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Uudenmaan vahvat naisehdokkaat 
lähdössä voittamaan

PERUSSUOMALAISTEN poliitti-
nen suunnittelija Riikka Purra pyrkii 
eduskuntaan Kirkkonummelta. Riik-
ka uskoo puolueen vahvaan voittoon 
Uudenmaan vaalipiirissä.

- Uudellamaalla olemme lähdös-
sä eduskuntavaaleihin voittamaan. 
Meillä on sinisten jäljiltä paljon tyh-
jiä ääniä ja hyvin naisvaltainen lis-
ta. Vaaleihin lähdetään maahanmuut-
to edellä, mutta myös koulut, perheet 
ja talouspolitiikka ovat keskeisiä tee-
moja.

Sananvapautta ja 
sote-uudistusta

Kirkkonummelta eduskuntaan pyr-
kii myös kunnanvaltuutettu Piia Aal-
lonharja.

- Omat vaaliteemani ovat tällä het-
kellä vielä vähän hakusessa, mutta ai-
nakin sananvapaus, yrittäjyys ja so-
tu-uudistus ovat minulle tärkeitä 
asioita. Sote-vääntö jatkuu edelleen, 
joten seuraavalla eduskuntakaudella 
keskitytään vahvasti terveyspuoleen. 

Odotan vaaleja oikein positiivisis-
sa ja iloisissa tunnelmissa. On mahta-
vaa päästä tuomaan ääniä puolueelle. 
Katsotaan sitten, riittääkö kannatus 
eduskuntaan saakka.

Ostovoimaa pieni- ja 
keskituloisille

Mäntsälästä Arkadianmäelle pyrkii 
kunnanvaltuutettu Satu Lampi, joka 
haluaa toimia erityisesti pieni- ja kes-
kituloisten äänitorvena.

- Pääteemani eduskuntavaaleissa on 
talous. Pieni- ja keskituloisten osto-
voimaa on parannettava, asunnotto-
mien ja syrjäytyneiden asiat on saa-
tava kuntoon, samoin yrittäjien, jotta 
suomalaisten rahat eivät karkaisi ul-
komaille. Tärkeää on myös henkinen 
ja fyysinen hyvinvointi sekä lapsi-
perheiden, vanhusten ja vammaisten 
asiat. Maahanmuuton tulisi olla oi-
keanlaista, taloutta kannustavaa eikä 
tuhoavaa. Olen itse ollut ulkomail-
la poliisina, joten tiedän hyvin mihin 
nykyisenlainen hallitsematon maa-

Eduskuntavaalien Uudenmaan vaalipiirissä nähdään 
voimakkaita PS-naisia, joilla ovat sana ja faktat hallussa. ”Meillä on 

sinisten jäljiltä 
paljon tyhjiä 

ääniä ja hyvin 
naisvaltainen 

lista.”

Lahden puo-
lueneuvoston 
kokoukseen 
osallistuneet 
Tanja Vahvelai-
nen, Leena Meri, 
Piia Aallonharja, 
Riikka Purra 
ja Satu Lampi 
ovat ehdolla ensi 
kevään eduskun-
tavaaleissa. 

Maahanmuutto-, talous- ja sosiaalipolitiikka edellä

hanmuutto johtaa. Hyvillä mielin läh-
den mukaan, koska meillä on Uudel-
lamaalla vahvoja, hyviä ehdokkaita, 
varsinkin naisehdokkaita.

Perheiden, nuorten ja 
lasten puolesta

Vantaalta eduskuntaan pyrkivä Tan-
ja Vahvelainen puhuu erityisesti 
oman alansa eli terveydenhuollon toi-
mivuuden puolesta. 

- Eduskuntavaalien vaaliteemoja-
ni ovat terveydenhuolto, suomalaiset 
perheet, nuoret ja lapset sekä eläinten 
suojelu. Lähden vaaleihin erittäin po-
sitiivisella mielellä. Olen toiveikas sen 
suhteen, että Suomen kansa herää en-

nen kuin on liian myöhäistä. Suomi 
takaisin suomalaisille.

Suomalaista työtä ja 
yrittämistä

Perussuomalaisten eduskuntaryh-
män puheenjohtaja Leena Meri pu-
huu työn ja yrittämisen puolesta.

- Teemojani en vielä ole ehtinyt pal-
jon miettiä, mutta luulen rakenta-
vani vaalikampanjani puolueen pe-
riaatteiden ympärille, että jaetaan 
varallisuutta suomalaisille ja pyritään 
parantamaan työllisyyttä sekä yrittä-
jyyttä. En ole kovin paljon vielä poh-
tinut omaa kampanjaani, koska olen 
keskittynyt puolueen yhteisen kan-
natuksen rakentamiseen ja yhteisiin 
ohjelmiin. Olen kuitenkin vain yksi 
osatekijä tätä kokonaisuutta, puolue 
tulee ensin.

Uudeltamaalta valittuja naisehdok-
kaita ovat myös Arja Juvonen, Suvi 
Karhu, Jenni Lastuvuori, Kirsi Mä-
kilaine, Riikka Slunga-Poutsalo ja 
Maiju Tapiolinna.

TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVA MATTI MATIKAINEN
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Piirijohtajat uskovat 
kovaan eduskunta-
vaalitulokseen

Kenttä täynnä taistelutahtoa:

PERUSSUOMALAISTEN 
Hämeen piirin puheenjoh-
taja Mira Nieminen sai tänä 
vuonna kunnian emännöi-
dä Lahdessa pidettyä puo-
lueneuvoston kokousta. Hä-
meessä ehdokashankinta oli 
jo hyvässä vauhdissa – syys-
kuun alkuun mennessä nel-
jästätoista ehdokaspaikasta 
viisi oli jo täytetty.

- Oikeudenmukaisuus ja jär-
jen ääni on palautettava poli-
tiikkaan. Perussuomalaisina 
olemme vahvasti kiinni ar-
jen kysymyksissä. Meillä on 
paljon sosiaalisia ongelmia 
omassakin yhteiskunnassam-
me, ja niiden korjaamisek-
si tarvitaan perussuomalaisia. 
Moni kokee epäreiluna palve-
lujen jatkuvan heikentymisen 
ja niiden saatavuuden supis-
tumisen. Näiden kysymys-
ten avaaminen on perussuo-

malaisen politiikan keskiössä, 
Nieminen sanoo.

Tuhannen taalan 
paikka

Keski-Suomen piirissä ol-
laan odottavalla kannalla sen 
suhteen, miten Suomen kan-
sa tulevissa vaaleissa äänes-
tää.

- Vieläkö vanhojen puoluei-
den eestaas-politiikka pitää 
vai joko ollaan herätty? Pik-
kuisen huolettaa, että vielä-
kin meitä hiukan sekoitetaan 
sinisiin. Vaalit ovat perussuo-
malaisille tuhannen taalan 
paikka, pohtii Keski-Suomen 
piirin puheenjohtaja Tapa-
ni Mäki.

Pohjois-Karjalan piirissä 
vaalityö on käynnistynyt rä-
väkästi. Pohjois-Karjala on 
samassa vaalipiirissä Pohjois-

Savon kanssa, ja viimeisetkin 
ehdokkaat valittaneen loka-
kuussa.

- Pohjois-Karjalassa on te-
kemisen meininkiä. Tietty-
jä riskejä sinisten taholta on, 
mutta kansan palaute on ollut 
yksiselitteisesti heitä kohtaan 
murskaavaa ja meitä kohtaa 
kehuvaa, toteaa Pohjois-Kar-
jalan piirin puheenjohtaja 
Marko Koskinen.

Kaikille löytyy 
oma ehdokas

Satakunnan piirissä tavoit-
teena on saada mahdollisim-
man kirjava porukka ehdok-
kaita eri ammattiryhmistä, 
naisia ja nuoria.

- Ensimmäiset ehdokkaat 
asetetaan yleiskokoukses-
sa puolueneuvoston jälkeise-
nä sunnuntaina. Henkilökoh-

Perussuomalaisten piirijohtajat uskovat hyvään vaalitulokseen. Ehdo-
kashankinta on monin paikoin jo pitkällä ja kenttä täynnä taistelutah-
toa. Perussuomalaiset on edelleen Suomen paras toripuolue ja ainoa 
todellinen vaihtoehto vanhoille puolueille.

Halla-aho: Takinkäännöt 
ovat myrkkyä demokratialle

PUHEENJOHTAJA Jussi Halla-
aho painotti perussuomalaisten 
olevan yksilöitä, jotka vastusta-
vat kyttäämistä, kieltämistä ja 
määräilyä. 

- He eivät pidä siitä, että joku 
muu tulee kertomaan heille, mi-
ten heidän pitää ajatella, mitä 
heidän kuuluu sanoa, mitä hei-
dän tulee syödä, millaisilla kul-
kuvälineillä he saavat liikkua. 
Sallittujen asioiden putki kape-
nee yhteiskunnassamme kaiken 
aikaa. Tavallisen ihmisen pitäisi 
koko ajan sipsutella varpaillaan 
ja puhua kieli keskellä suuta, et-
tei joku loukkaannu, pöyristy ja 
traumatisoidu. 

- Tavallisen suomalaisen edel-
lytetään koko ajan tuntevan 
syyllisyyttä kaukaisten maiden 
ongelmista, ilmastonmuutok-
sesta, ruokavaliostaan, omasta 
ihonväristään, sukupuolestaan 
tai sukupuolisesta suuntautumi-

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho 
piti väkevän puheen perussuomalaisten puolue-
neuvoston kokouksessa Lahdessa. 

sestaan. Minun mielestäni tällai-
nen ilmapiiri ei ole positiivinen 
visio, Halla-aho painotti.

Ongelmista on puhuttava 
ja niihin on puututtava

Halla-aho muistutti, että pää-
töksentekijöiden tehtävä on 
ratkaista ja ehkäistä ongelmia. 
Siksi päätöksentekijöiden vel-
vollisuus on puhua ongelmista. 

- Perussuomalaiset ovat käy-
tännöllinen puolue, eivät ju-
listuspuolue. Jos ongelmia ha-
lutaan ratkaista, ne on ensin 
tunnistettava ja analysoitava. 
Tämän jälkeen on laadittava tie-
kartta: ryhdyttävä konkreettisiin 
toimenpiteisiin, jotka puuttu-
vat ongelmien syihin. Keskeinen 
ongelma tämän päivän politii-
kassa on se, että suurin osa puo-
lueista keskittyy julistamaan.

- Kokoomus julistaa olevan-

sa yrittäjien puolue mutta ei tee 
politiikkaa, joka edistäisi yrit-
täjän asemaa. Keskusta julistaa 
olevansa maaseudun puolue; 
silti maaseutua ollaan ajamas-
sa alas. Demarit julistaa olevan-
sa duunareiden puolue, mutta 
kannattaa ympäristö- ja ener-
giapolitiikkaa, joka ajaa teolli-
suustyötä pois Suomesta. Vih-
reät julistaa naisten oikeuksia ja 
kestävää kehitystä, mutta kan-
nattaa fanaattisesti uusien ku-
luttajien massamuuttoa Suo-
meen ja tyypillisesti erittäin 
naisvihamielisistä kulttuureista, 
Halla-aho huomautti.

Valtio on suomalaisten 
edunvalvontakoneisto

Halla-aho kertoi perussuoma-
laisten tavoitteeksi inhimilli-
sen Suomen, joka pitää huolta 
omistaan taloudellisesti kestä-
vällä pohjalla. 

- Meillä on realistiset keinot, 
joilla tätä tavoitetta edistetään. 
Meille Suomen valtio ei ole glo-

baali sosiaalitoimisto vaan suo-
malaisten edunvalvontako-
neisto. Kaikkien suomalaisten. 
Meidän Suomessamme tavalli-
nen suomalainen on päähenki-
lö, ei hallintoalamainen tai ve-
ro-orja.

- Perussuomalaiset ovat pu-
huneet leväperäisen maahan-
muuttopolitiikan seurauksista 
vuosien ajan. Ruotsin, Ranskan 
ja monen muun maan palavat 
lähiöt, terrorismi, islamilainen 
fanatismi ja käsistä karannut jär-
jestäytynyt rikollisuus ovat ter-
veellinen muistutus siitä, mihin 
Suomi on menossa, jos suun-
ta ei muutu. Viisas oppii muiden 
virheistä. Tässäkin asiassa on 
keskityttävä konkretiaan, ei ju-
listuksiin.

Jaettavaa kakkua on 
pyrittävä kasvattamaan 

Halla-aho muistutti, että pe-
russuomalaiset on vastuullisen 
taloudenpidon puolue. 

- Kansakunnan on elettävä suu 
säkkiä myöten. Nyt on nousu-
kausi, mutta maa ottaa edelleen 
lähes kaksi miljardia euroa uut-
ta velkaa joka vuosi. Suhdanne-
huippu euroalueella saattaa jo 
olla ohitettu. Entä sitten, kun tu-
lee laskukausi? Velkaraha ei ole 

ilmaista. Vaikka korkotaso olisi 
kuinka matala, velanhoitokulut 
ovat pois yhteiskunnan perus-
toiminnoista.

- Mitkä ovat ne keinot, joilla 
julkinen talous saadaan tasapai-
noon? Ensinnäkin sitä kakkua, 
jota jaetaan, pitää pyrkiä kas-
vattamaan. Toisin kuin perintei-
nen oikeisto ja vasemmisto, pe-
russuomalaiset ei näe ristiriitaa 
yrittäjän ja duunarin edun vä-
lillä. Tyytyväinen työntekijä on 
yrittäjän etu. Yrittäjän menestys 
on työntekijän etu. Valtiovalta ei 
voi luoda uutta vaurautta, vaan 
siihen tarvitaan yrityksiä, Halla-
aho luetteli.

Teollisuus karkaa 
saastuttavimpiin maihin 

Vaikka ympäristö- ja päästö-
kysymykset pitää ottaa vaka-
vasti, on samalla ymmärrettävä, 
että ilmastonmuutos on globaa-
li haaste. 

- Jos Suomi asettaa itselleen 
liian kunnianhimoisia tavoittei-
ta, tulos on se, että teollisuus ja 
työ karkaavat Kiinaan ja Intiaan. 
Häviäjinä ovat sekä suomalaiset 
että globaali ilmasto.

- Palvelualojen työllisyyttä voi-
daan parantaa lisäämällä pal-
velujen kysyntää ja kuluttajien 

tainen tavoitteeni on saada 
mahdollisimman monta eh-
dokasta valittua jo silloin, 
kertoo Satakunnan piirin pu-
heenjohtaja Tapio Laurila.

