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”Kuulemistilaisuudessa 
työnantajan edustaja 

ilmoitti, että olisin 
kirjoittanut solvaavasti 

maahanmuuttajista. 
Tätä ei perusteltu minulle 

sen tarkemmin.”
VAROITUSTA koskevassa asiakir-
jassa työnantaja viittaa Mervi Eske-
lisen kirjoitukseen, jossa Eskelinen 
vertaa maahanmuuton kustannuksia 
masennuspotilaiden hoitokuluihin. 
Masennuksen hoitoon vai? -nimellä 
otsikoitu teksti on julkaistu alun pe-
rin uusisuomi.fi–blogipalvelussa.

Työnantaja väläyttää myös irtisano-
misen mahdollisuutta. Eskelinen kat-
sookin työnantajan pyrkineen rajoit-
tamaan hänen sananvapauttaan.

- Tämän järjettömyyden seuraukse-
na irtisanouduin Etelä-Savon ammat-
tiopistolta, Eskelinen kirjoittaa sosi-
aalisessa mediassa.

Toi esille julkisia 
lukuja

Mervi Eskelinen on sairaanhoita-
ja, terveydenhuollon maisteri ja opet-
taja. Hän oli myös keväällä perussuo-
malaisten eduskuntavaaliehdokkaana 
Kaakkois-Suomen vaalipiiristä. Hän 
kampanjoi lasten ja vähävaraisten oi-
keuksien puolesta.

Eskelinen on kirjoittanut ennenkin 
maahanmuuton kustannuksista.

Varoitukseen johtanut blogikirjoitus 
julkaistiin jo viime vuoden marras-

Etelä-Savon ammattiopiston tuntiopettajana toiminut Mer-
vi Eskelinen julkisti viikonloppuna Facebookissa työnantajalta 
saamansa varoituksen, jonka perusteena on vain se, että työn-
antajaosapuoli katsoo Eskelisen rikkoneen yhdenvertaisuusla-
kia blogikirjoituksissaan. Tapaus on erittäin ongelmallinen jo-
kaiselle turvatun sananvapausoikeuden kannalta. 

kuuluu muun muassa oikeus ilmaista 
ja vastaanottaa tietoja kenenkään en-
nakolta estämättä. Laissa säädetään 
eräistä sananvapauden rajoituksista. 
Näkemys siitä, että Eskelisen kirjoi-
tus ei olisi mahtunut sananvapauden 
raameihin, oli kuitenkin yksipuolises-
ti työnantajan.

- Kuulemistilaisuudessa työnanta-
jan edustaja ilmoitti, että olisin kir-
joittanut solvaavasti maahanmuutta-
jista. Tätä ei perusteltu minulle sen 
tarkemmin. Kun kysyin työnantajal-
ta, mistä voisin jatkossa kirjoittaa, en 
saanut selvää vastausta. Työnanta-
ja kuitenkin totesi, että ”ryhmistä” ei 
saisi kirjoittaa, eli jäin siis hyvin epä-
varmaan tilanteeseen.

Eskelinen kertoo, että kuulemistilai-
suudessa työnantaja ilmoitti jatkos-
sa tarkastelevansa kaikkia julkaistuja 
kirjoituksia jälkikäteen.

- Toin itse esille sananvapausnäkö-
kulman, mutta ei sille annettu merki-
tystä, koska melko pian kuulemisen 
jälkeen minulle toimitettiin kirjalli-
nen varoitus. On selvää, että olen sit-

Työnantaja antoi varoituksen

kuussa ja pian sen jälkeen Eskelinen 
sai esimieheltään pyynnön saapua 
kuulemistilaisuuteen. Tapauksesta on 
siis aikaa jo lähes vuosi. Eskelinen sa-
noo, ettei hän halunnut kertoa asias-
ta julkisuudessa ennen viime kevään 
eduskuntavaaleja.

- Toin oman tapaukseni julkisuu-
teen siksi, että sananvapaustilanne 
yleisesti on Suomessa heikentynyt, ja 
esillä on ollut useita kansanedustajien 
sananvapauden käyttöön liittyviä ta-
pauksia, Eskelinen sanoo.

Hän ei ymmärrä, millä perusteella 
hänen blogikirjoituksensa, jossa esi-
tellään julkisia tietoja hoitokuluista ja 
maahanmuuton kustannuksista voi-
tiin katsoa yhdenvertaisuuslain vas-
taiseksi. Eskelinen on kirjoittanut sa-
masta aiheesta myös sosiaalisessa 
mediassa.

– Kirjoitukseni ovat aina olleet 
asiapitoisia. Niissä ei ole nimitelty ke-
tään, enkä ole koskaan esimerkiksi 
saanut kirjoituskieltoa Facebookissa.

Työnantajalta yksipuolinen ja 
perustelematon näkemys

Sananvapaus on turvattu kansalai-
sen perusoikeutena. Sananvapauteen 

temmin joutunut tarkastelemaan 
kaikkia julkaisemiani kirjoituksia 
työnantajan näkökulmasta, enkä ole 
voinut käyttää sananvapauttani, Eske-
linen sanoo.

Voiko opettaja enää 
kommentoida politiikkaa?

Eskelinen sanoo pitävänsä työnan-
tajan päätöstä mielivaltaisena ja epä-
oikeudenmukaisena. Eskelinen on 
kirjoituksissaan viitannut julkisiin 
tietoihin ja pyrkinyt muutenkin aina 
huolehtimaan sisällön asiallisuudesta.

Tapaus jättää kuitenkin avoimek-
si, voiko opettajan tehtävissä toimi-
va ihminen jatkossa enää kommentoi-
da politiikkaa julkisesti ilman, että on 
vaarassa menettää työtehtävänsä. Es-
kelisen blogi liittyi hänen poliittiseen 
toimintaansa ja julkaisuhetkellä edes-
sä oleviin eduskuntavaaleihin.

Omalta osaltaan Eskelinen päätti 
tehdä ratkaisun itse. Hän on toiminut 
opettajan tehtävässä jo yli 15 vuotta.

– Kevääseen saakka työni on suju-
nut aina hyvin, mutta sitten istuinkin 
melko usein esimieheni luona työni 
tekemisen epäkohdista keskustele-
massa. Lopulta kypsyi päätös, että en 
aio jäädä pidemmäksi aikaa tähän ti-
lanteeseen, vaan irtisanouduin itse.

■ TEKSTI SUOMEN UUTISET 
      KUVAT PS ARKISTO

Mervi Eskelinen vertasi blogissaan maahanmuuton kustannuksia masennuspotilaiden hoitokuluihin: 

- Toin oman 
tapaukseni 
julkisuuteen 
siksi, että 
sananvapausti-
lanne yleisesti 
on Suomessa 
heikentynyt, 
Eskelinen 
sanoo.
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Lahden keskustakahvilaan saapui runsaasti joukkoliikenteestä ja liikenneratkaisuista kiinnostu-
nutta yleisöä keskustelemaan ja kyselemään Lahden Perussuomalaisten järjestämään tupailtati-
laisuuteen. Kuva: Lasse Koskinen

Turun Perussuomalaisten puheenjohtaja Jyrki Åland ja Marjo 
Lammervo antoivat Ville Taviolle kansalaisten evästystä edus-
kuntaan vietäväksi.

Turusta kansalaispalautetta 
eduskuntaan 

Vilkasta joukkoliikennekeskustelua 
Lahden Perussuomalaisten tupaillassa

TURUN päivää vietettiin tänä 
vuonna erittäin sateisessa sääs-
sä, joka piiskasi Turun kävely-
kadulle kerääntyneitä kaupun-
kilaisia välillä enemmän, välillä 
vieläkin enemmän.

Turun kaupunginvaltuuston 
puolueet olivat kerääntyneet 
puoluetelttoineen Yliopiston-
kadulle esittelemään toimin-
taansa ja politiikkaansa äänes-
täjilleen, joita oli epävakaassa 
säässä liikkeellä varsin sankoin 
joukoin.

Turun Perussuomalaiset ry:n 
teltalla kävi menneiden vuosien 
tapaan huomattavasti eniten 
vieraita nauttimassa päiväkah-
vinsa ja keskustelemassa päi-
vänpolitiikan puhuttavimmista 
aiheista perussuomalaisten ak-
tiivien kanssa, jotka ankarasta 
säästä huolimatta jaksoivat suh-
tautua perisuomalaisella ren-
nonletkeällä huumorilla vaka-
vimpiinkin ongelmiin tarjoten 
omia ratkaisuideoitaan nyky-
hallituksen lyhyen hallitustaipa-
leen aikana tekemiin virheisiin 
ja rikottuihin lupauksiin.

Turun Perussuomalaiset ry:n 
puheenjohtaja Jyrki Åland luo-
vutti tilaisuuden yhteydessä pe-
russuomalaisten eduskuntaryh-
män puheenjohtajalle, Turun 
omalle Ville Taviolle koosteen 
Turun Messujen aikana kerätys-

tä kansalaispalautteesta, jos-
sa messuvieraat saivat jättää 
nimettömästi palautetta perus-
suomalaisten Turun valtuusto-
ryhmälle sekä eduskuntaryh-
mälle.

Selvästi eniten kannustavaa 
palautetta ja kehitysideoita tuli 
perussuomalaisten eduskunta-
ryhmälle ja palautteet noudat-
tivatkin pääsääntöisesti melko 
yhteneväistä linjaa; toivottiin 
korjausta yhdenvertaisuuslain 
vastaiseen menettelyyn lesken-
eläkkeen suuntaamisessa, ke-
liakiakorvauksen palauttamista, 
kotitalousvähennyksen säilyt-
tämistä, tiukempaa rajakontrol-
lia ja maahanmuuttopolitiikkaa 
sekä toivotettiin perussuoma-
laisille ja ennen kaikkea tuo-
reelle eduskuntaryhmän pu-
heenjohtajalle Ville Taviolle 
paljon onnea ja menestystä.

