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PERUSSUOMALAISTEN kahvitel-
talla riitti kävijöitä kylmästä kelistä 
huolimatta. Puolueen 1. varapuheen-
johtaja, kansanedustaja Laura Huh-
tasaari puhui yleisölle muun muassa 
kansallisvaltion periaatteesta. 

- Tämä maa kuuluu suomalaisille ja 
verovarat kuuluvat suomalaisten hy-
väksi. Meillä on kansallisvaltio, jos-
sa on normaalia valvoa rajoja. Mikäli 
haluat tulla Suomeen, niin silloin sii-
hen pitää olla lupa. Muukalainen ol-
koon Suomessa maan tavalla. Suomi 
on meidän oma maa ja sen ainoa puo-
lustaja on Suomen kansa, Huhtasaari 
korosti itsenäisyyspäivän alla.

Suomalaisten elintasoa 
nostettava

Hän esitteli myös perussuomalais-

Perussuomalaisten kansanedustajat Laura Huhtasaari, 
Mika Niikko, Teuvo Hakkarainen ja Toimi Kankaanniemi 
kuuntelivat kansalaisten huolia Äänekosken Perussuoma-
laisten katutapahtumassa.

Kansalaiset Äänekosken PS-teltalla: 

Huhtasaari mainitsi saamistaan pa-
lautteista.

Lepsuun 
maahanmuuttopolitiikkaan 
tiukennuksia 

Kansanedustaja Teuvo Hakkarai-
nen kertoi saaneensa kiitosta, kun 
otti eduskunnassa esille kansalaisten 
taloutta rasittavat sähkölaskut.

- Palautetta tulee hallituksen lepsus-
ta maahanmuuttopolitiikasta, johon 
halutaan tiukennuksia. Myös säh-
kön siirtohinnat koskettavat ihmisiä. 
Ne ovat suuremmat kuin itse energi-
an hinta. Sitä halutaan kohtuullistaa. 
Otin asian esille eduskunnan kysely-
tunnilla ja siitä on tullut paljon hyvää 
palautetta, Hakkarainen kertoi.

Konkarikansanedustaja Toimi Kan-
kaanniemi sai kuulla muun muassa 
toiveen ilmastopolitiikan järkevöittä-
misestä.

- Ilmastopolitiikasta puhuttiin, että 
miten se on mennyt vouhotuksek-

Sähkön siirtohintaa ja 
asumiskustannuksia alas

ten vaihtoehtobudjettia, jossa otetaan 
noin 200 miljoonaa euroa vähemmän 
velkaa kuin valtio. 

- Valtio ottaa velkaa 1,5 miljardia 
euroa. Suurin piirtein saman ver-
ran menee rahaa vastaanotto- ja ko-
touttamiskuluihin. Edes omaan tie-
verkostoon ei käytetä niin paljon 
rahaa. Meidän täytyy pitää infra hy-
vässä kunnossa, jos haluamme tukea 
yrittäjyyttä ja kilpailukykyä, Huhta-
saari sanoi.

Huhtasaari ja muut kansanedustajat 
saivat ihmisiltä monenlaisia terveisiä 
Äänekoskella. 

- Asumisen kustannukset halutaan 
alas. Ihmiset haluavat nostaa suoma-
laisten elintasoa. Siten koulutus li-
sääntyy ja luo hyvän pohjan yrit-
tämiselle, kun ihmisille jää rahaa 
muuhunkin kuin energiaveroihin, 

si, jossa faktat ovat jääneet varjoon. 
Vaikka tekisimme kansallisen itse-
murhan, niin ei ilmasto siitä pelastui-
si. Ratkaisut löytyvät kiinalaisten ja 
intialaisten miljardikansojen suun-
nalta. Meidän kannattaa vähentää 
tuontipolttoaineita ja hyödyntää omia 
uusiutuvia energiavaroja. Siitä saa-
daan säästöjä, tuloja ja vientimahdol-
lisuuksia, Kankaanniemi selvitti.

Koko Suomi 
pidettävä asuttuna

Vantaalainen kansanedustaja Mika 
Niikko sai hyvää palautetta siitä, että 
perussuomalaisten linja puree kansan 
syviin riveihin. 

- Muut puolueet eivät ole vielä he-
ränneet siihen, että meidän täytyy pi-
tää huolta koko kansanryhmän tar-
peista. Tulevissa vaaleissa ei ole 
kysymys vain maahanmuutosta vaan 
myös vanhusten huollosta sekä hei-
kompien ja köyhimpien ihmisten asi-
oista. Ne ovat isänmaan vaalit, Niik-
ko totesi. 

Niikko sai myös kansalaispalautetta 
hallituksen huonosta aluepolitiikasta. 

- Hallitus ei ole halunnut panostaa 
maakuntien kehittymiseen riittävästi 
eikä ihmisten mahdollisuuksiin asua 
pienissä kunnissa. Tämä on vakava 
kysymys, että halutaanko pitää koko 
Suomi asuttuna tulevaisuudessa. Suo-
mi täytyy pitää asuttuna. Se vaatisi 
politiikkaa, jotta ihmisillä olisi mah-
dollisuus asua maaseudulla. Se on 
mahdollista, kun tehdään isänmaalli-
sia päätöksiä.

■ TEKSTI JA KUVAT 
      MIKA RINNEMarke Tuominen, Mika Niikko ja Harri Oksanen keskustelemas-

sa päivänpolitiikasta.
Teuvo Hakkarainen sai kiitosta värikkäästä pipos-
taan. Seurana Pertti Jämsen.

”Palautetta 
tulee hallituksen 

lepsusta maahanmuutto-

politiikasta, johon

halutaan tiukennuksia.”
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Alajärvellä onnistunut eduskuntavaaliavaus 
ALAJÄRVEN Perussuomalai-
set järjesti suomalaisen musii-
kin ja säveltäjämestari Jean Si-
beliuksen päivänä jo perinteeksi 
muodostuneen joulupuuroti-
laisuuden paikallisen kauppa-
keskuksen alueella. Tällä kertaa 
tilaisuus toimi myös eduskun-
tavaalitapahtumien lähtölauka-
uksena koko Etelä-Pohjanmaan 
piirin alueella. 

Ja olihan paikalle saapunut 
eduskuntavaaliehdokkaita ja 
muita aktiiveja koko piirin ja 
myös naapuripiiri Keski-Pohjan-
maan puoleltakin. Ja paikalla 
oli tietenkin myös kansanedus-

taja Teuvo Hakkarainen, jota ei 
kahta kertaa tarvitse Alajärvel-
le kutsua. 

- Tilaisuus ja erityisesti se tun-
nelma, mitä Alajärvellä koettiin, 
tietää vain hyvää ensi kevään 
eduskuntavaaleja ajatellen. Las-
keskelimme, että perussuoma-
laisten aktiivien lisäksi paikalla 
vieraili yli 300 kävijää, joille pe-
russuomalainen materiaali ja 
Arto Pihlajamaan erinomaisen 
maukas joulupuuro kyllä kelpa-
sivat. Lisäksi saimme taas muu-
taman uuden jäsenen paikal-
lisyhdistyksemme toimintaan 
mukaan, kiitteli tapahtuman 

järjestelyistä yhdessä paikallis-
yhdistyksen kanssa vastannut 
kaupunginvaltuutettu ja edus-
kuntavaaliehdokas Jukka Kan-
gastie. 

Eduskuntavaaliehdokas Mi-
cael Westerholm allekirjoitti täy-
sin Kangastien kommentit. 

- Täällä on tehty aivan fantas-
tista duunia ja kun tänne tulee, 
niin on kuin tulisi kotiinsa. Po-
rukkaa on ympäri lääniä ja vä-
hän naapuristakin. Tällaisis-
ta tunnelmista on hyvä jatkaa 
kohti kevään vaaleja. 

Juha Rantala 

PerusÄijien puheenjohtaja Mikko Wikstedt, 2. vpj. Markku 
Saarikangas sekä Jyrki Lohi.

PerusÄijille uusi hallitus
PERUSÄIJÄT ry:n sääntömää-
räinen syyskokous järjestet-
tiin Helsingin piirin toimistolla. 
Kokoukseen osallistui yhteen-
sä 25 jäsentä, joista kolme oli 
naiskannattajajäseniämme. Ko-
kous hyväksyi järjestön toimin-
tasuunnitelman ja talousarvion 
vuodelle 2019.

Tulemme panostamaan toi-
minnassamme edelleen poikien 
ja nuorten miesten syrjäytymi-
sen ehkäisyyn sekä työhön ta-
sa-arvon saavuttamiseksi.

Ensi vuoden aikana on tavoit-
teenamme järjestää kolme se-
minaaria sekä auttaa tasapuo-
lisesti kaikkia ehdolla olevia 
jäseniämme vuoden 2019 edus-
kuntavaaleissa sekä mahdolli-
sissa muissa ensi vuoden vaa-
leissa.

Jyrki Lohi on toiminut kauden 
2017-18 Miesjärjestöjen keskus-
liiton (MJKL:n) puheenjohtaja-

na ja hänet valittiin yksimieli-
sesti jatkamaan toimessa kaksi 
seuraavaa vuotta. Hannes Ruo-
kokoski on toiminut MJKL:n hal-
lituksessa ja jatkaa siinä myös 
ensi vuosina 2019-20.

