
KAISA JUUSO myöntää, että hän oli 
itse vahvasti vaikuttamassa ryhmän 
kesäkokouksen kaupungin valintaan.

- Minulla taisi olla jopa ratkaise-
va rooli, koska ehdotin Torniota eikä 
vastaehdotuksia tullut. Kaikki ovat 
kyllä saapuneet tänne mielellään, ja 
eduskuntaryhmässä on muitakin, joil-
la on siteitä Tornioon, Juuso sanoo.

Riikka Slunga-Poutsalo on Tor-
niosta kotoisin, mutta asuu nykyään 
Lohjalla.

- Toisinaan käyn Torniossa tapaa-
massa tuttuja, etelästä tänne on to-
sin melko pitkä matka, Slunga-Pout-
salo sanoo.

Etäpalaverit eivät korvaa 
aitoa kohtaamista

Kansanedustajilla on Torniossa 
useita yhteisiä tuttavia.

- Minun veljeni on aikoinaan käy-
nyt koulua Riikan kans-
sa samalla luokalla, Juu-
so sanoo.

Eduskuntaryhmän ke-
säkokouksen ohjelmaan 
kuului eilen lehdistöti-
laisuus, minkä jälkeen 
käynnistyi ryhmän si-
säinen kokous.

Juuso sanoo, että ryh-
mätyöskentelyn ja aja-

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän kesäkokous pidettiin 
Meri-Lapin vilkkaassa rajakaupungissa Torniossa. Torniosta 
kotoisin ovat myös kansanedustajat Riikka Slunga-Poutsalo ja 
Kaisa Juuso, joka asuu kaupungissa edelleen.

Perussuomalaisilla vahva 
edustus Tornion valtuustossa

Perussuomalaisilla on vahva edus-
tus Tornion kaupunginvaltuustossa. 
Juuso toimii itse sekä kaupunginhal-
lituksessa että valtuuston jäsenenä. 
Viime kuntavaaleissa Juuso oli 453 
äänen kannatuksellaan toiseksi suosi-
tuin ehdokas kaupungissa.

- Perussuomalaiset teki läpimurron 
Torniossa vuoden 2012 vaaleissa, jol-
loin saimme neljä valtuutettua. Seu-
raavissa vaaleissa menetimme yhden 
paikan, ja moni valtuutettu tuolloin 

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä 
kokousti Torniossa 

tusten vaihdon vuoksi perinteisen 
kokouksen järjestäminen ennen is-
tuntokauden alkua on aina tärkeää, 
etenkin näinä aikoina.

- Viimeisen puolentoista vuoden 
aikana meillä on ollut aika paljon 
Teams-etäkokouksia. Ne eivät kuiten-
kaan korvaa sitä, että tavataan silmä-
tysten ja vaihdetaan ajatuksia.

Kulttuuri ja kielet 
yhdistyvät Torniossa

Yhdessä Ruotsin Haaparannan 
kanssa Tornio muodostaa kaksoiskau-
pungin, jossa kahden valtion kulttuu-
rit ja kielet yhdistyvät kiinnostaval-
la tavalla.

- Aikoinaan kun valtakunnan raja 
vedettiin Torniojokeen, niin siitä ei 
kuitenkaan tullut kieliraja, vaan suo-
menkielisyys ulottui pitkälle Ruotsin 
puolelle. Ruotsissa on edelleen paljon 

suomenkielistä väestöä, 
varsinkin vanhempia, 
joille on jäänyt käyttöön 
vanhahtava meänkie-
li, yksi suomen kielen 
murre. Suomen puolel-
lakin monet osaavat hy-
vin ruotsia, joskin kie-
litaito lienee enemmän 
kouluruotsin varassa, 
Juuso sanoo.

Kansanedustajilla myös omia siteitä kaksoiskaupunkiin

lopetti kuntapolitiikassa.
Kannatus alkoi jälleen vahvistua 

vuoden 2017 jälkeen, mikä nähtiin 
myös viime kesäkuun kuntavaalien 
tuloksissa. Perussuomalaiset kerä-
si Torniossa 18,2 prosentin kannatuk-
sen, jossa oli 12,9 prosenttiyksikköä 
nousua edellisiin kuntavaaleihin näh-
den.

- Perussuomalaiset on nyt Torni-
on toiseksi suurin puolue, ja meillä on 
kahdeksan valtuutettua, Juuso kertoo.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT MATTI MATIKAINEN

Eduskun-
taryhmä 
avustajineen 
ja puolue-
sihteeri 
Torniossa.