Turun Perussuomalaiset, Var-
sinais-Suomen Perussuoma-
laiset sekä Varsinais-Suomen 
Perussuomalaiset Nuoret kiittä-
vät mitä nöyrimmin kaikkia pa-
lautetta, kehitysideoita ja kan-
nustusta jättäneitä tahoja sekä 
ennen kaikkea äänestäjiään kai-
kesta tuesta. Palautteenne on 
välitetty Suomen eduskuntaan.

Turun Perussuomalaiset

LAHDEN Perussuomalaiset ry ja 
sen kaupunginvaltuustoryhmä 
järjestivät tupaillan kaupungin 
keskustassa, Mariankadun Sinu-
he-kahvilassa. Keskustelun ai-
heina olivat kaupungin joukko-
liikenne ja liikennöintiratkaisut. 

Illan tarkoituksena oli saada 
yleisöltä ajatuksia ja kysymyk-
siä niistä asioista ja ongelmista, 
joita he ovat liikenteen osalta 
kohdanneet. Lahden Perussuo-
malaiset pyrkivät saamiensa 
toiveiden osalta saamaan näi-
hin asioihin korjausta tai teke-
mään niihin liittyviä päätök-
siä. Paikalla oli vastaamassa ja 
kuuntelemassa Lahden Perus-
suomalaisten kaupunginvaltuu-
tettuja ja lautakuntien jäseniä. 

Asioista syntyi erittäin vil-
kas yleisökeskustelu. Esillä oli-
vat erilaiset julkisen linja-auto-
liikenteen reititykseen liittyvät 
asiat ja kohennettavat yksityis-
kohdat. Tupaillan yleisön jou-
kossa oli kolme joukkoliiken-
teen asiantuntijakuljettajaa, 
joiden puheenvuorot olivat 
erinomainen lisä illan antiin. 

Lahden ja ympäristökun-
tien linjastoa uudistettiin kesän 
2019 alussa. Tällöin säästösyis-
tä vähennettiin joillakin linjoil-
la viikonlopun hiljaisten tuntien 
liikennettä tai joillakin linjoil-
la poistettiin liikennöinti koko-

naan sunnuntain osalta. Tämä 
on nostanut tunteita Lahdessa 
ja niihin on saatu pikakorjauk-
sia aikaan muun muassa perus-
suomalaisten toimin.

Esillä olivat vahvasti myös eri-
laiset vammaispalveluun liitty-
vät kuljetuskysymykset. Tämä 
asia on myös ollut keskuste-
lun aiheena Lahdessa muuta-
mia vuosia, kun kaupunkiin pe-
rustettiin vammaispalveluiden 
kuljetusten tilauskeskus ja se ei 
kaikilta osin ole ollut asiakkai-
den osalta toimiva järjestelmä. 
Tupaillassa toivottiin edelleen 
lisää vapaata taksitoimintaa 
vammaiskuljetuksia hoitamaan.

Illan toisena aineena olivat eri-
laiset katu- ja tieverkostoon liit-
tyvät ratkaisut ja epäkohdat. 
Lahden keskustassa on tehty 
viime vuosina useita muutok-
sia. Pääkatu Aleksanterinka-
tu on kavennettu pääosin yksi-
suuntaiseksi joukkoliikenteen 
kaduksi, jossa yksityisautoilu on 
edelleen sallittu. Kadun kaven-
taminen ja yksisuuntaistaminen 
on tuonut muutoksia keskustan 
liikenteeseen. Viikonloppuisin 
se on aiheuttanut muun muas-
sa ammattikuljettajia harmitta-
via ruuhkia. 

Lisäksi uudet kiertoliittymä-
ratkaisut ovat ihmetyttäneet 
kuntalaisia Lahdessa. Osa niistä 

on niin kapeita, että raskaan lii-
kenteen läpiajo niistä on hanka-
laa, jos raskaan liikenteen ajo-
neuvot joutuvat tilaussyistään 
liikkumaan näillä katualueilla. 
Pitkät linja-autot ovat myös vai-
keuksissa näissä kohteissa.

Lahden kaupunki pyrkii edis-
tämään pyöräilyliikennettä. 
Pyöräilyaiheesta keskusteltiin 
myös tupaillassa. Erityistä ih-
metystä herätti eteläiseen Lah-
teen tehtävä ”älypyörätie”, jossa 
EU-tukiprojektin voimalla pyri-
tään nykyaikaisen viestiteknii-
kan avulla avustamaan pyöräi-
lijöiden liikkumista. Tupaillan 
yleisö ihmetteli, eikö näitä ko-
keilumiljoonia olisi voitu ohja-
ta muuhun liikennöinnin kehit-
tämiseen.

Lahden Perussuomalaiset ry 
ja sen kaupunginvaltuustoryh-
mä tulevat jatkamaan tupailto-
ja eri aiheiden ympärillä myös 
jatkossa. Kokemukset liikenne- 
ja liikenneratkaisuillasta olivat 
erittäin myönteiset. Tupailtojen 
osalta merkittävää on niiden 
vieminen keskeisille paikoille, 
kuten kahviloihin ja vastaaviin, 
joihin yleisö on kiinnostunut 
saapumaan.

Lahden Perussuomalaiset

Kerro kerro se kuvastin, kuka nyt on maassa mahtavin.
Ei tule olemaan maine saiturin, yhdessä pelastamme jopa Afrikan.

Kitsas-Juha pitkin nenän vartta katselee, sulavasti Katri 
Isoa-Anttia vain tottelee.
Niin kauan käsi pysyy salkun kahvassa, kun mukisematta 
muistaa olla ruodussa.

Me myymme valtion omaisuuden, lietsomme myös ilmastohysterian.
Tietysti korotus polttoaineveroihin, tyhjiin kuppaamme toki maaseudun.

Kitsas-Juha pitkin nenän vartta katselee, sulavasti Katri 
Isoa-Anttia vain tottelee.

Niin kauan käsi pysyy salkun kahvassa, kun mukisematta 
muistaa olla ruodussa.

            Ari Saukko, Tervola

Iso-Antti Jakakaamme PS-lehtiä
OLEN jo vuosia jakanut run-
saasti PS-lehtiä Keski-Suomen 
pääkaupungissa ja kohdannut 
satoja ihmisiä. Meillä on loista-
va isänmaallinen Matias Turkki-
lan johtama ja vetämä PS-lehti. 
Mietipä, rakas lukija, kuinka hel-
posti saat itsellesi motivoitua lii-
kuntaa, kun tilaat puoluetoimis-
tosta nipun pari joka kuukausi 
ja jaat ympäristösi lähipiiriin PS-
lehtiä. Yllätyt, miten helppoa 
se on ja miten hyvän mielen se 
tuo - koska antaessaan saa, sa-
noi pappi, mutta kuulemma eri 
valuutassa. 

Lehtien jako so-
pii kaikelle kansal-
le ja kaikenikäisil-
le. Mieti ja ala vain 
jakamaan tällä ta-
voin lehtiä, kun 
valtamedia meitä 
sortaa, jopa suoras-
taan vainoaa. Kun 
saamme isänmaal-
lista PS-totuutta laajasti kansan 
tietoon omalla työllämme, niin 
varmennamme nousevan kan-
natuksen. 

Meillä on Suomen loistavin 
puheenjohtaja Jussi Halla-aho, 

joka hoitaa huippu-
älykkäänä TV-esiin-
tymisissä aina ja jat-
kossakin pisteet 
kotiin. PS-puolueel-
la on vahva tulevai-
suus Suomen par-
haaksi, kunhan vain 
teemme koko jäse-
nistön ja varsinkin 

eläkeläisten voimin nyt vahvaa 
tavoitteidemme esiintuontia 
lehtiä jakamalla. Innostutaan 
PS-lehden jakoon.

Olli Virta, Jyväskylä

mailto:toimitus@perussuomalaiset.fi


3

Kansanedustaja Ritva ”Kike” Elomaa osallistui Uudenkaupungin syysmarkkinoille paikallisten 
PS-aktiivien kanssa.

Mieluummin porkkanaa kuin hallituksen tarjoamaa keppiä, tuumivat Tampereen Perussuoma-
laiset ja Pirkanmaan Perusnaiset. Tampere-päivän kunniaksi Keskustorilla pidetyssä 240-vuotis-
tapahtumassa jaettiin 140 kiloa kotimaista porkkanaa, eikä makkaran ja kahvin ystäviäkään kepi-
tetty.  Sari Henriksson, Kirsi-Maarit Asplund ja Pentti Huuhtanen huolehtivat siitä, että vieraat 
saivat myös perussuomalaista hengenravintoa. Kuva: Mikko Hamunen

UUSIKAUPUNKI

TAMPERE

Pia Pentikäinen

Pentikäinen ei hae jatkoa Pohjois-Savon 
piirin puheenjohtajana
PERUSSUOMALAISTEN Pohjois-
Savon piirin puheenjohtaja Pia 
Pentikäinen ei hae jatkokaut-
ta piiriin puheenjohtajana. Pen-
tikäinen on toiminut 2,5 vuotta 
piirin puheenjohtajana.  Pii-
rin uusi puheenjohtaja valitaan 
17.11.2019 Rautalammilla syys-
kokouksessa.

Perussuomalaisten puolue-
kokouksen jälkeen puolueen 
hajoaminen näkyi myös Poh-
jois-Savon piirissä, kun  pu-
heenjohtaja erosi kesällä 2017. 
Pentikäinen alkoi vetämään pii-

riä ensimmäisenä varapuheen-
johtajana keskellä kaaosta, kun 
jäseniä ja yhdistyksiä lähti loik-
kareiden matkaan. 