Kymen piirissä listasta tu-
lee hyvä ja se saadaan täy-
teen. Listalta löytää jokainen 
varmasti itselleen sopivan eh-
dokkaan.

- Tällä hetkellä ehdokkaita 
on asetettu kuusi, täyteen lis-
taan tarvitaan 17. Meillä tu-

lee erittäin hyvä vaalitulos, 
enemmän kansanedustajia 
kuin tällä hetkellä on istu-
via kansanedustajia, uskoo 
Kymen piirin puheenjohtaja 
Ilpo Heltimoinen.

Öyhöttämisen ja 
tyhjien sloganien
 aika on ohi

Pohjois-Savon piiri tekee 
tiivistä yhteistyötä Pohjois-

Osa piirijohtajis-
ta saatiin yhteis-
kuvaan Lahdessa: 
Tapani Mäki, 
Tapio Laurila, 
Vilhelm Junnila, 
Marko Koskinen, 
Pia Pentikäinen, 
Ilpo Heltimoinen 
ja Mika Mikko-
nen.
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ostovoimaa. Tämä merkitsee oi-
kein kohdennettuja leikkauksia 
niin keskituloisten ihmisten an-
sioverotukseen kuin erilaisiin ta-
saveroihin, kuten polttoaineve-
roon. Tällaiset veronalennukset 
ovat investointi, joka maksaa it-
seään takaisin, kun yhä useam-
pi työllistyy eikä tarvitse sosiaa-
liturvaa. Työttömyys on se, mikä 
tulee yhteiskunnalle kalliiksi.

Muut puolueet 
kannattavat 
haittamaahanmuuttoa

Samaan aikaan kun muut puo-
lueet kannattavat kehitysapu-
menojen kasvattamista puolella 
miljardilla eurolla vuodessa, pe-
russuomalaiset satsaisivat las-
tensairaaloihin, homekoulujen 
korjaamiseen, terveyskeskusver-
kostoon, inhimilliseen vanhus-
tenhoitoon, poliisipalveluihin ja 
tieverkoston ylläpitoon. 

- Näihin todetaan, ettei ole va-
raa. Muut puolueet eivät näe 
mitään ongelmaa siinä, että 
Suomi käyttää satoja miljoonia 
euroja vuodessa Ruotsin kaut-
ta tulevien turvapaikkaturistien 
majoittamiseen ja viihdyttämi-
seen vastaanottokeskuksissa.

- Kaikki muut puolueet kan-
nattavat haitallisen maahan-

Karjalan kanssa. Lahden ko-
kouksen aikaan ehdokkai-
ta oli asetettu jo kuusi, joista 
kolme naisia.

- Vaikka meiltä lähtivät 
kaikki kansanedustajat, ovat 
rivit nyt yhtenäiset ja ehdok-
kaat hyviä. Politiikkaa teh-
dään nyt asialinjalla, öyhöt-
tämisen ja tyhjien sloganien 
aika on ohi, sanoo Pohjois-Sa-
von piirin puheenjohtaja Pia 
Pentikäinen.

Lapin piirissä ei puheenjoh-
taja Jussi Halla-ahon vie-
railun jälkeen ole ollut vaike-
uksia ehdokashankinnassa. 
Heitä on ilmoittautunut to-
della kattavasti, niin miehiä 
kuin naisiakin.

- Tavoitteena on saada La-
pista 1-2 kansanedustajaa. 
Kannatuspotentiaalia on pal-
jon ja jäsenmäärä lähti to-
della kovaan kasvuun viime 
kesän puoluekokouksen jäl-
keen. Kenttä on yhtenäinen ja 
usko on vahva, kertoo Lapin 
piirin puheenjohtaja Mika 
Mikkonen.

Ainoa vaihtoehto 
muille puolueille

Varsinais-Suomessa eh-
dokashankinta tehdään täl-
lä kertaa huolella ja harkiten. 
Varsinais-Suomi on perintei-
sesti kokoomuksen vahvaa 
aluetta erityisesti kaupunki-
seuduilla.

- Asetelma on haasteellinen, 
mutta esimerkiksi Turussa on 
aivan selkeitä ongelmia maa-
hanmuuttoon liittyen. Tu-
russa perussuomalaiset ovat 
ainoa vaihtoehto muille puo-
lueille tässä asiassa, toteaa 
Varsinais-Suomen piirin pu-
heenjohtaja Vilhelm Jun-
nila.

Keski-Pohjanmaalla oli puo-
lueneuvoston kokouksen ai-
kana nimetty yksi vaaliehdo-
kas. Kahdelta odotettiin vielä 
suostumusta.

- Vaalityö on käynnisty-
nyt aika hyvin. Nimetyllä eh-
dokkaalla tuntuu olevan aika 
kova kannatus. Keski-Pohjan-
maalle haetaan kolmea ehdo-
kasta, joista yksi on nainen, 
sanoo Keski-Pohjanmaan pu-
heenjohtaja Arto Pihlaja-

maa.

Gallupeille kyytiä

Helsingin piirin 22 ehdok-
kaasta viisitoista asetettiin 
puolueneuvoston kokouksen 
jälkeen maanantaina. Loput 
pyritään nimeämään ennen 
lokakuun loppua.

- Meillä on ihan vanha pe-
rinteinen gallupeille kyytiä 
-fiilis. Helsingissä tehdään 
kova ja näkyvä kampanja, pit-
kälti toistasataa tapahtumaa 
järjestetään kevään aikana, 
kertoo Helsingin piirin pu-
heenjohtaja Markku Saari-
kangas.

Etelä-Pohjanmaalle oli eh-
dokkaita puolueneuvoston 
kokoukseen mennessä nimet-
ty neljä ja jo seuraavalla vii-
kolla nimettiin lisää.

- Koko kesä on jossain oltu 
markkinoilla ja lisää poruk-
kaa tulee koko ajan. Kyllä se 
kolmas jytky sieltä vielä tulee. 
Kovin työ on saada nukkuvat 
äänestämään, uskoo Etelä-
Pohjanmaan piirin puheen-
johtaja Jukka Mäkynen.

Suomen paras 
toripuolue

Pohjois-Pohjanmaalla oli 
puolueneuvoston kokoukseen 
mennessä enää kolme ehdo-
kaspaikkaa täyttämättä.

- Puolueneuvoston kokous 
oli todella onnistunut. Kun 
soraääniä ei kuulunut, vaikka 
väkeä oli niin paljon paikal-
la, niin kyllähän se porukkaa 
hitsaa yhteen. Moni antoi ko-
kouksesta hyvän palautteen, 
toteaa Pohjois-Pohjanmaan 
piirin puheenjohtaja Ahti 
Moilanen.

Uudellamaalla ehdokas-
asettelu on hyvällä mallilla ja 
kenttäväki innostuneempaa 
kuin vuosiin.

- Haluamme osoittaa äänes-
täjäkunnalle, että perussuo-
malaiset on edelleen Suomen 
paras toripuolue. Teemme 
kovasti työtä perussuomalai-
sen sanoman eteenpäinviemi-
seksi, ja uskon hyvään vaali-
tulokseen, sanoo Uudenmaan 
piirin puheenjohtaja Iiro Sil-
vander.

Todella kova 
taistelumotivaatio

Etelä-Savossa ehdokkaita 
on ilmoittautunut runsaasti 
ja vaalityö on lähtenyt hyvin 
käyntiin. Kaikki 5-6 paikkaa 
saadaan täytettyä hyvillä eh-
dokkailla.

- Olemme olleet jo muuta-
missa toritapahtumissa, jois-
sa on ollut hyvä vastaanotto. 
Tavoitteemme on korkealla, 
eli nousta suurimmaksi puo-
lueeksi eduskuntavaaleissa 
Kaakkois-Suomessa, kertoo 
Etelä-Savon piirin puheen-
johtaja Jari Rajapolvi.

Pirkanmaalla ehdokkai-
ta oli puolueneuvoston ko-
koukseen mennessä ehditty 
asettaa jo kymmenen ja loput 
yhdeksän paikkaa täyttyvät 
syksyn mittaan.

- Lähdemme vaalikamppai-
luun todella kovalla taistelu-
motivaatiolla. Listalla on to-
della hyviä ehdokkaita, joista 
osa on tunnettuja muualla-
kin kuin Pirkanmaalla, kertoo 
Pirkanmaan piirin puheen-
johtaja Harri Vuorenpää.

TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVA MATTI MATIKAINEN

”Koko kesä on 
jossain oltu

markkinoilla ja 
lisää porukkaa

tulee koko ajan. 
Kyllä se 

kolmas jytky sieltä 
vielä tulee.”

muuton jatkamista ja lisäämistä, 
vaikka jo nyt keskeisissä maa-
hanmuuttajaryhmissä työlli-
syysaste on 10 ja 20 prosentin 
välillä, ja suurissa kaupungeissa 
yli kolmannes toimeentulo- ja 
asumistukiasiakkaista on ulko-
maalaisia. Kukaan ei edes kysy, 
mistä nämä rahat tulevat. Tule-
vatko ne jostakin taikakassasta? 
Halla-aho kysyi.

Pieni ihminen kärsii 
holtittomasta politiikasta

Halla-aho muistutti, että pie-

nellä ihmisellä riittää ystäviä 
aina vaalien alla. Varsinkin va-
semmisto julistaa puolustavan-
sa pientä ihmistä. 

- Tässäkään asiassa julistuk-
set eivät kuitenkaan riitä eivät-
kä paranna pienen ihmisen ase-
maa. Pieni ihminen on se, joka 
kärsii talouden globalisaatiosta, 
uusliberalismista ja holtittomas-
ta maahanmuuttopolitiikasta 
eniten. Hän joutuu kilpailemaan 
työpaikoista ja kohtuuhintaisis-
ta asunnoista. Hänellä ei ole va-
raa yksityislääkäriin. Hän ei voi 
äänestää jaloillaan ja lompakol-

laan, kun oma asuinalue ja las-
ten lähikoulu ghettoutuvat.

- Isolla ihmisellä ei ole mitään 
hätää tämän kehityksen keskel-
lä. Kansallismielisyys on, ja on 
aina ollut, pienen ihmisen aate.

Hillotolpat vievät 
uskon politiikasta

Puheenjohtaja kertoi kiertä-
neensä Suomea viimeisen vuo-
den aikana ja tavanneensa suu-
ren joukon perussuomalaisten 
kenttäväkeä ja äänestäjiä. 

- Itselleni tärkeintä on ollut 

kohdata se henki, pyyteettö-
myys ja aatteen palo, jolla pe-
russuomalainen kenttä tekee 
perussuomalaista työtä piireis-
sä, paikallisyhdistyksissä ja to-
reilla. Me olemme ihmisten ar-
jessa läsnä muulloinkin kuin 
vaalien alla. Ja meillä on linja, 
joka pitää.

Halla-ahon mielestä mikään ei 
syö tavallisten ihmisten uskoa 
demokraattiseen vaikuttami-
seen yhtä pahasti kuin kokemus 
siitä, että mikään ei muutu, ää-
nestipä ketä hyvänsä. 

- Hyviin asemiin, hillotolpil-
le päässeiden poliitikkojen lei-
pääntyminen, laitostuminen, 
oman edun tavoittelu ja takin-
käännöt ovat myrkkyä demo-
kratialle. 

- Yleisin viesti, jonka olen pe-
russuomalaisten teltoilla ja ko-
juilla tavallisilta kansalaisilta vii-
meisen vuoden aikana kuullut, 
on tämä: ”Älkää te kääntäkö tak-
kianne!” Nuorilta ja vanhoilta, 
maalla ja kaupungissa, erilaisil-
la murteilla: ”Älkää te kääntäkö 
takkianne!” Tämä olkoon ohje-
nuoramme.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA MATTI MATIKAINEN

Puheenjohtaja Jussi Halla-ahon puhe ei jättänyt ketään kylmäksi.
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- Yhteiskuntamme on jakautunut kahtia. 
Meidän perussuomalaisten pitää tehdä muu-
tos, koska olemme ainoa vaihtoehto nykyisel-
le linjalle, puolueneuvoston kokousta emän-
nöinyt Mira Nieminen painottaa.

Suomi on palautettava 
järjen tielle

Perussuomalaisten Hämeen piirin puheenjohtaja: 

PERUSSUOMALAISTEN 
Hämeen piirin puheenjohtaja 
Mira Nieminen toivotti puo-
lueen valtuutetut ja jäsenet 
tervetulleiksi perussuoma-
laisten puolueneuvoston ko-
koukseen Lahdessa. 

- Onpas teitä muuten hui-
kean paljon! Olen lukenut 
ja kuullut monesta lähtees-
tä, että perussuomalaiset ha-
josivat ja katosivat johonkin? 
Mutta siinähän te olette! Mi-
hinkään kadonneina, vaikka 
muuta yritetään valheellises-
ti väittää.

- Uskon, että tämä muu-
tos näkyy myös tänään täällä. 
Olemme yhdessä, tiiviimmin 
ja katseen suunta on eteen-
päin! Me olemme yhdessä 
sitä varten, että saamme ai-
kaiseksi ne teesit, joilla Suo-
mi palautetaan järjen tielle, 
Nieminen totesi.

Kaikkea 
jaetaanilmaiseksi 
maailmalle

Nieminen kertoi olevansa 
huolissaan lapsista, työikäi-
sistä ja vanhuksista sekä suo-
malaisen arjen jatkumisesta.

- Yhteiskuntamme on ajettu 
tilaan, jossa oikeudenmukai-
suus ja yhdenvertaisuus ei-
vät enää toteudu arvoina. Ne 
toteutuvat vain sanoina juh-
lapuheissa. Kansa jakautuu 
voimakkaasti kahtia. Yhteis-
kuntarauhaa horjutetaan si-
säisesti ja ulkoisesti. Tämä ei 
ole ainutlaatuista historiansa 

tunteville. Surullisinta on se, 
että Suomessa ei ole herätty 
tämän kehityksen estämisek-
si. Tämä on meidän, perus-
suomalaisten tärkein tehtävä.

- Tunteet turvallisuudesta ja 
oikeudenmukaisuudesta kas-
vattavat yhteiskunnan eheyt-
tä. Olemme olleet rakentaja-
kansa, luoneet järjestelmiä, 
tukiverkostoja ja huolehti-
neet siitä, että kansalaisil-
la olisi maassamme hyvä olla. 
Nyt olemme tilanteessa, jos-
sa tätä kaikkea jaetaan ilmai-
seksi maailmalle niin, että 
oma kansa maksaa ja katsoo 
sivusta perinnön jakoa. Pie-
nestä sisukkaasta kansasta re-
vitään irti työ, verot ja omai-
suus, jotta voimme näyttää 
ulospäin tarpeeksi kuuliaisil-
ta ja hyveellisiltä, Nieminen 
arvostelee.