“Perus-
suomalaiset 
teki läpimurron
Torniossa 
vuoden 2012 
vaaleissa.”

Kesäkokous antoi 
voimia tuleviin koitoksiin.
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Kaisa Juuso myöntää, että hän oli itse vahvasti vaikuttamassa ryhmän kesäkokouksen 
kaupungin valintaan. Valinta oli mieleinen niin ikään Torniosta kotoisin olevalle Riikka 
Slunga-Poutsalolle.
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”Marinin elvytysmiljardien ohella härskeimpiä 
hankkeita tämän päivän Suomessa”

Kolme sukupolvea perussuomalaisvaltuutettuja Kainuussa:

Vantaan kaupunginvaltuutettu Tuukka Saimen (ps.) vaa-
tii Vantaan kaupunkia lopettamaan kalliin raitiovaunu-
hankkeensa suunnittelun välittömästi. Vantaan kaupun-
ginjohtaja Ritva Viljanen väitti Vantaan Sanomissa 24.8., 
että hankkeen suunnittelun keskeyttäminen tässä vai-
heessa tulisi maksamaan kaupungille miljoonia euroja. 
Valtion kanssa solmittuun MAL-sopimukseen tutustunut 
Saimen pitää kaupunginjohdon väitteitä perättöminä.

VANTAAN perussuoma-
laisvaltuutettu Tuukka Sai-
men pitää Vantaan raitio-
vaunuhanketta järjettömänä 
tilanteessa, jossa korona-
pandemian aiheuttama elin-
keinoelämän pysähtyminen, 
poikkeuksellisen korkea työt-
tömyysaste sekä sote-hyvin-
vointialueiden aiheuttama 
verokertymän pienentymi-
nen kurittaa jo ennestään pa-
hasti velkaantunutta kaupun-
kia. Hankkeen pysäyttäminen 
olisi taloudellisesti järkevin-
tä juuri nyt, kun kustannuk-
set eivät vielä ole karanneet 
käsistä.

- Kaivoin vähän kaupungin 
kirjanpitoa ja tarkistin alku-
peräisestä MAL-sopimukses-
ta ehdot. Väitteet ovat joko 
tietoista valhetta tai johtami-
sen taso on heik-
koa. Sopimukses-
sa ei ole mitään 
kohtaa sanktiois-
ta, ja tukea val-
tio on tähän men-
nessä antanut 
vaivaiset 330 tu-
hatta, eli ei juu-
ri mitään. Ratikan 
konsultointikus-
tannukset ovat tä-
hän mennessä 2,1 

miljoonaa euroa hankkeeseen 
varatuista 20 miljoonasta, eli 
nyt hanke on taloudellises-
ti ajatellen järkevä pysäyttää, 
varsinkin kun talouden reali-
teetit ovat raskaasti muuttu-
neet, Saimen sanoo.

Suuruudenhullu 
hanke

Pelkästään raitiovaunu-
hankkeen suunnitteluun va-
ratuilla 20 miljoonalla eu-
rolla olisi Saimenin mukaan 
mahdollistettu Vantaalle 44 
modernin uuden sähköbus-
sin hankinnat. Lisäksi Saimen 
pitää Vantaan edellisen val-
tuuston alullepanemaa toi-
menpidettä erittäin huoli-
mattomasti tehtynä.

- Tilanne on sillä tavalla 
koominen, että 
raitiovaunuhank-
keesta ovat in-
noissaan yhtä 
lailla vasemmisto, 
vihreät kuin tietty 
porukka kokoo-
muksestakin. Mi-
nulle hankkees-
ta tulee mieleen 
vanhojen dik-
taattorien suu-
ruudenhullut ra-

kennelmat, kun miettii sen 
kustannuksia ja vertaa niitä 
Vantaan tämänhetkiseen ta-
loudelliseen tilanteeseen ja 
siihen, että meillä on samaan 
aikaan päällä toisen maail-
mansodan jälkeen suurin glo-
baali kriisi, koronapandemia, 
Saimen kertoo.