Varsinaiseksi puheenjohtajak-
si hänet valittiin syksyllä 2017. 
Piirin jäsenmäärä on nyt kasva-
nut ja uusia yhdistyksiä on pe-
rustettu. Pentikäinen on Suo-
nenjoen kaupunginvaltuutettu, 
kaupunginhallituksen jäsen, 
maakuntahallituksen jäsen sekä 
perussuomalaisten puoluehalli-
tuksen jäsen.

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 VAPAA SANA
KUVAT LEHTIKUVA toimitus@perussuomalaiset.fi

Jotain rajaa Ylen USA-
uutisointiin

Jätteenkuljetus on 
pienyritystoimintaa

HEI Ylen Jouko ja Mika. Olette 
julkaisseet kirjoituksen otsikol-
la: “Analyysi: Raju siirto demo-
kraateilta – se ei tähtää enem-
pään eikä vähempään kuin 
Trumpin potkimiseen pihalle 
Valkoisesta talosta ja vielä käsi-
raudoissa”.

Oletteko ylpeitä otsikoinnista? 
Kaikille on ilmeistä Ylen puolu-
eellinen uutisointi Yhdysvallois-
ta. Toivoisin kuitenkin, että Ylel-
tä löytyisi edes yksi toimittaja, 
joka kykenisi analysoimaan ti-
lannetta monipuolisesti ja kiih-
kottomasti.

Olitte liittäneet sanan “analyy-
si” kirjoituksenne otsikkoon. Se 
jätti kuitenkin kokonaan pois 
näkökulman, joka kertoo Yh-
dysvaltojen demokraattien 
epätoivosta tulevien vaalien 
suhteen; Biden on sotkeutu-
massa sanoihinsa ja poikansa 
kautta mahdollisesti myös kor-

ruptioskandaaliin ja Warren pe-
lasi korttinsa väärin, kun teki 
DNA-testin, josta ilmeni, ettei 
hän olekaan intiaani.

Demokraattinen puolue on 
sekaisin ja siirtynyt niin paljon 
vasemmalle, että sen kandidaa-
tilla tulee olemaan todellisia 
vaikeuksia miellyttää keskiluok-
kaisia amerikkalaisia.

Olisiko Ylen hallintoneuvos-
tolla mahdollisuus edellyttää, 
että yhtiön uutistoimitus käsit-
telisi USA-politiikkaa ilman toi-
mittajan omaa väritystä?  Voi-
ko edellyttää, että käytettäisiin 
edes neutraaleja ilmaisuja? 

Ei millään jaksaisi taas kuun-
nella USA:n 2020 vaaleissa 
Pöntisen, Hentusen ja Vilénin 
paatoksellista Trumpin hauk-
kumista.

Jukka Järvenpää
Yle-veron maksaja

SUOMESSA on yhdyskuntajät-
teiden kuljetuksen järjestämi-
sessä kaksi mallia: kiinteistön-
omistajan järjestämä ja kunnan 
järjestämä (AL 24.9.2019). Kai-
ken keskittämisen konservatii-
vinen aatesuunta yritti kymme-
nen vuotta sitten aivan samaa 
muutosta kuin nyt, että oli-
si vain kuntien järjestämä mal-
li, vaikka puolet jätteenkulje-
tuksesta toimii hyvin yrittäjän 
ja kiinteistönomistajan välisellä 
sopimuksella.

Viimeksi erityisesti Pohjan-
maan kotitaloudet vaikuttivat 
voimakkaasti Matti Vanhasen 
hallitukseen eikä keskitettyyn 
kolhoosijärjestelmään menty. 
Se olisi erityisen tuhoisaa pien-
yrityksille, jotka kuljettavat ja 
prosessoivat kestävällä taval-

la yhdyskuntajätteet. Isot kan-
sainväliset yritykset valtaisivat 
markkinat, ja jo nyt on nähty, 
ettei niitä toiminnan laatu kiin-
nosta.

Toisaalta kunnille asetetaan 
tarpeettomasti jatkuvasti lisää 
tehtäviä. Miksi lisätä taakkaa? 
Lehden mukaan jätteenkulje-
tuksesta neuvotellaan parhail-
laan hallituspuolueiden kesken. 
Jämsässä on toiminut jo vuosi-
kymmeniä kiinteistönomista-
jan ja paikallisen jätteenproses-
soijan välinen yhteistyö hyvin, 
eikä siihen ole tarvinnut eikä 
tarvitse kunnan niukkoja re-
sursseja uhrata.

Esko Järvenpää 
valtuutettu (ps.), Jämsä
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SEINÄJOKI
Seinäjoen Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään keskiviikkona 30.10. klo 
18 Etelä-Pohjanmaan piirin pii-
ritoimistolla, Työväenkatu 4, 
Seinäjoki. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen kool-
lekutsujana hallitus. Tervetuloa!

LESTIJÄRVI
Lestijärven Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään perjantaina 1.11. klo 
17 Lestijärven kunnanvirastossa, 
Lestintie 39. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen kool-
lekutsujana hallitus. Tervetuloa!

KYMEN PERUSNAISET
Kymen PerusNaiset ry:n yhdistet-
ty kevät- ja syyskokous pidetään 
lauantaina 2.11. klo 14 Koivuran-
nan kerhohuoneella, Virastotie 
4a, Ruokolahti. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Kahvi-
tarjoilu. Tervetuloa!

KAARINA
Kaarinan seudun Perussuomalai-
set ry:n (Kaarina, Parainen, Sau-
vo, Kemiönsaari) sääntömää-
räinen syyskokous pidetään 
sunnuntaina 3.11. klo 13 Kaari-
na-talon “Piikkiönlahti”-kokous-
huoneessa, Lautakunnankatu 1. 
Käsitellään sääntömääräiset asi-
at. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

RAUTJÄRVI
Rautjärven Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään sunnuntaina 3.11. 
klo 13 osoitteessa Torikatu 13, 
Simpele. Käsitellään sääntömää-
räiset asiat. Kokouksen koolle-
kutsujana hallitus. Tervetuloa!

MIKKELI
Mikkelin Seudun Perussuomalai-
set ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään sunnuntaina 
3.11. klo 14 Eväsherkussa, Savi-
lahdenkatu 6. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat ja hallituksen 
valmistelemat muut asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana halli-
tus. Hallitus kokoontuu samas-
sa tilassa ennen syyskokousta 
klo 12.30. Äänioikeus on koko-
ukseen mennessä jäsenmaksun 
maksaneilla. Kaikki jäsenet läm-
pimästi tervetulleita!

TUUSULA
Tuusulan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään sunnuntaina 3.11. klo 15 
Tuusulan kunnantalolla. Käsitel-
lään sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana hallitus. 
Tervetuloa.

SIILINJÄRVI
Siilinjärven Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään sunnuntaina 3.11. 
klo 17 Ravintola Reppumiehes-
sä, Sorakuja 2, Siilinjärvi. Käsitel-
lään sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana hallitus. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

kuluvalta vuodelta viimeistään 
1.11.2019. Tervetuloa.

IITTI
Iitin Perussuomalaiset ry:n sään-
tömääräinen kevät- ja syyskoko-
us pidetään torstaina 7.11. klo 
19 Kausalan ABC:llä, Hallitie 1, 
Kausala. Käsitellään sääntömää-
räiset asiat. Kokouksen koolle-
kutsujana hallitus. Tervetuloa!

KAUHAVA
Kauhavan Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään torstaina 7.11. klo 
19 Alahärmän palvelutoimiston 
kahviossa. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen kool-
lekutsujana hallitus. Kahvitarjoi-
lu. Tervetuloa!

PERUSSUOMALAISET NUORET
Perussuomalaiset Nuoret ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään Riihimäellä viikonloppu-
na 9.-10.11. Riihimäen kerhota-
lolla, Torikatu 3. Kokoukseen 
ilmoittautuminen alkaa lauantai-
na 9.11. klo 9 ja varsinainen ko-
kous klo 10. Kokous jää tauolle 
lauantaina 9.11. viimeistään klo 
21, jatkuu sunnuntaina 10.11. 
klo 10 ja päättyy viimeistään klo 
17. Sääntömääräisten asioiden li-
säksi kokouksessa esitetään yh-
distyksen vuoden 2018 tilinpää-
tös, vuoden 2018 vuosikertomus 
ja toiminnantarkastajien/tilin-
tarkastajien lausunnot, pääte-
tään vuoden 2018 tilinpäätöksen 
vahvistamisesta ja vastuuvapau-
den myöntämisestä hallitukselle 
ja muille vastuuvelvollisille sekä 
päätetään yhdistyksen soteoh-
jelman hyväksymisestä. Kokouk-
sen koollekutsujana hallitus. Ter-
vetuloa!

VAALA
Vaalan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään lauantaina 9.11. klo 13 
Vaalan kunnantalon kahviossa. 
Käsitellään sääntömääräiset asi-
at. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Tervetuloa!

VANTAA
Vantaan Perussuomalaiset Myyr-
mäen Marrasmarkkinoilla lauan-
taina 9.11. klo 10-14 Myyrmäen 
Paalutorilla. Tervetuloa teltallem-
me tapaamaan Vantaan Persujen 
aktiivitoimijoita!

YLÖJÄRVI
Ylöjärven Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään lauantaina 9.11. klo 10 
Ylöjärven kaupungintalon val-
tuustosalissa, Kuruntie 14. Kä-
sitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana halli-
tus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

ORIMATTILA
Orimattilan Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään lauantaina 9.11. klo 
12 Cafe Misakossa, Hevostie 2. 
Käsitellään sääntömääräiset asi-
at. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

UTAJÄRVI
Utajärven Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään lauantaina 9.11. klo 12 
Foorum-kokoustilassa, Vanhatie 

46, Utajärvi. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen kool-
lekutsujana hallitus. Tervetuloa!