Poliisin työssä 
näkee elämän 
nurjan puolen

Nieminen on ammatiltaan 
poliisi, joka saattaa työvuo-
ronsa aikana joutua toimi-
maan useissa ammateissa 
nuorisotyöntekijästä pappiin.

- Päivän jälkeen työmatkal-
le jää usein mietittävää: mik-
si epätoivoinen nuori ja pe-
lossa elävät vanhemmat eivät 
saa apua mielenterveysongel-
miin? Miksi 13-vuotias ostaa 
itse lääkkeensä kadulta? Nii-
tä toistamiseen etsittyjä ka-
donneita vanhuksia ja hei-
dän väsyneitä omaisiaan, kun 

muistisairasta ei tarpees-
ta huolimatta saada palve-
luiden pariin, työikäisen jät-
tämää itsemurhaviestiä, kun 
työttömyyskierre ja talous 
ovat vieneet elämänhallin-
nan, vanhuksen hätäistä soit-
toa, kun ei hän pääse lattialta 
ylös eikä kotiapu vastaa, lap-
siperheitä ja koteja, joissa po-
liisi ja sosiaalitoimi ovat arki-
päivää.

- Miten auttaa raiskattua 
alaikäistä, joka on luottanut 
aikuiseen, burn outin saa-
nutta kotihoitajaa, joka jou-
dutaan itse viemään kesken 
iltakierroksen hoidettavak-

si? Miten rohkaista naista tai 
miestä, joka kärsii jatkuvasta 
lähisuhdeväkivallasta tai mi-

ten nuoren orastavaan rikol-
liseen kierteeseen voitaisiin 
tehokkaimmin puuttua? Nie-
minen luettelee.

Maamme 
veronkantokyky 
ei riitä

Nieminen painottaa Suo-
messa olevan vielä valtavan 
paljon arjen ongelmia rat-
kaistavana.

- Kun ongelmaratkaisut kes-
tävät, kehitämme jo uusiakin 
ongelmia, vaikka omissakin 
olisi ihan riittävästi. Nykyi-
sellä toiminnalla lisätään epä-

- Olemme yhdessä, tiiviim-
min ja katseen suunta on 
eteenpäin! Mira Nieminen 
painottaa.

”Lapsiperhe-
köyhyys 

on kasvava 
ongelma yhteis-
kunnassamme,

jopa keski-
tuloisissa 

perheissä.”

FENIX Helsinki ry:n tutkimuksen 
mukaan Suomessa asuvia tyttöjä 
on silvottu.

- Olisi aika kummallista, jos hy-
vin vahvoista perinnäistavoista 
luovuttaisiin kuin veitsellä leika-
ten väestön muuttaessa Afrikasta 

ja Lähi-idästä Eurooppaan. Soma-
liassa tytöistä ja naisista noin 98 
prosenttia on ympärileikattu ja 
naisista vain kolmannes haluaisi 
luopua tavasta, aiheesta valtuus-
toaloitteen Espoossa jättänyt pe-
russuomalaisten varavaltuutettu 

- Nyt on alettu pyöritellä myös 
tyttöjen ympärileikkauksen krimi-
nalisointia. Tarvitaanko erillisla-
kia teon tuomittavuuden selven-
tämiseksi vai riittääkö nykyinen 
lainsäädäntö, jossa teko voidaan 
tuomita törkeänä pahoinpitely-
nä? Kansalaisaloite erillislain puo-
lesta on jo kerännyt tarvittavan 
määrän nimiä.

Tyttöjen 
ympärileikkauksista 
tehtävä rikosilmoitus

THL:n toimintaohjelma on ollut 
tarkoitus jalkauttaa käytäntöön 
kaikissa Suomen kunnissa. Kun-
nille, joissa on paljon maahan-
muuttajia, on suositeltu silpomi-
sen vastaisen ehkäisytyöryhmän 

tai -verkoston perustamista.
- Tällainen onkin Espoossa, jos-

sa itse asun. Kuntien edellyte-
tään myös järjestävän koulutusta 
ammattihenkilöstölle siitä, kuin-
ka ottaa jokaisen asianosaises-
ta kulttuurista tulevan asiakkaan 
kanssa puheeksi tyttöjen ympä-
rileikkaus. Ammattihenkilöstön 
tulee antaa neuvontaa asiassa 
ja ilmoittaa ympärileikkausepäi-
lyistä tai epäillystä uhasta viran-
omaisille.

- Itse asiassa lain mukaan jo-
kaisesta alaikäisen tytön ympäri-
leikkauksesta on velvollisuus teh-
dä lastensuojeluilmoitus, Kajava 
muistuttaa.

Kuntien tulisi myös sisällyttää 
tyttöjen ympärileikkausten eh-
käisy THL:n ohjeiden mukaisesti 

Tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltämistä vaativa kan-
salaisaloite on etenemässä eduskuntaan. Silpominen on jo 
Suomessa rikoslain vastaista, mutta aloitteessa vaaditaan 
erillistä lakia, joka kattaa myös ulkomailla tehdyt silpomi-
set. Asiaa on puitu myös Espoon kaupunginvaltuustossa.

Naispuolinen somalivaltuutettu 
jätti allekirjoittamatta

Henna Kajava huomauttaa.

Silpominen alkoi 
ensimmäisten 
somalien myötä

Sukuelinten silpominen tuli 
Suomeen 90-luvun alussa ensim-
mäisten somalien myötä. Tervey-
den ja hyvinvoinnin laitos (THL) 
käynnisti ensimmäisen toiminta-
ohjelman tavan kitkemiseksi Suo-
mesta vasta vuosille 2012-2016.

Espoossa jätettiin valtuustoaloite tyttöjen silpomista vastaan 
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tasa-arvoisuuden tunnetta ja 
syvennetään kuiluja yhteis-
kuntakerrosten välillä. Aja-
tus, että oma kansakunta en-
sin, ei enää päde. 

- On yksiselitteisen selvää, 
että sosiaali- ja terveysjärjes-
telmäämme ei ole alun perin 
tarkoitettu koskemaan jokais-
ta tänne saapuvaa pyytäjää 
vaan tukemaan oman yhteis-
kuntamme heikompiosaisia. 
Yksinkertaisesti maamme ve-
ronkantokyky ei riitä – ei nyt, 
eikä tulevaisuudessa kasva-
van joukon edessä. Asioita on 
osattava priorisoida, Niemi-
nen toteaa.

Lapsiperhe-
köyhyys kasvaa 
entisestään

Neljän lapsen äitinä Niemi-
nen on erityisen huolissaan 
lapsista, joille on tarjottava 
paras mahdollinen tulevai-
suus.

- Lapsiperheköyhyys on 
kasvava ongelma yhteiskun-
nassamme, jopa keskituloisis-
sa perheissä. Miten taas estää 
syrjäytyminen, jos jo kolman-
nessa polvessa lapset eivät 
saa työntekemisen mallia ja 
arjesta puuttuvat sekä sään-

poikkeavaa käyttäytymistä. 
- Tämä on ollut jo arkea Eu-
roopassa. Jos mikään ei ole 
muuttunut, miksi tarvitsem-
me kuorma-autoja sulkemaan 
katuja, asein varustautuneita 
sotilaita tai mellakkapoliise-
ja yleisöpaikoille? Miksi kiel-
lämme todellisuuden, joka 
on jo rantautunut meillekin? 
Nieminen kysyy.

- Sisäturvallisuus on heit-
teillä. Turvallisuusympäris-
tö on muuttunut ja se syö en-
tisestään ohenevien poliisien 
henkilöstö- ja talousresursse-
ja. Poliisimäärään ei olla pa-
nostettu samassa suhtees-
sa kuin muissa pohjoismaissa 
tai Euroopassa. Suomi erka-
nee poliisimäärissä pohjois-
maista hälyttävästi ja meillä 
se tarkoittaa sitä, ettei polii-
sipalveluja ole enää saatavilla 
nykyisellä tasolla eikä polii-
si pysty hoitamaan sille ase-
tettuja tehtäviä tavalla, jolla 
kansalaisen oikeusturvaa voi-
taisiin ylläpitää. Haja-asutus-
alueet kärsivät tästä ensim-
mäisinä.

Resurssipula näkyy 
turvallisuudessa

Nieminen listaa ongelmiin 
myös liikenteen kameraval-
vonnan, joka ei nappaa ratti-
juoppoja tai muiden turval-
lisuudesta piittaamattomia 
kuljettajia.

- Poliisin resursseja syövät 
myös erikoistehtävät, joita 
muuttunut toimintaympäris-
tö on tuonut mukanaan. Lisä-
määrärahat eivät korjaa on-
gelmaa vaan tarvittaisiin yli 
vaalikauden kestävä pitkä-
aikaissuunnitelma tilanteen 
korjaamiseksi.

- Ammattitaitoisen hen-
kilöstön resurssipula näkyy 
myös hätäkeskuksissa, joissa 
asiakkaat joutuvat jopa jonot-
tamaan saadakseen puhelun 
hätäkeskuspäivystäjälle. Oi-
keuslaitosten vähentäminen 
ja niiden ruuhkautuminen 
tarkoittaa kansalaisen oikeus-
palveluiden ja oikeusturvan 
kapenemista.

Viherideologian 
aatteet maksatetaan 
duunareilla

Nieminen painottaa, että 

haja-asutusalueilla asuvien, 
siellä toimeentulonsa saavien 
elämistä ei saa hankaloittaa 
yhtään enempää nostamalla 
autoiluun liittyviä maksuja. 

- On kohtuutonta, että kau-
punkien vihreän ideologian 
aatteet maksatetaan ihmisillä, 
jotka tarvitsevat autoa joka-
päiväiseen liikkumiseen.

- Yrittämisen ja työntekemi-
sen mahdollisuudet on tur-
vattava. Toisaalta on varmis-
tettava, että työtä voidaan 
tehdä turvallisesti. On huo-
lestuttavaa, että tehtävillä 
olevat ensihoitajat ja pelas-
tusviranomaiset kokevat tur-
vattomuutta. Poliisit joutuvat 
yhä useammin turvautumaan 
voimankäyttövälineisiin 
ja pitkiin oikeusprosessei-
hin työtehtäviensä johdos-
ta. Myös moni muu amma-
tinharjoittaja on kertonut 
uhkaavien tilanteiden lisään-
tyneen työtehtävien ohessa.

Perussuomalaiset 
ainoa vaihtoehto

Meidän perussuomalais-
ten pitää tehdä muutos, kos-
ka olemme ainoa vaihtoehto 
nykyiselle linjalle, Nieminen 
totesi.

- Muut puolueet ovat näyt-
täneet suuntansa ja käyttä-
neet mahdollisuutensa. Siinä, 
missä Euroopan moni maa 
on syvissä ongelmissa, mei-
dän täytyy olla viisaampia ja 
tehdä asiat toisin. Meidän pi-
tää kasvattaa tervettä itsetun-
toa. On paljon tärkeitä asioi-
ta maahanmuutosta, talous-, 
sosiaali-, ympäristö- ja kou-
lutuspoliittisista aiheista, joi-
hin perussuomalainen halu-
aa tarttua. 

- Vaaliohjelmiemme pi-
tää olla uskottavia, vakuut-
tavia ja ennen kaikkea mah-
dollisia. Äänestäjät päättävät 
linjan, jonka takana me sei-
somme. Meidän tulee antaa 
heille edes mahdollisuus vali-
ta Suomen kannalta paras lin-
ja. Meidän linja. Perussuoma-
lainen linja.

- Yhdessä olemme voimak-
kaampia, Nieminen painot-
taa.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      MATTI MATIKAINEN

nöllisyys että rutiinit ja kaikki 
raha perheeseen tulee tukien 
muodossa? Miten tehokkaim-
min auttaa perheitä vaikeina 
aikoina? Kuinka pystyttäisiin 
antamaan tukea jo ennalta 
niin, että ongelmiin löydetään 
ratkaisut riittävän ajoissa?

- Valitettavasti lapset ja-
kautuvat yhä selvemmin hy-
vin pärjääviin ja heikompi-
osaisiin.

Entäpä koulukiusaaminen? 
Koulukiusaamisen muodot 
ovat saaneet järkyttäviä piir-
teitä. Jopa alakouluikäiset 
hautovat itsemurhaa kiusaa-
misen takia, Nieminen suree.

Tyttöjen silpominen 
ei kuulu sivistyneeseen 
kulttuuriin

Niemisen mielestä yhteis-
kunnan on tuettava vahvasti 
kehitystä, jossa eriarvoisuutta 
kavennetaan. Lapsille ja nuo-
rille tulee olla mahdollisuuk-
sia harrastaa ja kehittää yh-
teenkuuluvuuden tunnetta.

- Maksuttoman koulutuk-
sen täytyisi olla itsestäänsel-
vyys ja lapsiperheille tuli-
si muutenkin jäädä enemmän 
rahaa arkeensa. Perheiden 
jaksamista pitää tukea voi-
makkaammin kotiin vietävillä 
palveluilla.

- Tyttöjen silpominen, ym-
pärileikkaukset, lapsimorsia-
met ja -sotilaat eivätkä kuulu 
länsimaiseen eikä mihinkään 
sivistyneeseen kulttuuriin, 
jossa ihmisellä on perustus-
laillinen oikeus määrätä it-
sestään. Lapsia ja naisia tulee 
suojella paremmin.

Meidän ei tule hyväksyä 
kaksinaismoralismia, joka 
elää asiassa keskuudessam-
me ja jota ylläpidetään kieltä-
mällä keskustelu kulttuurei-
den kunnioittamisen varjolla, 
Nieminen totesi.

Miksi kiellämme 
todellisuuden?

Nieminen puhuu myös ar-
jen turvallisuudesta, joka ei 
ole enää sitä, mitä se oli vielä 
hänen nuoruudessaan.

- On järkyttävää, että tämän 
päivän Suomessa joudun oh-
jeistamaan lapsiani suojautu-
maan väkivaltaiselta iskulta 
tai muistutan tarkkailemaan 

kotouttamis- sekä lasten ja nuor-
ten hyvinvointiohjelmiin.

- Näin ei ole ainakaan Espoos-
sa toimittu. Toimintaohjelman 
jalkauttaminen kuntiin on muu-

tenkin jäänyt retuperälle, Kajava 
huomauttaa ja kertoo THL:n ky-
selytutkimuksesta (2017), jonka 
mukaan ammattilaiset saavat tie-
toa aiheesta edelleen etupäässä 
internetistä.

