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KOKOUKSESSA äänestettiin piirin 
puheenjohtajasta. Jo vuosi sitten teh-
tiin Etelä-Pohjanmaalla historiaa, kun 
piirille valittiin puheenjohtajaksi en-
simmäistä kertaa nainen. Nyt pan-
tiin vieläkin paremmaksi, sillä istuvan 
puheenjohtajan, alajärveläisen Anne 
Matokankaan haastajaksi ilmoittau-
tui Piia Riiki Laihialta.

Äänestyksessä Matokangas voitti lu-
kemin 59-12 nuoremman kilpailijan-
sa.

Ilmapiiri Etelä-Pohjanmaan piirissä 
on tällä hetkellä erinomainen, ja sii-
tä kiitos istuvalle puheenjohtajalle ja 
piirin aktiiveille. Perussuomalaisuus 
on lakeuksilla kova sana ja piirissä ol-
laan tehty vuosia määrätietoista työtä 
sekä yhtenäisyyden että puolueen ar-
vojen eteen. 

Siitä saatiin esimakua kevään kak-

Etelä-Pohjanmaan Perussuomalaiset 
pitivät syyskokouksensa Laihialla. Ko-
kousväki oli saanut vieraikseen puo-
lueen puheenjohtaja Jussi Halla-ahon 
ja työmies Matti Putkosen ja sen myös 
huomasi. Kokouspaikka oli tupaten 
täynnä muitakin aktiiveja kuin vain 
piirikokousedustajia.

aatteistamme. Yhteistyö tai kompro-
missit eivät tuo lisäarvoa.

Halla-aho toi puheessaan esille 
myös vanhojen puolueiden kriisin, 
joka on nähtävissä myös Etelä-Poh-
janmaalla.

- Perussuomalaisten lisäksi myös 
vihreät ovat löytäneet linjansa, jot-
ka puhuttelevat ja houkuttelevat ää-
nestäjiä. Sen sijaan keskustan ja sdp:n 
kannatus laskee laskemistaan.

- On kaikkien etujen mukaista, että 
koko Suomi pidetään asumiskelpoi-
sena. Perussuomalaiset haluavat edis-
tää elinvoimaista, omillaan pärjäävää 
maaseutua.

Johdonmukainen 
politiikka tuo tulosta

Työmies Matti Putkonen toi omas-
sa puheenvuorossaan esille sen, kuin-
ka duunareiden ja yrittäjien keskuu-
dessa perussuomalaiset ovat selkeästi 
suosituin puolue. Myös naisäänestä-
jien keskuudessa puolueen kannatus 
kasvaa kasvamistaan.

- Ei tällaisiin muutoksiin mitään 
poppakonsteja ole tarvittu. Perussuo-
malaisten uskottavuus ja johdonmu-
kainen politiikka tuovat tulosta. Nyt 
kun lähdemme tekemään työtä kunta-
vaalien eteen, niin tavoitteena on nos-
taa perussuomalaiset kunnissa pikku-
puolueesta suureksi. Ja tämänhän me 
teemme yhdessä.

Hyvillä mielin 
kohti kuntavaaleja

Perussuomalaisten Etelä-Pohjan-
maan piirin puheenjohtajana jatkava 

Perus-
suomalaisten 
politiikka 
puhuttelee 
äänestäjiä

sissa vaaleissa, ja nyt odotukset 
ovat korkealla myös kuntavaalityön 
käynnistyessä. Siksi kokousväen oli 
helppo yhtyä puheenjohtaja Jussi 
Halla-ahon sanoihin, että perussuo-
malainen politiikka puhuttelee äänes-
täjiä. Niin se tekee myös Etelä-Poh-
janmaalla.

Pidetään koko Suomi 
asumiskelpoisena

Halla-aho sivusi puheessaan vie-
railun aikaan käynnissä ollutta hal-
lituskriisiä ja Postin lakkoa. Ja aivan 
oikein: hän ei uskonut hallituksen 
kaatuvan.

- Kun ajatellaan poliittista kulttuu-
riamme, oletus on, että hallitus jatkaa 
tilanteessa kuin tilanteessa. Opposi-
tiossa ei meidän ole tarve tinkiä peri-

Alajärven kaupunginvaltuutettu Anne 
Matokangas sanoo tekevänsä sitä työ-
tä, mitä on tähänkin asti tehnyt.

- Etenemme hyvillä mielin koh-
ti kuntavaaleja. Puolueen kannatuk-
sen nousu on näkynyt konkreettises-
ti kentällä, jossa toritilaisuuksiin on 
osallistunut aivan käsittämättömästi 
väkeä ympäri piirin aluetta. 

- Teimme upean työn jo viime ke-
vään vaaleissa ja panemme vieläkin 
paremmaksi vuoden 2021 kuntavaa-
leissa. Kuntavaaleissa haasteet ovat 
hieman kevään vaaleja erilaiset, mut-
ta työ piirissä on mennyt harppauksin 
eteenpäin. Meillä on ollut erinomaisia 
yksilöitä ja on tietysti vieläkin, mut-
ta nyt alamme näyttämään täällä yh-
tenäiseltä, menestyvältä joukkueelta, 
Matokangas kiitteli.

Kansanedustajien puheenvuorot 
kuultiin Juha Mäenpäältä ja Jukka 
Mäkyseltä.

Puheenjohtaja Matokankaan lisäksi 
Laihialla valittiin myös vuoden 2020 
piirihallitus. Piirihallituksessa vaikut-
tavat Jukka Kangastie, Yrjö Pauk-
kunen, Hannu Akkanen, Jorma 
Rantala, Raili Varo, Martti Alkula, 
Tapio Pihlaja, Mika Haapsaari, Jor-
ma Varpula, Asko Salminen, Arvi 
Kangastie, Tero Juupajärvi, Micael 
Westerholm, Mika Lukkarinen ja 
Päivi Karppi.

■ TEKSTI JUHA RANTALA
      KUVAT JUHA RANTALA JA 
      PS ARKISTO

Puheenjohtaja Jussi Halla-aho 
Etelä-Pohjanmaan piirin syyskokouksessa:

Perussuomalaisten kannatusluvut mairittelevat puolueen puheenjohtaja Jussi 
Halla-ahoa, Etelä-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja Anne Matokangasta sekä 
puolueen työmiestä Matti Putkosta.

Puheenjohtaja Jussi Halla-aho 
toivoo, että mahdollisimman 
moni suomalainen lähtisi 
kuntavaaleihin vaikuttamaan 
perussuomalaisemman Suo-
men puolesta.
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Pohjois-Savon piiri teki 
henkilövalintoja

Vanhustenhoito puhutti 
Haapajärvellä

Perussuomalaiset vetävät 
ehdokkaita kuntavaaleihin

Kuusamon PS varoittaa kaupunkia 
velanoton riskeistä

POHJOIS-SAVON piiri teki hen-
kilövalintoja järjestäytymisko-
kouksessaan. 1. varapuheenjoh-
tajaksi valittiin Vesa Niskanen 
(Kiuruvesi), 2. varapuheenjoh-
tajaksi Tiina Grönlund (Varkaus) 
ja 3. varapuheenjohtajaksi Ari 

Kaunisaho (Keitele). Piirisihtee-
rinä jatkaa Hannu Ronni (Leppä-
virta) ja taloudenhoitajana Rau-
ni Lamberg (Leppävirta).

Perussuomalaisten 
Pohjois-Savon piiri

HAAPAJÄRVEN Perussuoma-
laiset ry järjesti puheenjohta-
ja Matti Viitalan johdolla tori-
tapahtuman uuden vuoden 
alkajaisiksi. Vieraaksi oli saa-
tu kansanedustaja ja perussuo-
malaisten 2. varapuheenjohtaja 
Arja Juvonen.

Kaupunkilaisia kävi paljon ky-
selemässä Juvoselta eduskun-
nan kuulumisia. Vanhusten-

hoito ja sote-asiat kiinnostivat 
erityisesti. Viitala paistoi poh-
janmaalaisittain lättyjä ja kahvi 
maittoi kävijöille mukavassa tal-
visäässä.

Kiitokset teltalla kävijöille ja 
mukana olleille perussuoma-
laisille.

Haapajärven Perussuomalaiset

PERUSSUOMALAISTEN Hel-
singin valtuustoryhmä ja sen 
johto jatkavat entisessä ko-
koonpanossa kohti vaaleja. Val-
tuustoryhmä on toiminut ak-
tiivisesti helsinkiläisten asialla 
ja ottanut kantaa mm. biomas-
san ja kivihiilen käytön päästö-
vaikutuksiin, lasten silpomisen 
ehkäisyyn, talouspolitiikkaan, 
tasa-arvotoimikunnan toimin-
taan, yhdenvertaisuuslakiin, 
budjettineuvotteluihin ja mo-
neen muuhun asiaan mm. aloit-
teita ja ponsia tekemällä.

Valtuustoryhmän puheen-

johtaja Mika Raatikainen tote-
aa, että perussuomalaisten po-
litiikka ei todellakaan ole yhden 
asian politiikkaa. Katseet koh-
distuvat jo vuoden 2021 kun-
tavaaleihin - hyvien kuntavaa-
liehdokkaiden haku on alkanut 
ja perussuomalaisten listoille 
halukkaita riittää. Sekin osoit-
taa, että politiikkamme kosket-
taa oikealla tavalla tavallisia ih-
misiä.