HYVINKÄÄ
Hyvinkään Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään lauantaina 9.11. klo 
14 osoitteessa Kutomokatu 5 H 
33-34. Käsitellään sääntömää-
räisestä kevätkokouksesta syys-
kokoukselle siirretyt asiat: a) esi-
tetään edellisen vuoden tilit ja 
tilinpäätös, b) luetaan tilintarkas-
tajan lausunto, c) päätetään ti-
linpäätöksen vahvistamisesta ja 
vastuuvapauden myöntämisestä 
hallitukselle ja muille tilivelvol-
lisille, sekä d) sääntömääräisen 
syyskokouksen asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Koko-
uksessa ovat äänioikeutettuja jä-
senet, jotka ovat maksaneet yh-
distyksen jäsenmaksun kuluvalta 
vuodelta viimeistään 1.11.2019. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa.
 
KOKEMÄKI
Kokemäen Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään lauantaina 9.11. klo 
15 Peipohjan koululla, Haanmä-
entie 26, Kokemäki. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouk-
sen koollekutsujana hallitus. Ter-
vetuloa!

HARJAVALTA
Harjavallan Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään lauantaina 9.11. klo 
17 Nakkilan Eräpirtillä, Papintie 
271, Nakkila. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen kool-
lekutsujana hallitus. Saunomis-
mahdollisuus. Tervetuloa!

KUOPIO
Kuopion seudun Perussuoma-
laiset ry:n ylimääräinen kokous 
pidetään lauantaina 9.11. klo 
17 piiritoimistolla, Puistokatu 2, 
Kuopio. Käsitellään yhdistyksen 
puheenjohtajan valinta loppu-
vuodelle 2019 sekä yhdistyksen 
jäsenistön vaatimus ja sen mah-
dollisesti aiheuttamat toimenpi-
teet. Kokouksen kokoonkutsuja-
na hallitus. Tervetuloa!

VAASA
Vaasan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään lauantaina 9.11. klo 18 
Hovikruunussa / Vaasan Pent-
housessa, Hovioikeudenpuistik-
ko 19, Vaasa (käynti Pitkänkadun 
puolelta). Käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen kool-
lekutsujana hallitus. Kokouksen 
jälkeen iltaa jatketaan vapaa-
muotoisella tilaisuudella. Terve-
tuloa!

VARSINAIS-SUOMEN 
PERUSNAISET
Varsinais-Suomen Perusnaiset 
ry:n sääntömääräinen yhdistet-
ty kevät- ja syyskokous pidetään 
lauantaina 9.11. klo 14 Turun Pe-
russuomalaisten toimistolla, Kas-
kenkatu 16, Turku. Käsitellään 
kevät- ja syyskokouksen sääntö-
määräiset asiat, sääntömuutos, 
jäsenasiat ja esitys kahden jäse-
nen erottamiseksi yhdistyksen 
hallituksesta. Kokouksen koolle-
kutsujana hallitus.

MUHOS
Muhoksen Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään sunnuntaina 10.11. klo 
18 Muhoksen kunnantalon ker-
hohuoneella. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat sekä keskus-
tellaan tulevista kuntavaaleista. 
Kokouksen koollekutsujana halli-
tus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
 
ISOKYRÖ
Isonkyrön Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous 
pidetään tiistaina 12.11. klo 18 
Isonkyrön kunnantalolla. Käsitel-
lään sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana halli-
tus. Maksujen oltava maksettuna 
lokakuun loppuun mennessä. 
Tervetuloa!
 
NAANTALI
Naantalin Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään tiistaina 12.11. klo 
18 Maskun Louhisaaren Karta-
non kahvilassa, Louhisaarentie 
229. Käsitellään sääntömääräiset 
sekä kokouskutsussa mainitut 
muut mahdolliset asiat. Kokouk-
sen koollekutsujana hallitus. Ter-
vetuloa!

LAHTI
Lahden Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään keskiviikkona 13.11. klo 
18 Ravintola Wanhassa Herrassa 
Paavola-kabinetissa, Laaksokatu 
17. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsuja-
na hallitus. Tervetuloa!

VALKEAKOSKI
Valkeakosken Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään keskiviikkona 13.11. 
klo 17 Uimahallin kokoushuo-
neessa. Käsitellään sääntömää-
räiset asiat. Tervetuloa!

ASKOLA-MYRSKYLÄ-PUKKILA
Askola-Myrskylä-Pukkila Perus-
suomalaiset ry:n sääntömääräi-
nen syyskokous pidetään per-
jantaina 15.11. klo 17 Askolan 
Pikkuparlamentissa, Lääkärintie 
1. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsu-
jana hallitus. Lämpimästi terve-
tuloa.

LAPINLAHTI
Lapinlahden Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään lauantaina 16.11. klo 
12 Lapinlahden kunnanvirastol-
la. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsuja-
na hallitus. Kahvitarjoilu. Terve-
tuloa!

RAASEPORI
Raaseporin seudun Perussuo-
malaiset ry:n sääntömääräinen 
syyskokous pidetään lauantaina 
16.11. klo 12 Karjaalla Hotelli-Ra-
vintola Sociksella, Nils Grabben 
katu. Käsitellään sääntömääräi-
set asiat. Kokouksen koollekut-
sujana hallitus. Tervetuloa!

ESPOO
Espoon Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous 
pidetään lauantaina 16.11. klo 
14 Espoon Keskuksessa, Entres-
sen kirjaston Sinisessä huonees-
sa. Käsitellään sääntömääräisten 
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LEPPÄVIRTA
Leppävirran Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään sunnuntaina 3.11. 
klo 18 Leppävirran kunnanta-
lolla, Savonkatu 39. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Koko-
uksen koollekutsujana hallitus. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

TAMPERE
Tampereen Perussuomalaiset 
tuttuun tapaan mukana Kes-
kustorin maanantaimarkkinoilla 
4.11. klo 10 eteenpäin. Tervetu-
loa kahville ja juttelemaan!

PORI
Porin Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään maanantaina 4.11. klo 18 
piiritoimistolla, Satakunnankatu 
33-35 B, Pori. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen kool-
lekutsujana hallitus. Kahvitarjoi-
lu. Tervetuloa!

SIIKAJOKI
Siikajoen Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään tiistaina 5.11. klo 17.30 
Neste Oil Taukokartanolla Re-
vonlahdella. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Hallitus 
kokoontuu ennen kokousta klo 
17. Tervetuloa!

LAUKAA
Laukaan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään tiistaina 5.11. klo 18 Lau-
kaan Kuntalassa, kokoushuone 
1. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsuja-
na hallitus. Kahvitarjoilu. Terve-
tuloa!

TURKU
Turun Perussuomalaiset järjes-
tää vapaamuotoisia keskustelu-
tilaisuuksia jokaisen kuukauden 
ensimmäisenä tiistaina klo 18 al-
kaen Panimoravintola Koululla, 
Eerikinkatu 18. Tilaisuus on va-
paa kaikille ikään, sukupuoleen, 
etnisyyteen tai poliittiseen kan-
taan katsomatta. Tervetuloa!

PÄIJÄT-HÄMEEN PERUSNAISET
Päijät-Hämeen PerusNaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään torstaina 7.11. klo 
18 Kariston Motorestillä, Kaup-
piaankatu 1, Lahti. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Koko-
uksen koollekutsujana hallitus. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

ÄÄNEKOSKI
Äänekosken Perussuomalai-
set ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään torstaina 7.11. 
klo 18 ravintola Willessä, Ääne-
koskentie 311, Äänekoski. Kä-
sitellään sääntömääräiset asiat 
ja valitaan yhdistyksestä hen-
kilöt, joita esitetään piirin hal-
litukseen Perussuomalaisten 
Keski-Suomen piirin syyskoko-
uksessa. Kokouksen koollekutsu-
jana hallitus. Kokouksessa ääni-
oikeutettuja jäsenet, jotka ovat 
maksaneet paikallisyhdistyk-
sen sekä puolueen jäsenmaksun 
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asioiden lisäksi puoluemaksu-
prosentin nosto 20 %:iin. Koko-
uksen koollekutsujana hallitus. 
Kokouksessa ovat äänioikeutet-
tuja kaikki ne Espoon paikallis-
yhdistyksen jäsenet, jotka ovat 
maksaneet puolueen jäsenmak-
sun vuosina 2019 ja 2018. Koko-
uksessa on kahvitarjoilu. Terve-
tuloa!

KUUSAMO
Kuusamon Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syysko-
kous pidetään lauantaina 16.11. 
klo 16 osoitteessa Helilammen-
tie 6, Kuusamo. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Koko-
uksessa äänioikeutettuja ovat 
jäsenmaksunsa maksaneet jä-
senet. Tervetuloa!

ETELÄ-POHJANMAAN 
PERUSNAISET
Etelä-Pohjanmaan PerusNaiset 
ry:n sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään sunnuntaina 17.11. 
klo 13 ABC:llä Seinäjoella, Verka-
tehtaankatu 13. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Kokouk-
sen avaa E-P:n piirin puheenjoh-
taja Anne Matokangas. Tervetu-
loa uudet ja vanhat jäsenet.

KIIMINKI
Kiimingin Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään sunnuntaina 17.11. klo 
12 Hannuksen koululla, Loukko-
järventie 4, Kiiminki. Käsitellään 
sääntömääriset asiat. Kokouk-
sen koollekutsujana hallitus. Ter-
vetuloa.

RAAHE
Raahen Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään sunnuntaina 17.11. klo 
14 Raahen teknisessä palvelu-
keskuksessa, Ruskatie 1, Pattijo-
ki. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsuja-
na hallitus. Kahvitarjoilu. Terve-
tuloa!

VESILAHTI
Vesilahden Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syyskoko-

us pidetään sunnuntaina 17.11. 
klo 15 Rämsöön Urheiluseuran-
talolla, Halisevantie 22, Vesilahti. 
Käsitellään sääntömääräiset asi-
at. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Tervetuloa!
 