- Tyttöjen ympärileikkauksen 
ehkäisyn jättäminen retuperälle 
on pahimman laatuista rasismia. 
Miten paljon vakavammin asiaan 
suhtauduttaisiinkaan, jos tällai-
nen äärimmäinen, pysyvästi vam-
mauttava seksuaaliväkivalta uh-
kaisi kantasuomalaisia tyttöjä? 
Kajava kysyy.

Kannatusta yli 
puoluerajojen

Koska valtakunnallisella tasol-
la ei ole saatu juuri käytännön tu-
loksia aikaiseksi, Kajava jätti ai-

heesta valtuustoaloitteen.
- Aloite keräsi Espoon valtuus-

tossa hyvin allekirjoituksia; yli 
puolet valtuutetuista allekirjoit-
ti aloitteen. Kokoomuksesta ja va-
semmistosta kiiteltiin aloitetta ja 
eräs vihreä valtuutettu soitti ha-
luavansa allekirjoittaa aloitteen, 
vaikka ei päässyt kokoukseen.

- Pettymyksekseni naispuolinen, 
konservatiivinen somalivaltuu-
tettu ei sitä allekirjoittanut, mutta 
luki ja valokuvasi sitä pitkään, Ka-
java sanoo.

Kajava oli aiemmin ehdottanut 
koulutuksen ja neuvonnan lisäk-
si valvonnan järjestämistä vuosit-
tain neuvola- ja kouluterveystar-
kastusten yhteydessä valtuuston 
hyvinvointisuunnitelmien hyväk-
symisen yhteydessä.

- Tämä herätti kuitenkin voi-
makkaita vastareaktioita monissa 
naisvaltuutetuissa.

Islam kehityksen 
kompastuskivenä

Nyt aloitteessa vaaditaan käy-
tännönläheisten ohjeiden ja kou-
lutuksen antamista kattavasti kai-
kille riskiryhmien kanssa asioiville 
ammattihenkilöille ja näille vel-
vollisuutta ottaa ympärileikkaus 
puheeksi riskiryhmiin kuuluvien 
kanssa sekä asiasta käytävän kes-
kustelun aktivoimista maahan-
muuttajayhteisöissä ja vastaanot-
tokeskuksissa.

- Valtava määrä pikkutyttö-
jä on mitä ilmeisimmin silvottu 
Suomessa ja Euroopassa aiheen 

lammasmaisen aristelun ja mitä 
karmeimmille kulttuuritavoil-
le nöyristelyn seurauksena. Toi-
vottavasti asiassa kuitenkin vih-
doin edistytään konkreettisesti; 
parempi myöhään kuin ei mil-
loinkaan.

- Eräs kompastuskivi kehityk-
sessä on varmasti islam, sillä sen 
kaikki neljä perinteistä koulukun-
taa suhtautuvat tyttöjen silpomi-
seen vähintään sitä suositellen. 
Osa islamilaisista auktoriteeteistä 
on kuitenkin tapaa vastaan. Valta-
osin kristillisessä Etiopiassa tyttö-
jen silpomisen vastainen työ on 
tuottanut hyviä tuloksia, Kajava 
huomauttaa.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA PS ARKISTO

Henna Kajava
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Anssi Joutsenlahti täytti 
75 vuotta

KANKAANPÄÄLÄINEN rovasti 
Anssi Joutsenlahti liittyi SMP:n 
jäseneksi jo vuonna 1968, vii-
sikymmentä vuotta sitten. 
Puolen vuosisadan aikana 
hän on ollut sekä SMP:n että 
perussuomalaisten toimin-
nassa mukana monella eri ta-
solla. Kansanedustajana hän 
toimi SMP:ssä vuosina 1979-
1987 ja perussuomalaisissa 
vuosina 2011-2015. Perussuo-
malaisten kansanedustajana 
Joutsenlahti piti hallussaan 
myös arvostettua eduskun-
nan varapuhemiehen virkaa – 
eduskunnan hierarkiassa pu-
hemies tulee heti presidentin 
jälkeen.

- Meidän on oltava köyhi-
en ja heikompien asialla, sil-
lä jokainen elämä on arvokas. 
Suomessa tilanne ei ole vielä 
yhtä paha kuin Ruotsissa, eikä 
toivottavasti tulekaan. Sik-
si olisi hyvä saada myös maa-
hanmuuttoon jotain rotia, 
Joutsenlahti sanoo.

Kansanedustaja 
Pohjois-Satakunnasta?

Kankaanpäällä on nyt hy-
vät mahdollisuudet saada va-
lituksi eduskuntaan nykyinen 
varakansanedustaja Jari Kos-
kela Kankaanpäästä, joka sai 
viime eduskuntavaaleissa yli 
4 000 ääntä. Niillä äänillä oli-
si päässyt Satakunnassa läpi 
minkä tahansa muun puolu-
een ehdokas. 

- Koskelalla on erinomaiset 
mahdollisuudet tulla valituksi 
ja saada ääniä yli puoluerajo-
jen, Joutsenlahti uskoo.

Joutsenlahti on toiminut 
myös Satakunnan piirin pu-
heenjohtajana kymmenen 
vuotta SMP:n aikana ja kol-
me vuotta perussuomalai-

sissa sen jälkeen, kun hän jäi 
pois eduskunnasta vuonna 
2015. Tällä hetkellä hän toi-
mii muun muassa kolmes-
sa eri veteraanijärjestössä ja 
istuu maakuntavaltuustos-
sa, kaupunginvaltuustossa ja 
kirkkovaltuustossa. Erityisen 
tärkeäksi hän kokee tehtävän-
sä Suomen suurimman juu-
talaistyöyhdistyksen, yli sata 
vuotta vanhan Israelin Ystävät 
ry:n puheenjohtajana.

Kestävyysurheilija

Politiikka on kestävyyslaji, 
mutta Anssi Joutsenlahti on 
saanut mainetta toisessakin 
kestävyyslajissa, pitkän mat-
kan juoksijana. Joutsenlah-
ti on osallistunut Helsinki City 
Marathonille joka vuosi vuo-
desta 1983 lähtien. Muutama-
na viime vuonna hän on jou-
tunut keskeyttämään juoksun 
noin kymmenen kilomet-
rin jälkeen jalkavian vuok-
si, mutta pääsee ensi kuussa 
jalkaleikkaukseen, jonka jäl-
keen uskoo pystyvänsä sel-
vittämään koko 42 kilometrin 
matkan vielä tulevaisuudes-
sakin.

Kankaanpään kirkossa sun-
nuntaina 16.9. pidettyä juhla-
konserttia kuulemaan saapui 
suuri joukko ihmisiä ympäri 
Satakuntaa. Kirkkoherra ja ro-
vasti Kari Erkkola Keski-Porin 
kirkosta piti puheen, yliopet-
taja Sauli Ahvenjärvi Raumal-
ta lauloi ja diplomiurkuri Keijo 
Vättö Jalasjärveltä soitti urku-
ja. Perussuomalainen-lehti ja 
puoluetoimisto onnittelevat 
päivänsankaria!

TEKSTI JA KUVA 
      MIKÄ MÄNNISTÖ

Hyvin toimiva järjestökoneisto on puolueelle välttämätön. Tässä 
jutussa esitellään kaksi miestä puoluetoimistolta, joihin kenttä voi 
ottaa yhteyttä vaalien tiimoilta ja muutenkin.

Juha ja Ossi auttavat
Onko kysyttävää eduskuntavaaleista?

JÄRJESTÖJOHTAJA Ossi 
Sandvik on ollut rakenta-
massa perussuomalaista puo-
luetta alusta saakka. Hän oli 
aikoinaan keräämässä kanna-
tuskortteja puolueen rekiste-
röimiseksi ja on yksi edelleen 
toiminnassa mukana olevis-
ta perustajajäsenistä. Vuosi-
en varrella hän on toiminut 
lukuisissa tehtävissä puolue-
organisaatiossa, mutta eri-
tyisesti hänet muistetaan 
kolmesta kaudestaan puolue-
sihteerinä 2007-2013.

- Puoluesihteeriaikana-
ni hoidin päätoimeni ohella 
myös puolueen kunnallissih-
teerin tehtävää. Kun aloi-
tin vuonna 2007, kunnollinen 
kestävä perusta puolueelle oli 
vielä rakentamatta. Sen ra-
kentaminen oli valtava työ, 
joka tehtiin jokaisella paik-
kakunnalla erikseen yhdes-
sä aktiivisten toimijoidemme 
kanssa. Me kaikki yhdessä ra-
kennamme puoluetta, yksin 
ei kukaan saa mitään aikaan, 
Sandvik sanoo.

Nyt perussuomalaisilla on 
enemmän paikallisyhdistyk-
siä kuin millään muulla puo-
lueella ja toimiva organi-
saatio. Järjestöpuolella on 
kuitenkin edelleen kehitettä-
vää, ja tähän tehtävään Sand-
vik on kokemuksensakin puo-
lesta sopiva henkilö.

Vaalipäällikön 
raskaat länget

Sandvikilla on paljon koke-
musta myös puolueen vaa-
lipäällikön tehtävästä. Tänä 

vuonna puoluehallitus las-
ki vaalipäällikön raskaat län-
get Ossi Sandvikin harteille jo 
viidettä kertaa. Aiemmin hän 
on ollut puolueen vaalipääl-
likkönä kuntavaaleissa 2008 
ja 2012, puolueen kannalta 
historiallisissa eduskuntavaa-
leissa 2011 sekä EU-vaaleissa 
2014, jolloin hän joutui otta-
maan tehtävän vastaan kes-
ken vaalikampanjoinnin.

- Kaikissa näissä vaaleissa 
olemme onnistuneet voitta-
maan. Se ei varmastikaan ole 
minun ansiotani, vaan olem-
me sen kaikki yhdessä teh-
neet, ja samalla tavalla toimi-
en pärjäämme jatkossakin, 
Sandvik uskoo.

Talouden 
asiantuntija

Perussuomalaisten uusi ta-
loussihteeri Juha Koski on 
ollut toimessaan vasta pari 
kuukautta, mutta hänel-
tä löytyy runsaasti kokemus-
ta puolueorganisaation ta-
louspuolen tehtävistä niin 
paikallisyhdistys- kuin piiri-
tasoltakin. Kosken oma ura 
perussuomalaisissa alkoi 
kunnallisvaalien 2012 alla, 
jolloin hän oli mukana perus-
tamassa Kaarinan seudun Pe-
russuomalaiset ry:tä.

- Siitä lähtien olen ollut siel-
lä hallituksen jäsenenä ja ta-
loudenhoitajana. Tänä vuon-
na aloitin Varsinais-Suomen 
piirin taloudenhoitajana. Mo-
net vaalit on käyty ja mones-
sa olen ollut mukana, myös 
kenttätyössä telttahommissa, 

Koski kertoo.
Koulutukseltaan Koski on 

tietotekniikan insinööri ja 
kauppatieteiden ylioppilas ai-
heina laskentatoimi ja tieto-
tekniikka. Kauppatieteiden 
maisteriopinnot on tarkoitus 
saattaa loppuun, kun vähän-
kin aikaa löytyy.

- Paljon siitä ei enää puut-
tuisi, mutta tunnit alkavat 
olla täynnä, Koski toteaa.

Toimintaa ja viestintää 
kehitettävä edelleen

Puolueen taloussihteeri 
muun muassa ohjeistaa piire-
jä jatkuvasti henkilövaihdos-
ten yhteydessä, esitarkastaa 
piiriyhdistysten tilinpäätök-
set ennen niiden lähettämistä 
tilintarkastajalle ja tekee so-
pimuksia, ajantasailmoituk-
sia sekä tilitykset julkisen ra-
han käytöstä.

- Tarkoituksena on edel-
leen kehittää toimintaa ja su-
juvoittaa viestintää piirien 
suuntaan. Jos ongelmia il-
maantuu, voivat piirien pu-
heenjohtajat ja taloudenhoi-
tajat ottaa yhteyttä. Yritetään 
yhdessä löytää niihin ratkai-
suja ja parempia toiminta-
malleja. Kun itselläni on ko-
kemusta puolueorganisaation 
kaikilta tasoilta, tiedän tiet-
tyjä epäkohtia nimenomaan 
talouden suhteen, joita oli-
si hyvä kehittää edelleen, sa-
noo Koski.

TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVA MATTI MATIKAINEN

Rovasti Anssi Joutsenlahti täytti 75 vuotta maanan-
taina 17.9.2018. Syntymäpäivän kunniaksi pidettiin 
Kankaanpään kirkossa juhlakonsertti edeltävänä 
sunnuntaina.

Juhlakonserttia kuulemaan saapui suuri joukko ihmisiä 
ympäri Satakuntaa. Kuvassa rovasti Anssi Joutsenlahti, 
juhlakonsertissa laulanut yliopettaja Sauli Ahvenjärvi 
Raumalta ja eduskuntavaaliehdokas Jari Koskela.

Järjestöjohtaja Ossi Sandvik vastaa puoluetoimistolla eduskuntavaaleihin liittyviin kysymyk-
siin. Taloussihteeri Juha Koski hoitaa laskupuolta.
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Tilaisuuden puhujat Rauli Partanen, Kaj Luukko ja Piia Aallonharja. Kuva: Mikko Koponen

Pienydinvoima kiinnosti 
Kirkkonummella
KIRKKONUMMEN Perussuo-
malaiset järjesti 10-vuotisjuh-
lavuotensa kunniaksi Suuri Pie-
nydinvoima -yleisötilaisuuden 
Kirkkonummen kunnantalon 
Kirkkonummi-salissa. Tilaisuu-
den tarkoituksena oli tarjota 
tieteelliseen tutkimukseen pe-
rustuvaa informaatiota ydinvoi-
masta ja erityisesti pienydinvoi-
masta, jotta sekä kuntalaisilla 
että kuntapäättäjillä olisi enem-
män tietoa tästä puhtaasta 
energiantuotantomuodosta. 

Yleisöä oli ilmestynyt paikalle 
runsaasti ja ilmaiseksi jaossa ol-
leet Janne M. Korhosen ja Rau-
li Partasen kirjoittamat Uhkape-
li ilmastolla -kirjatkin loppuivat 
kesken. Tilaisuuden avasi Kirk-
konummen Perussuomalaisten 
puheenjohtaja Piia Aallonhar-
ja kertomalla Kirkkonummen 
Perussuomalaisten valtuusto-
ryhmän tekemästä valtuusto-
aloitteesta, että kunta tutkisi 
pienreaktorien käyttöä kunnan 
kaukolämpötuotannossa, jotta 
kunnan CO2-päästöjä saataisiin 
vähennettyä. Kirkkonummen 
kunta on vuoden 2018 alusta si-
toutunut HINKU- eli Hiilineut-
raalit kunnat -hankkeeseen, 
joka tarkoittaa, että kunnan tu-
lisi vähentää kasvihuonekaa-
supäästöjä jopa 80 % vuoden 
2007 tasosta vuoteen 2030 
mennessä. 