Perussuomalaisten Helsingin 
valtuustoryhmä

Kuusamon Perussuomalais-
ten hallitus kokoontui järjestäy-
tymiskokoukseensa. Puhetta 
kokouksessa johti jo syyskoko-
uksessa valittu puheenjohtaja 
Tapio Lämsä.

Kokous valitsi paikallisyh-
distyksen hallituksen varapu-
heenjohtajaksi Tarmo Tynin ja 
sihteeriksi sekä taloudenhoita-
jaksi Pekka Savelaisen. Tero Kok-
ko valittiin yhdistyksen toimin-
nanjohtajaksi ja puheenjohtaja 
Lämsä otti vastaan vaalipäälli-
kön pestin. 

Kokouksessa nimettiin myös 
kuntavaalityöryhmä, joka tulee 
vastaamaan pääasiallisesti vuo-
den 2021 kuntavaaleihin val-
mistautumisesta. Ehdokassuos-

tumusten keräys on jo aloitettu 
ja tässä vaiheessa Kuusamon 
Perussuomalaiset ovat saaneet 
jo seitsemään ehdokassuostu-
mukseen allekirjoitukset.

Kokouksen julkilausumas-
sa Kuusamon Perussuoma-
laisten hallitus kiinnittää huo-
miota edelleen huononevaan 
taloussuhdanteeseen ja va-
roittaa Kuusamon kaupun-
kia velanoton riskeistä. Samal-
la Kuusamon Perussuomalaiset 
kritisoivat kaupungin sijoitus-
ten eli ns. sähkömiljoonien vii-
mekesäistä osittaista nosta-
mista.

Hallitus toteaakin: Kuusamos-
sa on nyt kaikenlaisen pröys-
täilyn sijaan keskityttävä kau-

pungin perustoimintoihin ja 
edellytysten luomiseen paikal-
liselle yritystoiminnalle. Kuu-
samo kuitenkin elää sillä, että 
alueella on useampi elinkeino-
elämän selkäranka ja mitään 
elinkeinoa ei suoranaisesti syr-
jitä. Kuntalaisten peruspalvelut 
pitää turvata ja Stadiumin kal-
taiset kerskarakentamiset pitää 
unohtaa. Ja veroprosentin nos-
toa pitää välttää viimeiseen asti.

Kuusamon on oltava kuusa-
molaisten edunvalvontakoneis-
to – ei ulkopaikkakuntalaisten 
grynderien ja sijoittajien voitto-
jen takaaja.

Kuusamon Perussuomalaiset

PERUSSUOMALAISTEN Uuden-
maan piiri ry. valitsi yksimie-
lisesti 7.12.2019 pitämässään 
syyskokouksessa piirin uudeksi 
puheenjohtajaksi tuusulalaisen 
Jari Immosen. 

Piirihallituksen kokoonpa-
non syyskokous päätti muut-
taa aluemalliin, jossa alueiden 
edustajien määrä perustuu alu-
een perussuomalaisten jäsen-
määriin. Aluemallin mukaisesti 
piirihallituksen jäsenet vuodelle 
2020 ovat seuraavat:
LÄNSI-UUSIMAA (Hanko, Inkoo, 
Karkkila, Kauniainen, Kirkko-
nummi, Lohja, Siuntio ja Vihti): 
Piia Aallonharja (Kirkkonummi), 
Merja Nevalainen (Lohja) ja Kari 
Rastas (Vihti).
KESKI-UUSIMAA (Hyvinkää, 
Nurmijärvi, Pornainen, Järven-
pää, Kerava ja Tuusula): Hen-
ri Perälahti (Hyvinkää), Maiju 
Tapiolinna (Nurmijärvi), Laura 
Virkkunen (Järvenpää) ja Marja 
Tammilehti (Kerava). 
ITÄ-UUSIMAA (Askola-Myrs-
kylä-Pukkila, Loviisa, Mäntsälä, 
Porvoo ja Sipoo): Håkan Mans-
ner, (Porvoo) ja Jari Hursti (Si-
poo).
ESPOO Suvi Karhu ja Jarno Ee-
rola. 
VANTAA Tomi Salin ja Markku 
Naumanen. 

Perussuomalaisten Uuden-

Uudenmaan piirille uusi 
puheenjohtaja

maan piirin väistyvä puheen-
johtaja Merja Nevalainen on-
nittelee uutta puheenjohtajaa 
Immosta:

- Jari on osoittautunut yhteis-
työkykyiseksi ja osaavaksi piiri-
hallituksen jäseneksi ja hän on 
erinomainen henkilö luotsaa-
maan Uudenmaan piiriä ja sen 
paikallisyhdistyksiä kohti kun-
tavaaleja.

Immonen kiittää kulunees-
ta vuodesta piirin väistyvää pu-
heenjohtajaa Nevalaista: 

- Merja on pitkäaikainen piirin 
aktiivi, joka on vuosien aikana 
toiminut piirissä useassa roolis-
sa mm. sihteerinä, taloudenhoi-
tajana, puheenjohtajana ja ensi 

vuonna piirihallituksen jäsene-
nä. Merjalla on vankka tieto ja 
osaaminen piirin asioissa ja on 
hienoa tehdä yhteistyötä hänen 
kanssaan edelleen.

Perussuomalaisten Uuden-
maan piiri - Sannfinländarnas 
Nylands distrikt ry on vuonna 
1997 perustettu Perussuoma-
laiset rp:n piirijärjestö, jonka jä-
seninä toimivat Uudenmaan 
alueen perussuomalaiset pai-
kallisyhdistykset. Jäsenyhdis-
tyksiä on tällä hetkellä 22 kap-
paletta. 

Perussuomalaisten 
Uudenmaan piiri 

Merja Nevalainen luovutti puheenjohtajan nuijan Jari Im-
moselle.

Kuvassa Henri Uljonen, Vesa Niskanen, Tiina Grönlund ja 
Ari Kaunisaho.

Varsinais-Suomen Perussuomalaiset järjestäytyi
VARSINAIS-SUOMEN Perus-
suomalaisten piirihallitus jär-
jestäytyi sunnuntaina Kaarinas-
sa puheenjohtaja Silvia Kosken 
johdolla. Kuntavaaleihin valmis-
tautuminen ja erityisesti nuor-
ten ja naisten aktivoiminen oli-
vat kokouksen keskeisiä aiheita. 
Puheenvuoroissa pohdittiin, 
miten nuoria ehdokkaita – niin 
miehiä kuin naisia – saataisiin 
enemmän mukaan kunnalli-

seen päätöksentekoon.
- Nuorilla on paljon raikkai-

ta ideoita ja toiveita tulevaisuu-
den suhteen. Heidän äänensä 
olisi hyvä kuulua kuntapolitii-
kassa vielä paremmin, ja mei-
dän tehtävämme on kannustaa 
heitä tulemaan mukaan vaikut-
tamaan omaa elinympäristöään 
koskeviin asioihin, toteaa Kaa-
rinan kaupunginvaltuutettu ja 
piirihallituksen jäsen Marja-Lii-

sa Kujanpää.
Piirin ensimmäiseksi varapu-

heenjohtajaksi valittiin Mikko 
Taavitsainen Nousiaisista, toi-
seksi Jyrki Åland Turusta ja kol-
manneksi Kari Kolari Oripäästä. 
Piirisihteerinä jatkaa Mikko Kan-
gasoja Raisiosta ja taloudenhoi-
tajana Juha Koski Sauvosta.

Perussuomalaisten 
Varsinais-Suomen piiri

mailto:toimitus@perussuomalaiset.fi
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Valta vaihtui Kirkkonummella

Avoimuus on politiikanteon ydin myös kunnissa

Lappeenrannan Seudun Perussuomalaiset järjestäytyi

Joensuun Perussuomalaiset koolla

KIRKKONUMMEN Perussuoma-
laiset ry (tuttavallisemmin Kir-
Peä) valitsi yksimielisesti pi-
tämässään syyskokouksessa 
yhdistyksen uudeksi puheen-
johtajaksi Aleksander Polkon. 

Myyntipäällikkönä perheyri-
tyksessä työskentelevä Polkko 
asuu Laajakalliossa perheensä 
kanssa ja hän toimii suomen-
kielisen varhaiskasvatus- ja 
opetuslautakunnan sekä palve-
lutuotannon lautakunnan vara-
jäsenenä.

Syyskokouksessa yhdistyksen 
hallituksen jäseniksi vuodelle 
2020 valittiin Jarkko Kaari, Jukka 
Ylikoski, Santtu Vainionpää, San-
na Hartikainen ja Mitra Sjöroos. 
Varajäseniksi valittiin Heinz 
Bäckström, Suvi Rauhala-Heikki-
nen, Cristian Sjöroos, Jenna Polk-
ko ja Mikko Elfving. Joukkoon 
valikoitui ilahduttavan paljon 
uusia tekijöitä ja toisaalta koke-
neita konkareita.

Aleksander Polkko kiittää tois-
ta vuotta yhdistyksen puheen-
johtajana toimivaa Piia Aallon-
harjaa kovasta työstään KirPeän 
hyväksi ja yhdistyksen histori-
an parasta tulosta vuoden 2019 
eduskuntavaaleissa. 