PerusÄijien puheenjohtaja-
na valittiin yksimielisesti jatka-
maan Mikko Wikstedt Espoosta. 
1. varapuheenjohtajaksi valit-
tiin Kari Surakka Joensuusta, 2. 
vpj:nä valittiin jatkamaan Mark-
ku Saarikangas Helsingistä ja 3. 
vpj:ksi valittiin Kari Kolari Ori-
päästä. 

Hallituksen muut jäsenet ovat 
Hannes Ruokokoski ja Sami 
Behm Lappeenrannasta, Sami 
Mäkelä Kaustiselta, Pasi Salo-
nen Vihdistä, Marko Ekqvist Hel-
singistä sekä Markku Naumanen 
Vantaalta. Sihteerinämme jat-
kaa Saana Lehto Espoosta.

PerusÄijät ry.

Perussuomalaisten eduskuntavaali- ja joulupuurotapahtuma keräsi väkeä niin Alajärveltä kuin 
kauempaakin. Kuva: Juha Rantala

In memoriam: 
Jorma Saarenpää on poissa
VALITETTAVANA suru-uuti-
sena saimme kuulla, että kun-
nanvaltuutettumme Jorma 
Saarenpää menehtyi 3.12. Is-
raelissa. Nopeasti edennyt, 
vaikea sairaus lopulta pysäytti 
ison miehen.

Me kaikki, jotka saimme 
tuntea Jorman, tulemme var-
masti muistamaan hänet 
mahtavana persoonallisuute-
na oman elämämme loppuun 
asti. Hänen valtava auttami-
sen halunsa ja suorapuhei-
nen, pohjanmaalainen tyylin-
sä ei jättänyt kylmäksi. 

Hänen pyyteetön hyvänte-
keväisyystyönsä oli ihailtavaa. 
Ei niin pientä - tai suurtakaan 
– tekoa ollut, jossa Jorma ei 
ensimmäisenä olisi rientänyt 
auttamaan hädässä olijaa.

Hartaana kristittynä Jor-
ma toimi esimerkkinä, kuinka 
auttamisen palo lähtee ihmi-
sestä itsestään.

Tämän palkitsivat myös ää-
nestäjät. Jorma oli äänikunin-

kaamme viime kuntavaaleis-
sa. Kaiken kaikkiaan Jorma 
ehti kunnanvaltuutettuna olla 
kaikkien janakkalalaisten pal-
veluksessa vuodesta 2013. 
Hän leikkisästi kutsuikin itse-
ään ”Mr. Janakkalaksi” (nuo-
ruuden lempinimen mukaan), 
koska hän oli jokaisen janak-
kalalaisen asialla. 

Iso mies - vielä isompi sy-
dän. Hyvää matkaa, Jorma. Oli 
kunnia tuntea sinut. Otamme 
osaa lähimmäisten suureen 
suruun.

Janakkalan Perussuomalaiset 

Hausjärven Perussuomalaisista puolue-
toimistolla vierailivat Kari Salminen, 
Sami Järvinen, Kai Reunanen ja Petri 
Määttä.

Etelä-Pohjanmaan piiristä puoluetoimiston väkeä ja Jussi Halla-ahoa tervehtimässä kävivät 
Merja Ujanen, Petri Saunamäki, Juha Rantala ja Jukka Mäkynen.

Imatran Seudun Perussuomalaiset 
vierailivat puoluetoimistolla Kymen 
piirin puheenjohtaja Ilpo Heltimoisen 
(takana vasemmalla) johdolla. Mukana 
olivat Sakari Sorsa, Tero Hörmönen, 
Joni Salmi, Hannele Hörmönen ja Sisko 
Sumentola. Vieraita tervehti Jussi 
Halla-aho.

Vierailuja puoluetoimistolla
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Aurassa jaettiin liukuesteitä 
yli 70-vuotiaille
LIUKUESTEJAKELU alkoi liuk-
kaasti Aurassa, kun Mikonpo-
lun palvelutalon ruokalan eteis-
aulaan kerääntyi ruuhkaksi asti 
yli 70-vuotiaita auralaisia nou-
tamaan kengän kantapäähän 
asennettavia liukuesteitä. Jaos-
sa oli 150 paria, joista 94 meni 
parissa tunnissa ja joista loput 
jaetaan Auran kunnantalolla.

 Liukuesteitä jakoivat sosi-
aalijohtaja Sirpa Kunnas ja Ul-
la-Maija Haapalainen. He olivat 
menekkiin tyytyväisiä, elleivät 
peräti yllättyneitä, kuten oli al-
lekirjoittanutkin. Olinhan teh-
nyt tästä valtuustoaloitteen jo 
neljä vuotta aiemmin - sen kui-
tenkaan menestymättä muiden 

tyrmäyksen vuoksi. Asiaa käsi-
teltiin myös Auran seurakunnan 
diakoniatyön johtokunnassa. 

Viime helmikuussa päätin ke-
rätä adressin asian puolesta ja 
siihen tuli yli 350 nimeä. Adressi 
oli allekirjoitettavissa myös Au-
ran R-kioskilla sekä Hullu Poni 
-ravintolassa, josta kiitos heil-
le ja kaikille allekirjoittajille. Ad-
ressi liitettiin mukaan kunta-
laisaloitteeseen, jonka jätin 
kunnanvaltuuston kokouksen 
yhteydessä. 

Hyvää joulua ja onnea vuodel-
le 2019.

Ilkka Soukka
kunnanvaltuutettu, Aura

KOTKAN kaupunginhallituk-
sen jäsenet Olli Kekkonen (ps.) 
ja Hanna-Kaisa Lähde (vihr.) ovat 
tehneet kansalaisaloitteen pu-
helinmyynnin kieltämisestä 
Suomessa. Varaedustajana kan-
salaisaloitteessa on Arttu-Pette-
ri Klami. 

Aloitteen laatijat ovat huolis-
saan siitä, että nykyinen puhe-
linmyynnin käytäntö ei anna ih-
misille riittävää oikeusturvaa 
puhelinmyynnin myyntitapah-
tumaan. Ikäihmisiä käytetään 
hyväksi, eivätkä he välttämät-
tä tiedä ostavansa mitään tai si-
toutuvansa jatkuvaan tilauk-
seen, joita puhelinmyyntien 
sopimukset yleensä ovat. Myös 
sopimuksen peruuttaminen on 

tehty hyvin usein erittäin vai-
keaksi ja esimerkiksi ikäihmisille 
lähes mahdottomaksi. 

Aloitteessa ehdotetaankin, 
että varsinaista puhelinmyyn-
tiä voisi edelleenkin harjoittaa,  
mutta myyntitapahtuma tuli-
si jatkossa varmistaa omalla al-
lekirjoituksella, joko kirjeitse 
tai sähköisesti. Tällä tavoin os-
tajalla olisi aikaa tutustua osta-
maansa tuotteeseen tai palve-
luun sekä ehtoihin ja tilauksen 
peruutusmahdollisuuksiin. 

Lisäksi puhelimeen vastaa-
va ihminen ei välttämättä tie-
dä, kuka soittaa ja tässä on suu-
ri vaara siihen, että puhelimessa 
tiedustellaan kotona olemisia, 
osoitteita ja muita henkilökoh-

taisia tietoja vääriin tarkoituk-
siin. Myöskään soittaja ei var-
muudella tiedä,  kuka vastaa, 
joten esimerkiksi lapset, joiden 
liittymä on vanhempien nimis-
sä, voivat joutua puhelinmyyn-
nin kohteeksi. 

Puhelinmyyntiin on olemas-
sa palvelu, jolla puhelinmyyn-
tiä voidaan rajoittaa. Palvelu on 
maksullinen eikä kata kaikkia 
puhelinmyyjiä. Tämä on mieles-
tämme väärin. Kansalaisaloite 
löytyy osoitteesta: www.kansa-
laisaloite.fi

Olli Kekkonen (ps.)
Kotka

Kirkkonummen Perus-
suomalaiset valmiina vaaleihin
KIRKKONUMMEN Perussuo-
malaiset ry (tuttavallisemmin 
KirPeä) valitsi yksimielisesti 
syyskokouksessaan Piia Aallon-
harjan jatkamaan yhdistyksen 
puheenjohtajana myös vuonna 
2019. Hallituksen jäseniksi valit-
tiin Riikka Purra, Sanna Hartikai-
nen, Jukka Ylikoski, Anneli Gran-
ström ja Aleksander Polkko.

Aallonharja kiittää KirPeän jä-
seniä luottamuksesta tullessaan 
uudelleen valituksi yhdistyksen 
puheenjohtajaksi.

- On hienoa tehdä yhteistyö-
tä motivoituneiden ja osaavien 
jäsenien kanssa yhdistyksessä, 
jossa rehellisyys, yhdessä teke-
minen ja toistensa kunnioitus 
ovat tärkeitä asioita. Yhdistys ja 
Kirkkonummen Perussuoma-
laisten valtuustoryhmä ajavat 
Kirkkonummen ja kirkkonum-
melaisten asiaa ja tällä porukal-
la on hyvä lähteä kohti kevään 
eduskuntavaaleja.