RIIHIMÄKI
Riihimäen Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään sunnuntaina 17.11. klo 
19 Viialan Leipomossa, Hämeen-
katu 14, Riihimäki. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Koko-
uksen koollekutsujana hallitus. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

TURKU
Turun Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään sunnuntaina 17.11. klo 
15 Happy Housessa, Ursininkatu 
11. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsuja-
na hallitus. Tervetuloa!

TAMPERE
Tampereen Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään tiistaina 19.11. klo 
18 Kulttuuritalo Laikulla, Keskus-
tori 4, Tampere. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Kahvi-
tarjoilu. Tervetuloa!

KANKAANPÄÄ
Kankaanpään Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään perjantaina 22.11. 
klo 18 kaupungintalolla, Kunin-
kaanlähteenkatu 12, Kankaan-
pää. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsuja-
na hallitus. Tervetuloa!

SYSMÄ
Sysmän Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään lauantaina 23.11. klo 12 
Järjestötalolla (ent. Toivolan kou-
lu), Väihkyläntie 9. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Koko-
uksen koollekutsujana hallitus. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

PIRKANMAAN PERUSNAISET
Pirkanmaan Perusnaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään lauantaina 23.11. kello 

15 osoitteessa Savilinnankatu 9, 
Tampere. Käsitellään sääntömää-
räiset asiat. Kokouksen koolle-
kutsujana hallitus. Tervetuloa!

LOHJA
Lohjan seudun Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syysko-
kous pidetään lauantaina 23.11. 
klo 16 ABC Karnaisen kabinetis-
sa, Hossanmäentie 1, Lohja. Kä-
sitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana halli-
tus. Äänioikeus vuoden 2019 jä-
senmaksun maksaneilla. Terve-
tuloa.
 
YLIVIESKA
Ylivieskan seudun Perussuo-
malaiset ry:n sääntömääräinen 
syyskokous pidetään lauantai-
na 23.11. klo 17 Ylivieskan liikun-
takeskuksen takkahuoneella. Kä-
sitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana hal-
litus. Kokouksen jälkeen ilta jat-
kuu samoissa tiloissa pikkujou-
lun merkeissä. Tervetuloa!
 
UUDENMAAN PERUSNAISET
Uudenmaan Perusnaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään sunnuntaina 24.11. klo 
12 Perussuomalaisten Uuden-
maan piirin toimistolla, Keskus-
tie 10, Jokela. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Paikalla 
myös kansanedustaja Arja Juvo-
nen. Kokouksessa on äänioikeus 
jäsenillä, jotka ovat suorittaneet
yhdistyksen jäsenmaksun 2019. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa.

NURMIJÄRVI
Nurmijärven Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään sunnuntaina 24.11. 
klo 16 Nurmijärven Metsäkylän 
vpk:n talolla, Palokunnankuja 18. 
Käsitellään sääntömääräiset asi-
at. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Kokousohjelman lisäksi 
tarjolla syötävää, juotavaa ja tu-
tustumista paikallisiin PS-aktii-
veihin. Tervetuloa mukaan!

KERAVA
Keravan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
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detään keskiviikkona 27.11. klo 
18.30 Keravan kaupungintalon 2. 
kerroksessa, Kauppakaari 11. Kä-
sitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana halli-
tus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

OULU
Oulun Perussuomalaiset ry:n yli-
määräiseen jäsenkokous pide-
tään lauantaina 30.11. klo 15 Sa-
tamaravintolassa, Satamatie 35, 
Oulu. Käsitellään syyskokouk-
sen pykälät 2) pöytäkirjantarkas-

tajien valinta sekä 8) hallituksen 
varajäsenten valinta poislähte-
neiden tilalle. Kokouksen koolle-
kutsujana hallitus. Tervetuloa!

PERUSÄIJÄT
PerusÄijät ry:n sääntömääräi-
nen syyskokous pidetään lauan-
taina 30.11. klo 14 Lappeenran-
nan Upseerikerholla, Upseeritie 
2, Lappeenranta. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouk-
sen koollekutsujana hallitus. Ter-
vetuloa!

KYMI
Perussuomalaisten Kymen piirin 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään lauantaina 16.11. klo 14 
Lappeenrannassa Loma- ja ko-
koushotelli Marjolassa, Mikon-
saarentie 15. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana piirihallitus. Ai-
kataulut: klo 13 ruokailu ja klo 
14 sääntömääräinen syyskoko-
us. Lisätiedot, kyselyt ja erityis-
ruokavaliot: Kai Karhukorpi, 050-
558 9837,  kai.karhukorpi@gmail.
com. Tervetuloa!
 
POHJOIS-SAVO
Perussuomalaisten Pohjois-Sa-
von piiri ry:n sääntömääräinen 
syyskokous pidetään Rautalam-
milla 17.11. klo 12 kunnantalolla, 
Kuopiontie 11. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana piirihallitus. En-
nen kokousta on PS-puolueen 
piirin jäsenille ruokailu klo 11 al-
kaen Ravintola Hetkessä, Alatie 8. 
Tervetuloa!

POHJOIS-POHJANMAA
Perussuomalaisten Pohjois-Poh-
janmaan piiri ry:n sääntömää-
räinen syyskokous pidetään 
lauantaina 23.11. klo 12 Aleksin-
kulmalla, Aleksanterikatu 9, Oulu. 
Käsitellään sääntömääräiset asi-
at. Kokouksen koollekutsujana 
piirihallitus. Jäsenmaksujen on 
oltava kunnossa kokousedustajil-

la kokouspäivään mennessä. Ter-
vetuloa!

POHJOIS-KARJALA
Perussuomalaisten Pohjois-Kar-
jalan piiri ry:n sääntömääräinen 
syyskokous pidetään lauantaina 
23.11. klo 13 Kontiolahden am-
pumahiihtostadionin kokousti-
lassa, Napakympintie 24. Käsitel-
lään sääntömääräiset asiat sekä 
hyväksytään tilinpäätös 2018. 
Kokouksen koollekutsujana piiri-
hallitus. Tervetuloa!

PIRKANMAA
Perussuomalaisten Pirkanmaan 
piiri ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään sunnuntaina 
24.11. klo 15 Tampereella Työvä-
enmuseo Werstaan auditoriossa, 
Väinö Linnan aukio 8. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouk-
sen koollekutsujana piirihalli-
tus. Kahvitarjoilu klo 14.30. Ter-
vetuloa!

KESKI-POHJANMAA
Perussuomalaisten Keski-Poh-
janmaan piiri ry:n sääntömääräi-
nen syyskokous pidetään lauan-
taina 30.11. klo 14 Villa Elbassa 
Kokkolassa, Sannanrannantie 60. 
Käsitellään tilinpäätöksen hyväk-
syminen, henkilövalinnat ensi 
vuodelle ja muut sääntömääräi-
set asiat. Kokouksen koollekutsu-
jana piirihallitus. Tervetuloa.

Vähemmälläkin väkimäärällä pärjätään
MIKÄ ongelma siinä olisi, jos 
vuonna 2050 Suomen väestön 
määrä on 100 000 henkeä vä-
hemmän?

Liian moni jo nykyisestä väki-
määrästämme kokee ulkopuo-
lisuuden tunnetta. ”Lapsiper-
heköyhyys tasaisessa kasvussa. 
Jopa 150 000 suomalaislasta 
elää köyhyydessä.” (Yle 18.8.)

Viime vuonna kodin ulkopuo-
lelle oli sijoitettuna 18 544 lasta 
ja nuorta, enemmän kuin kos-
kaan. Useat nuoret voivat niin 
huonosti, että joutuvat laitos-
hoitoon perhehoidon sijaan. 
Laitoshoito on selvästi kalliim-
paa, vuorokausihinta on yli 300 
euroa. Perhekodissa 250 eu-
rosta ylöspäin per lapsi. Lisäk-
si kiireellisten sijoitusten mää-
rä nousi viime vuonna 7 %. (SS 
27.9.)

Työ- ja elinkeinoministeriö: 
”Elokuun lopussa laskentapäi-

vänä oli työttömiä työnhaki-
joita 232 621. Lisäksi erilaisis-
sa työvoimapalveluissa oli 112 
204, siis liki 345 000 henkilöä il-
man oikeaa työpaikkaa. Luvusta 
puuttuvat työvoiman ulkopuo-
lella olevat. Alle 25-vuotiai-
ta nuoriakin oli työttömänä 30 
000.

Mikä yllättävintä puhuttaes-
sa hoitajapulasta, työttömänä 
laskentapäivänä oli 5 447 lähi-
hoitajaa ja lisäksi 1 622 sairaan-
hoitajaa.

Ulkomaalaisia (ei Suomen 
kansalaisuutta) oli työttömä-
nä 25 751 ja palveluissa 28 153, 
eli liki 54 000 henkilöä. Työttö-
missä ulkomaalaisissa työnha-
kijoissa oli elokuun 2019 lopus-
sa eniten Venäjän (4 100), Viron 
(3 200) ja Irakin (2 200) kansa-
laisia.”

Palvelualojen ammattilii-
ton PAMin selvityksen mu-

kaan vuonna 2017 noin 500 
miljoonaa euroa käytettiin lii-
an pienistä palkkatuloista joh-
tuviin tulonsiirtoihin (SS 30.9.). 
Näyttääkin enemmänkin ole-
van pula palkanmaksajista 
kuin työvoimasta. Tätä ongel-
maa ei ratkaista poistamalla ul-
komaalaisen työvoiman saa-
tavuusharkinta ja lisäämällä 
halpatyövoimaa EU:n ulkopuo-
lisista maista. Tämä vain lisäisi 
tulonsiirtoja palkan lisänä ja pa-
hentaisi tilannetta. Suomea on 
rakennettava suomalaisin voi-
min.