- Näinä vuosina Piia on osoit-
tautunut kovaksi ja osaavaksi 
työmyyräksi ja vienyt yhdistys-
tämme eteenpäin innokkaalla 
otteella. Yhteistyö Piian kanssa 
tulee jatkumaan valtuustoryh-

män ja Perussuomalaisten Uu-
denmaan piirin kautta, jonka 
hallituksen jäsenenä Piia toimii, 
kehuu Polkko.

Uudelle puheenjohtajalle löy-
tyy vahva tuki väistyvältä pu-
heenjohtajalta. 

- Vaikka Aleksander onkin ol-
lut vasta vähän aikaa yhdistyk-
sen ja KirPeän hallituksen jäsen, 
niin hän on osoittautunut vas-
tuulliseksi henkilöksi, jolta hoi-
tuu hommat. Seuraava suuri 
rutistus on kuntavaalit ja Alek-
sander on erinomainen henki-
lö luotsaamaan yhdistystä koh-
ti kuntavaalivoittoa, kannustaa 
Aallonharja.

- Kuntavaaleihin valmistautu-
minen on jo aloitettu ja tapah-
tumia sen tiimoilta on tulos-
sa ensi vuonna runsaasti. Nyt 
on aika miettiä mitä SINÄ voisit 
tehdä Kirkkonummen hyväksi 
ja lähteä Kirkkonummen Perus-
suomalaisten kuntavaalieh-
dokkaaksi toteuttamaan Kirk-
konummesta Suomen paras 
kunta, hehkuttaa Polkko.

Kirkkonummen Perussuoma-
laiset ry on vuonna 2008 perus-
tettu puolueen paikallisyhdis-
tys. Yhdistys on tullut tutuksi 
vuosien varrella yhteistyökyvys-
tään yli puoluerajojen ja asia-
lähtöisestä poliittisesta toimin-
nastaan.

Kirkkonummen Perussuomalaiset 

PÄÄTÖSTEN avoimuus on de-
mokratian tae. Julkisuus vai-
keuttaa ns. poliittista suhmu-
rointia. Äänestäjätkään eivät 
pidä siitä, että eri kokouksis-
sa pykäliä käsitellään salaisina. 
Heille voi syntyä tunne, että ar-
veluttavia päätöksiä juntataan 
pienissä piireissä tai hyväveli-
verkostoin eikä äänestämällä 
voikaan vaikuttaa. 

 Yhdenkin äänestäjän epäily 
demokratiaan on luottamusyh-
teiskunnan kannalta valitetta-
vaa. Tämän vuoksi luottamus-
henkilöiden tulisi aina edistää 
mahdollisimman avointa pää-
töksentekoa. Päätöksenteko-
prosessien seuraamisen pitää 
olla kaikille halukkaille mah-
dollista. 

LAPPEENRANNAN Seudun Pe-
russuomalaiset ry:n vuoden 
2020 hallitus on pitänyt järjes-
täytymiskokouksensa.

Yhdistyksen puheenjohtaja-
na jatkaa Kai Karhukorpi. Jär-
jestäytymiskokouksessa 1. va-

rapuheenjohtajaksi valittiin 
Sami Behm, 2. varapuheenjoh-
tajaksi Mari Ruotsalainen ja sih-
teeriksi Timo Laitinen.

Hallituksen muut jäsenet 
ovat Pekka Kurvi, Jesse Suoma-
lainen, Ari Hooman, Markku Pa-

pinniemi, Hannes Ruokokoski, 
Ville Härkönen, Vesa Riihelä ja 
Tarja Saareks.

Lappeenrannan Seudun
Perussuomalaiset

JOENSUUN Perussuomalaisten 
järjestäytymiskokouksessa va-
littiin yhdistyksen toimihenki-
löt vuodelle 2020.

Puheenjohtajana toimii Esa 

Härkönen, varapuheenjohta-
jana Kari Surakka, sihteerinä 
Outi Mara, taloudenhoitajana 
Visa Redsven ja tapahtumavas-
taavana Eero Bogdanoff. Muita 

hallituksen jäseniä ovat Teemu 
Arponen, Veijo Oinonen, Raija 
Tofferi ja Esko Parkkonen.

Joensuun Perussuomalaiset

Piia Aallonharja luovutti puheenjohtajan tehtävät Aleksan-
der Polkolle.

Janakkalan Perussuomalaisten hallituksen jäsenet Jouni Huus-
ko, Samuli Vesioja, Hannu Hoffrén, Sini Pajukangas ja Matti 
Rytilahti. Kuva: Upe Poutiainen

Hallituksen järjestäytymiskokoukseen osallistuneita yhdistyksen jäseniä. Kuva: Jari Nalli

Hämeen piirin henkilövalinnat
PERUSSUOMALAISTEN Hä-
meen piiri piti vuoden 2020 jär-
jestäytymiskokouksensa Haus-
järvellä. Kokouksessa valittiin 
mm. varapuheenjohtajisto, ta-
loudenhoitaja ja piirin sihteeri. 

Piirin 1. varapuheenjohtaja 
on Tuija Kosonen (Orimattila), 
2. varapuheenjohtaja Kari Suo-
malainen (Riihimäki) ja 3. vara-
puheenjohtaja Mirja Kalliosaari 

(Sysmä). Taloudenhoitajana toi-
mii Päivi Granlund (Lahti) ja pii-
risihteerinä Samuli Vesioja (Ja-
nakkala). 

Perussuomalaisten Hämeen 
piirin puheenjohtaja Antti Sal-
minen (Loppi) valittiin jo aiem-
min piirin syyskokouksessa Hä-
meenlinnassa.

Perussuomalaisten Hämeen piiri

Kuvassa Tuija Kosonen, Antti Salminen, Päivi Granlund, Kari 
Suomalainen, Samuli Vesioja ja Mirja Kalliosaari.

 Jokainen salaisena käsitel-
ty kokouspykälä on naula ai-
don demokratian arkussa. Asian 
mahdollinen epämiellyttävyys 

ei ainakaan tulisi olla peruste 
pykälän salaamiselle. 

 
Janakkalan Perussuomalaiset

Etelä-Pohjanmaan piiri järjestäytyi Alavudella 
PERUSSUOMALAISTEN Etelä-
Pohjanmaan piiri piti järjestäy-
tymiskokouksensa Alavudella. 

Piirin 1. varapuheenjohtajaksi 
valittiin Asko Salminen Laihial-
ta, 2. varapuheenjohtajaksi Ta-
pio Pihlaja Kauhajoelta ja 3. va-
rapuheenjohtajaksi Päivi Karppi 
Vaasasta. Piirisihteerinä jatkaa 
Petri Saunamäki Ilmajoelta, ta-

loudenhoitajana Mikael Ö Vaa-
sasta ja tiedottajana Juha Ranta-
la Vaasasta. 

Piirin syyskokous valitsi jo vii-
me vuoden puolella Anne Mato-
kankaan Alajärveltä uudelleen 
piirin puheenjohtajaksi. Piirin 
työvaliokuntaan valittiin tälle 
vuodelle puheenjohtajiston li-
säksi Jorma Varpula Kurikasta, 

Jorma Rantala Isojoelta, Hannu 
Akkanen Ilmajoelta, Tero Juu-
pajärvi Lapualta ja Martti Alkula 
Jalasjärveltä. 

Poliittisen tilannekatsauksen 
piti kansanedustaja Juha Mä-
enpää.

Perussuomalaisten 
Etelä-Pohjanmaan piiri
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Ylivieskan yhdistykselle 
uusi puheenjohtaja 

Satakunnan PS-Nuoret kokoontui

Riistakeittoa ja kansanedustajia Tampereella

Pirkanmaan PS järjestäytyi

YLIVIESKAN seudun Perussuo-
malaiset olivat koolla syysko-
kouksen merkeissä lauantai-
na 23.11.

Kokousta voisi luonnehtia 
jopa historialliseksi, sillä yhdis-
tystä seitsemän vuotta luotsan-

nut Tarmo Hirvelä siirtyi sivuun 
puheenjohtajan paikalta ja ve-
tovastuun ottaa Maria Sorvisto. 
Onnittelut Marialle valinnasta!

Ylivieskan 
Perussuomalaiset

SATAKUNNAN Perussuomalai-
set Nuoret piti syyskokouksen-
sa. Kokouksessa mm. valittiin 
vuoden 2020 hallitus.

Yhdistyksen puheenjohtajak-
si valittiin yksimielisesti Toni Ja-
lonen. Hallituksen varsinaisiksi 
jäseniksi valittiin 15-vuotias To-

pias Salminen ja 22-vuotias Ville 
Roth. Hallituksen varajäseniksi 
valittiin 16-vuotias Matti Sjö-
holm ja 18-vuotias Oskari Eko-
nen. Kaikki valitut ovat Porista. 

Satakunnan PS-Nuoret

TAMPEREEN Perussuomalais-
ten valtuustoryhmä järjesti jou-
lukuun perinteisen riistakeit-
totarjoilun Tammelantorilla. 
Tarjoilu sekä paikalla olleet pir-
kanmaalaiset kansanedustajat 
Veijo Niemi, Sakari Puisto, Sami 
Savio ja Veikko Vallin höystet-
tynä Vaasan vaalipiiristä Kaus-
tiselta vierailemassa olleella 
kansanedustaja Mauri Peltokan-
kaalla vetivät torin täyteen vä-
keä. 