Kirkkonummen Perussuoma-
laisista eduskuntavaaleihin eh-
dokkaina ovat valtuustoryhmän 
puheenjohtaja, puolueen po-
liittinen suunnittelija Purra sekä 
yhdistyksen puheenjohtaja Aal-

lonharja.
- Perussuomalaisten ehdokas-

listat alkavat olla täynnä kaik-
kialla Suomessa. Uusimaa on 
tietysti yksi tärkeimmistä vaa-
lipiireistä, koska äänestäjiä on 
niin paljon. Perussuomalaiset 
on aina venynyt koviin suori-
tuksiin juuri vaalikampanjan ai-
kana ja nostanut kannatusta 
ihan vaalipäivään saakka, ker-
too Purra.

- Virkeä ja innokas paikal-
lisyhdistyksemme on valmii-
na nostamaan vaalikuumetta 
kirkkonummelaisten perussuo-
malaisten naisten hyväksi. Roh-
keasti kohti huhtikuuta ja edus-
kuntaa, Purra ja Aallonharja 
toteavat.

Kirkkonummen Perussuoma-
laiset ry on vuonna 2008 pe-
rustettu puolueen paikallisyh-
distys.

Yhdistys on tullut tutuksi vuo-
sien varrella yhteistyökyvystään 
yli puoluerajojen ja asialähtöi-
sestä poliittisesta toiminnas-
taan.

Kirkkonummen 
Perussuomalaiset ry

Kansalaisaloite puhelinmyynnin kieltämiseksi

Perussuomalaisten Etelä-Poh-
janmaan piirin uusi puheen-
johtaja Anne Matokangas 
korostaa tiimityön ja yhteis-
hengen merkitystä vaalien 
lähestyessä. Kuva: Juha Rantala

Annikki ja Eero Virtanen kävivät hakemassa kenkiinsä liukues-
teet. Jakamassa sosiaalijohtaja Sirpa Kunnas ja avopalvelun 
ohjaaja Ulla-Maija Haapalainen. Taustalla Ilkka Soukka.

Pirkanmaan Perussuomalaisten 
eduskuntavaaliehdokaslista on täynnä

Matokangas johtaa Etelä-Pohjanmaan piiriä

PIRKANMAAN Perussuomalais-
ten eduskuntavaaliehdokaslis-
ta on nyt täynnä. Sunnuntaina 
nimettiin viimeiset kolme eh-
dokasta. He ovat Auri Siika-aho 
Lempäälästä, Seppo Tamminen 
Mänttä-Vilppulasta ja Tuomo 
Isokangas Nokialta.

- Nyt meillä on kaikki lis-

tan ehdokkaat valittu ja olem-
me tyytyväisiä lopputulok-
seen. Meillä on monipuolinen 
lista. Ehdolla on erilaisia ihmi-
siä erilaisilla taustoilla ja useita 
asiantuntijoita elämän eri alu-
eilta. Yhteishenki on hyvä ja us-
komme saavuttavamme hy-
vän tuloksen tulevissa vaaleissa, 

toteaa Pirkanmaan Perussuo-
malaisten puheenjohtaja Harri 
Vuorenpää.

Perussuomalaisten Pirkan-
maan piiri lähtee eduskun-
tavaaleihin 19 ehdokkaan 
monipuolisella listalla. Edus-
kuntavaalien varsinainen vaali-
päivä on 14.4.2019.

KAUPUNGINVALTUUTETTU 
Anne Matokangas, 49, Alajärvel-
tä valittiin Mustasaaressa Pe-
russuomalaisten Etelä-Pohjan-
maan piirin syyskokouksessa 
piirin uudeksi puheenjohtajak-
si. Matokangas voitti äänestyk-
sessä istuvan puheenjohtajan, 
vaasalaisen Jukka Mäkysen tiu-
kassa äänestyksessä lukemin 
30-25. Puolueen johtoa syys-
kokouksessa edusti 3. varapu-
heenjohtaja, kansanedustaja 
Juho Eerola.

Matokangas teki Etelä-Poh-
janmaalla myös puoluehistori-
aa olemalla piirin ensimmäinen 
naispuheenjohtaja.

- Tuleva vuosi kolmine vaa-
leineen asettaa niin puolueen 
kuin piirin valtavan haasteen 
eteen. Tiedän, että Etelä-Poh-
janmaalla tästä selvitään yh-
teistyöllä ja joukkuehengellä. 
Meillä täytyy olla tavoitteet kor-
kealla. Menetimme loikkarien 
takia piirissä kaikki kolme kan-
sanedustajapaikkaa, ja se olisi 
kova paikka mille tahansa puo-
lueelle. Niinhän se on meille-

kin, mutta eiköhän lähdetä siitä, 
että otamme ensi keväänä nuo 
kolme paikkaa takaisin. Tavoite 
on kova, mutta ei mahdoton.

Matokankaan mukaan ei puo-

lueen kannatus piirin alueel-
la ole minnekään hävinnyt. Sen 
osoittaa jäsenmäärän kasvu 
sekä se valtavan myönteinen 
kuhina, mitä toritapahtumissa 
ja muissa puolueen riennoissa 
kentällä tapahtuu.

- Ihmiset ovat tulleet monis-
sa tori- ja markkinatapahtumis-
sa kiittelemään perussuomalai-
sia siitä, että meillä on vielä yksi 
puolue, joka ajaa tässä maas-
sa Suomen ja suomalaisten asi-
oita. Tuollainen palaute antaa 
kummasti lisää potkua tekemi-
siimme.

Puolueen tervehdyksen tuo-
nut Eerola loi puheessaan myös 
uskoa pohjalaiseen kenttävä-
keen.

- Totta kai piirin perussuoma-
laiset ovat täällä kovan haas-
teen edessä. Mutta tiedän, että 
täällä ei anneta periksi ja vaa-
lityötä tehdään sillä asenteel-
la, että nuo menetykset otetaan 
korkojen kera takaisin.

Juha Rantala

Satakunnan piirissä tehtiin valintoja
SATAKUNNAN Perussuomalai-
set ry:n syyskokous pidettiin 
Pomarkun Hakalinnassa. Piirin 
puheenjohtajaksi valittiin yksi-
mielisesti jatkamaan Tapio Lau-
rila Kankaanpäästä.

Hallituksen jäseniksi valit-
tiin Vesa-Matti Junnila (Eura), 
Tomi Salonen, Harri Peltola (Eu-
rajoki), Markus Mäkinen (Har-
javalta), Pauli Saarinen (Hon-
kajoki), Jouko Lindstedt, Niina 
Immonen (Huittinen), Erkki Ru-
denberg (Jämijärvi), Sami Oja-

la, Anssi Joutsenlahti (Kankaan-
pää), Ilpo Törmä (Karvia), Arto 
Perttula (Kokemäki), Veli Tuomi-
nen (Merikarvia), Marko Niemi-
nen (Nakkila), Raimo Lehtomä-
ki (Pomarkku), Ismo Läntinen, 
Markku Palomäki, Petri Huru, 
Taina Lehtonen, Ulla Saari (Pori), 
Seppo Toriseva, Jasmin Määttä 
(Rauma), Tiina Klemelä-Ruoho-
mäki (Siikainen), Jari Laaksonen, 
Jarmo Hannula (Säkylä), ja Juha 
Tuovinen (Ulvila).

Eduskuntavaaliehdokkaat 

2019 Satakunnasta ovat Jari 
Koskela (Kankaanpää), Tiina Kle-
melä-Ruohomäki (Siikainen), 
Laura Huhtasaari, Tommi Salo-
kangas, Petri Huru, Marianne 
Ostamo, Pertti Mäenpää, Anssi 
Salmi (Pori), Tomi Salonen (Eura-
joki), Vesa-Matti Junnila (Eura), 
Niina Immonen (Huittinen), Jas-
min Määttä, Pasi Mäenranta 
(Rauma) ja Jari Laaksonen (Sä-
kylä).

Satakunnan piiri

Perussuomalainen 1/2019 ilmestyy 28.1.2019
Aineistot ja lehtitilaukset viimeistään 15.1.2019

http://www.kansa-laisaloite.fi
http://www.kansa-laisaloite.fi
http://www.kansa-laisaloite.fi
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Perussuomalaisten Naisten uusi 
hallitus valittu

Pohjois-Savon piiri järjestäytyi

Koulukiusaaminen ei saa olla tabu

PERUSSUOMALAISTEN Nais-
ten syyskokous vietettiin Jyväs-
kylässä. Syyskokous valitsi yksi-
mielisesti kansanedustaja Ritva 
”Kike” Elomaan jatkamaan pu-
heenjohtajana. Naiset korosta-
vat, että tuleviin vaaleihin jär-
jestö valmistautuu nyt vahvalla 
ja laajalla hallituskokoonpa-
nolla.