Tavoite on erittäin kunnian-
himoinen ja vaativa ja mitään 
realistisia esityksiä asian suh-
teen ei ole vielä tehty. Tämän 
takia perussuomalaiset laittoi-
vatkin aloitteensa pienreakto-
reista, jotta kunnassa otettaisiin 
tarkasteluun kaikki mahdolliset 

vähäpäästöiset energiantuo-
tantomuodot, joilla tavoittee-
seen voisi päästä. Tämä tarkoit-
taa myös ydinvoiman pitämistä 
mukana tarkastelussa ja kun-
nan energiapaletissa. Kirkko-
nummen kuntatekniikan lauta-
kunta käsitteli aloitetta 23.8. ja 
pohjaesityksenä lautakunnalle 
oli, että pienreaktorien sijoitta-
minen Uudellemaalle tai Helsin-
gin seudulle ei vaikuta realisti-
selta ennen 2030-lukua, mutta 
kunta jää tässä vaiheessa seu-
raamaan pienreaktoritekniikan 
kehittymistä ja odottaa mah-
dollisen kiinnostuneen toimijan 
aloitetta.

Valitettavasti lautakunta päät-
ti, että se lähtee tutkimaan 
CO2-päästöjen vähentämistä 
uusiutuvilla energiamuodoil-
la. Kaikki uusiutuvat energia-
lähteet eivät kuitenkaan ole vä-
häpäästöisiä, jos ne perustuvat 
polttamiseen, jonka takia kun-
nan energiapalettia pitäisi tar-
kastella vähäpäästöisyyden pe-
rusteella eikä uusiutuvuuden 
perusteella. 

Avaussanojen jälkeen Helen 
Oy:n energiatekniikan insinöö-
ri Kaj Luukko kertoi ydinvoiman 
ja pienreaktoreiden tekniikas-
ta ja turvallisuudesta. Esitys oli 
erittäin mielenkiintoinen ja in-
formatiivinen ja hälvensi monia 
ydinvoimaan ja ydinjätteeseen 
liittyviä pelkoja. Jos verrataan 
eri energiatuotantomuotojen 
turvallisuutta per tuotettu TWh 
energiaa, on ydinvoima kaikis-
ta turvallisin energiantuotanto-
muoto. Ydinjätekin käsitellään 
Suomessa asiallisesti ja säilö-
tään peruskallioon.

Yrittäjä, energia-analyytikko, 
vuoden 2017 tiedekirjan “Ener-
gian aika” -kirjan kirjoittaja Rau-
li Partanen pureutui tarkemmin 
siihen, miten pienydinvoimaa 
voitaisiin hyödyntää kaukoläm-
mön tuotantoon. Kirkkonum-
men kaukolämmön tarve tuli-
si täytettyä kahdella 25 MWe:n 
pienydinreaktorilla. Yhden 25 
MWe:n pienydinreaktorin koko 
on pelkästään noin kuplavolk-
karin kokoinen. Tämän kokoi-
sia pienydinreaktoreita valmis-
taa mm. kanadalainen Terrestial 
Energy ja ne ovat noin 10 vuo-
den sisällä markkinoilla. Koska 
pienydinreaktorit valmistetaan 
modulaarisesti eli liukuhihnalta, 
niin ne ovat nopeita ja edullisia 
rakentaa. Noin vuodessa pie-
nydinreaktori voisi olla jo toi-
minnassa.

Puheenvuorojen aikana sekä 
niiden jälkeen käytiin vilkas ja 
pitkä keskustelu, jossa yleisö 
sai esittää kysymyksiä ja kom-
mentteja. Yleisön joukossa oli 
myös ydinvoimaan epäileväs-
ti suhtautuvia henkilöitä, mut-
ta asiantuntijoiden esitysten 
jälkeen hekin myönsivät, että 
tietämättömyys on suurin syy 
pelkoihin ydinvoimaa kohtaan, 
mutta pelot hälvenivät tiedon 
lisäännyttyä. Suuri Pienydin-
voima -tilaisuuden voi kat-
soa kokonaisuudessaan Kirk-
konummen Perussuomalaisten 
YouTube-kanavalta.

Piia Aallonharja
kunnanvaltuutettu, 
kansanedustajaehdokas, 
Kirkkonummen 
Perussuomalaiset 

PS-teltalla kävi vilinä Turussa 
PERUSSUOMALAISET olivat näkyvästi esillä Turun päivän tapah-
tumissa. PS-teltalla päivystivät mm. puheenjohtaja Jussi Halla-aho 
sekä kansanedustajat Ville Tavio ja Kike Elomaa. Kiken kanssa yh-
teiskuvaan pääsi Juha Jalonen.

Jotain rajaa - myös kirkkoon
SEURAKUNTAVAALIT pidetään 
Suomen evankelisluterilaisissa 
seurakunnissa 18.11.2018. En-
nakkoäänestys järjestetään 6.-
10. marraskuuta.

Suomalaisuus ja suomalainen 
yhteiskunta rakentuvat neljän 
nurkkakiven varaan. Nämä ovat 
antiikin perintö, kristinuskon ar-
vomaailma, empiirinen tiede 
sekä vapaa talousjärjestelmä. 

Luterilainen kristillisyys edus-
taa hetkellisyyden sijaan pysy-
vyyttä ja jatkuvuutta alati muu-
toksessa olevassa maailmassa. 
Pinnallisuuden ja irrallisuuden 
sijaan kirkko ja kristinusko tar-
joavat syvällisemmän ja laajem-
pialaisemman käsityksen siitä, 
mikä on elämän tarkoitus, mil-
lainen on hyvä elämä ja ennen 
kaikkea eettisen vaihtoehdon 
hyvästä ja oikeasta. 

Armo, anteeksianto ja lähim-
mäisen rakkaus ovat asioita, jot-
ka helposti jäävät kiireisen ja 
uusia muotivirtauksia ja asen-
teita vaihtavan elämäntavan 
alle. On valitettavaa, että kan-
sankirkkomme on lähtenyt mu-
kaan tällaiseen. 

Me perussuomalaiset toimim-
me kristillissosiaaliselta arvo-
perustalta ja haluamme olla 
palauttamassa kansankirkko-
amme kohden sen olemassa-
olon tarkoitusta ja perusteh-
tävää. Samalla korostamme 
yhteisöllisyyttä kysymällä: mil-
laisen kirkon me yhdessä halu-
amme? Meidän kirkkomme on 
meidän, ei sinun.

Heimo Konttinen
kuntasihteeri (ps.)

Perussuomalaiset kauppojen 
yössä 
ELOKUUN viimeinen viikon-
loppu on Ylivieskassa perintei-
sesti alkanut kauppojen yöllä. 
Ylivieskan seudun Perussuo-
malaiset olivat jälkeen näkyvil-
lä keskellä kaupunkia kuuntele-
massa ihmisten huolia. Ihmisiä 
oli paljon liikkeellä, teltalla riitti 
pöhinää ja jakotavara teki kaup-
pansa. 500 makkaraa hävisi pa-
rempiin suihin reilussa parissa 

tunnissa. 
Ylivieskan seudulla on perus-

suomalaisten teemoille hyvä 
kannatus. Vaaleissa se taas mi-
tataan. Paikkakunnan omal-
la ehdokkaalla, Tarmo Hirvelällä 
on aina kovasti puhuttajia tel-
talla.

Ylivieskan seudun 
Perussuomalaiset

Kuva: Anne Ström

Helsingin piiri nimesi ensimmäiset 
eduskuntavaaliehdokkaat
PERUSSUOMALAINEN Helsin-
ki on nimennyt ensimmäiset 
eduskuntavaaliehdokkaansa.

Nimetyt ehdokkaat ovat Mar-
ko Ekqvist, Jussi Halla-aho, Nuut-

ti Hyttinen, Laura Jokela, Juha 
Karjalainen, Pia Kopra, Tiera Lai-
tinen, Aleksi Niskanen, Tom 
Packalén, Toni Paussu, Mika Raa-
tikainen, Mari Rantanen, Mari-

ka Sorja, Juhani Strandén, Matias 
Turkkila, Oskar Viding, Pertti Vil-
lo ja Anne Vuori.
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Täyden kympin synttärit Hyvinkäällä

Perussuomalaiset Lappeenrannan 
kalamarkkinoilla

HYVINKÄÄN Perussuomalai-
set viettivät upeassa syyssääs-
sä Kirjastoaukiolla yhdistyksen 
10-vuotissyntymäpäivää par-
haimmillaan noin 200 ihmisen 
joukolla. Hyvinkääläisiä halut-
tiin kiittää kuntalaiskahveil-
la ja niiden nauttimisen jälkeen 
kuultiin napakka puhe kunnia-
vieraalta puolueen puheenjoh-
tajalta Jussi Halla-aholta. Lisäksi 
valtuustoryhmän puheenjohta-
ja Veijo Lappalainen, eduskun-
taryhmän puheenjohtaja Leena 
Meri sekä kansanedustaja Arja 
Juvonen pitivät puheensa ajan-
kohtaisista aiheista. 

Halla-aholla oli vahva viesti 
perussuomalaisesta politiikasta, 
jonka kärkenä on kansallinen 
etu ja sisäinen solidaarisuus. 
Valtakunnan politiikassa on tär-
keää Halla-ahon mukaan julki-

sen talouden ylläpito. Velkaa ei 
kasvateta, kasvua saadaan työl-
lisyydestä huolehtimalla ja jul-
kisten menojen laittamisella 
tärkeysjärjestykseen mm. maa-
hanmuuton kustannuksia vä-
hentämällä. 

Näitä teemoja hän syvensi 
myös Tapainlinnan koululla jär-
jestetyllä avoimella juhlasemi-
naarilla pitämällään puheen-
vuorolla. Hän muistutti, että 
uuden politiikan sisältöä luo-
tiin viime vuoden eduskunta-
ryhmän kesäkokouksessa tääl-
lä meidän Villatehtaalla. Tämä 
kesäkokous jääköön mieleen 
myös tuleviin vaaleihin!

Muut puheet torilla kertoi-
vat perussuomalaisen politiikan 
terveiset äänestäjille ja ajan-
kohtaisia nostoja eduskunnan 
syksystä. Puheissaan Meri ja 

Lappalainen toivat esiin myös 
taustat ryhtymisestään poliiti-
koiksi täällä Hyvinkäällä.

Tapainlinnan koululla yhdis-
tyksen perustajajäsen Raimo 
Perälahti kertoi herättävästi po-
litiikkaurastaan ja yhdistyksen 
perustamisesta. Yhdistyksen 
puheenjohtaja Henri Perälahti 
jatkoi siitä, mihin isänsä lopet-
ti ja kertoi innostavasti yhdis-
tyksen nykytilasta ja tavoitteista 
ensi vuoden vaaleihin.

Juhlapäivän kruunasi Suomen 
Perusta -ajatuspajan toimin-
nanjohtaja Simo Grönroosin an-
siokas esitys maahanmuuton 
niin sosiaalisista kuin taloudelli-
sista kustannuksista. Se herätti 
yleisössä runsaan keskustelun.

Arto Järvinen, Toni Rintala
Hyvinkään Perussuomalaiset ry 

LAPPEENRANNAN Seudun Pe-
russuomalaiset ja Perussuo-
malaiset Naiset olivat muka-
na perinteisillä Lappeenrannan 
kalamarkkinoilla, jotka järjes-
tettiin Lappeenrannan satama-
torilla. Paikalla vierailivat kan-
sanedustajat Ville Tavio ja Jani 
Mäkelä.

Ihmisiä oli markkinoilla paljon 
liikkeellä ja myös sää suosi ta-
pahtumaa. Perussuomalaisten 
kansanedustajien ja yhdistyk-

sen jäsenien kanssa yleisö kes-
kusteli mm. Kelan taksikyy-
deistä, sotaorpojen tilanteesta, 
eläkeläisten asioista, lääkärissä-
käyntimatkojen korvauksista, 
elämisen korkeista kustannuk-
sista kuten sähkön korkeasta 
hinnasta ja autoilun kustannuk-
sista sekä maahanmuutosta. 
Positiivista oli myös, että usea 
kyseli perussuomalaisen puo-
lueen jäseneksi liittymisestä ja 
allekirjoittipa joku puolueen 

ja yhdistyksen jäsenhakemuk-
setkin.

Ihmisten parissa mukanaolo 
koetaan tärkeäksi ja keskus-
telu jokaista koskettavista ar-
kipäivän asioista toi yhdistyk-
sellemme ja puolueelle hyvää 
näkyvyyttä.

Päivi Levelä
Lappeenrannan Seudun 
Perussuomalaiset

Perussuomalaiset juhlistivat Hyvinkään yhdistyksen 10-vuotiasynttäreitä aurinkoisessa 
syyssäässä. Kuva: Toni Rintala

Oirehditko home- ja 
kosteusvauriosta ja 
infraäänestä?
Rakennetun ympäristön aiheuttamat 
sairaudet ja sosiaaliturvan puute -seminaari
lauantaina 29.9.2018 kello 10.30 -17.30 
Kilta-Sali, Lapinrinne 1, 00180 Helsinki.

Seminaariohjelma on ainutlaatuinen, sillä kos-

kaan aikaisemmin eivät sairastuneet ja lääkärit 

ole olleet vuoropuhelussa. Tilaisuudessa avaa-

vat puhujina poliisit, kätilöt ja lasten äidit sitä 

käsittämättömän ala-arvoista käytöstä, jota he 

ovat joutuneet kokemaan poliittisilta päättäjiltä 

ja viranomaisilta. 

Oulun poliisien työsuojeluvaltuutettu Tero 
Väyrynen ja kätilö Tarja Kovalainen Kokkolasta 

kertovat saamastaan kohtelusta viranomaista-

hoilta. Lastenpsykiatrian erikoislääkäri Christer 
Häggqvist vastaa väitteisiin, että home piilee-

kin korvien välissä ja Tiina Jääskeläinen kertoo 

sairastuneen lapsen perheen arjesta ja oikeuk-

sista. Heidän lisäkseen on niin kokemusasian-

tuntijoita kuin eri alojen lääkäreitä ja tutkijoita 

alustamassa. 