Pitkään toiminnassa mukana 
olleiden aktiivien mukaan ihmi-
siä tuli perinteiseen keittotarjoi-
luun ennätyksellisen paljon. Pe-
russuomalaisen sanoman lisäksi 
paikalle tulleille lähti kotiin mu-
kaan kotimaisia porkkanapus-
seja. Perusporkkanoita jaettiin 
syksyn mittaan myös muissa 
Tampereella pidetyissä torita-
pahtumissa ja niiden suosio on 
siitä alkaen vain kasvanut. 

 Illalla Tampereen yhdistys ja 
Pirkanmaan piiri kokoontui-
vat vielä Teiskon Maisansaloon 
viettämään yhteistä pikkujou-
lua. Ilta alkoi tunnelmallisella 

PIRKANMAAN Perussuomalai-
set piti järjestäytymiskokouk-
sensa Tampereella. Aiemmin 
valitun piirin puheenjohtajan li-
säksi päätettiin muista luotta-
mustehtävistä vuodelle 2020. 
Puheenjohtajana jatkaa kol-
matta kauttaan Harri Vuorenpää 
Pirkkalasta.

Muita luottamustehtäviin va-
littuja ovat: 1. varapuheenjohta-
ja Kirsi-Maarit Asplund (Tampe-
re), 2. varapuheenjohtaja Janne 

Kähkönen (Kangasala), 3. vara-
puheenjohtaja Sami Kymäläinen 
(Orivesi), piirisihteeri ja talou-
denhoitaja Henri Häkkilä (Tam-
pere), vaalipäällikkö Sirpa Tup-
purainen (Tampere) ja tiedottaja 
Antti Moisander (Tampere). Li-
säksi piirin työvaliokuntaan va-
littiin Panu Koski (Ylöjärvi) ja Ma-
ria Nikupaavo (Tampere).

Perussuomalaisten 
Pirkanmaan piiri

LOHJA
Lohjan Perussuomalaisten kun-
tavaalistartti käynnistyy tiis-
taina 4.2. klo 18-20 Apuome-
nan järjestötila Puna-Kanelissa, 
Suurlohjankatu 21-23 A, Lohja. 
Mietitkö, että sinustako kunta-
päättäjä? Tule keskustelemaan 
asiasta ja kuuntelemaan nykyis-
tä kuntapäättäjää, kansanedus-
taja Riikka Slunga-Poutsaloa 
sekä muita Lohjan Perussuo-
malaisten edustajia. Seuraa-
vat kuntavaalit käydään huh-
tikuussa 2021 ja ehdokashaku 
on käynnistynyt. Lohjan Perus-
suomalaiset tavattavissa myös 
lauantaina 29.2. klo 10-13 Loh-
jan torilla.
 
HÄMEENLINNA
Jäsentapaaminen sunnuntai-
na 9.2. klo 16-18 Raatihuoneel-
la valtuustosalissa. Kahvitte-
lun ohessa katsaus paikalliseen 
ja valtakunnalliseen politiik-
kaan, puhujina kansanedusta-
ja Lulu Ranne ja pj. Teppo Turja. 
Keskustelua erityisistä tarpeis-
ta kaupunginosissa ja pitäjis-
sä. Paikallisyhdistyksen toimisto 
on muuttanut Raatihuoneen-
kadulta Kantolaan osoitteeseen 
Vanajantie 5. Asukas- ja jäsen-
tapahtumia järjestetään kah-
viloissa ja toreilla. Ilmoitukset 
FB-sivulla Kanta-Hämeen Perus-

suomalaiset.

ORIMATTILA
Jo perinteeksi muodostuneet 
tupaillat järjestetään keskiviik-
kona 12.2. ja 26.2. klo 18-21 Ori-
mattilan keskustassa järjestö-
tuvalla osoitteessa Rantatie 2. 
Tervetuloa tapaamaan Orimat-
tilan Perussuomalaisten jäseniä 
sekä keskustelemaan ajankoh-
taisista asioista kahvin äärellä.

SYSMÄ
Sysmän Perussuomalaisten ja 
Päijät-Hämeen PerusNaisten 
keskustelutilaisuus pidetään 
lauantaina 15.2. klo 11 alka-
en Konditoria-Kahvila Kulmas-
sa, Sysmäntie 46. Luvassa va-
paamuotoista keskustelua niin 
valtakunnallisiin aiheisiin kuin 
kuntapolitiikkaankin liittyen. 
Mukana kansanedustaja Lulu 
Ranne, perusnaisia sekä paikal-
lisyhdistyksen aktiiveja. Tilai-
suus on kaikille kiinnostuneille 
avoin. Tervetuloa juttelemaan. 
Kahvitarjoilu.

SULKAVA
VAALIT 2021. Ensimmäinen ta-
pahtuma järjestetään ravintola 
Muikkukukossa Sulkavalla lau-
antaina 15.2. klo 12-16. Tervetu-
loa kuuntelemaan, mitä kerrot-
tavaa on kansanedustajillamme 

KOTKA
Kotkan Perussuomalaisten pu-
heenjohtajana jatkaa Arttu-Pet-
teri Klami. Hallituksen jäsenik-
si valittiin Samuli Sibakoff, Jani 
Paananen, Ari-Pekka Klami, Heljä 
Halinen, Kimmo Viitanen ja Soi-
le Suursoho. 

LAITILA
Laitilan Perussuomalaiset piti 

PS KOKOUKSET & TAPAHTUMAT

PS NIMITYKSIÄ
sääntömääräisen syyskoko-
uksensa, jossa Timo Rantanen 
valittiin jatkamaan yhdistyk-
sen puheenjohtajana vuodelle 
2020. Hallitukseen valittiin Lea 
Vainiotalo, Ari Lehtonen ja Pasi 
Toivola.

PIRKANMAAN PS-NUORET
Pirkanmaan Perussuomalai-
set Nuoret pitivät järjestäyty-
miskokouksensa, jossa 1. vara-
puheenjohtajaksi valittiin Olavi 
Saarelainen Lempäälästä ja 2. 

varapuheenjohtajaksi Tomer 
Souranto Tampereelta. Sihtee-
riksi valittiin Riina Kivistö Lem-
päälästä, tiedottajaksi Iisak Selin 
Sastamalasta, toiminnanjohta-
jaksi Antti Kovanen Tampereel-
ta, viestintävastaavaksi valittiin 
Matias Rantala Lempäälästä, jä-
senvastaavaksi Auri Siika-aho 
Lempäälästä ja ryhtiliikevastaa-
vaksi Lauri Hokkanen Tampe-
reelta.

Ano Turtiaisella ja Jani Mäkelällä 
ja mitä perussuomalaisuus ny-
kyään merkitsee. Mukana ovat 
myös muiden muassa paikal-
listen PS-nuorten ja PS-naisten 
edustajat sekä piirihallituksen 
puheenjohtaja Pekka Laitinen. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

TURENKI
Tervetuloa Janakkalan Perus-
suomalaisten tupailtaan sun-
nuntaina 23.2. klo 13-15 Club 
Paratiisiin, Kauppakuja 1. Tu-
pailloissa keskustellaan ren-
nolla otteella niin politiikasta 
kuin muistakin keskustelijoi-
ta askarruttavista ajankohtaisis-
ta asioista kahvittelun lomas-
sa. Menossa on mukana sekä 
paikallispoliitikkoja että vierai-
lijoita muilta paikkakunnilta. 
Jokainen Janakkalan Perussuo-
malaisista kiinnostunut on tu-
pailtaan lämpimästi tervetul-
lut. Vierainamme puoluesihteeri 
Simo Grönroos ja kansanedusta-
ja Veikko Vallin. Vapaa pääsy.

PERUSSUOMALAISET 
NUORET
Perussuomalaiset Nuoret pi-
tävät ylimääräisen yhdistyk-
sen kokouksen 29.2.2020 Holi-
day Club Tampereen Kylpylässä, 
Lapinniemenranta 12, 33180 
Tampere, klo 10 alkaen. Esitys-
listalla sääntömuutos sekä toi-
minnantarkastajan valinta vuo-
delle 2019.

Karhukorpi valittiin Kymen piirin 
uudeksi puheenjohtajaksi
PERUSSUOMALAISTEN Ky-
men piiri ry piti sääntömääräi-
sen syyskokouksen Lappeen-
rannassa.

Piirin puheenjohtajana neljä 
vuotta toiminut Ilpo Heltimoi-
nen väistyi pois puheenjohtajan 
tehtävistä ja uudeksi puheen-
johtajaksi vuodelle 2020 valit-
tiin Kai Karhukorpi Lappeenran-
nasta.

Perussuomalaisten 3. varapu-
heenjohtaja kansanedustaja 
Juho Eerola toi puolueen tervei-
set kokoukselle ja kansanedus-
taja Jani Mäkelä toi eduskunta-
ryhmän kuulumiset sekä kertoi 
puolueen vaihtoehtobudjetista. 