Olennaista on jo täällä olevan 
väestön koulutus- ja osaamis-
tason lisääminen mm. täyden-
nys- ja oppisopimuskoulutusta 
kehittämällä sekä ajantasais-
tamalla opetustarjontaa. Pel-
kän perusasteen varassa ole-
via 20–29-vuotiaita nuoria on 
noin 112 000. Heidän työllisyys-

asteensa on vain noin 43 %. (Il-
talehti 30.1.) Yhteiskunnalla ei 
ole varaa jättää ketään koulut-
tamatta. Nuorta on edellytettä-
vä suorittamaan toisen asteen 
tutkinto.

“Suomessa useamman kuin 
joka neljännen ammatin näh-
dään olevan vaarassa automaa-
tion vuoksi. Teknologian ke-
hitys, robotit ja digitalisaation 
vaikutus on, ettei iso osa ihmi-
sistä kykene ansaitsemaan elä-
miseen riittävää toimeentuloa 
teknologian korvatessa heidät 
monissa tehtävissä.” (Uusi Suo-
mi 28.2.2018.)

Pääasia on, että omista lapsis-
ta ja nuorisosta pidettäisiin pa-
rempaa huolta. Uusimman Pi-
sa-tutkimuksen mukaan joka 
kahdeksas peruskoulun päättä-
vistä suomalaisista ei osaa kun-
nolla lukea. Myös nuorten kir-
joitustaidot ovat heikentyneet. 

Kun puhutaan syrjäytymisen 
estämisestä, näiden perustaito-
jen oppimisella on aivan keskei-
nen merkitys.

Koulutus lieventää alhaisen 
syntyvyyden haittoja lisäämäl-
lä työn tuottavuutta; vähem-
mälläkin väellä pärjätään ja 
kyetään kattamaan esimerkik-
si huoltovelvoitteet. Suuret ikä-
luokat ovat vuonna 2050 pois-
tuneet myös eläkejärjestelmää 
rasittamasta. Siksi vauvakato-
puheeseen on yhdistettävä pi-
kimmiten keskustelu väestön 
koulutustason systemaattisesta 
nostamisesta.

Kohtuuton huoli syntyvyyden 
alenemisesta on tarpeetonta. 
Jos pelkkä väkimäärä olisi rat-
kaiseva, Afrikan pitäisi olla hy-
vinvoiva maanosa.

Airi Pulkkinen
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Valtimosta pienoisvaltio 
Nopolis?
KAUPUNKIVALTIO on kaupun-
gin ja sen lähialueen käsittä-
vä pienoisvaltio. Käsite on tuttu 
antiikin Kreikasta, jossa kau-
punkivaltiot tunnettiin nimellä 
polis. Nykyään kaupunkivaltioi-
ta on maailmassa enää muuta-
ma. Tunnettuna esimerkkinä on 
Monacon ruhtinaskunta. Polik-
set olivat pieniä ja dynaamisia. 

Nurmeksen Keskustasyndi-
kaatti oli päättänyt kaapata Val-
timon kunnan ja ryhtyi järjestä-
mään valloitusmaan hallintoa. 
Käytettävissä oli niukat aineel-
liset mutta suuret henkiset voi-
mavarat, joiden käsiin hallinto 
voitiin keskittää.

Päätettiin perustaa kaupunki-
valtio. Valtimon valtion nimek-
si joku ehdotti Laskimoa. Nur-
mekseen liittymispäätöksen 
kunnanvaltuustossa yhdellä ää-
nellä hävinneet kannattivat eh-
dotusta edellyttäen, että uuden 
Nurmeksen kaupungin nimi 
olisi Viemäri. Se kuitenkin vei-
si kaiken. 

Perinteen vuoksi tulisi uuden 
kaupunkivaltion nimen olla po-
lis-päätteinen. Nimitoimikun-
ta päätyi Nopolis-nimeen. En-
simmäinen kirjain tulisi nimestä 
Nurmes ja toinen Valtimon vii-
meisestä. Syndikaattia arvelut-
ti No-etuliite, mikä englannin 
kielessä tarkoittaa ei. Toisaalta 
nimen katsottiin kuvaavan tu-
levaisuutta, jolloin Nopoliksen 
alueella ei enää asuisi kukaan, 
nobody englanniksi.

Päätösvalta Nopoliksessa kuu-
luisi ruhtinaalle, jollainen on 
myös Monacossa, mutta jon-
ka poliittinen valta on melko 
rajallinen. Maanläheinen Kes-
kustasyndikaatti huomioi ruh-

tinaalliset henkiset voimavarat, 
jollaiset olivat siunaantuneet 
Valtimon valloitusretken suun-
nitelleelle strategille. Italias-
sa nimi on consigliere. Tämä oli 
osoittanut taipumusta ja kykyä 
yksinvaltaiseen toimintaan. Hä-
nestä päätettiin tehdä Nopolik-
sen ruhtinas. Näin Nurmes sa-
malla pääsisi miehestä eroon.

Ruhtinaan arvonimen ja ase-
man arveltiin lohduttavan, kun 
tämä reservin kapteeni Ilmavoi-
mien Lemmenjoen kertaushar-
joituksissa oli joutunut kuun-
telemaan Suomen huonoin 
kaupunginjohtaja -nimitystä. 
Siellä oli myös viljelty sakkoihin 
johtanutta homorunkkari- ja 
muuta ikävää nimittelyä.

Nopoliksen perustamisen tiel-
le on tullut mutkia. Rinteen hal-
lituksen lähes ensi työkseen 
tekemän kuntien liittämispää-
töksen mukaan uuden kunnan 
nimi on luovasti Nurmeksen 
kaupunki. Kunnanvaltuustossa 
tehty liittymispäätös ei ole lain-
voimainen. Asian puutteellisen 
valmistelun vuoksi Valtimon Pe-
russuomalaiset ry:n puheenjoh-
taja Markku Mustonen on teh-
nyt siitä valituksen Itä-Suomen 
hallinto-oikeuteen.

Ihmetyttää, että valtioneuvos-
to kävelee oikeuslaitoksen yli. 
Perustuslain mukaan tuomio-
valtaa Suomessa käyttävät riip-
pumattomat tuomioistuimet. 
Rinteen hallituksen päätös luo 
kuitenkin pohjaa kunnalliselle 
yksinvaltiudelle. Kunnan nimel-
lä ei ole niin väliä.

Aimo Kapiainen

Likinäköistä talouspolitiikkaa
VAIN päivän kestäneellä bud-
jettiriihellä hallitus pyrki anta-
maan itsestään yhtenäisen, dy-
naamisen ja osaavan kuvan, 
ikään kuin 55 miljardin vuotuis-
menot olisivat budjetinlaadin-
nan koko totuus. Kansalaisia eli 
meitä veronmaksajia, joiden sy-
liin jää mustapekka, kiinnostaa 
enemmän millä keinoin vastaa-
va summa katetaan. Tuntuu sil-
tä, että grammarissa pyörii yhä 
vaalilupauslevy ja niinpä muu-
toinkin pitkälle toiveiden va-
raan rakentuvalta tulopuolelta 
puuttuu 2 000 miljoonaa euroa 
eli 2 miljardia.

Kansalaisia huolettaa tieto, 
että riittämätöntä tulopuolta 
tilkittäisiin valtion kruununja-
lokivien osakkeiden myynnillä. 
Miksi? Ovathan valtion sijoituk-
set hyvin menestyviin yrityk-

siin tuottaneet vuosittain 4-5 
%:n osinkotuotot ja samojen 
osakkeiden arvonnousuna ajan 
oloon vähintään samansuurui-
set vuosittaiset lisäykset. Jos 
on todella tähdellisiä menotar-
peita, niin eikö viisaampaa oli-
si kattaa ne ulkomaanvelalla? 
Sen korkohan on nyt noin 0,7 
%. Tietenkin on kokonaan eri 
asia myydä esimerkiksi postin 
osakkeet, mutta tässä lienee se 
paha puoli, että niiden vaatima-
ton markkina-arvo ei juuri tilan-
netta korjaa.

Vielä näköalattomampi on 
hallituksen kielteinen suhtau-
tuminen - sanoisinko suoras-
taan asennevamma - “taitetun 
palkkaindeksin” poistamiseen. 
Poisto tulisi korjata kertaluon-
teisella tasokorotuksella, jolloin 
palattaisiin vuonna 1995 käy-

tössä olleen puoliväli-indeksin 
rakenteeseen. Poisto kartuttai-
si välittömimmin valtion kirs-
tua noin miljardilla veroeurolla. 
Samalla tukiluukuilta poistuisi 
merkittävä määrä kansan- ja ta-
kuueläkkeensaajia kaikkiaan 1,5 
miljoonasta eläkeläisestä.

Tasokorotuksen ansiosta ko-
timarkkinat vilkastuisivat elä-
keläisten ostovoiman kasvaes-
sa nettomääräisesti vajaalla 1,5 
miljardilla. Palvelu- ja tuotan-
toalan pienyritykset uskaltaisi-
vat tällöin ottaa töihin nyt työt-
tömiä työhakijoita. Uskaltaisivat 
myös kehittää sekä investoida. 
Näin valtion verokertymässä al-
kaisi positiivisen kasvun kier-
re ilman että kenenkään veroja 
tarvitsisi korottaa.

Heikki Elonheimo, FM

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

Perinteet säilytettävä 
koulujen juhlissa
RUUTANAN koulu Kangasal-
la järjesti joulujuhlansa viime 
vuonna kirkossa. Juhlaan si-
sältyi kristillisten laulujen lau-
lua, jouluevankeliumi ja pap-
pikin oli puhumassa. Tämä oli 
tarpeeksi saamaan aikaan kan-
telun aluehallintovirastolle Us-
konnottomat Suomessa ry:ltä, 
sillä järjestön mukaan kaikki 
lapset eivät voineet osallistua 
joulujuhlaan uskonnollisen si-
sällön takia.