Sisäilmasairauksiin kuuluva home- ja kosteus-

vauriosairaus on mittava ongelma. Yli 40 pro-

sentissa kouluista, 20-25 prosentissa asunnois-

ta ja lisäksi 5 prosentissa toimistokiinteistöjä on 

home- ja kosteusvaurioita, jotka altistavat päi-

vittäin jopa 800 000 suomalaista. Heistä on iso 

osa menettänyt jo työkykynsä ja heidät on kyl-

mästi kipattu sosiaaliturvasta ulos eli eli jätetty 

heitteille.. Mikä on lastemme tulevaisuus, ellei 

rakennetun ympäristön aiheuttamia sairastu-

misia saada estettyä? Annetaanko bisnesintres-

sien ohittaa ihmisten terveys? 

Tapahtuman järjestää yhteistyössä: Suomen 

ympäristöterveys ry, Sähköherkät ry (sitoutu-

maton), Sisäilmatutkimuspalvelut Elisa Aatte-

la Oy, Suomen hajuste- ja kemikaaliyliherkät ry 

(sitoutumaton), Perussuomalaiset rp.

PERUSSUOMALAISTEN Varsi-
nais-Suomen piiri on asettanut 
lisää ehdokkaita eduskuntavaa-
leihin. Turusta ehdolle lähtevät 
vanhempi konstaapeli Juha Ant-
tila, erikoislaboratorionhoitaja 
Pirjo Lampi, opiskelija Liina Isto 
ja hammaslääkäri Pirjo Niinivir-
ta. Perussuomalaisten ehdokas-
asettelu Varsinais-Suomessa jat-
kuu lokakuussa.

Perussuomalainen 10/2018 
ilmestyy 26.10.2018
Aineistot ja lehtitilaukset 
viimeistään 16.10.2018

NIMITYKSIÄ
PERUSSUOMALAISTEN Pert-
ti Villo on saanut Helsingin pe-
lastuslaitoksen myöntämän vä-
estönsuojelun kultaisen mitalin 
tunnustuksena väestönsuoje-
lun hyväksi tehdystä työstä. Vil-
lo on ehdokkaana ensi kevään 
eduskuntavaaleissa.

KAINUUN eduskuntavaalieh-
dokkaiksi Oulun vaalipiiristä on 
nimetty Eila Aavakare Kajaanis-
ta ja Sami Pihlajamaa Suomus-
salmelta.
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LOHJA
Lohjan Perussuomalaiset ta-
vattavissa Lohjan torilla lau-
antaina 29.9. klo 9–13 ja 
Lohjan Suurmarkkinoilla sun-
nuntaina 21.10. klo 10-16 
Lohjan torilla. Tervetuloa!

HAMINA
Kymen PerusNaiset Haminan 
torilla lauantaina 29.9. klo 10–
12. Tervetuloa juttelemaan!

HELSINKI
Helsingin Perussuomalaiset 
perinteisesti mukana Mylly-
puro-päivillä lauantaina 29.9. 
klo 10-14 Myllypuron ostaril-
la, Kiviparintie 2. Kansanedus-
taja Mika Raatikainen tavatta-
vissa klo 12-13. Paikalla myös 
perussuomalaisia aktiiveja ja 
kaupunginvaltuutettuja sekä 
eduskuntavaaliehdokkaita. 
Tervetuloa keskustelemaan ja 
noutamaan tuore PS-lehti.

LAPPEENRANTA
Perussuomalaiset kävelyka-
tu Oleksilla lauantaina 29.9. 
klo 10-13. Tapahtumassa ovat 
mukana myös Perusäijät.

TURKU
Turun Perussuomalaisten lä-
hiökiertue jatkuu lauantai-
na 29.9. PS-teltta on tuolloin 
K-Supermarket Hirvensalon 
edessä (Vanha Kakskerrantie 
1) klo 12-14. Ritva ”Kike” Elo-

maa on tavattavissa klo 12-13 
ja Ville Tavio klo 13-13.30. Van-
hojen kansanedustajien li-
säksi paikalla on myös uusia 
ehdokkaita sekä muita paikal-
lisia perussuomalaisia. Tarjol-
la on kahvia ja grillimakkaraa, 
tervetuloa!

LIETO
Liedon Perussuomalaiset ovat 
mukana perinteisillä Mikke-
linmarkkinoilla sunnuntaina 
30.9. klo 11-16 Liedon kaup-
papihalla, Hyvättyläntie 4. 
Tervetuloa tapaamaan kun-
nanvaltuutettuja ja eduskun-
ta- sekä maakuntavaalieh-
dokkaita.

TURENKI
Tervetuloa Janakkalan Perus-
suomalaisten tupailtaan Club 
Paratiisiin (Kauppakuja 1) 
sunnuntaina 30.9. klo 14-18 
tutustumaan toimintaamme 
ja keskustelemaan ajankoh-
taisista asioista. Kansanedus-
taja, Perussuomalaisten Nais-
ten puheenjohtaja Ritva ’Kike’ 

Elomaa tavattavissa klo 14-
15.30. Kahvitarjoilu.

KOUVOLA
Kouvolan Seudun Perussuo-
malaiset ry:n sääntömääräi-
nen syyskokous pidetään 
torstaina 4.10. klo 18 Mylly-
kosken seuratalossa, Mylly-

koskentie 3, Kouvola. Käsitel-
lään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Kahvitarjoilu. Terve-
tuloa!

JOROINEN
Joroisten Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään perjantaina 
5.10. klo 19 Hotelli Joronjäl-
jessä, Motellikuja 1. Käsitel-
lään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Tervetuloa.

UUSIKAUPUNKI
Perussuomalaiset mukana 
Uudenkaupungin Syysmark-
kinoilla lauantaina 6.10. klo 
9-14 Uudenkaupungin torilla. 
Tervetuloa teltallemme kes-
kustelemaan ajankohtaisista 
asioista! Paikalla mm. kansan-
edustaja Kike Elomaa.

VANTAA
Tervetuloa tapaamaan Van-
taan Perussuomalaisia Tik-
kurilan maalaismarkkinoille 
lauantaina 6.10. klo 10-14 Tik-
kurilan vanhalle torille!

ILMAJOKI
Ilmajoen Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syysko-
kous pidetään sunnuntaina 
7.10. klo 17 Ilmajoen kunnan-
valtuustosalissa, Ilkantie 18. 
Käsitellään sääntömääräiset 
asiat, joiden lisäksi valitaan 
yhdistyksen eduskuntavaa-
liehdokas esitettäväksi piiri-
hallitukselle. Kokouksen kool-
lekutsujana hallitus. Hallitus 
aloittaa klo 15. Tervetuloa!

HELSINKI
Helsingin Perussuomalaiset 
telttailee Hakaniemen maa-
laismarkkinoilla sunnuntaina 
7.10. klo 9-15 Hakaniemen to-
rilla ja klo 11-15 Stadin silak-
kamarkkinoilla Kauppatoril-
la. Paikalla perussuomalaisia 
aktiiveja ja kaupunginvaltuu-
tettuja. Tervetuloa keskuste-
lemaan ja noutamaan tuore 
PS-lehti.

LAIHIA
Laihian Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous 
pidetään sunnuntaina 7.10. 
klo 18 Laihian kunnantalon 
kokoustilassa Olohuone. Käsi-
tellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Kahvitarjoilu. Terve-
tuloa!

SONKAJÄRVI
Sonkajärven Perussuoma-
laiset ry:n sääntömääräinen 
syyskokous pidetään sunnun-
taina 7.10. klo 18 Sonkajärven 
vanhalla virastotalolla. Käsi-
tellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana 

hallitus. Kahvitarjoilu.

ÄHTÄRI
Ähtärin Uus-Perussuomalai-
set ry:n vuoden 2017 sään-
tömääräinen syyskokous ja 
vuoden 2018 sääntömääräi-
nen kevätkokous pidetään 
sunnuntaina 7.10.2018 klo 17 
Suomen Uurnalehtosäätiön 
tiloissa, Suojankuja 6, Ähtäri. 
Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekut-
sujana hallitus. Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa! tuloa!

HELSINKI
Helsingin Perussuomalai-
set ”Kyllä kansa tietää” -lä-
hiökiertueella tiistaina 9.10. 
klo 16-19 Vaasanpuistikos-
sa, 13.10. klo 10-12 Malmin-
kartanon aukiolla ja klo 13-
15 Konalassa, kauppakeskus 
Ristikon edustalla. Paikal-
la perussuomalaisia aktiive-
ja, valtuutettuja ja eduskun-
tavaaliehdokkaita. Tervetuloa 
keskustelemaan ajankohtai-
sista asioista ja noutamaan 
tuore PS-lehti.

HELSINKI
Kansalaisen kahvitunti joka 
kuun toinen torstai klo 18-20 
ravintola Cactuksessa, Mäke-
länkatu 91. Kansalaisen kah-
vitunti on avoimien ovien ja 
matalan osallistumiskynnyk-
sen tilaisuus, jossa ei edelly-
tetä mitään jäsenyyksiä, vaan 
silkkaa mielenkiintoa tutus-
tua uusiin ihmisiin ja viettää 
aikaa yhdessä. Tervetuloa!

SASTAMALA
Sastamalan Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään lauantai-
na 13.10. klo 13 Heinon Lei-
pomolla, Sastamalankatu 70. 
Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsu-
jana hallitus. Hallitus toivot-
taa kaikki yhdistyksen jäsenet 
tervetulleiksi!

LAPPEENRANTA
Lappeenrannan Seudun Pe-
russuomalaiset ry:n sääntö-
määräinen syyskokous pide-
tään lauantaina 13.10. klo 15 
Ravintola Zuupalassa, Pek-
kasenkatu 14, Lappeenranta. 
Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsu-
jana hallitus. Tervetuloa!

HELSINKI
Asumisen haasteet -seminaari 
eduskunnan Pikkuparlamen-
tin kansalaisinfossa
keskiviikkona 17.10. klo 16-
19. Ohjelmassa klo 16.30–17 
kahvit, klo 17–17.45 alustus/
seminaarin avaus, kansan-
edustaja Laura Huhtasaa-
ri ja klo 17.45–19 paneelikes-
kustelut. Panelisteina Markku 

Saarikangas, Pekka Vuori, Jou-

ni Parkkonen ja Jyrki Lohi. Ter-
vetuloa!

IITTI
Iitin Perussuomalaiset ry:n 

sääntömääräinen kevät- ja 
syyskokous pidetään keski-
viikkona 17.10. klo 19 ABC 
Kausalassa, Hallitie 1. Käsitel-
lään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Tervetuloa!

VANTAA
Vantaan Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syysko-
kous pidetään torstaina 18.10. 
klo 18 Kilterin koulun audito-
riossa, Iskostie 8, Myyrmäki. 
Käsitellään sääntömääräisten 
asioiden lisäksi kuluvan vuo-
den hallituksen täydentämi-
nen ja puheenjohtajan valin-
ta loppuvuodeksi. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Ter-
vetuloa.

HARJAVALTA
Harjavallan Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään perjantai-
na 19.10. klo 18 Nakkilan Erä-
pirtillä Vuohimäen Papintiellä. 
Käsitellään sääntömääräiset 
asiat sekä valitaan puheen-
johtaja ja suoritetaan muut 
henkilövalinnat yksivuotis-
kaudeksi. Kokouksen koolle-
kutsujana hallitus. Tervetuloa!

ORIMATTILA
Orimattilan Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään perjantaina 
19.10. klo 18 Ravintola Teh-
taan kabinetissa, Erkontie 11, 
Orimattila. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Ää-
nioikeus vuoden 2018 jäsen-
maksun maksaneilla. Terve-
tuloa.

ETELÄPOHJANMAAN 
PERUSNAISET
Etelä-Pohjanmaan PerusNai-
set ry:n sääntömääräinen 
syyskokous pidetään lauan-
taina 20.10. klo 14 piiritoi-
mistolla, Työväenkatu 4 A, 
Seinäjoki. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Kah-
vitarjoilu. Tervetuloa!

KAARINA
Kaarinan seudun Perussuo-
malaiset ry:n sääntömääräi-
nen syyskokous pidetään 
sunnuntaina 21.10. klo 16 
Piikkiön POP-pankin kerho-
tilassa, Hadvalantie 10. Käsi-
tellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Tervetuloa!

TAMPERE
Tampereen Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään lauantai-
na 27.10. klo 13 Monitoimita-
lo 13:ssa, Satakunnankatu 13. 
Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekut-
sujana hallitus. Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa!

HATTULA
Hattulan Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syysko-

  Kokousilmoitukset lähetetään osoitteella: tapahtumat@

Kokoukset & tapahtumatPS tapahtumat@perussuomalaiset.fi

kous pidetään sunnuntaina 
28.10. klo 15 ABC Tiiriön ka-
binetissa, Paroistentie 1, Hä-
meenlinna. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Ter-
vetuloa!

JYVÄSKYLÄ
Jyväskylän Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään sunnun-
taina 28.10. klo 17 Hotelli 
Albassa, Ahlmaninkatu 4. Kä-
sitellään sääntömääräiset asi-
at. Kokouksen koollekutsuja-
na hallitus. Tervetuloa!

RIIHIMÄKI
Riihimäen Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään sunnuntai-
na 28.10. klo 18 Inkilänho-
vissa, Inkiläntie 2. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Koko-
uksen koollekutsujana halli-
tus. Kaikki jäsenet lämpimäs-
ti tervetulleita!

ÄHTÄRI
Ähtärin Uus-Perussuomalai-
set ry:n vuoden 2018 sääntö-
määräinen syyskokous pide-
tään sunnuntaina 28.10.2018 
klo 17 Suomen Uurnalehto-
säätiön tiloissa, Suojanku-
ja 6, Ähtäri. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Kah-
vitarjoilu. Tervetuloa!

KANTAHÄMEEN 
PERUSNAISET
Kanta-Hämeen PerusNaiset 
ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään sunnuntai-
na 4.11. klo 14 Janakkalassa 
Paratiisi Pubissa, Kauppaku-
ja 1. Käsitellään sääntömää-
räiset asiat. Kokouksen kool-
lekutsujana hallitus. Tarjolla 
herkulliset pullakahvit. Läm-
pimästi tervetuloa!

KYMI
Perussuomalaisten Kymen 
piiri ry:n sääntömääräinen 
syyskokous pidetään lauan-
taina 6.10. klo 13 Kuusankos-
kella Pilkanmaan koululla, Pil-
kanmaantie 111, Pilkanmaa. 
Käsitellään sääntömääräiset 
asiat sekä eduskuntavaalieh-
dokkaiden nimeäminen 2019 
vaaleihin. Kokouksen kool-
lekutsujana piirihallitus. Ter-
vetuloa!

LAPPI
Perussuomalaisten Lapin pii-
ri ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään lauantai-
na 13.10. klo 11 Torniossa 
Aineen taidemuseossa, To-
rikatu 2. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana piirihallitus. 
Tervetuloa!