Järjestön hallituksen muik-
si jäseniksi valittiin Päivi Gran-
lund Lahdesta, Lulu Ranne 
Hämeenlinnasta, Marja Tammi-
lehto Keravalta, Tina Lindskog 
Kaustisilta, Pia Pentikäinen Suo-
nenjoelta, Marja-Leena Lep-
pänen Lappeenrannasta, Auli 
Kangasmäki Lappeenrannasta, 
Sinikka Jylhä Kemistä, Jaana Hai-

karainen Mikkelistä, Sari Martni-
ku Mäntsälästä, Sari Henriksson 
Sastamalasta, Arja Tuppurai-
nen Tampereelta, Sofia Latvajär-
vi Kankaanpäästä, Arja Juvonen 
Espoosta, Leena Meri Hyvinkääl-
tä sekä Nina Strandén Helsin-
gistä. Lisäksi nuorisojärjestön 
edustajaksi valittiin Auri Siika-
aho Lempäälästä.

PERUSSUOMALAISTEN Poh-
jois-Savon piirin syyskokous 
pidettiin Siilinjärvellä. Koko-
ukseen osallistuivat myös puo-
lueen puheenjohtaja Jussi Hal-
la-aho sekä kansanedustaja 
Arja Juvonen. 

Piirin puheenjohtajaksi vuo-
delle 2019 valittiin yksimieli-
sesti jatkamaan Pia Pentikäinen 
Suonenjoelta. Piirihallituk-
seen valittiin lisäksi Antti Hako-
nen (Siilinjärvi), Arttu Matilai-
nen (Rautalampi), Senja Huusko 
(Sonkajärvi), Tero Turpeinen 
(Suonenjoki), Tenho Holopai-
nen (Tuusniemi), Tiina Grönlund 
(Varkaus), Jaakko Jauhiainen 
(Vieremä), Anne Kekkonen (Ii-
salmi), Pave Hirvonen (Lapinlah-

ti), Martti Pettersson (Leppävir-
ta), Ari Kaunisaho (Keitele), Vesa 
Niskanen (Kiuruvesi), Pia Punkki 
(Kuopio), Kari Pohjola (Kuopio) 
ja Minna Reijonen (Kuopio).

Kokouksessa annettiin myös 
julkilausuma, jossa Pohjois-Sa-
von piiri tuomitsee Helsingin 
kaupunginvaltuuston lainvas-
taisen päätöksen tarjota Hel-
singin veronmaksajien rahoil-
la huumeiden piikitystiloja ja 
opetusta piikitykseen. Kunta-
päättäjien pitää noudattaa Suo-
men lakeja. Piiri muistuttaakin 
jäsenistöä, että myös päättäjis-
tä voidaan tehdä poliisille tut-
kintapyyntö ja saattaa oikeus-
toimin vastuuseen.

Perussuomalaisten valtuusto-

ryhmät ovat sitoutuneet Suo-
men lain noudattamiseen. 

Huumeiden käyttäjille pi-
tää tarjota riittävillä resursseil-
la tukea, apua ja mahdollisuut-
ta lopettaa käyttö. Huumeiden 
käytön salliminen kaupungin 
tuella tuo lisää surullisia ihmis-
kohtaloita ja murhetta lähei-
sille. 

Perussuomalaisten Pohjois- 
Savon piiri on erityisesti huolis-
saan yhä nuoremmista huumei-
den kokeilijoita ja käyttäjistä. 
Kuntapäättäjien pitää huomioi-
da tämä ikävä tosiasia päätök-
siä tehdessä.

Pohjois-Savon piiri

ME-SÄÄTIÖN teettämän 
8-9-luokkalaisille suunnatun 
kouluterveyskyselyn pohjal-
ta (2017) Oulussa 4,3 % kaikista 
8-9-luokkalaisista kohtaa kou-
lukiusaamista päivittäin. Tämä 
prosentuaalinen osuus on ma-
talampi kuin valtakunnallinen 
5,8 prosentin taso, mutta ei ole 
henkilömääriltään vertailukel-
poinen kuntien oppilasmääris-
tä johtuen.

Oulun kouluissakin olevan 
KiVa Koulu -toimintamallin yksi 
tarkoituksista on ennaltaehkäis-
tä koulukiusaamista. KiVa Koulu 
-sivustolla kerrotaan mm. näin: ” 
KiVa Koulu eli Kiusaamisen Vas-
tainen koulu tarvitsee onnistu-
akseen KiVan kodin, jossa van-
hemmat viestittävät lapsille, 
etteivät he hyväksy kiusaamista 
ja he ovat valmiita auttamaan 
lasta, jos tämä joutuu kiusaami-
sen kohteeksi.”

Kiusaamistapauksissa, mikäli 

ne tulevat ilmi, järjestetään pa-
lavereita kiusaajan tai kiusaaja-
ryhmän ja kiusatun välillä. Näi-
hin palavereihin osallistuvat 
yleensä myös huoltajat. Kiusat-
tu ja kiusatun huoltajat saavat 
usein itselleen syyllisen leiman. 
Eikä kiusaaja tai kiusaajaryhmä 
saa kunnollista sanktiota, saati 
että kiusattu huoltajineen koki-
si asian olevan kunnossa. Ääri-
tapauksissa myös kiusattu jou-
tuu vaihtamaan koulua.

Kiusaaminen saattaa aiheut-
taa koko elämän kestävän trau-
man kiusatulle. Masennusta, 
pelkotiloja, itsetuhoisia ajatuk-
sia jne. Pahimmillaan tämä saat-
taa johtaa jopa itsemurhaan 
jossakin elämänvaiheessa. On 
hyvä, että nykyään kiusaami-
seen on nollatoleranssi tai aina-
kin pitäisi olla.

Kiusaamisen ei tulisi olla tabu 
kouluille, opettajille, rehtoreil-
le ja kiusaajalle/kiusaajille eikä 

kiusatulle huoltajineen. Täl-
lä tarkoitamme sitä, että vähin-
täänkin kiusatun huoltajien tu-
lisi kertoa avoimesti kuinka 
tapaus on hoidettu ja mitä asi-
oista on seurannut. Vain tällä ta-
voin kiusaamisen ennaltaehkäi-
sevä toiminta kehittyy.

Olemme myös sitä mieltä, 
että kiusaajien tulisi pääsään-
töisesti joutua vaihtamaan kou-
lua eikä kiusatun. Olipa sitten 
kyseessä kiusaaja tai kiusaaja-
ryhmä. Tämä voisi päteä silloin, 
kun kiusaajan tai kiusaajaryh-
män huoltajat eivät saa kiusaa-
mista loppumaan omin keinoin. 
Koti on kuitenkin se paikka, jos-
sa lapsen ja nuoren kasvatuk-
sen pitää tapahtua.

Tiedämme myös tapauksen 
Oulusta, jossa kiusattu on jou-
tunut pyytämään anteeksi kiu-
saajalta ja hänen huoltajiltaan.

Kiimingin Perussuomalaiset ry.

KEITELE
Keiteleen Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään lauantaina 
29.12. klo 16 Kaunisaholla, Rin-
nepolku 1, Keitele. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Koko-
uksen koollekutsujana hallitus. 
Tervetuloa! 

HELSINKI
Piiritoimiston iltakahvit tors-
taina 3.1. klo 18-19.30 Helsin-
gin Perussuomalaisten piiritoi-
mistolla, Mannerheimintie 36 
(sisäänkäynti Cygnaeuksenka-
tu 16). Piiritoimiston iltakahvilla 
ajankohtaisia keskusteluja illan 
vieraan kanssa. Tilaisuus on kai-
kille avoin. Tervetuloa!

HELSINKI
Helsingin Perussuomalaiset 
telttailee Hakaniemen maa-
laismarkkinoilla sunnuntaina 
6.1. klo 9-15. Paikalla perussuo-
malaisia aktiiveja, kaupungin-
valtuutettuja ja eduskunta-
vaaliehdokkaita. Tervetuloa 
keskustelemaan ja noutamaan 
tuore PS-lehti.

HELSINKI
Helsingin Perussuomalaiset 
”kyllä kansa tietää” -lähiökiertu-
eella tiistaina 9.1. klo 16-18 Pih-
lajamäen Graniittiaukiolla (Gra-
niittitie 3), lauantaina 12.1. klo 
13-15 Myllypuron ostoskeskuk-
sella Kivensilmänkujalla, lau-
antaina 19.1.klo 10-12 Haa-
gan Thalianaukiolla ja klo 13-15 
Malminkartanon aukiolla, tiis-
taina 22.1. klo 16-18 Töölön 
”Oopperan aukiolla” (Ooppe-
ran grilli) sekä lauantaina 26.1. 
klo 10-12 Kolmen sepän auki-

olla Aleksanterinkadulla ja klo 
13-15 Heikkilän aukiolla Laut-
tasaaressa (Kiviaidankatu 9). 
Teltalla perussuomalaisia aktii-
veja, valtuutettuja ja eduskun-
tavaaliehdokkaita. Tervetuloa 
keskustelemaan ajankohtaisis-
ta asioista ja noutamaan tuo-
re PS-lehti.