Kymen piirin 1. varapuheen-
johtajaksi sekä koulutusvas-
taavaksi valittiin Päivi Sivenius 
Rautjärveltä, 2. varapuheenjoh-

tajaksi sekä mediavastaavak-
si valittiin Arttu-Petteri Klami 
Kotkasta ja 3. varapuheenjoh-
tajaksi sekä tapahtumavastaa-
vaksi Sami Behm Lappeenran-
nasta. Piirisihteerinä toimii Leo 
Lindström Kouvolasta ja talou-
denhoitajana Auli Kangasmä-
ki Lappeenrannasta. Maakun-
tavastaaviksi valittiin Markku 
Papinniemi (Etelä-Karjala) sekä 
Janne Nyholm (Kymenlaakso). 
Piirin vaalipäälliköksi valittiin 
Peter Muurman Haminasta. Ky-
men piirin puheenjohtajana 
on viime vuoden puolella valit-
tu Kai Karhukorpi Lappeenran-
nasta.

Perussuomalaisten 
Kymen piiri

takkatuvalla ja Näsijärven ran-
nalla lämmenneellä savusau-
nalla. Myöhemmin siirryttiin ra-
vintolan puolelle nauttimaan 
runsaasta jouluruokailusta ja 
ohjelmasta. Pikkujouluväkeä 
viihdytti lauluilla Emilia Ranta-
salo säestäjänään Katariina Oja. 
Perinteisiin jouluisiin yhteislau-
luihin porukan johdatti niin juh-
lassa kuin torilla laulava ja lau-
lattava perussuomalaisaktiivi 
Jouko Salo. 

Puheenvuorot ja tervehdyk-

set kuultiin Tampereen Perus-
suomalaisten puheenjohtajalta 
Kirsi-Maarit Asplundilta, Pirkan-
maan piirin puheenjohtajalta 
Harri Vuorenpäältä sekä kansan-
edustajilta Vallin ja Peltokangas. 
Perussuomalaisesta kiltteydestä 
oli ilmeisesti kuultu Korvatun-
turilla saakka, sillä juhlaväen yl-
lätti myös itse joulupukki, joka 
tonttuineen jakoi lahjat.

Tampereen Perussuomalaiset
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Perussuomalaisten 
puolueneuvoston kokous 
pidetään 6.6.-7.6.2020 Rovaniemellä, 
Lappiareenalla, Hiihtomajantie 6, Rovaniemi

Perussuomalainen 2/2020 
i lmesty y 2.3.2020 
Aineistot  ja  lehtit i laukset 
vi imeistään 18.2.2020

PUOLUEKOKOUKSIEN välisinä vuosina kokoontuva sääntö-
määräinen puolueneuvoston kokous pidetään tänä vuonna 
kaksipäiväisenä Rovaniemellä.
 
KOKOONNUMME yhdessä puhumaan politiikkaa ja käsittele-
mään yhdessä Sinun - arkipäivän osaajan - kanssa mm. kunta-
vaaliohjelmaamme. Tule Sinäkin mukaan rakentamaan yhdes-
sä perussuomalaista kuntavaaliohjelmaa ja sitä kautta kohti 
menestyksekästä kuntavaalitulosta.

KAIKKI jäsenemme ovat tervetulleita puolueneuvoston koko-
ukseen Rovaniemelle! Jokaisella jäsenellä on puhe- ja esitys-
oikeus tässä kokouksessa. Pidäthän huolen, että jäsenmaksu-
si on maksettu.

VIETÄMME myös lauantain kokouspäivän jälkeen iltajuhlaa.
Ilmoittautumissivusto ja tarkempi ohjelma kokoukseen ava-
taan lähiaikoina puolueemme kotisivuille.

Majoituksia varten meillä on perussuomalaisten 
oma kiintiö seuraavissa hotelleissa:

Scandic Rovaniemi City, Koskikatu 23, puh. 016 460 6000, 
rovaniemicity@scandichotels.com

Scandic Pohjanhovi, Pohjanpuistikko 2, puh. 016 465 4014, 
s-posti: sales.finland@scandichotels.com

Varaukset Scandic Rovaniemi City ja Scandic Pohjanhovi voi teh-
dä tunnuksella BPER050620, nettisivuilla, puhelimitse tai säh-
köpostilla hotellin myyntipalvelusta, yllä olevia yhteystietoja 
käyttämällä.

City Hotel, Pekankatu 9, puh. 016 330 0111, hotel@cityhotel.fi

Santa Claus Holiday Village, Tähtikuja 2, puh. +358 40 159 3811, 
sales@schv.fi

Hotelli Aakenus, Koskikatu 47, puh. 016 342 2051, hotelli.aake-
nus@co.inet.fi 

Ounasvaaran Lakituvat, Hiihtomajantie 8, puh. 016 311 485, sa-
fartica@safarartica.com

Artic Light Hotel, Valtakatu 18, puh. 020 171 0100, sales@
arcticlighthotel.fi

HOTELLIKIINTIÖT on varattu Perussuomalaiset-koodilla ja kiin-
tiövaraukset päättyvät 4.5.2020, jonka jälkeen ne vapautuvat 
normaaliin myyntiin. Jokainen kokousmajoittuja varaa ja mak-
saa itse majoituksensa.

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

All female -hallitus ja itsenäisyyspäivä Oulussa

Venäjällä ei ole totuttu poliittiseen vapauteen

TÄMÄNHETKISEN kannatuksen 
mukaan punamultapuolueiden 
(kepu+sdp) yhteenlaskettu kan-
natus on pienempi kuin suu-
rimman oppositiopuolueen. All 
female -hallitus varmistaa jos ei 
muuta niin sen, että poliittinen 
polarisaatio kasvaa. Hallitus on 
niin vasemmalla, niin vihreä ja 
niin feministinen, että paineet 
kepussa ovat kovat hallituksen 
hajottamiseksi, etenkin jos ja 
kun kannatusluvut edelleen las-
kevat. Poliittinen järjestelmä on 
voimakkaassa turbulenssissa.

PS:lla on tuhannen taalan 
paikka. Suomalaisessa poliitti-
sessa järjestelmässä maaginen 
30 prosentin raja ylittynee seu-
raavissa valtiollisissa vaaleissa. 

Muutama huomio itsenäi-
syyspäivän ”mielenosoituksis-
ta” Oulussa. Kansallismielisten 

VENÄJÄLLÄ ei ole eduskunnas-
sa eli duumassa poliittista op-
positiota, joka ehdollistaisi val-
lassa olevan Yhtenäinen Venäjä 
-puolueen vallankäytön ja tar-
joaisi kansalaisille vaihtoehtoja. 
Maassa ei ole myöskään vapaita 
vaaleja, koska kaikissa vaaleis-
sa opposition osallistuminen es-
tetään jo etukäteen hylkäämällä 
opposition ehdokkaiden aset-
telu syyllä taikka toisella. Lisäksi 
nykyistä Vladimir Putinin valtaa 
on jatkettu vaaleista toiseen. 

Venäjän vallankäyttöön kuu-
luu tiedotusvälineiden kahlitse-
minen. Vapaat tiedotusvälineet 
on joko väkisin lakkautettu, tai 
ne on otettu käytännössä val-
tion haltuun. Vapaaseen uuti-
sointiin pyrkineitä toimittajia 
ovat kohdanneet myös väki-
valtaiset kuolemat, joiden oi-
keudellinen selvittely on jäänyt 
epäselväksi. Tämä vaikuttaa uu-
tisointien sisältöön.

Nykyaikainen tiedonvälitys 
on ollut selkeä ongelma Venä-
jän valtaapitäville. Internetin va-
pautta on pyritty rajoittamaan 
rekisteröitymispakoilla ja Venä-
jä pyrkii luomaan Kiinan tapaan 
oman valvotun verkkonsa. 

Venäjän valtaapitävät ovat ko-
keneet myös kansalaisjärjestöt 
itselleen vaarallisiksi. Kansainvä-
listä toimintaa harjoittavat jär-
jestöt tai vapaata tiedonväli-
tystä tekevät yhdistykset pitää 
rekisteröidä länsimaisiksi agen-
teiksi. Tämä merkitsee näille jär-
jestöille erikoistarkkailua, yl-
lätystarkastuksia ja toiminnan 
rajoittamisia. 

Oppositio toimii käytännös-
sä vain ajoittain kadulla. Miele-

soihtukulkue marssi arvokkaas-
ti Intiön hautuumaan sankari-
haudoille. ”Oulu ilman natse-
ja” -mielenosoittajat poliisi oli 
paimentanut mellakka-aitojen 
taakse kaupungintalon eteen. 
Kun kansallismielisten kulkue 
ohitti kaupungintalon niin ”an-
tifasistien” käytös sai useimmat 

tapahtumaa sivusta seuranneet 
kaupunkilaiset pudistelemaan 
päätään. Aidan takaa kuului 
huutoja ja suoranaisia uhkauk-
sia. Kansallismieliset marssivat 
hiljaa ja arvokkaasti ohi möli-
nän. Pisteet heille.

Kari-Matti Laaksonen, Oulu

nilmaisuja sallitaan, jos ne eivät 
ole poliittista vapautta vaativia. 
Poliittiset mielenilmaisut tukah-
dutetaan kovin ottein. Niiden 
johtajat pidätetään päiviä en-
nen kokoontumisia ja mielenil-
maisuista mellakkapoliisi raahaa 
näyttävän kovaotteisesti vä-
hintään kymmeniä osanottajia 
muutaman päivän pidättämis-
tä varten. Siitä pidetään huol-
ta, että kovat otteet näkyvät te-
levision uutiskuvissa niin idässä 
kuin lännessä.