PiiritPS
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Irti EU:sta

Vapautemme on luovuttamatonta
VAPAUTEEN Kristus vapautti 
meidät, kirjoittaa apostoli Paa-
vali todeten syvän totuuden.

Jo ajallisessakin mielessä va-
paus merkitsee meille suurta 
asiaa. Isänmaamme vapauden 
saavuttamiseksi ja säilyttä-
miseksi olemme kansana ol-
leet valmiit uhraamaan paljon. 
Olemme sen tähden joutu-
neet käymään raskaita sotia, 
mutta sotiemme veteraani-
en ja kotirintamalla vaikeissa 
oloissa tehtävänsä täyttänei-
den uhraukset on katsottu va-
pautemme säilyttämisen ar-
voisiksi.

Pyrimme myös kaikin mah-
dollisin keinoin välttämään 
henkilökohtaisen vapautem-
me menettämisen. Se on 

osaltaan jopa vaikuttamassa 
meihin pysyäksemme lainkuu-
liaisina kansalaisina, ettemme 
joutuisi vankilan telkien taak-
se. Emme myöskään halua 
joutua mielipiteenmuokkauk-
sen tai propagandan uhreiksi. 
Näin pidämme vapaudestam-
me kiinni kynsin hampain.

Ja mikä hienointa, myös kris-
tillisyyteen vapaus sisältyy hy-
vin olennaisesti. Siitä kertoo 
selkeästi alussa mainittu Paa-
valin lausuma. Vapauden lah-
joittaa meille Vapahtajamme 
Jeesus, kun seuraamme hä-
nen kutsuaan. ja näin saamme 
olla rakkaudessa vapaita pal-
velemaan. Syystä Luther sanoi: 
”Kristitty on kaikkien vapaa her-
ra (uskossa) ja kaikkien palveli-

ja (rakkaudessa).” Näin vapau-
temme on samalla kertaa lahja 
ja tehtävä.

Näin loppujen lopuksi saam-
me elää armosta toteuttaen 
kutsumustamme ja pysyä sil-
lä pienellä paikalla, josta Aaro 
Hellaakoski kertoo runossaan: 
”Olit likellä Vapahtaja. Nyt kau-
empana liet ja herkimmästäni 
jotain sinä mukanas veit ja viet. 
Veit. Minne? Talteesi veitkö, ett-
en sitä halventais?

Olen joskus hiljaa ja varron, 
jos askeles kuulla sais, jos olisit 
liki ja katsein läpi luitteni tunki-
sit, ja ellet löytäisi mitään, edes 
jotakin kylväisit.”

Anssi Joutsenlahti 
rovasti

Ilmastohömppää syrjä-
seutujen kustannuksella

Suomen erottava EU:sta

USEA puolue Suomessa on 
todennut ensi kevään edus-
kuntavaalien olevan ilmasto-
vaalit. Omalla tavallaan tämä 
toteamus ensi kevään vaa-
leista on hieman hassu – ky-
seessähän on eduskuntavaa-
lit. Ilmasto voi tietenkin olla 
vaalien yksi teema ja varmasti 
se siellä eri puolueitten agen-
dalla onkin, myös perussuo-
malaisilla.

Eri puolueet haluavat oi-
keasti kurittaa suomalaista 
elinkeinoelämää ja siinä sa-
malla myös syrjäseutuja tä-
män ilmastoagendan varjol-
la. Suomi on jo nyt sitoutunut 
ilmastohumppailuissa ai-
van ylisuuriin päästörajoituk-
siin. Kymmenien prosenttien 
vaatimus Suomen kohdalla 
on tyystin kohtuuton. Moni 
isompi kansantalous on si-
toutunut päästötavoitteis-
saan paljon pienempiin rajoi-
tuksiin. 

Käytännön tasolla tällä po-
litiikalla kiihdytetään syrjä-
seutujen ja maaseudun tyh-
jenemistä. Samalla suuret 
taajamat kasvavat sitä tah-
tia, että sielläkin tulee ongel-
mia eteen. Isojen kaupunkien 
elinkustannukset nousevat 
tällä tavoin pilviin ja taas syr-
jäseuduilta ihmiset häviävät. 
Ei hyvä! Jos mietimme esi-
merkiksi Kuusamossakin syr-
jäseuduilla elämistä, niin siel-
lä asuminen ja liikkuminen 
alkaa nykyään olla niin kallis-
ta, että ihmiset pakotetaan 
tällä politiikalla muuttamaan 
maalikyliin. Muutenkin syrjä-
seuduilla alkaa olla maatalou-
den ahdingon ja näköalatto-
muuden takia vaikeaa asua. 
Tällä tavoin ei koko maata pi-
detä asuttuna.

Mitä pitäisi siis tehdä? Suo-
malaisten päättäjien pitäisi 
oikeasti irtautua näistä meil-

le todella epäedullisista pääs-
törajoituksista ja hakea meille 
pienempiä päästörajoituksia. 
Polttoaineen verotusta pitäisi 
laskea roimasti. On nauretta-
vaa, että päättäjien löperyyt-
tä ilmastoasioissa maksate-
taan suomalaisilla ihmisillä 
ja suomalaisella elinkeino-
elämällä. Meidän elinkeino-
elämämme ja maaseudun 
tuhoamisella ei mitään ilmas-
tokatastrofia ei ratkaista. Piti 
se paikkansa tai ei.

Perussuomalaiset on käy-
tännössä ainoa eduskunnas-
sa vaikuttava puolue, joka vä-
littää Suomen maaseudusta 
ja syrjäseuduista. Muut puo-
lueet ajavat lähinnä aivan jos-
tain hörhölästä kotoisin ole-
vaa politiikkaa, joka tulee 
kalliiksi erityisesti Pohjois-
Suomelle. Meiltä on esimerk-
kinä tullut ehdotus siitä, että 
esimerkkinä polttoaineitten 
verotus olisi maakuntakohtai-
nen. Tämä on erittäin kanna-
tettava ajatus verotuksen ra-
dikaalin laskemisen rinnalla.

Toivottavasti tämäkin maa-
ilmanhalaaminen saadaan 
nostettua eduskuntavaalitais-
telussa tapetille.

Perussuomalaisten on haas-
tettava tässäkin valtapuolu-
eet. Nykyisen politiikan akil-
leen kantapäät on tuotava 
esille ja perussuomalaisten 
on tuotava näihin ongelmiin 
käytännönläheiset ratkaisut 
myös ilmastohömpän aiheut-
tamille ongelmille. 

Kannattaa siis muistaa seu-
raava luku: 1,6 promillea. Se 
on Suomen vaikutus ilmas-
topäästöissä maailmanlaajui-
sesti. Sillä ei ole mitään mer-
kitystä siinä mittakaavassa.

Tapio Lämsä
eduskuntavaaliehdokas (ps.)

EHDOTAN, että puolueohjel-
maan lisätään tavoitteeksi Suo-
men eroaminen EU:sta. Pelk-
kä kriittisyys ei enää riitä, koska 
tilanne huononee koko ajan. 
On myös ikävää, että vastusta-
jat pääsevät sanomaan perus-
suomalaisia valeoppositioksi.
Puolueohjelman selkeyttämi-

nen saisi myös lisää EU-vastaisia 
jäseniä, jotka nyt perustelevat 
kaikenlaisia sirpalepuolueita, 
joilla ei ole enää mitään mah-
dollisuuksia kasvaa ja vaikuttaa.

Reija Östman
Seinäjoen Perussuomalaiset

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 Yrjönkatu 8-10, 00120 
Helsinki.

PS V A P A A  S A N A
KUVAT LEHTIKUVA

LUPAUKSET liittymisen puo-
lesta: ei enää työttömyyttä tai 
kansallisia maataloustukia, ruu-
an hinta halpenee jne. Näin 
hehkutettiin kannattajien puo-
lelta. Mikään näistä haaveis-
ta ei ole toteutunut. On käynyt 
aivan päinvastoin. Kylkiäisenä 
olemme saaneet muita rasittei-
ta ja jatkoa seuraa mm. nouse-
vien jäsenmaksujen muodossa.

Samat puolueet, jopa samat 
henkilöt, ovat hiljaa. On ihme, 
jos Suomen kansa ei opi edes 
kantapään kautta, kuinka sitä 
on johdettu harhaan ja pantu 
kansakunnan riippumattomuus 
koetukselle. Meillä on euroop-
paministeri, ulkoministeri, ul-
komaankauppaministeri - kyllä 
asioiden pitäisi olla aivan toisel-
la tolalla. Suomen liittyminen 
Euroopan unioniin oli kansal-
linen katastrofi. Maasta hävi-
si kerralla 100 000 työpaikkaa, 
eikä niitä ole korvattu millään 
lailla. Pientilat, perheviljelmät, 
jotka ennen työllistivät useam-
mankin perheenjäsenen, tuli-
vat toimeen omillaan. Eivät tule 
enää.

Nykyiset maataloustuet - niin 
EU:n kuin kansallisetkin alue- ja 
rakennemuutostuet - on koh-
distettu tehotuotantoon suu-
rille yksiköille. Vaikutukset ovat 
jääneet laihoiksi. Asetettu-
ja tavoitteita ei ole saavutettu. 
Ruuan hinta on vain noussut 
ja nousee edelleen. Tuotanto 
suurtiloilla on tehotonta ja kal-
lista. Miljoonien investoinnit 
navetoihin, pihattoihin sekä lai-
te- ja konehankintoihin tekevät 

velkaiset yritykset kannattamat-
tomiksi. Lisäksi näiden ylisuur-
ten maatilojen aiheuttamat 
ympäristöhaitat koituvat koko 
kansan kiusaksi ja harmiksi.

Nyt voimassaolevat maa-
taloustuet on kumottava ko-
konaan ja rakennettava koko 
systeemi uudelle pohjalle. Mo-
lemmat ääripäät, ylä- ja alarajat 
tietylle tasolle, jolle tukia myön-
netään. Esimerkiksi 100 hehtaa-
ria viljeltyä pinta-alaa ja sen yli 
ei tarvitse yleistä tukea. Sama 
maitotilojen suhteen: jo 50 lyp-
sylehmää on riittävä yläraja tar-
vittavan maidon tuotantoon. 
Jakamalla maataloustuet toisin 
kuin nyt saadaan maahan tu-
hansia uusia maatalousyrittäjiä.

Tarkoitus ei ole palata men-

neisyyteen niin, että muutama 
hehtaari viljeltyä maata ja muu-
tama lypsylehmä oikeuttaisi-
vat jo tukien saamiseen. Suomi 
on perinteisesti ollut pienvil-
jelysvaltainen maa eikä har-
vojen suurtilojen varassa. Va-
paus, luonnon kunnioittaminen 
ja yrittäminen ovat aina kan-
nustaneet suomalaisia. Se mah-
dollisuus tulee palauttaa, vaik-
ka toimeentulo olisi niukempaa. 
Mieluummin niin kuin muutta-
minen toimeentulotukien va-
rassa kalliiseen kaupunkiasun-
toon. Tuet on kohdistettava 
niin, että ne oikeasti vaikuttavat 
ihmisten arkeen ja elämään.

Antero Espoosta
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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 
edellytä puolueeseen liittymistä.

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

Omaishoidontuen hakeminen 
tehty hankalaksi

Hallitus taas 
sosiaalietuuksia 
”korottamassa”

OMAISHOIDONTUEN järjestä-
misestä vastaa hoidettavan ko-
tikunta. Kun hakemus on teh-
ty, omaishoidontuesta vastaava 
henkilö tekee kotikäynnin hoi-
to- ja palvelutarpeen arvioimi-
seksi.

Selvitysten mukaan miljoo-
na suomalaista auttaa säännöl-
lisesti läheistään. Suomessa on 
noin 350 000 omaishoitotilan-
netta, joista 60 000 on sitovia ja 
vaativia. Kaikki yllämainittu ja 
paljon lisää löytyy omaishoidon 
kootusta tietopaketista.

Voidaan siis todeta, että ko-
tona tai tutussa ympäristös-
sä tehty omaishoitotyö säästää 
yhteiskunnan resursseja sekä 
varoja johonkin vielä tähdelli-
sempään, kuten humanitaari-
seen pakolaisshoppailuun.

Omaishoidon kaikki huomio 
ja voimavarat keskittyvät lähei-

sen auttamiseen ja siksi voima-
varat eivät enää riitä byrokra-
tiaan. Omaishoidosta on tehty 
vaikeaselkoista ja turhan kaa-
vamaista hakuprosesseineen ja 
vaikeasti ymmärrettävine selos-
teineen.

Oletan, että moni heittää 
pyyhkeen kehään jo alkumet-
reillä ja yrittää pärjätä omin 
avuin, vaikka olisivatkin oikeu-
tettuja tuen saantiin. Tuen suu-
ruus on 392,57 euroa/kk ja 
785,14 euroa/kk saattohoitoti-
lanteessa, jos siis on onnistunut 
selättämään hankalan hakuby-
rokratian.

Eikö tähän ole saatava jotain 
järjellistä muutosta vai onko 
se juuri tarkoituskin, että tukia 
ei haeta, kun siitä tehdään tar-
peettoman hankalaa?

Perussuomalainen jäsen

ILMOITA tilattavien lehtien määrä ja mihin tarkoitukseen 
lehdet ovat tulossa. Muista laittaa tilaukseen yhteystietosi ja 
lehtinippujen toimitusosoite. Laita mukaan myös vastaanotta-
jan puhelinnumero. 
TOIMITUS varaa itselleen oikeuden päättää lehtitilausten 
määrästä ja toimituksesta. Tilaukset täytyy lähettää halutun 
numeron aineistopäivänä. 
AINEISTOPÄIVÄT löytyvät perussuomalaisten nettisivuilta.

Perussuomalaisen nipputilaukset

Tilaa lehtiä: lehtitilaukset@perussuomalaiset.fi

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

Kokoukset ja 
tapahtumat
ILMOITA yhdistyksesi 
kokoukset ja tapahtumat 
lehden aineistopäivään 
mennessä osoitteella: 
tapahtumat@
perussuomalaiset.fi
Muista laittaa ilmoitukseen 
tapahtuman nimi, paikka, 
osoite, päivämäärä ja 
kellonaika. 

Leväperäinen rahanjako 
ei ole kenenkään etu 
AAMUTV:SSÄ (20.8.) haas-
tateltiin Turun Varissuon lä-
hipoliisina työskennellyt-
tä Vesa Jauhiaista. Alueella on 
tapahtunut nopea väestöra-
kenteen muutos. Asukkaista 
puolet ja lapsista 70 % on maa-
hanmuuttajataustaisia. Viran-
omaisyhteistyöllä alue on vielä 
pysynyt suhteellisen rauhalli-
sena. 