HELSINKI
Helsingin Perussuomalaisten 
eduskuntavaalikampanjan ava-
us lauantaina 12.1. klo 10-12 
Hakaniemessä, Siltasaarenkatu 
10-12. Teltalla tavattavissa mm. 
puoluesihteeri Riikka Slunga-
Poutsalo sekä perussuomalaisia 
aktiiveja, valtuutettuja ja edus-
kuntavaaliehdokkaita. Tervetu-
loa keskustelemaan ajankoh-
taisista asioista ja noutamaan 
tuore PS-lehti.

HELSINKI
Vuosaaren keskusteluilta tors-
taina 17.1. klo 17.30-19 Vuosaa-
ren vapaaseurakunnan tiloissa, 
Vuosaarentie 10. Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa!

HELSINKI
Helsingin Perussuomalaisten 
avoin keskusteluilta torstaina 
24.1. klo 18-19.30 Haagassa, Il-
kankulman kokoustilassa Poh-
jois-Haagassa, Ilkantie 16B. Si-
säänkäynti Ilkantien puolelta, 
aivan liikenneympyrän vieres-
tä. Kahvitarjoilu. Tule mukaan 
kuuntelemaan ja keskustele-
maan!

■  Kokousilmoitukset 
lähetetään osoitteella: 
tapahtumat@
perussuomalaiset.fi

PS Kokoukset & tapahtumat
tapahtumat@perussuomalaiset.fi

ALAVUS 
Yrjö Paukkunen jatkaa Alavuden 
Perussuomalaisten puheenjoh-
tajana yksimielisesti myös ensi 
vuonna. Yhdistyksen syyskoko-
us valitsi Paukkusen lisäksi yh-
distyksen hallitukseen Jukka Ke-
tolan, Jukka Ahon, Antti Mäkelän, 
Tanja Pääkön, Matti J. Mikkolan, 
Petri Juurakon ja Mikko Knuutin. 
 
ISOJOKI 
Jorma Rantala valittiin yksimieli-
sesti Isojoen Perussuomalaisten 
syyskokouksessa yhdistyksen 
puheenjohtajaksi myös vuodel-
le 2019. Rantalan lisäksi yhdis-
tyksen hallitukseen valittiin Sa-
kari Halkoaho, Tony Vaarainkorpi 
ja Sari Kallio. 

KAUHAVA 
Kauhavan Perussuomalaiset va-
litsivat yksimielisesti uudelleen 
syyskokouksessaan Risto Matti-
lan yhdistyksen puheenjohtajak-
si myös ensi vuodelle. Mattilan 
lisäksi yhdistyksen hallitukseen 
valittiin Esa Puronvarsi, Heikki 
Haukkala, Jukka Mäkelä, Martti 
Puronvarsi, Marjut Ristolainen ja 
Reima Lilja.

KOTKA
Kotkan Perussuomalaisten syys-
kokous päätti, että yhdistyksen 

HENKILÖVALINTOJA

puheenjohtajana jatkaa Arttu-
Petteri Klami. Hallituksen jäse-
niksi valittiin Jani Paananen, Olli 
Kekkonen, Soile Suursoho, Samu-
li Sibakoff, Pentti Kurki ja Kimmo 
Viitanen.

KUUSAMO
Kuusamon Perussuomalaiset va-
litsivat syyskokouksessaan Tapio 
Lämsän yksimielisesti jatkamaan 
yhdistyksen hallituksen puheen-
johtajana vuonna 2019. Hallituk-
seen valittiin lisäksi Ari Hemmilä, 
Pekka Savelainen ja Tarmo Tyni.

LAHTI
Lahden Perussuomalaiset ry:n 
hallituksen puheenjohtajana jat-
kaa Vesa Salminen. Muiksi halli-
tuksen jäseniksi valittiin Maarit 
Tuomi, Rami Lehto, Päivi Gran-
lund, Lasse Koskinen, Martti Mä-
kelä, Vesa Pellinen, Reijo Suo-
mela, Anneli Seppälä, Pekka 
Seppelin ja Sami Kivi.

SEINÄJOKI 
Erkki Valtamäki valittiin yksi-
mielisesti uudestaan Seinäjo-
en Perussuomalaisten puheen-
johtajaksi myös ensi vuodelle. 
Hallitukseen valittiin lisäksi Asko 
Franttila, Tuija Ikola, Juha-Pekka 
Sirviö ja Jaakko Kärki. 

PERUSSUOMALAISTEN Varsi-
nais-Suomen piiri valitsi Naan-
talissa pidetyssä syyskoko-
uksessa varakansanedustaja 
Vilhelm Junnilan jatkamaan pu-
heenjohtajana. Junnila kukisti 
hänet haastaneen oripääläisen 
Asmo Mikkolan äänin 44-13. 

Junnilan mukaan Perussuo-
malaisten on kasvettava poliit-
tisena liikkeenä ja esiinnyttävä 
ammattimaisesti myös julkisuu-
dessa.

- Vain yhtenäinen joukkue me-
nestyy, Junnila totesi ennen va-
lintaa.

Puolueen puheenjohtaja Jus-
si Halla-aho puhui kokoukses-
sa kevään eduskuntavaaleihin 
valmistautumisesta ja Varsinais-
Suomen maakuntajohtaja Kari 
Häkämies Helsingin ja Turun vä-
lisestä Tunnin juna -liikenneyh-
teydestä.

Piirihallitukseen valittiin lisäk-
si peräti 31 jäsentä eri puolilta 
maakuntaa. Perussuomalaisil-
la on Varsinais-Suomessa 14 eh-
dokasta eduskuntaan.

Varsinais-Suomen piiri

Junnila jatkaa Varsinais-Suomen piirin 
puheenjohtajana

mailto:tapahtumat@perussuomalaiset.fi
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Rasismillako rasismia 
vastaan?
POLITIIKASSA ja elämäs-
sä muutoinkin oma esimerk-
ki on avainasemassa yleiselle 
uskottavuudelle. Kun elää itse 
niin kuin opettaa, on erityi-
sen helppoa hankkia yleistä 
arvostusta. Hakemattakin täs-
sä mielessä nousee esille vih-
reiden pitkäaikainen paikal-
lispoliitikko Pekka Virtanen, 
jota niin minä kuin hyvin use-
at muutkin kunnioittavat eri-
tyisesti siitä, että hän toimii 
pienissäkin oman elämänsä 
yksityiskohdissa vihreän alku-
peräisaatteen mukaisesti.

Tämä myönteinen perus-
suhtautumiseni ei kuitenkaan 
poissulje sitä, ettenkö voi ta-
pauskohtaisesti käydä julkista 
mielipiteenvaihtoa valtuutet-
tu Virtasen kanssa vihreäs-
tä politiikasta, missä piikki 
ei suuntaudu niinkään Pek-
kaan itseensä eikä pointti ole 
hänessä, vaan ennemmin-
kin niissä uusvihreissä, joiden 
elämäntyylistä ei löydy aidon 
vihreyden häivääkään.

Politiikan liepeillä hää-
rii toisaalta myös varottavia 
esimerkkitapauksia, missä 
sysimusta syyttävä käsi ojen-
netaan itseriittoisen ylem-
myydentuntoisesti milloin 
mihinkin suuntaan. Keskus-
telun käymisen asiaosaami-
sen pohjan pettäessä avuk-
si otetaan säännönmukaisesti 
jo klassikoksi muodostuneen 
Kari Suomalaisen pilapiirrok-
sen mukaisesti vastakirjoit-
tajan tai hänen edustamansa 
viiteryhmän nimittely ja vä-
hättely kaavalla: ”Fasisti, rasis-
ti, populisti” - paikallisässänä 
vielä hihasta vedetty natsi-
kortti.

Ennen rasismiryöpytykseen 
ryhtymistä olisi ollut kui-
tenkin syytä perehtyä edes 
auttavasti rasismikäsitteen 
moniulotteisuuteen. Rasis-
mihyllystä kun ei voi poimia 
vain itsetarkoituksellisesti 
otollisimpia ja itselle mielui-
simpia otoksia. Kaiken kuk-
kuraksi rasismin sisältö on 
vuosikymmenten varrella laa-
jentunut ja moninaistunut ta-
vattomasti alkuperäisestä.

Rasismiyleisopinnot olisi 
voinut aloittaa vaikkapa tu-
tustumalla YK:n yleismaal-
lisen ihmisoikeuksien julis-
tuksen 2. artiklaan, jonka 
mukaan kaikki ihmiset ovat 

oikeutettuja julistuksen oi-
keuksiin ja vapauksiin ”ilman 
minkäänlaista rotuun, väriin, 
sukupuoleen, kieleen, uskon-
toon, poliittiseen tai muuhun 
mielipiteeseen, kansalliseen 
tai yhteiskunnalliseen alkupe-
rään, omaisuuteen, syntype-
rään tai muuhun tekijään pe-
rustuvaa erotusta.”

Rasismia koskevilla ja syrjin-
tää rajoittavilla sopimuksilla 
on haluttu turvata erityisesti 
vähemmistöjen turvattu ase-
ma, mihin esimerkiksi Kuu-
samon paikallispoliittisissa 
olosuhteissa erityisesti perus-
suomalaiset tällä hetkellä kiis-
tatta lukeutuvat.