Venäjä ei ole kansainvälisen oi-
keuden mukaan oikeusvaltio. 
Tähän on yleensä tyydytty län-
nessä itsestäänselvyytenä. Län-
nen mitta tuli kuitenkin täyteen 
Ukrainan kohdalla. Krimin röyh-
keä valtaus peitearmeijan väli-
tyksellä ja sodan aloittaminen 
Itä-Ukrainassa johtivat Venäjän 
eristyksiin. Venäjään kohdistet-
tiin talouspakotteita ja Venäjän 
johto kutsutaan kansainvälisten 
neuvottelupöytien ääreen vain 
rajoitetusti. Tästä on luonnolli-
sesti sekä taloudellista että po-
liittista haittaa Venäjälle.

Suomi on pyrkinyt kasvatta-
maan mainettaan Venäjän ym-

märtäjänä. Suomi esiintyy kan-
sainvälisesti jonkinlaisena 
Venäjä-yhteyksien ylläpitäjä-
nä ja välittäjänä. Suomea kiite-
tään tästä muodollisen kohteli-
aasti. Todellinen arvostus ehkä 
kuitenkin puuttuu. Suomi muis-
tetaan suomettumisen ajasta ja 
meitä tarkkaillaan kaiken aikaa, 
olemmeko siitä päässeet vai vä-
lähtääkö Moskovan kortti pelis-
sämme aina silloin tällöin. Meillä 
puhutaan edelleen ajoittain jäl-
kisuomettumisen ilmiöistä, eikä 
suinkaan aina suotta.

Venäjän poliittisen vallan pai-
kalleen niittaaminen perustuu 
poliittisen vallan ja taloudellisen 
vallan tasapainoon. Taloudelli-
nen valta on saanut vapaat kä-
det toimia, jos se ei ole ryhtynyt 
poliittiseksi vaikuttajaksi tai op-
position tukijaksi. Venäjän rajoi-
tetusta vallasta ovat taloudelli-
sesti hyötyneet sekä poliittiset 
vallanpitäjät että liikemiehet. Ta-
loudellisen ja poliittisen vallan 
yhteen nivoutuminen on tunne-
tusti vaarallista demokratialle. 

Venäjän seuraava demokrati-
soitumisen mahdollisuus auke-
aa tulevien presidentinvaalien 
yhteydessä. Presidentti Putin on 
melko avoimesti vihjaillut syr-
jään vetäytymisestä seuraavien 
presidentinvaalien yhteydessä. 
Mielenkiintoista on nähdä, ky-
keneekö Venäjä vihdoin vapaa-
seen ja avoimeen poliittiseen 
järjestelmään, vai suoritetaan-
ko vallanvaihto perinteiseen ta-
paan, eli yksinvaltias vaihdetaan 
toiseen poliittisen järjestelmän 
sisällä.

Lasse Koskinen, Lahti
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Turvallisesti tuleviin päiviin
MAAILMA ympärillämme on 
monien myllerryksien kourissa 
näin vuoden alussa sitä tarkas-
tellessamme. Siksi tarvitsemme 
lujaa kiintopistettä kulkiessam-
me tuntematonta tulevaisuutta 
kohti päivä päivältä eteenpäin. 
Mutta kaiken epävarmuutem-
me ja tulevaisuudenpelkomme 
keskellä psalmikirjoittaja ker-
too meidän Taivaallisen Isäm-
me olevan niin suuren, että hä-
nen valtasuuruutensa ulottuu 
kaikkeen maassa ja aina taivait-
tenkin ylitse. Turhaan ei psal-
mirunoilija sanokaan katselles-
saan Jumalan taivasta ja hänen 
sormiensa tekoa, kuuta ja täh-
tiä, jotka hän on luonut, että 
mikä on ihminen, että sinä hän-
tä muistat, tai ihmislapsi, että 
pidät hänestä huolen?

Edelleen psalmintekijä jatkaa 
meidän ihmisten ainutlaatui-
sesta osasta ja arvosta: ”Ja kui-
tenkin Sinä Jumala teit ihmi-
sestä lähes jumal´olennon, Sinä 
seppelöitsit hänet kunnialla ja 
kirkkaudella; panit hänet hal-
litsemaan kättesi tekoja, asetit 
kaikki hänen jalkainsa alle. Her-
ra, meidän Herramme, kuin-
ka korkea onkaan sinun nimesi 

kaikessa maassa!”
Vain tässä on meidän mah-

dollisuutemme kaikkien pel-
kojemme ja pimenevän maail-
manajan keskellä.  Aivan kuten 
Siionin virressä veisaamme: ”Ih-
minen, joka toivoisit saava-
si lohdutuksen, sen saada voit, 
jos uskoisit Sanasta lunastuk-
sen. Näin omatunto levon saa ja 
rauhan sydämeesi – vain muis-
ta ristinkuolemaa ja työtä Jee-
suksen.”

Kristillistä uskoamme ei ai-
noastaan meidän aikanam-
me yritetä tehdä turhaksi mo-
nin tavoin, vaan niin on tehty 
ennenkin. Niinpä kun Ranskan 
vallankumouksen aikana koros-
tettiin erityisesti järkeä, perus-
tettiin myös uusi uskonto, joka 
kuitenkaan ei ottanut menes-
tyäkseen. Sen perustaja kysyi-
kin eräältä piispalta, mitä asian 
hyväksi olisi tehtävissä? Piis-
pa vastasi Jeesuksen Kristuk-
sen ristiinnaulitun ja nousseen 
ylös uskonsa tähden; koettakaa 
te tehdä oman uskonne hyväk-
si jotain samanlaista. Niinpä vir-
sirunoilija osuu naulankantaan: 
”Kun juonittelut järkesi ja vihol-
lisen ansa ohjaavat ohi Herrasi 

ja rauhan antamansa, niin sano 
sydämellesi, on suuri armon 
voima ja Herran sana lujempi 
kuin syyllisyyden soima.”

Tässä on meidän turvamme ja 
pelastuksemme aikojen vaih-
telussa. Ainoa pelastava op-
pimme: Jeesus Kristus. Luther 
sanoo sen Vähä katekismukses-
sa niin kuin sen olemme oppi-
neet: ”Minä uskon, että Jeesus 
Kristus, totinen Jumala, Isäs-
tä iankaikkisuudessa syntynyt, 
ja myös totinen ihminen, synty-
nyt neitsyt Mariasta, on minun 
Herrani, joka on lunastanut mi-
nut, kadotetun ja tuomitun ih-
misen, ostanut ja voittanut mi-
nut vapaaksi kaikista synneistä, 
kuolemasta ja perkeleen val-
lasta, ei kullalla eikä hopealla, 
vaan pyhällä, kalliilla verellään 
ja viattomalla kärsimisellään ja 
kuolemallaan; että minä olisin 
hänen omansa. Tämä on var-
masti totta.”

Ja vielä varmemmaksi vakuu-
deksi Heprealaiskirjeessä va-
kuutetaan: ”Jeesus Kristus on 
sama eilen, tänään ja ikuisesti.”

Anssi Joutsenlahti
rovasti

ERITYISEN ikäsyrjivä lausunto jul-
kisuuteen: Hypon pääekonomis-
ti Juhana Brotherus arvioi, että vä-
estön ikääntyminen leikkaa jopa 
prosentin Suomen talouskas-
vusta vuosittain (MT 17.1.2020). 
Työeläkeläiset ovat sukupolviso-
pimuksen mukaan elämisensä 
ansainneet.

Huoltosuhteen kauhistelu säi-
käyttää varsinkin nuorempaa 
polvea ja asettaa heille tarpeet-
toman taakan ja pelon. Tilanne 
on kuitenkin Eläketurvakeskuk-
sen asiantuntijoiden mukaan hal-
linnassa. He ovat aikanaan, kun 

työeläkelaki 60-luvun alussa laa-
dittiin, ottaneet myös paljon pu-
hutut suuret ikäluokat huomi-
oon, olihan tämä sotaveteraanien 
lapsikatras jo ajat sitten rekiste-
röity.

Kaikenlainen kauhistelu medi-
assa on siis yliampuvaa. Synty-
vyyden lasku ei useista huolikir-
joituksista huolimatta aiheuta 
pikaista ongelmaa, kertoo työelä-
keyhtiö Ilmarisen johtaja Jaakko 
Kiander (AL 28.4.2018). Vaikutuk-
set tuntuvat vasta vuodesta 2050 
eteenpäin, jos syntyvyys ei palau-
du aikaisempien vuosien tasolle.

Myös tuottavuus kasvaa histori-
aan peilaten. Automaation ja di-
gitalisaation lisäksi uutta reserviä 
löytyy työhyvinvoinnin kehityk-
sestä, työurien pidennyksestä ja 
syrjäytymisen torjunnasta sekä 
työperäisestä maahanmuutosta.

Sosiaali- ja terveysministeriö on 
myös aloittanut työeläkelaitosten 
rahastojen tuottavuuskampan-
jan niiden kilpailua kehittämällä. 
Asiantuntijoiden mielestä huol-
tosuhde on hallinnassa myös pit-
källä aikavälillä.