Kristinusko on ollut osa Suo-
mea jo viime vuosituhannen 
alkupuoliskolta. Se on ollut 
mukana muovaamassa käsi-
tystämme moraalista, kulttuu-
rista, tavoista, historiasta ja tie-
tysti juhlapäivistä. Joulu, jossa 
juhlistetaan Jeesuksen Kristuk-
sen syntymää, on näistä juhlista 
yksi tärkeimmistä.

Pirkanmaan Perussuomalaiset 
Nuoret kunnioittavat vapautta 
uskoa ja olla uskomatta. Pidäm-
me kuitenkin myös tärkeänä, 
että kullekin ovat tuttuja suo-
malaisten perinteiden ja kult-
tuurin juuret, joista suuri osa 
on peräisin kristinuskosta. Jopa 

ateisteille.
En näe varsinaisen hyvää syy-

tä siihen, miksi ateisti ei voisi 
osallistua uskonnolliseen jou-
lujuhlaan. Kyllä perinteitä voi 
kunnioittaa ilman niihin usko-
mista. Mielestäni olisi tärkeää 
muutenkin pitää niitä rohkeas-
ti esillä näinä aikoina, kun vie-
raat kulttuurit vyöryvät Suo-
meen. Meidän tulisi näyttää se, 
että me olemme edelleen Suo-
messa. Tämä olisi erityisen tär-
keä viesti maahanmuuttajaop-
pilaille, selittää piirin tiedottaja 
Iisak Selin.

Meidän mielestämme lakia tu-
lisi säätää niin, että uskonnolli-
suus hyväksytään koulun jou-
lujuhlissa, jotka voisivat olla 
vapaaehtoisia, tai sitten lain tu-
lisi sallia uskonnottoman rin-
nakkaisjuhlan pitäminen toi-
saalla.

Janne Tolvanen (pj.) & 
Iisak Selin (tiedottaja)
Pirkanmaan Perussuomalaiset 
Nuoret

Ilmastohysteria ruokkii vauvakatoa
VIIME aikoina on ollut puhetta 
syntyvyydestä ja vauvakados-
ta. On ihmetelty, mistä se joh-
tuu, ratkaisua keksimättä. Nuo-
ret itse ovat kertoneet, mikä on 
ongelma.

Yli 70 % nuorista on huolis-
saan ilmastonmuutoksesta ja 
siksi lapsenteko arveluttaa hei-
tä, kertovat nuoret aikuiset itse. 
Kun ilmastohysteriaa lietso-
taan, niin ahdistuneisuus vain 
kasvaa. Oikeasti jäät lisääntyvät 
eikä meren pintakaan nouse. 
Suomessa meren pinta jatkaa 
laskua, koska maa nousee.

Toinen asia, joka nuoria per-
heen perustamisessa arvelut-
taa, on asumisen kalleus. Yli 
70 % nuorista toivoo enem-
män tukea lapsiperheille. Nuo-
ret epäilevät, onko heillä varaa 
hankkia lapsia.

Kolmas keskeinen ongelma 
on vakituisen työn saamisen 
vaikeus. Nuoret aikuiset kuvai-
levat ongelmaksi sen, että kos-
ka vakituista työsopimusta ei 
saa, ei uskalleta lastakaan teh-
dä. Jopa neljäsosa naisista us-
koo lapsen saamisen olevan 
uran esteenä ja siksi siirtää sitä 
myöhemmäksi.

Ratkaisu: Lakataan syyllis-
tämästä lapsen tehnyttä suo-
malaista sään normaaleista il-
miöistä ja turvataan nuorten 
perheiden asuminen ja toi-
meentulo! Jos syntyvyys ja suo-
malaisten väheneminen huo-
lestuttavat, niin aletaan tukea 
suomalaisen lapsen tekoa 
enemmän ja muiden maiden 
väestönkasvua vähemmän!

Vaan mitä tekee uusi dema-

rihallitus? Se tekee kaikken-
sa vähentääkseen suomalais-
ten syntyvyyttä! Se pelottelee 
suomalaisnuoria sääilmiöillä 
syyllistäen heitä aiheettomilla 
uhkakuvilla. Lisäksi verojen ko-
rotuksilla tehdään asuminen ja 
lapsenteko entistä kalliimmak-
si! Ensi vuonna perheiden me-
not kasvavat pari sataa euroa ja 
samalla tulot pienevät pari sa-
taa euroa tuloverotuksen kiris-
tyessä. Miinusta siis useita sato-
ja euroja enemmän!

Eli demarihallitus tekee juu-
ri päinvastoin mitä nuoret toi-
vovat! Tätä vauhtia viimeinen 
suomalainen syntyy 2048 ja su-
kupolvi sen jälkeen kansa on 
vaihdettu. Mahtaako yhteiskun-
ta pysyä toiminnassa täällä il-
man suomalaista sisua?

Myös moni eläinlaji tulee ka-
toamaan. Tuskin geeniperimäl-

tään ei-suomalaisia enää kiin-
nostaa vaalia suomenhevosia, 
suomenpystykorvaa, maatiais-
kanaa, jne., kun suomalaisia-
kaan ei enää ole. Nämä eläimet 
edustavat arvokasta, elävää 
suomalaista kulttuuriperintöä.

Suomalaisilla on tutkimusten 
mukaan harvinainen geenipe-
rimä. Emme ole eurooppalaisia 
emmekä venäläisiä. Olemme 
oma kansa, jonka olemassaoloa 
tulisi vaalia. Olemme uhanalai-
nen vähemmistökansa Euroo-
passa. Olemassaolomme on 
hiuskarvan varassa. Suomalais-
ten rahoilla tulisi vaalia suoma-
laisia, suomalaisuutta ja suoma-
laista kulttuuria ennen kaikkea 
muuta!

Toni Rintala
varavaltuutettu, 
Hyvinkään PS

mailto:toimitus@perussuomalaiset.fi
mailto:toimitus@perussuomalaiset.fi
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Haluan liittyä Perussuomalaiset-puolueeseen 
25 euron jäsenmaksuun sisältyy 
Perussuomalainen-lehden vuosikerta

Vuositilaus 30 euroa

1/2 vuosikerta 20 euroa

Ilmainen näytenumero

Lahjatilaus (maksajan tiedot alle) tai jäsenhankkijan tiedot

Haluan tilata ainoastaan Perussuomalainen-lehden:

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

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

SUKUNIMI

ETUNIMET

LÄHIOSOITE

POSTINUMERO JA -TOIMIPAIKKA

KOTIKUNTA

HETU JA KANSALAISUUS

AMMATTI / TOIMI / KOULUTUS

PUHELIN

SÄHKÖPOSTI

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS

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

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

ILMOITA tilattavien lehtien määrä ja 
mihin tarkoitukseen lehdet ovat tulossa. 
Muista laittaa tilaukseen yhteystietosi ja lehtinippujen toimi-
tusosoite. Laita mukaan myös vastaanottajan puhelinnumero. 
Toimitus varaa itselleen oikeuden päättää lehtitilausten 
määrästä ja toimituksesta. Tilaukset täytyy lähettää halutun 
numeron aineistopäivänä. 
Aineistopäivät löytyvät perussuomalaisten nettisivuilta.

Perussuomalaisen 
nipputilaukset

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

Kokoukset ja 
tapahtumat
ILMOITA yhdistyksesi 
kokoukset ja tapahtumat 
lehden aineistopäivään 
mennessä osoitteella: 

tapahtumat@
perussuomalaiset.fi

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

i

Terve, pyhäin suku 
USKONTUNNUSTUKSESSA 
lausumme uskovamme py-
hän yhteisen seurakunnan ja 
pyhäin yhteyden. Tämä ei ole-
kaan mikään tyhjä ja auterei-
nen haave vailla todellisuus-
pohjaa, vaan pyhien yhteys on 
todellisuutta Kristuksen meil-
le osoittaman suuren rakkau-
den tähden jo täällä ajassa ja 
kerran loputtomasti taivaassa. 
Pyhäinpäivänä saamme sen 
oikein syvästi kokea, kun tun-
nemme jo perille päässeiden 
meille läheisten ihmisten lä-
heisyyttä. Itse kullakin on näi-
tä rakkaita ehkä aivan hiljan-
kin matkasauvansa jättäneitä. 
Esim. meillä Kankaanpäässä 
vuoden kuluessa viimeiseen il-
tahuutoon on kutsuttu viisi so-
tiemme veteraania. 

Pyhäinpäivänä aivan eri-
koisesti muistellaan ja kaiva-
taankin Herrassa nukkunei-
ta rakkaitamme. He ovat niitä 
autuaita ihmisiä, joista Jeesus 
vuorisaarnassa puhuu kutsu-
en myös meitä jokaista siihen 
joukkoon ilman mitään en-
nakkoehtoja, joita meidän tu-
lisi täyttää. Niinpä Jeesus lu-
paa pelastuksen autuuden 

kaikille, jotka olemme henges-
sä köyhiä, murheellisia, hiljai-
sia, nälkäisiä, armahtavia, puh-
dassydämisiä, rahantekijöitä ja 
vainottuja. Rehellisinä meidän 
onkin myönnettävä olevamme 
kaikki Jumalan edessä köyhiä 
ja huonoja, syntisiä ja puut-
teenalaisia, sillä me emme ole 
maailmaan mitään tuoneet, 
emmekä myöskään voi täältä 
mitään viedä. Näin maallisen 
omaisuutemme osalta, mut-
ta myös hengellisen pääoman 
suhteen olemme kerjäläisiä, 
joilla on rikas Taivaallinen Isä 
antamassa mitä tarvitsemme. 
Me saamme pyytää ja ammen-
taa kaikkea tarvitsemaamme 
taivasten valtakunnan varas-
toista. 