Professori Vesa Puuronen on 
rasismitutkimukseen liitty-
en jakanut sen neljään muo-
toon, joista tässä keskustelu-
yhteydessä asiaan kuuluvin 
on ”arkielämän rasismi”, jota 
ovat arkisissa kohtaamisis-
sa ilmenevät käytännöt, jotka 
asettavat eri ryhmiin kuulu-
vat ihmiset epätasa-arvoiseen 
asemaan tai osoittavat koh-
teena olevan ryhmän alempi-
arvoisuuden.

Itse olen käyttänyt täs-
tä termiä kansallisrasismi sil-
loin, kun se kohdistuu osaan 
omasta kansanosastamme. 
Siihen sortuvat – mahdolli-
sesti tietämättään – erityises-
ti arkkiarkivihollisemme! Ra-
sismin nykytulkinnalla ei ole 
etnisyysedellytystä, niin kuin 
aivan liian usein halutaan tar-
koitushakuisesti valikoiden 
esille tuoda.

Natsien hirmutekojen peh-
mokorvikkeina paikallistuk-
kutarjottu henkinen ja hen-
gellinen holokausti on aivan 
sitä samaa silkkaa rasismia, 
mitä suvaitsevaisuusparadok-
sin keinoin meille yritetään 
pakkosyöttää mielipidemani-
pulaation keinoin.

Tässä yhteydessä muistut-
taisinkin Jeesuksen sanoista: 
”Kaikki, mitä olette tehneet 
yhdelle näistä minun vähim-
mistä veljistäni, sen te olette 
tehneet minulle.” Haluan itse 
uskoa, että tähän hänen tar-
koittamaansa pienten ihmis-
ten joukkoon sopinevat myös 
perussuomalaiset.

Joukamo Kortesalmi
kirkkovaltuutettu, kaupungin-
valtuutettu (ps.)

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

”Katse itään - päin!”
KAUTTA vuosikymmenten Ve-
näjä on kiusannut jotakin kuu-
destatoista naapurivaltiostaan. 
Konflikteissa se on katsonut 
voivansa lukea ja tulkita men-
neisyyttä omalla tavallaan.

Nykyistä Itä-Euroopan status 
quota Venäjä pitää itseään nöy-
ryyttävänä. Se toimii palaut-
taakseen neuvostoimperiumin 
kunnian. Vaikutusvallan lisää-
minen on sille tärkeämpää kuin 
rajojen loukkaamattomuus ja it-
semääräämisoikeus. 

Suuret valtiot ovat tarkkoja 
kunniastaan. Niillä on vain kan-
salliset intressit. Meille suoma-
laisille on lähes mahdotonta hy-
väksyä vieraiden kulttuurien 
arvoja ja normeja - varsinkaan 
Venäjän. Sen ratkaisuja ei aina 
voi ymmärtää suomalaisesta 
avaimenreiästä.

Venäläisellä strategisella ajat-
telulla on Kaukoidän juuret. Esi-
merkiksi sen sotilaalliseen käsit-
teistöön kaikilla tasoilla kuuluu 
”maskirovka”-hämääminen. Kii-
nalainen sotataito opettaa, että 
”käytäessä vastustajan kimp-
puun, on ensin alistettava hä-
nen mielensä”. Isossa kuvassa 

se tarkoittaa yhteiskuntarauhan 
horjuttamista. 

Nykyisin emme useinkaan 
miellä suurvaltajohtajien tai-
dokkaasti manipuloivaa verba-
liikkaa ja toimintamalleja val-
lankäytöksi. Vaaditaan hyvää 
medianlukutaitoa, jotta perus-
suomalaisenkin pää pysyy kyl-
mänä disinformaation ja trolli-
en tulituksessa.

On itsensä huijaamista tulkita 
naapurin viestejä, motiiveja tai 
tekoja oman logiikkamme ja ta-
pojemme kuvajaisiksi. Esimerk-
ki valaissee: Venäjän keisarin il-
lallisilla korkea tanskalainen 
vieras äkkäsi lautasellaan tora-
kan ja osoitti sitä sormella isän-
nälleen. Kutsuttiin hovimestari. 
Hän poimi otuksen ja pisti sen 
suuhunsa ja totesi – ”rusina”.

Patriotismi on Venäjän val-
tionuskonto. Vihollismielikuvat 
ovat sen sielulle otollisia; Äiti 
Venäjä on erityinen ja ainutlaa-
tuinen, jota sitä motittavat vi-
hollismaat haastavat. Nato koe-
taan osana tuota logiikkaa. Siksi 
sen lähestyminen tulkitaan uh-
kaksi. Aleksanteri III:n tokaisu 
”Venäjällä on vain kaksi ystävää; 

Venäjän armeija ja Venäjän lai-
vasto”, voi yhä pulskasti. 

Yleinen mielipide on riippu-
vainen valtiojohdon politiikas-
ta eikä gallupeista. Venäjän joh-
don ihmissuhteet ovat hyvin 
personoituja. Siksi on viisas-
ta, että yhteys mahtailevaankin 
naapuriin on hyvä ja kanssakäy-
minen vireää sekä kunnioitta-
vaa. Suomen on aina kyettävä 
itse hoitamaan suhteensa sii-
hen. Riippuvainen ei saa olla. 
Siellä ovat myös isot ja lähellä 
olevat markkinat.

Valtioilla ei ole pysyviä ystä-
viä. Niillä on vain pysyviä intres-
sejä. Turvallisuuspolitiikkamme 
pulmista selviämme parhaiten 
hillityllä pragmaattisuudella. 
Mutta jos ei ole sotilaallista tur-
vaa, ei olisi sosiaaliturvaakaan. 
Yhä ajankohtainen on taktiikan-
opettajani Gustav Hägglundin 
viisaus: ”Kun kuljet pimeällä ka-
dulla vaarallisessa ympäristössä 
– taskussa on hyvä olla muuta-
kin kuin nenäliina.”

Mikael Miikkola
kaupunginvaltuutettu ja kaupun-
ginhallituksen jäsen (ps.), Turku

Perussuomalaiset ovat varoittaneet 
haittamaahanmuutosta jo vuosia
OLEN ollut vuodesta 2005 pe-
russuomalainen ja mukana eri-
laisissa luottamustehtävissä. 
Tuolloin jo tiedettiin, mitkä ovat 
maahanmuuton varjopuolet ja 
asioita tuotiin esille ennen en-
simmäistä ”jytkyä”. Silloinkin 
meille huudeltiin julkisesti, että 
olemme rasisteja. Puolue on 
aina ajanut tätä asiaa ja muis-
tuttanut, että haitallinen maa-
hanmuutto on haavoittavaa 

suomalaisille. 
Nykyinen tilanne, jonka halli-

tus on luonut kansalaisten sa-
navapauden ja vihapuheen 
muodossa, on supistanut sanan-
vapautta ja antanut laittomaan 
maahanmuuttoon myönteisille 
vapauden toimia törkeällä taval-
la. Tämä toiminta on heijastunut 
maahanmuuttajiin, joka tekevät 
mitä törkeämpiä rikoksia. Mei-
tä, jotka olemme pitäneet asi-

aa pinnalla, syytetään jälleen ra-
sisteiksi.

Hallitus ottaa kantaa asiaan 
vasta nyt, kun on pakko julki-
suuteen vuotaneiden hirmute-
kojen jälkeen. Vaalit ovat tulos-
sa ja toivottavasti kansa mustaa, 
ketkä ovat olleet heidän puolel-
laan kaikki nämä vuodet.

Janne Suutari 
Kajaanin Perussuomalaiset

Jossakin nyt mättää
PERUSKORJATTUJEN koulu-
jen kattoja sortuu. Uimahallin 
katossa sortumavaara Kemis-
sä ja lukemattomia kouluja 
sekä päiväkoteja kärsii sisäil-
maongelmasta.

Missä vika? Suomalaiset 
tunnettiin ennen hyvinä ra-
kentajina, mikä nyt mättää? 
Olisiko osasyy se, että julkiset 
peruskorjausurakat menevät 
harvoille ja valituille raken-

nusliikkeille? Halvalla teh-
dään suurten voittojen toi-
vossa ja työntekijät haalitaan 
ulkomailta pienempien palk-
kakustannusten vuoksi.

Onneksi vielä on selvit-
ty ilman uhreja, mutta kuin-
ka kauan tämä “korjausrulet-
ti” jatkuu?

Jari Nyyssölä 
Kemi

mailto:toimitus@perussuomalaiset.fi
mailto:toimitus@perussuomalaiset.fi


P e r u s s u o m a l a i n e n  1 2 / 2 0 1 8  •  w w w . p e r u s s u o m a l a i s e t . f i6

Täyttääkö Suomi koskaan 200 vuotta?
MINUN pienen mieleni vetää 
aina nöyräksi ajatus siitä, mi-
ten meitä aiemmat sukupol-
vemme ovat taistelleet ja työs-
kennelleet sen puolesta, mitä 
meillä nyt on. Oma kieli, oma 
kulttuuri, oma vapaus. Ainakin 
periaatteessa.