Jauhiainen toteaa, että soma-
liyhteisön koko on jo niin suuri, 
ettei tarvitse opetella suomen 
kieltä ja voi hyvin elää yhteis-
kunnan tuella. On 40-50-vuo-
tiaita, yli 20 vuotta Suomessa 
asuneita, jotka eivät käytännös-
sä osaa suomea. Somaliyhteisö 
on tiivis, puhutaan keskenään 
ja katsotaan pelkästään oman 
maan tv-kanavia. Ja pidetään 
lujasti kiinni omasta kulttuuris-
ta. Nuoren suomen kielen taito 
voi jäädä niin heikoksi, ettei sel-
viydy ammattikoulutuksesta ja 
koulutus jää kesken. 

Yli sata vuotta sitten Suomeen 
tuli tataareita (muslimeja). He 
integroituivat hyvin juuri sik-
si, ettei sosiaaliturvaa ollut. Uu-
den-Seelannin maahanmuut-
toviraston johtaja Matt Hoskin 
sanoi, että työ on oikeastaan ai-
nut oikea tapa kotouttaa maa-
hanmuuttajat. Työelämässä op-
pisi parhaiten suomen kieltä ja 
maan elämäntapaa. Peruson-
gelmaan esitetään ratkaisuksi 
aina vaan lisää rahaa kotoutta-
miseen ja lisää poliiseja. Soma-
liasta on tultu Suomeen jo 30 
vuoden ajan. Silti rahaa kotout-
tamiseen käytetään entiseen 
malliin. Esimerkiksi STEA (ent. 
RAY) myönsi pelkästään soma-
liyhdistyksille tälle vuodelle 
757 679 euroa harrastelurahaa.

Keskusrikospoliisista Ant-
ti Hyyryläinen kertoi jengirikol-
lisuudesta MTV:n Huomenta 
Suomelle (16.8.): Suomessakin 
tilanne heikkenee koko ajan. 
Kehityskaaressa on täysin sa-

mat merkit kuin Ruotsissa. Tällä 
hetkellä on n. 90 Suomessa toi-
mivaa rikollisryhmää ja 900 jen-
giläistä. Määrät ovat kasvussa, 
uusia ryhmiä nousee joka kuu-
kausi. Olli Ruohomäki ulkomi-
nisteriöstä totesi äskettäin, että 
turvapaikkajärjestelmässä on 
valtavia valuvikoja. Järjestel-
mää käytetään hyväksi siirtolai-
suuteen paremman elämän toi-
vossa.

Maahanmuuttoviraston yli-
tarkastaja Tomi Kuosmasen 
(24.10.2017) mielestä Suomessa 
on uskallettava kyseenalaistaa 
nykyisiä käytänteitä YK:ssa ja 
EU:ssa. Monet kansainväliset so-
pimukset on tehty aivan toisen-
laisissa olosuhteissa kuin missä 
nyt eletään. Geneven pakolais-
sopimus 28.7.1951 on tietyiltä 
osin vanhentunut ja vaatisi päi-
vitystä. Pysyvä turvapaikka ei 
ole välttämättä oikea ratkaisu. 

Ihanteellisessa tapauksessa 
valtion muodostaa kansakunta, 
jolla on yhteinen näkemys tule-
vaisuuden suunnasta. Ja valtion 
rajat sulkevat sisälleen kansa-
kunnan, jonka jäsenet luottavat 
toisiinsa, tulevat toimeen kes-
kenään ilman viranomaisten ali-
tuista väliintuloa ja jotka mak-
savat rehellisesti veroja yhteisiin 
tarkoitusperiin. Yksi parhaita 
esimerkkejä tästä oli sotienjäl-
keinen Suomi.

Rajoja voi toki pitää avoimina 
loputtomiin. Samojen rajojen si-
sällä toisiinsa luottamaton väes-
tö alkaa siinä tapauksessa luoda 
valtion ulkorajojen sisälle omia 
sisäisiä rajojaan. Seurauksena 
todennäköisesti väkivallan kas-
vu. Ilman kokonaisten kansan-
ryhmien työpanosta voimme 
sanoa hyvästit hyvinvointiyh-
teiskunnallemme. Onko pysy-
vä turvapaikka edes oikea rat-
kaisu?

Airi Pulkkinen
Kuopio 

SIPILÄORPON hallitus aikoo 
taas ”auttaa” kaikkein köyhim-
piäkin nostamalla etuuksia joilla-
kin euroilla, jotta voi sanoa köy-
hiäkin ajatelleensa. Mutta kuten 
on jo pariinkin kertaan nähty, 
niin kaikkein kurjimmassa ase-
massa olevat köyhät eli ulos-
ottovelalliset köyhät eivät kos-
tu etuuksien nostosta mitään, 
jos ja kun ulosoton suojaosuut-
ta ei tälläkään kertaa koroteta, 
vaan etuuksien korotus valuu to-
siasiassa kutakuinkin täysimää-
räisesti hyväosaisten velkojien 
hyväksi.

Nykyhallituksen systemaatti-
sena tarkoituksena näyttää ole-
van käyttää etuisuuksien koro-
tusta vain manipulointikeinona 
tulevia vaaleja ajatellen ja taka-
ajatuksena on käyttää rahat val-
tion velkojien hyväksi. Tällainen 
menettely ei ole kuitenkaan lain 
tarkoittamaa sosiaaliapua, jollai-
sena se halutaan julkisuudessa 
esittää, vaan härskiä varakkaiden 
tahojen etujen ajamista köyhim-
pien kustannuksella.

Onhan toki mahdollista, ettei-
vät hallitusherrojen laskupäät 
aina toimi parhaalla mahdolli-
sella tavalla, mutta toisaalta heil-
lä on apunaan iso joukko lasku-
taitoisia virkamiehiä. No kolmas 
kerta toden sanoo, jos sanoo.

Varatuomari Johan Syrén
Tampere 
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PUOLUETOIMISTO 

PERUSSUOMALAISET RP 

Iso Roobertinkatu 4, 00120 Helsinki, Puh. 0207 430 800 

www.perussuomalaiset.fi

Puoluesihteeri • Riikka Slunga-Poutsalo

Puh: 040 505 1660 • riikka.poutsalo@perussuomalaiset.fi 

Järjestöjohtaja • Ossi Sandvik 

Puh: 0400 926 908 • ossi.sandvik@perussuomalaiset.fi

Hallintojohtaja • Kai Järvikare

Puh: 040 172 7560 • kai.jarvikare@perussuomalaiset.fi

Toimistopäällikkö • Tiina Sivonen 

Puh: 0400 917 354 • hallinto@perussuomalaiset.fi

Toimistosihteeri• Sirje Mänd

Puh: 040 573 0160 • sirje.haaranen@perussuomalaiset.fi

Talouspäällikkö • Eija Ihatsu-Repo 

Puh: 040 630 8773 • laskenta@perussuomalaiset.fi

Taloussihteeri • Juha Koski

Puh: 040 847 0651 • juha.koski@perussuomalaiset.fi

Kuntasihteeri • Heimo Konttinen

Puh: 040 631 3440 • heimo.konttinen@perussuomalaiset.fi

Työmies • Matti Putkonen • Puh: 0207 430 809 

0400 904 447 • matti.putkonen@perussuomalaiset.fi

Poliittinen suunnittelija • Riikka Purra

Puh: 040 547 7703 • riikka.purra@perussuomalaiset.fi

Poliittinen suunnittelija • Sakari Puisto

Puh: 050 359 1370 • sakari.puisto@perussuomalaiset.fi

Projektisuunnittelija • Jaana Vesterinen-Prähky

Puh: 040 661 6919 • tuki@perussuomalaiset.fi

Jäsenasiat • Puh: 040 631 7099

jasenasiat@perussuomalaiset.fi

PIIRIEN PUHEENJOHTAJAT

ETELÄ-POHJANMAA 

Jukka Mäkynen • Puh: 050 543 0231

uglyjukka@gmail.com

ETELÄ-SAVO 

Jari Rajapolvi  • Puh: 040 815 3639

rajapolvi@gmail.com

HELSINKI

Markku Saarikangas • Puh: 0400 361 018

pj@perushelsinki.fi

HÄME 

Mira Nieminen • Puh: 040 504 6494

mira.a.nieminen@gmail.com

KAINUU 

Pertti Ahlqvist • Puh: 0400 232 591

pertti.ahlqvist@saunalahti.fi

KESKI-POHJANMAA 

Arto Pihlajamaa • Puh: 0400 167 832

arto.pihl@kase.fi 

KESKI-SUOMI 

Tapani Mäki • Puh. 09 432 4054

tapani.maki@eduskunta.fi

KYMI 

Ilpo Heltimoinen • Puh: 040 701 747

ilpo@heltimoinen.fi

LAPPI 

Mika Mikkonen • Puh: 046 528 1112 

mikamikkonenpalaute@nullgmail.com

PIRKANMAA 

Harri Vuorenpää • Puh: 040 725 7128

harrivuorenpaaps@gmail.com

POHJOIS-KARJALA 

Marko Koskinen • Puh: 0400 927 200

marko@nullmakesafe.fi

POHJOIS-POHJANMAA

Ahti Moilanen • Puh: 044 550 0297

ahti.moilanen@hotmail.fi 

POHJOIS-SAVO 

Pia Pentikäinen • Puh: 046 593 7968

pia.pentikainen@gmail.com

SATAKUNTA 

Tapio Laurila • Puh: 040 861 6430

tapioj.laurila@gmail.com

UUSIMAA 

Iiro Silvander • Puh: 040 734 4780

iiro.silvander@kerava.fi

VARSINAIS-SUOMI 

Vilhelm Junnila • Puh: 044 500 1982

posti@vilhelmjunnila.fi

PERUSSUOMALAISET NAISET 

Puheenjohtaja • Ritva Elomaa

Puh: 050 512 0806 

ritva.elomaa@eduskunta.fi

PERUSSUOMALAISET NUORET 

Puheenjohtaja • Samuli Voutila

Puh: 0400 988 960

samuli.voutila@ps-nuoret.fi

Pääsihteeri • Marika Sorja

Puh: 040 653 2960

sihteeri@ps-nuoret.fi 

www.ps-nuoret.fi

  OPINTOKESKUS PEKASUS

Rehtori • Lasse Lehtinen

Puh: 06 873 358 • lasse.lehtinen@pekasus.fi

 PERUSÄIJÄT

Puheenjohtaja • Mikko Wikstedt 

Puh: 050 30 11 990 • mikko.wikstedt@gmail.com

 PERUSYRITTÄJÄT

Puheenjohtaja • Veikko Granqvist

Puh. 044 9717830 • veikko.granqvist@perusyrittajat.fi

 EUROPARLAMENTTIRYHMÄ 

MEP Jussi Halla-aho

Puh: +358 44 976 3628

jussi.halla-aho@europarl.europa.eu

jussi.halla_aho@perussuomalaiset.fi

Avustajat / Halla-Aho

Sanni Kulkki • Puh: +32 471 691 818

sanni.kulkki@europarl.europa.eu

Mikael Lith • Puh: +32 2 283 71 21

mikael.lith@europarl.europa.eu

MEP Pirkko Ruohonen-Lerner

Puh: +358 50 512 2788

pirkko.ruohonen-lerner@europarl.europa.eu

Avustajat / Ruohonen-Lerner

Maria Sainio • Puh. +32 2 28 47757

maria.sainio@ep.europa.eu

 PUOLUEHALLITUS 

Puheenjohtaja • Jussi Halla-aho

Puh: +358 44 976 3628

jussi.halla_aho@perussuomalaiset.fi

1. Varapuheenjohtaja • Laura Huhtasaari

Puh: (09) 432 3045

laura.huhtasaari@eduskunta.fi

3. Varapuheenjohtaja • Juho Eerola

Puh: (09) 432 3013

Puoluesihteeri • Riikka Slunga-Poutsalo

Puh: 040 505 1660 • riikka.poutsalo@perussuomalaiset.fi

Eduskuntaryhmän pj. • Leena Meri

Puh: (09) 432 3165 • leena.meri@eduskunta.fi

MUUT JÄSENET:

Ahti Moilanen (Pohjois-Pohjanmaa)

Eliisa Panttila (Etelä-Pohjanmaa)

Harri Vuorenpää (Pirkanmaa)

Kaisa Juuso (Lappi)

Matti Mäntylä (Häme)

Pia Pentikäinen (Pohjois-Savo)

Marke Tuominen (Keski-Suomi) 

 EDUSKUNTARYHMÄ

Juho Eerola  (09) 432 3013

Ritva Elomaa (09) 432 3022

Teuvo Hakkarainen  (09) 432 3040

Laura Huhtasaari  (09) 432 3045

Olli Immonen (09) 432 3049

Arja Juvonen (09) 432 3060

Toimi Kankaanniemi  (09) 432 3054

Rami Lehto  (09) 432 3087

Jani Mäkelä (09) 432 3109

Leena Meri  (09) 432 3165

Mika Niikko  (09) 432 3129 

Tom Packalén  (09) 432 3136

Mika Raatikainen  (09) 432 3042 

Jari Ronkainen  (09) 432 3141

Sami Savio  (09) 432 3149

Ville Tavio  (09) 432 3177 

Ville Vähämäki  (09) 432 3195

Sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

 PERUSSUOMALAISTEN RYHMÄKANSLIA

Eduskuntaryhmän työntekijät ja heidän tehtävänsä:

Pääsihteeri Antti Valpas • Puh: 050 574 1886

antti.valpas@eduskunta.fi

Kansliasihteeri Kai Sorto • Puh: 050-3200781

kai.sorto@eduskunta.fi 

Tiedottaja Heikki Tamminen • Puh: 050 574 1532 

heikki.tamminen@eduskunta.fi

Suuri valiokunta, ulkoasiainvaliokunta, puolustusvaliokunta

Lainsäädäntösihteeri Juha Johansson • Puh: 050 574 1650

juha.johansson@eduskunta.fi

Lakivaliokunta, perustuslakivaliokunta, hallintovaliokunta,

sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskuntasihteeri Iiro Silvander • Puh: 050 574 0215

iiro.silvander@eduskunta.fi

Liikenne- ja viestintävaliokunta, maa- ja metsätalousvaliokunta,

työelämä- ja tasa-arvovaliokunta, ympäristövaliokunta, 

sivistysvaliokunta

Talouspoliittinen asiantuntija 

Nuutti Hyttinen • Puh: 050 574 2646

nuutti.hyttinen@eduskunta.fi

Valtiovarainvaliokunta, talousvaliokunta, tulevaisuusvaliokunta,

tarkastusvaliokunta

PS O TA  Y H T E Y T TÄ !