Esko Järvenpää, Jämsä

SILAKALLE kelpaa syötiksi pelk-
kä koukku, joten silakat ovat var-
sin suvaitsevia kaloja. Silakka ja 
silli ovat geneettisesti sama kala 
sillä erolla, että silli kasvaa isom-
maksi johtuen runsaammasta ra-
vinteiden saannista. Facebookin 
silakkaryhmässä muutama sil-
li koettaa johtaa ryhmää älyllisel-
lä hienostolyriikalla, vaikka älyl-
lisyys on jokaisella sisäsyntyistä. 
Älyä tarvitaan sen sijaan tosiasi-
oiden esittämiseen populistisel-
la tavalla. Tosiasiallinen populismi 
tarttuu mutta äly ei. 

Poliittista vaihtoehtoa silakat ei-
vät mihinkään tarjoa, sillä verkot-
tamisen tähtäimessä ovat vain 
ja ainoastaan perussuomalaiset. 
Kovin olivat laihoja Inkoon Barö-
sundinkin sillalta ongitut silakat, 
ja kun silakoille tarjosi kokonais-
ta koukkujen letkaa mato-ongen 
tapaan, sai kerralla useamman 
saaliiksi. Nyt sekin jokavuotinen 
silakkahuvi on kielletty. Barösun-
dinkin silta on rauhoitettu, ei il-
meisesti silakan vuoksi, vaan sik-
si, että silakatkin ovat nykyään 
väärää mieltä. 

Silakoiksi kutsuttu ryhmä pe-
rustettiin samoihin aikoihin, kun 
ryhmä nimeltä ”Perussuomalai-
set matkalla pääministeripuolu-
eeksi” bannattiin. Ilmeisesti juuri 
silakoiden parvi oli asialla, sillä si-
lakat ovat äkänneet sen, että kun 
tarpeeksi moni kantelee, niin tu-
lee bannia ja vasemmiston netti-
poliisi komppaa, koska perussuo-
malaiset.

Silakkaliike on huolissaan niin 
sanotun äärioikeiston noususta 
ja sanoo vastustavansa rasismia, 
mutta rasismin vastustaminen on 
samanlainen veteen piirretty vii-
va kuin ilmastonmuutoksenkin 
vastustaminen. Erilaisten ääri-il-
miöiden esiintyminen populaa-
tioissa on luonnollista perua. Vi-
hollinen ja islamin aivopesemä 
haittamuuttajaksi koettu halu-
taan luonnostaan torjua – mah-
dollinen vihollinen havaitaan ja 
signaloidaan geenitasosta kä-
sin – ja riittää kun haistaa pala-
neen käryä, mutta piippujen sa-
vulla ja Australian metsäpaloilla 
ei niin väliä, koska jokainen suo-
malainen tietää, että maamme 

on puhtain. 
Niinpä riittävän moni suoma-

lainen ei suostu tanssimaan Co2-
tanssia tai uimaan silakkaverk-
koon, koska molekyylit väräjävät 
ilmankin. Järvi ei kulu soutamalla, 
sanotaan, ja rasisteja samoin kuin 
kaiken suvaitsevia ilmastovou-
hottajiakin löytyy aina kaikista jo-
noista. Ydinvoimala OL3 seisoo il-
meisesti ilmastopoliittisista syistä 
mutta ’so what’? Suomalainen jos 
joku on erittäin pitkällä pinnalla 
varustettu ja osaa odottaa välillä 
liiankin kauan.

Silakat ovat kymmenen vuotta 
myöhässä ja syvissä vesissä uis-
kentelee jo pulleita perushaukia 
riittävästi, että kaikki verkot – ne 
rasistisetkin – menevät riekaleik-
si. Mitä tarkoitti pormestari Jan 
Vapaavuori uudenvuoden avauk-
sessaan puhuessaan äärioikeis-
ton vastustamisesta uusin älyl-
lisin keinoin? Enpä tiennytkään, 
että äly on sekin nykyajan uusi 
keksintö.

Jari Vuorinen 
Lohja

Myös vanhoilla on ihmisoikeus

Silakoille riittää pelkkä koukku

OLEN toiminut psykiatrisena sai-
raanhoitajana nyt 16 vuoden 
ajan muun muassa julkisella sek-
torilla Helsingissä psykiatrisen 
ja päihdehoitotyön eri työyksi-
köissä. Minulle on kertynyt kat-
tava ammattitaito sekä työkoke-
mus muun muassa psykiatrisesta 
hoitotyöstä. Minulla on aina ol-
lut hyvin korkeat eettiset ja mo-
raaliset arvot hoitotyössä, jotka 
kantavat edelleen elämässäni ja 
työssäni.

Tähän liittyen minulla on ikäviä 
ja pahoja kokemuksia juuri työ-
pahoinvoinnista. Olen kokenut 
olevani niin sanotusti kutsumus-
ammatissa. Vuorovaikutus ja ih-
missuhdetyö potilaiden kanssa 
on minulle tärkein työmuoto tai 
-menetelmä. Viimeisten kahden 
vuoden aikana työnantajani tai 
esimieheni eivät ole kertaakaan 
kysyneet, mitä minulle kuuluu tai 
onko mitään, missä tarvitsisin tu-
kea tai kuuntelua.

Minulla on ollut tosi vaikei-
ta vuorovaikutusongelmia juuri 
työnantajan kanssa. Vaikka teen 
sairaanhoitajan työni tunnolli-
sesti vaatien itseltäni liikaakin, en 
tule kuulluksi. Reilu vuosi sitten 
vuonna 2018 sain työnantajalta-
ni kirjallisen varoituksen johtuen 
työnantajan tekemistä vääristä 
tulkinnoista ja välinpitämättö-
myydestä työntekijää eli minua 
kohtaan.

Työyhteisössämme tapahtui 
suuri muutos helmikuussa 2018, 
kun muutimme isolle terveys-
asemalle. Samalla potilasmäärät 
triplaantuivat. 

Tässä uudessa työpaikassa fyy-
siset työolosuhteet eivät ole ko-
vin suotuisia terveydelle ja toi-
mintakyvylle. Siellä ei ole omia 
työhuoneita ja parhaimmillaan 
jaat kilpaillen yhden työhuo-
neen kanssasisarien kanssa, jot-
ta pääsisit tekemään tärkeää pe-
rustyötäsi. On jatkuvia siirtymiä 
paikasta toiseen painavien työta-
varoiden ja korien kanssa. Korva-
merkityissä työhuoneissa ei ole 
ikkunoita ollenkaan eikä ilmas-
tointiakaan. 

Joka kerroksessa on avokontto-
rit ja ne ovat useimmiten melui-
sia, niissä kun hoitohenkilökunta 
hoitaa kaikki puhelut, konsultaa-

tiot ja potilastyöhön liittyvät kir-
jaukset. Avokonttorissakin on 
aika usein täyttä etkä aina saa 
rauhallista työpistettä itsellesi 
työtehtäviesi hoitamiseen.

Menetin terveyteni ja toimin-
takykyni työssä jo vuoden 2018 
marraskuussa ja useita kerto-
ja vuonna 2019 jatkuvien infek-
tioiden ja astman, vaikeiden si-
säilmaoireiden ja pitkäaikaisen 
kurkunpääntulehduksen vuok-
si. Olen tullut työpaikkakiusatuk-
si työnantajamme taholta jo vuo-
sina 2017-18 ja nyt osatyöhön 
palattuani tämä jatkuu edelleen. 
Lopputulemana on työuupu-
mus ja masennuksen pahenemi-
nen, univaikeudet ja ahdistunei-
suustaipumus. Minulla on myös 
dissosiatiivisia oireita ja ajatuksia 
ajoittain sekä paniikkioireita.

Olen itse ollut aktiivinen näi-
den vuosien aikana ja raportoi-
nut heti sisäilmaoireistani työn-
antajalle. Tämä on kostautunut 
minulle hyvin ikävällä tavalla; 
olen menettänyt terveyteni ja 
toimintakykyni. Tälläkin hetkellä 
olen pitkällä sairauslomalla edel-
lä mainittujen sairauksien vuoksi. 
Pelkään joutuvani masennuksen 
vuoksi työkyvyttömyyseläkkeel-
le, ehkä jo keväällä 2020. 42-vuo-
tiaana työuraa olisi vielä jäljellä 
noin 30 vuotta. Ajatus tuntuu mi-
nusta kauhealta ja ahdistavalta, 
tulee myös surullinen olo. 

Tiedän, etten ole ainut hoito-
alan työpaikassa vaikeasti sairas-
tunut suomalainen. Tänä päivänä 
työnantaja ei noudata sisäilma-
oireisen työntekijän hoitoon oh-
jausta. Monet sairaanhoitaja-
kollegat nykyisessä työpaikassa 
oireilevat pahasti sisäilman vuok-
si, mutta eivät uskalla siitä kertoa 
työn menettämisen pelossa. 

Kannustan ja rohkaisen kaik-
kia työntekijöitä ottamaan pu-
heeksi työpaikalla terveyttä vaa-
rantavat asiat jo alkuvaiheessa 
työnantajan, työsuojelun ja työ-
terveyshuollon kanssa, sillä jokai-
sella suomalaisella työntekijäl-
lä on työturvallisuuslain mukaan 
oikeus turvalliseen ja terveelli-
seen työpaikkaan.