Kun menemme tästä 100 
vuotta eteenpäin, mitä meil-
lä on? Mieti hetki, millaises-
sa maassa haluat lastesi ja las-
tenlastesi elävän. Minulle se 
on ollut pitkän aikaa jo selvää. 
Rakastan tätä maata ja haluan, 
että myös jälkipolveni sadan 
vuoden päästä rakastavat tätä 
maata, kun he juhlivat Suo-
men 200-juhlavuotta.

Haluan, että heillä on oma 

kieli. Oma kulttuuri, oma us-
konto. Haluan, että suvivirsi 
soi kevätjuhlissa. Haluan, että 
he tuntevat olevansa turvassa, 
sellaisessa turvassa, missä itse 
tunsin olevani, kun pienenä 
juoksin auringonkukkapelloil-
la, onnellisena pienenä muku-
lana. Haluan heille vapauden 
päättää omista asioistaan, sii-
tä, mihin rahat menevät, kuka 
niistä päättää. Haluan demo-
kratian toimivan. Haluan, että 
siihen mennessä EU on hajon-
nut pienimmän haitan peri-
aatteella. Ja esimerkiksi täällä 
voi kylvää kesantopeltoon au-
ringonkukkia ihmisten iloksi. 

En ole koskaan päässyt ää-
nestämään EU-jäsenyydestä. 

Olen kuitenkin joutunut kärsi-
mään monista EU:n mukanaan 
tuomista haitoista. Haluan, 
että lapsenlapseni voivat yl-
peydellä sanoa olevansa suo-
malaisia, katsoa ympärillensä 
ja nähdä sen suomalaisen yh-
teenkuuluvuuden, sen sisun ja 
tahdonvoiman, mikä meidän 
pienessä kansassamme kytee 
syvällä.

Haluan rakentaa tätä maata 
omalta osaltani, omalla vahti-
vuorollani niin, että siitä tulee 
lapsilleni parempi paikka kuin 
mitä se oli silloin kun minä 
synnyin. Aion tehdä kaikkeni, 
jotta voin omalta osaltani jät-
tää jälkeeni maan ja kansan, 
joka voi hyvin, on turvassa ja 

Eurooppa on tehnyt osansa

Yhden asian mies? 

HILLARY CLINTONIN mukaan 
Euroopan on lähetettävä selvä 
viesti, ettei se kykene enää tar-
joamaan turvapaikkaa ja apua 
nykyistä enempää. Hän kat-
soo, että Euroopan ja poliitti-
sen keskusta-vasemmiston oli-
si syytä ottaa tiukempi kanta 
maahanmuuttoon ja neuvoo 
Eurooppaa hillitsemään maa-
hanmuuttoa. “Mielestäni Euroo-
pan täytyy saada maahanmuut-
tokysymys haltuun, sillä juuri se 
sytytti liekit”, Clinton toteaa (IL 
23.11.).

Nyt Clinton tarjoaa samaa re-
septiä, jota ns. oikeistopopulis-
tiset puolueet ja liikkeet tarjosi-
vat jo “pakolaisaallon” alkaessa 
ja sen jälkeen. Yhtäältä yhte-
näistä ja yhteen hiileen pu-
haltavaa kansaa on vaikeampi 
ulkoapäin manipuloida, sillä to-
siasioiden edessä monen vene 
alkaa kääntyä reaalitodellisuu-
teen. Äärisuvaitsevaisuus on sy-
nonyymi välinpitämättömyy-
delle ja vastuuttomuudelle.

Jos Eurooppa on nyt tehnyt 
osansa eli on tullut niin sano-

tusti auttamisen resurssit täy-
teen, niin mikä hyöty tästä kai-
kesta oli? Maassa on kymmeniä 
tuhansia ihmisiä eri motiiveilla, 
Euroopassa miljoonittain, eikä 
lähtömaiden tilanteessa ole ta-
pahtunut yhtään mitään paran-
nusta.

Ihmiset muodostavat yhteis-
kunnan. On yhteiskunta A, joka 
toimii ja ihmisillä on pääosin 
hyvä elää ja olla siellä. Sitten on 
yhteiskunta B, joka on sisäisesti 
sekasorrossa ja turvaton, koska 
ihmiset siellä eivät tule toimeen 
keskenään eivätkä naapurei-
den kanssa. Mikä käsittämätön 
ihme saa jotkut luulemaan ja 
uskomaan, että jos ihmiset yh-
teiskunnasta B siirretään yhteis-
kuntaan A, niin tilanne paranee 
molemmissa yhteiskunnissa?

Eurooppa on todellakin teh-
nyt osansa. Afrikan ja Lähi-idän 
ongelmien ydin on väestöräjäh-
dys, eikä syy ja vastuu ole eu-
rooppalaisten.

Airi Pulkkinen
Kuopio

MINUN asiani on: suomalaiset 
ensin ja mitä se tarkoittaa? Kai-
kenlainen rahan kylväminen 
tarkoituksiin, jotka eivät lisää 
oman väestön hyvinvointia on 
lopetettava.

 Haittamaahanmuuton vastus-
taminen on ensimmäinen ja tär-
kein asia. Se on järkevää talous-
politiikkaa. Mitään muutakaan 
asiaa ei varojen puutteessa voi-
da ratkaista, jos maahanmuu-
ton kuluja ei saada kuriin.

Se on myös sosiaali- ja ter-
veyspolitiikkaa, sillä ihmisten 
vyöry meille täysin vieraista so-
peutumattomista kulttuureista 
asettaa yhteiskunnan sellaisten 
haasteiden eteen, että niitä on 
täysin mahdoton ratkaista.

Kyse on myös laajasti kansa-
laisten turvallisuudesta. Emme 
halua yhteiskuntaa, jossa kai-
kenlainen väkivalta kantaväes-
töä kohtaan on vakava uhka. 
Se on myös tasa-arvokysymys, 
emme myöskään hyväksy vie-
raan kulttuurin vaatimusta aset-

taa naiset toisarvoiseen ase-
maan.

Ennen kaikkea kysymys on 
läntisen sivilisaation tulevai-
suudesta. Millaisen yhteiskun-
nan jätämme lapsillemme ja tu-
leville sukupolville? Onko se 
barbaria, missä lopulta vähem-
mistönä kamppailemme ole-
massaolosta? En hyväksy me-
neillään olevaa hölmöyttä.

Monikulttuurisuusoppi on kol-
lektiivista hulluutta, joka kiel-
täytyy näkemästä todellisuutta. 
Gettoja, palavia autoja, raakaa 
väkivaltaa ja ammuskeluja ka-
duilla. “Ei saa antaa pelolle val-
taa”, voiko olla mielettömämpää 
hokemaa, jokaisen terrori-iskun 
jälkeen Euroopassa?

Suomalainen kansallisval-
tio, joka takaa turvallisuutem-
me ja hyvinvointimme, on mi-
nun asiani!

Veijo Lappalainen (ps.)
Hyvinkää

Ilmaston lämpenemisestä

Lähipalveluilla kevennetään hiilikuormaa

VIIME aikoina on lähes päivit-
täin uutisoitu siitä, miten vaka-
vaa on ilmaston lämpeneminen 
ja kasvavat hiilidioksidipäästöt. 

Suomen hiilidioksidipääs-
töt ovat alle promillen luokkaa 
maailmassa, joten me emme 
voi juuri vaikuttaa asiaan. Yksi 
valtamerirahtialus saastuttaa 
(rikin ja typen oksidit) yhtä pal-
jon kuin kaikki Suomen autot 
yhteensä, kun rahtialukset käyt-
tävät halvinta huonolaatuis-
ta bunkkeriöljyä. Tutkimukset 
osoittavat, että sähköauton ak-
kujen valmistaminen saastuttaa 
niin paljon, että elinkaarensa ai-
kana sähköauto ei ole juurikaan 
ekologisempi kuin normaali 
bensa-auto. 

Tämä “ilmastohömpötys” on 
jo vaatinut liikaa poliitikkojen 
huomiota pois oikeista ongel-
mista, joita ovat Suomen asema 
itsenäisenä valtiona tässä liitto-
valtiokehityksessä, pakolaison-
gelma, työttömyys ja samaan 
aikaan työvoimapula joillakin 

KUNTIEN sosiaali- ja terveyspal-
veluiden ulkoistaminen on kau-
histelun aiheena jatkuvasti, vii-
meksi sitä pelkäsi Itä-Suomen 
yliopiston hyvinvointioikeuden 
ja lainsäädäntötutkimuksen 
professori Eeva Nykänen (KSML 
22.11.). Professori pelkää, että 
jos eduskunta ei hyväksy sote-
uudistusta, niin kunnat alkavat 
tehdä holtittomasti ulkoistuk-
sia. Pelko ja huoli lienevät kui-
tenkin aiheettomia, kun seuraa 
tehtyjä ulkoistuksia.

