Eric Arthur 

Blair) kirjoitti teokset Vuonna 
1984 ja Eläinten vallankumo-
us. Vuonna 1984 kuvailee kom-
munistista järjestelmää ja Eläin-
ten vallankumous vallanhimoa, 
jossa kravattikaulaiset siat otta-
vat vallan, koska ”kaikki eläimet 
ovat tasa-arvoisia, mutta toiset 
eläimet ovat tasa-arvoisempia 
kuin toiset”. Hyvin tiivistetty.

Nyky-EU on kommunistinen 
järjestelmä eli Neuvostoliiton 
perillinen. Aika tekopyhää, että 
nyky-EU sortaa Venäjää, joka it-
seasiassa on sen aatteellinen 
isä. Kaikkia hienoja asioita voi-
daan esittää, budjetoida ja suu-
rin osa rahoista häviää korrup-

tion myötä. Stalinismi vielä 
puuttuu, mutta sekin on raken-
teissa hienovaraisesti mukana.

Nykystalinismia on se, että 
vieraista kulttuureista tuodaan 
tänne ihmisiä ja samaan aikaan 
julistetaan valtiollisen ja kun-
nallisten propaganda-kanavan 
ja -kanavien kautta sateenkaa-
riväen (oman kansallisen popu-
laation säätely) ihanuutta. Näin 
saadaan väestörakenne pikku-
hiljaa muutettua. Suomalaiset 
lisääntyvät vähemmän ja tilal-
le tuodaan muualta maailmas-
ta väestöä. 

Islamilaisessa maailmassa sa-
teenkaariväkeä ei liene aina-
kaan julkisesti, koska siellä on 

keksitty parantava lääke (sha-
ria-laki) siihen. Kaikkein absur-
deinta lienee se, että “seksu-
aalivähemmistöt” puolustavat 
islamia. Jokainen vähänkään 
asioista perillä oleva ja järke-
vä tajuaa, ettei islam puolus-
ta heitä. 

Ruhtinas Vlad Seivästäjä aikoi-
naan Romaniassa pelasti Euroo-
pan turkkilaisten miehitykseltä. 
Hänestä luotiin Dracula-myyt-
ti. Ne kunniaan, jotka pelastivat 
tai pelastavat Euroopan vierai-
den voimien miehitykseltä.

Juhani Gröhn
Turku

KANSALAISALOITE.FI:SSÄ 
on 17.8. avattu aloite “TAH-
DON 2020”. Aloite kristillisen 
seksuaalietiikan mukaisen 
opetuksen ja toiminnan tur-
vaamiseksi sitä edustavissa 
uskonnollisissa yhdyskunnis-
sa ja yhteiskunnassa. “ 

Perussuomalaisen puolu-
een pohja on kristillissosiaali-
nen. Kaikki ovat nähneet sen 
nopean muutoksen, jolla sek-
suaalisuuteen liittyviä asioi-
ta on viety liberaalien sane-
lemaan tuhoisaan suuntaan. 
Varhaiskasvatuksen nimissä 
jo päiväkodeissa opetetaan, 
ettei muka ole poikia ja tyttö-
jä, on vain ihmisiä. 

Mihin tämä hölynpöly täh-
tää? Siihen, että hämärtä-
mällä tietoisesti kahden su-
kupuolen olemassaoloa, 
pyritään edistämään esim. 
homoutta ja muunsukupuo-
lisuutta, kun horjutetaan her-
kässä kasvuiässä olevien 
lasten ja nuorten sukupuoli-
sen identiteetin kehittymis-
tä. Eräskin tyttö tuli koulus-
ta itkien kotiin, kun siellä 

oli opettaja propagoinut ai-
heella. Seurasi kysymys: “Äiti, 
mikä minä olen?” Järkyttävää 
touhua, jopa lapsen henkistä 
pahoinpitelyä.  

Kyseinen kansalaisaloite 
kannattaa käydä allekirjoitta-
massa, koska se vaikuttaa ter-
vehdyttävästi liberaalin sek-
suaaliopetuksen tilaan. Tätä 
kirjoitettaessa oli koossa 1 
686 allekirjoitusta ja 50 000 
tarvitaan vähintään, jolloin 
kansalaisaloite pääsee edus-
kunnan käsittelyyn. Kanna-
tusaika päättyy 17.2.2020. 

Huomioiden jo vapaiden 
uskonsuuntien seurakun-
tien jäsenmäärät pitäisi tähän 
kansalaisaloitteeseen löytyä 
helposti vähintään 100 000 
allekirjoittajaa. Ellei löydy, 
niin sehän kertoo siitä, että 
halutaan antaa Setalle ja li-
beraaleille jatkossakin vapaat 
kädet toimia asiassa. 

Sakari Sormunen
ruiskumestari evp.,yrittäjä, 
Hollola

SIITÄ on tasan kolmekymmen-
tä vuotta aikaa, kun Berliinin 
muuri kaatui länteen päin. Pu-
tin oli silloin paikalla Neuvosto-
liiton joukkojen komentajana 
ja koetti soittaa Moskovaan yri-
tyksenään kysyä, että mitä teh-
dään, muttei saanut Moskovas-
ta minkäänlaista yhteyttä. Tästä 
alkoi Itä-Saksan ja Länsi-Saksan 
yhdistyminen.

Viro, Latvia, Liettua, Puola, Un-
kari ja useimmat muut Euroo-
pan maat ovat demokraattisen 
hallinnon alaisia. Romaniassa-

kin Ceausescu vaimonsa kanssa 
murhattiin ja siitä alkoi Roma-
niassa demokraattinen järjes-
telmä. 

Kun otamme huomioon, että 
vuonna 1939 aikoi Neuvosto-
liitto miehittää Suomen ja alkoi 
talvisota, niin olisi todella aika 
käydä keskustelua Karjalan pa-
lauttamisesta.

 
Erkki Rakkolainen
Savonlinna

Kenelle annetaan ja keneltä otetaan?
ASIOIN erään sairaan sukulai-
seni puolesta sosiaalitoimiston 
toimipisteessä noin yhdeksän 
aikaan aamulla. 

Tyrmistyin näkemääni ja kuu-
lemaani. Luukulla oli ulkomaa-
laistaustainen mieshenkilö, jolla 
oli kova ja kiireellinen rahantar-
ve. Kuulin, kuinka virkailija to-
tesi miehelle: ”Ethän sitten taas 

pelaa rahojasi?”. Virkailija myös 
kyseli, missä olivat miehen Ke-
lan rahat, jotka tämä sai muuta-
ma päivä sitten. 

Mies tivasi, milloin hän saa ra-
hansa, johon virkailija vastasi: 
”Rahat näkyvät puolen tunnin 
päästä tililläsi.” Tämän jälkeen 
mies poistui toimistosta iloi-
sena.

Oma asiani oli toimittaa sai-
raan sukulaiseni avain, että su-
kulaiseni omaisuutta päästään 
realisoimaan ja sairaudenhoito-
kuluja maksamaan, koska Kela 
ei kuulemma maksa enää.

Erkki Hannikainen
Savonlinna
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