Kaikki tämä on ajamas-
sa meitä Armahtajamme luo. 
Hän on kuolemallaan ristin-
puulla sovittanut syntimme. 
Hän tuntee tarpeemme. Näin 
Jumalaan turvaavina meil-
tä ei puutu mitään, sillä köy-
hyydessäkin meillä on kaik-
ki mitä tarvitsemme. Tosin voi 
olla murhetta ja ristiäkin, mut-
ta Jumalan avulla meillä on 
lohdutus. Tästä johtuu turval-

lisuutemme jo täällä murhei-
den maassa. Saamme olla au-
tuaiden matkasaatossa, jossa 
perille päässeiden autuus on 
Jumalan esteetöntä katselua. 
Me näemme vasta kuin kuvas-
timesta arvoituksen tavoin, 
mutta silloin kasvoista kasvoi-
hin, nyt tunnemme vajavaises-
ti, mutta silloin olemme tun-
teva täydellisesti, niin kuin 
meidätkin täydellisesti tun-
netaan heikkouksinemme ja 
puutteinemmekin. 

Saamme siis jo täällä ajas-
sa yhtyä pyhien kiitosvirsiin: 
“Terve pyhäin suku, teillä on 
jo yljän puku, meistä teidän 
luku kasvaa loputon. Autuas 
on kansa, kun on Jeesus ko-
konansa heidän seurassansa. 
Hauska olla on. Vaikka tie on 
kaita, toivossa kohti taivaan 
kirkkaan maita, asuntoja autu-
aita käymme Herrassa, vaikka 
moni täällä suuttuu kuormaan 
kulkijan, mitä meiltä tääl-
lä puuttuu? Iloksihan murhe 
muuttuu luona Jumalan.”

Anssi Joutsenlahti
rovasti

Kokoomus ei muista mistä 
työttömyys johtuu
LAUANTAINA 5.10.2019 Ykkös-
aamussa TV1:ssä esiintynyt pu-
heenjohtaja Petteri Orpo mai-
nitsi vuoden 1995 olleen syvän 
laman aikaa, vaan eipä kerto-
nut mistä kyseinen lama johtui. 
Oletan, ettei hän tiennyt/muis-
tanut asioiden alkua yli 30 vuo-
den takaa.

Valuuttalainojen (valuutta-
korit) pakkosyöttö pk-yrityksil-
le vuodesta 1989 alkaen ja sen 
jälkeisten kahden devalvaati-
on (vuosina -91 ja -92) seurauk-
sena aiheutui lähes 100 000 
pk-yrityksen konkurssiaalto. 
Näiden devalvaatioiden myö-
tä yritysten velkapääoma nou-
si yhden vuoden aikana 51 % ja 
konkurssien seurauksena syn-
tyi lähes 500 000 työtöntä. Li-
säksi myös vuonna -87 silloisen 
Neuvostoliiton kanssa solmit-
tu bilateraalinen kauppasopi-
mus lopetettiin, jonka johdosta 
saatiin lisää lähes 200 000 työ-
töntä tähän maahan eli yhteen-
sä työttömien määrä nousi noin 
700 000:n. 

Asiasta kärsitään vielä tänä 
päivänäkin. Vientiteollisuudel-
le ei tarjottu kyseisiä lainoja ja 
niin se ei myöskään niitä otta-
nut. Entä miksi noin toimittiin 
siihen aikaan? On muistetta-
va, että jo silloin oltiin vakavasti 

valmistamassa Suomea Euroo-
pan yhteisön jäseneksi ja sen 
asettamia vaatimuksia toteutet-
tiin näin kovin seurauksin. Myös 
valtion velka nousi 430 miljar-
diin markkaan kun jouduttiin 
maksamaan ansiosidonnaista 
päivärahaa.

Meillä ei ole nytkään tarjol-
la työpaikkoja tarpeeksi, jotta 
työllisyyttä saataisiin parannet-
tua. Pk-yritykset ovat edelleen 
paras turva työllisyyden nosta-
miseen, mutta kun uusia pk-yri-
tyksiä ei ole kovinkaan paljon 
saatu lisää, niin tämä ongelma 
ei parane. Suurteollisuuteen 
sentään saatiin lisätyöpaik-
koja jonkin verran, kun eu-
ron valuuttakurssi laski lähem-
mäs dollarin tasoa. Tämä ei tule 
riittämään, ellemme saa iso-
ja vientiyrityksiä lisää tai pysty 
kasvattamaan nykyisiä yrityk-
siä. Edelleen uskon, että tulee 
vielä aika, jolloin Suomi on jäl-
leen oma herransa ja tekee sa-
moin kuin Britannia on nyt te-
kemässä.

PS. Valtion velka Suomen mar-
koissa on nyt yli 600 miljardia 
eli yli 100 miljardia euroa. Ku-
kahan tämän velan joskus saa 
maksettua?

Jouko Laakso (ps.)

http://www.perussuomalaiset.fi/jasenyys
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PUOLUETOIMISTO 

PERUSSUOMALAISET RP. 
Iso Roobertinkatu 4, 00120 Helsinki, Puh. 0207 430 800 
www.perussuomalaiset.fi

Puoluesihteeri • Simo Grönroos
Puh: 040 664 9017 • simo.gronroos@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.mand@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: 0400 904 447 • matti.putkonen@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 
Anne Matokangas • Puh: 044 531 5028
annematokangas@gmail.com
ETELÄ-SAVO 
Pekka Laitinen  • Puh: 050 528 2810
nll.raksa05@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 
Sami Pihlajamaa • Puh: 040 546 9891
samipihlajamaa1@gmail.com

KESKI-POHJANMAA 
Timo Sillanpää • Puh: 0400 614 734
timo.sillanpaa@gmail.com
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 
Merja Nevalainen • Puh: 040 839 8962
merja.nevalainen@hus.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 • Asseri Kinnunen
Puh: 0400 988 960
asseri.kinnunen@ps-nuoret.fi
Pääsihteeri • Toni Saarinen
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 Teuvo Hakkarainen
Puh: +32 2 2 28 45465
teuvo.hakkarainen@europarl.europa.eu
MEP Laura Huhtasaari
Puh: +32 2 28 45254
laura.huhtasaari@europarl.europa.eu

 PUOLUEHALLITUS 

Puheenjohtaja • Jussi Halla-aho
jussi.halla-aho@eduskunta.fi
1. Varapuheenjohtaja • Riikka Purra
Puh: (09) 432 3185
riikka.purra@eduskunta.fi
2. Varapuheenjohtaja • Arja Juvonen
Puh: (09) 432 3060
arja.juvonen@eduskunta.fi
3. Varapuheenjohtaja • Juho Eerola
Puh: (09) 432 3013
juho.eerola@eduskunta.fi

Eduskuntaryhmän pj. • Ville Tavio
Puh: (09) 432 3177
ville.tavio@eduskunta.fi

MUUT JÄSENET:
Kalervo Björkbacka (Lappi) 
Marko Koskinen (Pohjois-Karjala)
Ahti Moilanen (Pohjois-Pohjanmaa)
Matti Mäntylä (Häme)
Eliisa Panttila (Etelä-Pohjanmaa)
Pia Pentikäinen (Pohjois-Savo) 
Harri Vuorenpää (Pirkanmaa)

  EDUSKUNTARYHMÄ

Sanna Antikainen   (09) 432 3063
Juho Eerola  (09) 432 3013
Ritva Elomaa  (09) 432 3022
Jussi Halla-aho  
Petri Huru 

Olli Immonen  (09) 432 3049
Vilhelm Junnila  (09) 432 3064
Kaisa Juuso  (09) 432 3075
Arja Juvonen  (09) 432 3060
Toimi Kankaanniemi 
Ari Koponen  (09) 432 3117
Jari Koskela  (09) 432 3120
Jouni Kotiaho  (09) 432 3134
Sheikki Laakso  (09) 432 3121
Rami Lehto  (09) 432 3087
Mikko Lundén  (09) 432 3138
Leena Meri  (09) 432 3165
Juha Mäenpää  (09) 432 3042
Jani Mäkelä  (09) 432 3109
Jukka Mäkynen  (09) 432 3017
Veijo Niemi  (09) 432 3108
Mika Niikko  (09) 432 3129
Tom Packalén  (09) 432 3136
Mauri Peltokangas  (09) 432 3105
Sakari Puisto  (09) 432 3171
Riikka Purra  (09) 432 3185
Lulu Ranne  (09) 432 3174
Mari Rantanen  (09) 432 3178
Minna Reijonen  (09) 432 3135
Jari Ronkainen  (09) 432 3141
Sami Savio  (09) 432 3149
Jenna Simula  (09) 432 3180
Riikka Slunga-Poutsalo  (09) 432 3057
Ville Tavio  (09) 432 3177
Ano Turtiainen  (09) 432 3115
Sebastian Tynkkynen  (09) 432 3198
Veikko Vallin  (09) 432 3156
Ville Vähämäki  (09) 432 3195
Jussi Wihonen  (09) 432 3172

Sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

 PERUSSUOMALAISTEN RYHMÄKANSLIA

Pääsihteeri Antti Valpas
Puh: (09) 432 3278, 050 574 1886
antti.valpas@eduskunta.fi 

Talouspoliittinen asiantuntija Juhani Huopainen
Puh: 046 922 9566 
juhani.huopainen@eduskunta.fi

Eduskuntasihteeri Iiro Silvander
Puh: (09) 432 3288, 050 574 0215
iiro.silvander@eduskunta.fi 

Tiedottaja Heikki Tamminen
Puh: (09) 432 3289, 050 574 1532
heikki.tamminen@eduskunta.fi

Kansliasihteeri Kai Sorto
Puh: (09) 432 3284, 050 320 0781
kai.sorto@eduskunta.fi

Sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Nuutti Hyttinen
Puh: 050-574 2646
nuutti.hyttinen@eduskunta.fi

Lainsäädäntösihteeri Annika Hoffrén
Puh: 050-302 8869
annika.hoffren@eduskunta.fi

PS O TA  Y H T E Y T TÄ !
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