Kuntaliiton julkaisussa (28.11.) 
Kuntaliiton pääekonomis-
tin Minna Punakallion mukaan 
näyttää siltä, että pienet kunnat 
ovat saavuttaneet kustannus-
etuja viime vuosina yleistynei-
den sosiaali- ja terveyspalve-

lujen kokonaisulkoistusten 
kautta. Hyvinvointiala HALI ry 
julkisti teettämänsä selvityksen 
kokonaisulkoistusten vaikutuk-
sista. Tutkijatohtori Esa Jokisen 
selvityksen mukaan ulkoistuk-
set ovat tuoneet kunnille sääs-
töjä ja hillinneet kustannusten 
nousua.

Sote-yhteisyrityksiä on teh-
ty jo useiden vuosien ajan, esi-
merkiksi Jämsässä lähipalvelut 
ja työpaikat säilyvät perus-
tamalla yhteisyritys asian-
tuntijayrityksen kanssa. Naa-
purikunnassa Pirkanmaan 
sairaanhoitopiiri remontoi sai-
raalan ja jätti sen sitten tyhjäksi, 
sama uhka oli myös Jämsässä.

 Kaupungin asiantuntijat arvi-
oivat vuosittain oman sote-so-

pimuksen toteutumista, eikä 
laatureklamaatioita ole tarvit-
tu. Kuntalaiset ovat tyytyväisiä, 
kun hiilijalanjälkeä ei tarvitse 
kasvattaa kulkemalla Jyväsky-
lään tai Tampereelle. 

Onko meille jäänyt autonomi-
an ajalta harhakäsitys, että iso 
ja julkinen vain hallitsee asiat, 
kun ministeriökin ajoittain uh-
kailee? Nyt kun CO2-kuormi-
tus pitää saada hallintaan, olisi 
hyvä saada myös ympäristömi-
nisteriön lausunto lähipalvelu-
jen vaikutuksesta ilmastotavoit-
teisiin.

Esko Järvenpää 
valtuutettu (ps.), Jämsä

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

saa elää tässä maassa. 
Aion taistella tämän valtion 

puolesta. Aion taistella tämän 
kansan, tämän kielen, tämän 
kulttuurin puolesta. Suoma-
laisuudesta en luovu, enkä aio 

luopua mistään, mikä meis-
tä suomalaisia tekee. Rakastan 
tätä maata. Sen luontoa, sen 
lippua, sen kansaa.

Auri Siika-aho (ps.)

aloilla, vain joitakin mainitak-
seni. 

Pahimmassa tapauksessa täl-
lä “hömpötyksellä” aletaan ra-
joittamaan ja hankaloittamaan 
elinkeinoelämää, jolloin näen-
näisesti hyvällä asialla aiheute-
taankin enemmän vahinkoa ja 
mielipahaa ihmisille kuin mitä 
ilmaston lämpeneminen tekisi 

tuleville sukupolville. 
Sanotaan, että “vihtahousu” 

on tuhanten juonten mesta-
ri. Näinkö hän nyt on kääntä-
nyt monien päättäjien ajatuk-
set toisaalle niistä tärkeimmistä 
asioista? 

Ari Lehtimäki
Kurikan Perussuomalaiset
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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

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. 

EN etsi valtaa loistoa on yksi 
rakkaimmista joululauluis-
tamme yhdessä Sylvian joulu-
laulun kanssa. Tekijätkin ovat 
parhaat mahdolliset säveltä-
jämestarimme Jean Sibelius ja 
suuri satukirjailijamme Saka-
ri Topelius, joka raskaiden ka-
tovuosien jälkeen 1880-luvul-
la nöyrästi pyytää joulurauhaa 
ja Jumalan Sanan valoa sydä-
miimme ja koteihimme, jotta 
puolestaan voisimme niitä vä-
littää eteenpäin. Niinpä tästä 
laulusta onkin sanottu sen ole-
van koko joululaulukirjallisuu-
temme herkintä uskonnollista 
runoutta, jolla on sanottavaa 
jokaisen ajan ihmisille – myös 
meille tämän päivän joulun 
viettäjille.

 Jouluaamun varhaisjuma-
lanpalveluksissa luetaan pro-
feetta Jesajan ennustus: ”Kan-
sa, joka pimeydessä vaeltaa, 
näkee suuren valon. Niille, jot-
ka asuvat kuoleman varjon 
maassa, loistaa kirkkaus.” Yh-
dessä jouluvirressäkin sano-
taan: ”Synkkä yö maan peit-
ti aivan, vaan meitä sääli Herra 
taivaan ja lausui: tulkoon val-
keus. Saapui Kristus, yömme 
haihtui ja päivään pimeys jo 
vaihtui, näin koitti kirkkaus”. 

i

MALESIASSA lahjoituskyniä 
jakaneiden ja siksi pidätetty-
jen suomalaisten kristittyjen 
ryhmä pääsi Jumalan ja usko-
vien esirukousten vaikutuk-
sesta palaamaan Suomeen. 
Päivän tv-uutisissa MTV an-
toi noin parin lauseen verran 
uutisaikaa palanneita edusta-
neelle Joosua Missio ry:n toi-
minnanjohtaja Timo Valtosen 
haastattelulle. Veronmaksa-
jien täysin pakkorahoittama 
Yle ei antanut seuraamiseni 
mukaan minuuttiakaan ohjel-
ma-aikaa sille, että Suomen 
kansalaisia oli kohdeltu jul-
masti riittämättömän veden-
saannin muodossa Malesias-
sa, jossa he olivat nestehukan 
kourissa ja hengenvaarassa.

Mikä sulki Ylen suun asias-
sa? Tämä onkin mielenkiin-
toinen kysymys. Yle ei halun-
nut uutisoida mitään tästä 
kidutuksesta, koska se oli-
si silloin joutunut suhtautu-
maan kriittisesti islamilaiseen 
Malesiaan ja sen viranomai-
siin. Tämä kriittisyys olisi ollut 
täysin vastoin Ylen linjanaan 
harjoittamaa islamin ihan-

nointia jonain “rauhan uskon-
tona”, josta ei lähtökohtaisesti 
koskaan Ylen toimesta uuti-
soida mitään kielteistä. 

Oheisperusteina Ylen vai-
kenemiselle olivat luonnolli-
sesti se, että Valtonen on toi-
minut kansanedustaja Mika 
Niikon (ps.) vaalipäällikkö-
nä ja se, että pidätetyt oli-
vat kristittyjä. Tapaus osoit-
taa, että “rauha” oli kaukana 
kristittyjen kohtelusta. Heidät 
vietiin kuin murhamiehet kä-
siraudoissa autoon ja kuulus-
teluihin. 

Islam on tapauksen tuo-
reenkin näytön nojalla väki-
valtainen ja täysin mielivaltai-
nen uskonto, johon ei kuulu 
mitään ihmisoikeuksia. Lah-
joituskynien jakamisesta oli-
si saattanut saada jopa viiden 
vuoden ehdottoman van-
keustuomion hirvittävissä 
olosuhteissa. Onneksi Jumala 
esti sen toimeenpanon. 

Sakari Sormunen
ruiskumestari evp.,yrittäjä 
(ps.), Hollola

Suomalaisten julma kohtelu 
ei ollut uutinen Ylelle

En etsi valtaa loistoa

Tässä onkin kiteytetty joulum-
me suuri koko maailmaamme 
koskettava sanoma: seimen lap-
sen Jeesuksen syntymästä al-
koi ihmiskunnalle uusi aikakau-
si. Jaakko Löytty on sen pukenut 
sanoiksi laulussaan: ”Nyt taivaat 
avautuvat, laulaa kuoro enkel-
ten. Maan ääriin kantautuu suu-
ri ilouutinen.”

 Elämme vuoden kierrossa pi-
meintä aikaa. Myös maailman-
tilannetta tarkasteltaessa muu-

taman vuoden takainen 
seestynyt rauhan ja optimis-
min aika on kääntynyt päin-
vastaiseksi, kylmän sodan 
henki on palannut: Syyriassa 
on taisteltu vuosikaudet. Lä-
hi-itä muutenkin on kuin ruu-
titynnyri. Krimin valtauksesta 
alkanut sotatila jatkuu Itä-Uk-
rainassa ja nyt venäläiset ovat 
sulkeneet ukrainalaisten ku-
lun Asovanmereltä Mustal-
le merelle. Vakavat terroriteot 
ympäri Eurooppaa ovat tul-
leet jokapäiväisiksi ulottuen 
jo jopa Suomen Turkuunkin. 
Tämä on tätä päivää.

 Kaikesta huolimatta ja ehkä 
juuri siksi joulun Jeesus-lapsi 
tuo meille uuden valon ja toi-
von: ”Armon lapset kokoon-
tukaa Vapahtajan seimen luo, 
ikävöivät ihastukaa: Herra uu-
den päivän suo. Nähkää Ju-
malamme työ: päättynyt on 
synnin yö. Tulkaa köyhät, on-
nettomat, aarteenne on sei-
messä, tulkaa huonot, arvot-
tomat, riemastukaa hengessä. 
Jeesus antaa autuuden, uupu-
neet hän armahtaa, lahjaksi 
vain armon saa.”   

 
Anssi Joutsenlahti  
rovasti, Kankaanpää     

http://www.perussuomalaiset.fi/jasenyys
mailto:lehtitilaukset@perussuomalaiset.fi
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