Riikka Virta
sairaanhoitaja (AMK)

Erikoissairaanhoitajan omakohtaisia 
kokemuksia työpahoinvoinnista

Kymmenes ristiretki
SYYSKUUN 11. päivänä vuonna 
2001 islamistinen al-Qaida hyök-
käsi New Yorkiin ja Washingtoniin 
kaappaamillaan lentokoneilla. 
Tämä merkitsi terrorismin vastai-
sen sodan alkua.

Sota terroria vastaan ei ole en-
simmäinen kerta, jolloin kristit-
ty länsi taistelee islamismia vas-
taan. Tuhat vuotta sitten kristityt 
eurooppalaiset vapauttivat ja pi-
tivät hallussaan Jerusalemia ja 
nykyisen Israelin aluetta lähes 
kahdensadan vuoden ajan. Vuo-
sina 1096-1291 käydyt yhdeksän 
ristiretkeä päättyivät kristittyjen 
tappioon ja islamismin leviämi-
seen.

Nykyinen kristityn lännen ja is-
lamismin välinen kamppailu on 
kymmenes ristiretki islamismin 

valloituspyrkimysten torjumiseksi 
ja se päättyy toisen täydelliseen 
tappioon ja toisen täydelliseen 
voittoon. Tasaveroinen yhteiselo 
kristittyjen ja islamistien kesken 
ei ole mahdollista. Tasaveroinen 
asema antaisi hävinneelle mah-
dollisuuden kerätä voimia ja joh-
taisi vain uuteen kamppailuun.

Islamismi ajettiin pois Espan-
jasta vuonna 1492 ja islamistien 
hyökkäykset Eurooppaan on tor-
juttu vuosina 732, 1529 ja 1683. 
Myös nyt käytävä kamppailu 
päättyy lännen voittoon ennem-
min tai myöhemmin lännen tek-
nisen etumatkan vuoksi.

Islamismi voidaan ja tulee py-
säyttää Euroopan rajalle.

Esa Paloniemi, Oulu
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i

TIMO SOININ ulostulo po-
pulismia käsittelevän kirjan-
sa julkistamisessa 13.1. pani 
ajattelemaan omaa perussuo-
malaisuuttamme. Olemme 
puolueessa melko uusina jäse-
ninä, mutta pidämme itseäm-
me epäpoliittisina, koska aikai-
semmin olemme osallistuneet 
vain äänestämällä. Perussuo-
malaisia emme ole aiemmin 
kannattaneet heidän äänes-
tämisestään puhumattakaan. 
Jos tulkitsemme Soinia oikein, 
hänen suhteensa humanitaa-
riseen maahanmuuttoon on 
välineellinen. Sen haittoja ko-
rostetaan, jos siitä on poliittis-
ta hyötyä. 

Muistamme keskustelun, kun 
maahan tuotiin ensimmäiset 
somalipakolaiset 1990-luvun 
alussa. Mielestämme yleisesti 
ymmärrettiin, että hädässä ole-
via pitää auttaa. Keskusteluis-
sa silti ihmeteltiin vainottujen 
tuomista Afrikan sarvesta Suo-
meen saakka. Epäiltiin ihmis-
ten sopeutumista aivan uuteen 
kulttuuriin ja olosuhteisiin. Kä-
sityksiin pyrittiin vaikuttamaan 
kertomalla, että järjestely on 
väliaikainen, ja että pakolaiset 
palaisivat kotimaahansa olo-
jen rauhoituttua, mikä ei silloin 

tuntunut uskottavalta. 
Jussi Halla-ahosta emme oli-

si tienneet, elleivät hänen kirjoi-
tuksensa olisi herättäneet laa-
jaa paheksuntaa. Mielestämme 
hänen terävät huomionsa hu-
manitaarisesta maahanmuutos-
ta olivat sinänsä oikeaan osuvia. 
Mittakaava vain vaikutti ei-hel-
sinkiläisestä näkökulmasta mo-
niin muihin ongelmiin verrat-
tuna vähäiseltä. Lisäksi monet 
meistä suomalaisista olemme 
sellaisia, että räväkät puheet ja 
kirjoitukset herättävät ensin lä-
hinnä hymähtelyä.

Sitten Halla-ahon parinkym-
menen vuoden takaiset va-
roitukset hallitsemattomasta 
maahanmuutosta alkoivat to-
dentua. Tuli ”vuoden 2015 pa-
kolaiskriisi”, kuten silloinen si-
säministeriön kansliapäällikkö 
Päivi Nerg tapahtumaa nimitti. 
Se muutti meidän ja ehkä mo-
nen muunkin suomalaisen suh-
tautumisen humanitaariseen 
maahanmuuttoon. Mielestäm-
me pakolaisten toiminta krii-
sissä oli ymmärrettävää ja inhi-
millisesti hyväksyttävää, mutta 
joidenkin suomalaisten maa-
hanmuuttoinnostus huolestut-
ti. Oli selvää, että tilanne ei ollut 
hallinnassa. 

Työkäynneillä Helsingissä kä-
sityksemme vahvistui. Rautatie-
asemalla oli vastassa maahan-
muuttointoilijoiden telttaleiri, 
jolla ”pakolaisia” kierrätettiin. 
Näimme kerran, kun leirille pu-
rettiin bussilastillinen turvapai-
kanhakijoita ja tilalle lastattiin 
toisia vaihtovuorosta. Rautatie-
asemalla oli myös pieni ryhmä 
vastamielenosoittajia. He ker-
toivat, että ”pakolaisleirillä” oli 
vieraillut jopa poliitikkoja anta-
massa tukensa.

Vuonna 2017 jätimme jäsen-
hakemukset perussuomalai-
siin. Meille perussuomalaisuus 
ei ole itsetarkoitus, vaan väline. 
Päämääränä on haitallisen maa-
hanmuuton saaminen hallin-
taan. Presidentti Sauli Niinistön 
uudenvuodenpuheessaan esit-
tämä varoitus suomalaisen yh-
teiskunnan jakautumisesta tuli 
nelisen vuotta myöhässä. Vuo-
den 2015 jälkeen kehitystä on 
mahdoton pysäyttää. Hallitse-
maton humanitaarinen maa-
hanmuutto repii yhteiskunnan 
kahtia. Vastapuolet kuuntelevat 
toisiaan, mutta eivät jaa tois-
tensa näkemyksiä.

Esko Kaukonen (ps.) ja 
Anna-Maria Haaksiala (ps.)

Perussuomalaiset ja maahanmuutto

Operaatio Ruokakassi
“TURUN kulttuurilautakunta 
päätti kokouksessaan 27.2. lo-
puista vuoden 2019 avustuksis-
ta ja apurahoista. Avustuksia ja 
apurahoja myönnettiin nyt yh-
teensä 268 450 euroa.”

Operaatio Ruokakassi ei saa 
penniäkään. Miettikää mikä on 
ihmisen arvo! Voidaanko puhua 
hienosta demokraattisesta oike-
usvaltiosta, jossa herrat lentele-
vät ympäri maailmaa ja nautti-
vat hienoista elämyksistä. Tulee 
mieleen vuodet 1917-1918, eli 
sisällissota. Minä en tässä asias-
sa veljeäni tai siskoani vastaan 
nouse, en edes käskystä!

Kreikkalainen filosofi Sokra-
tes opetti sosiaalista oikeuden-
mukaisuutta. Unohtaako Turun 
kaupunki jo kokonaan länsimai-
sen sivistyksen ja oikeusvaltio-
periaatteen, jota se markkinoi 
ulkomaita myöten? Kehittelen 
matkailumainosta tässä samal-
la: “Welcome to Turku – the only 
Finnish Concentration Camp in 
Finland!”. 

Miten yksikään turkulainen 
poliitikko voi olla niin tyhmä, 
ettei tiedä tai tunne Suomen 
historiaa? Sillä, että kurjistetaan 
vähävaraisten oloja, voi olla va-
kavat seuraukset, koska koti-
tekoisten pommien tekemi-

nen on äärimmäisen helppoa. 
Te turkulaiset poliitikot vastaat-
te seurauksista, eivät tekijät, sil-
lä on sairautta, jos poliitikko ei 
empatiaa kykene tuntemaan. 
Silloin on sadisti tai sosiopaatti 
(sairas ihminen).

Turun kaupunginhallitukselle: 
miettikää, mihin veronmaksaji-
en rahoja tuhlaatte, kulttuuriin 
vai ihmisarvoon? Vai olette-
ko niin sairaita, ettei ihmisarvo 
merkitse teille mitään! Ei se Sta-
linillekaan eikä Hitlerille mitään 
merkinnyt, puhumattakaan Ma-
osta tai Pol Potista. Maailma on 
täynnä sairaita ihmisiä, joita vie-
lä sairaammat yksilöt palvovat.

Älkää perussuomalaiset ja 
kristillisdemokraatit kannatta-
ko vihervasureiden diktatuuria. 
Stalin tapatti muutaman miljoo-
nan, Mao muutaman miljoonan 
ja Pol Pot muutaman miljoo-
nan (yhteensä noin 50 miljoo-
naa) ihmistä, sillä kommunismi 
on sairaus (samoin kuin kan-
sallissosialismi). Historiaa ei saa 
unohtaa eikä menneisyyden 
virheitä toistaa! Tällä hetkellä 
kannatan laillista esivaltaa, mut-
ta jos ääntä erämaassa ei kuun-
nella, huomisesta en tiedä...

Timi Juhani Gröhn, Turku

http://www.perussuomalaiset.fi/jasenyys
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