Investointilaskelmat 
aivan pielessä

Ensimmäisen kauden val-
tuutettu Tuukka Saimen pitää 
Vantaan raitiovaunuhanket-
ta yhtenä suurimmista syis-
tä siihen, miksi hän itse lähti 
ehdolle kaupunginvaltuus-
toon. Vaalikonevastausten 
perusteella enemmistö val-
tuutetuista (35 henkilöä) vas-
tustaa raitiovaunuhankkeen 
toteutusta. Lisäksi Saimen 
teki itse kuntavaalien alla ka-
tugallupin, jonka perusteel-
la vain viisi ihmistä 70:stä hy-
väksyy hankkeen.

- Ensinnäkin hankkeen in-
vestointilaskelmat on tehty 
aivan metsään, vaikka niihin-
kin on käytetty jo miljoo-
nia euroja. Niissä ei ole otet-
tu huomioon esimerkiksi 
kolarikustannuksia, vakuu-
tusmaksuja eikä pelastus-
henkilökunnan koulutuksia. 
Lisäksi raitiovaunukustan-
nukset on saatu niin posket-
toman alhaisiksi, että en ym-
märrä, mistä ne laskelmat on 
saatu. Arvio siitä, että kysees-
sä olisi noin 400 miljoonan 
investointi, on aivan metsäs-
sä, Saimen toteaa.

Taloudellista 
kurjistumista vuosi-
kymmeniksi eteenpäin

Radan rakentamisen alkuin-
vestointia Saimen pitää pelk-
känä alkusoittona. Jos hanke 
toteutuu ja 19 kilometriä sata 
vuotta vanhaa teknologiaa 
betonoidaan maahan, tarkoit-
taa se Vantaalle taloudellista 
kurjistumista vuosikymme-
niksi eteenpäin.

- Vantaan raitiovaunuhan-
ke on Sanna Marinin elvy-
tysmiljardien ohella härs-
keimpiä, mitä tällä hetkellä 
Suomessa ajetaan. Tällai-
set hankkeet kertovat paljon 
koko yhteiskunnan tilasta, 
missä tällä hetkellä mennään.

Kokoomus 
ratkaisijan roolissa

Raitiovaunuhankkeen ra-
kentamispäätös on suunni-

“Hankkeesta
tulee mieleen
vanhojen 
diktaattorien
suuruuden-
hullut
rakennelmat.”

Vantaan Perussuomalaiset vaativat kalliin raitiovaunuhankkeen 
suunnittelun lopettamista välittömästi:

teltu tehtäväksi vuonna 2023, 
jolloin suunnitelmat voitai-
siin periaatteessa vielä hylätä. 
Siinä vaiheessa on kuitenkin 
helppo sanoa, että hankkee-
seen on upotettu jo toista-
kymmentä miljoonaa ja siten 
painostaa asian suhteen epä-
varmoja valtuutettuja, kuten 
osa virkamiehistä yrittää teh-
dä jo nyt.

- Minulla on huoli siitä, mi-
ten Vantaan tulee käymään 
ja mihin tämä tulee johta-
maan. Tein heti ensimmäi-
sessä valtuuston kokouksessa 
valtuustoaloitteen raitiovau-
nuhankkeen välittömäksi py-
säyttämiseksi. Oli taktisesti 
järkevää ottaa valtuustoaloit-
teeseen mukaan myös ko-
koomuslainen edustaja, sillä 
kokoomus on tässä kysymyk-
sessä ratkaisijan roolissa. 
Kaikki muut ns. oikeistopuo-
lueet laittoivat heti nimensä 
alle – KD, keskusta, Liike Nyt, 
RKP, kaikki perussuomalai-
set ja kuusi kokoomuslais-
ta. Siellä on erilaisia intresse-
jä kokoomuksenkin puolella. 
Saa nähdä, miten käy, Saimen 
pohtii.

Hallituksen 
häikäilemätön 
sote-tempaus

Saimen pitää myös hallituk-
sen taholta todella häikäile-
mättömänä temppuna tuoda 
sote-hyvinvointialueita koro-
nakurimuksen keskelle. Esi-
merkiksi Vantaalta lähtee 
soten myötä suurin piirtein 

-Tällaiset hankkeet kertovat 
paljon koko yhteiskunnan 
tilasta, Saimen sanoo.

“Mihin tämä tulee 
johtamaan?”

Raitiovau-
nuhankkeet 
herättävät 
keskustelua 
ympäri Suo-
men.



3

730 miljoonaa euroa verotu-
loja uuteen hyvinvointialuee-
seen. Vantaan kuntaveropro-
sentti putoaa 19 prosentista 
6,6 prosenttiin, mutta ve-
lat eivät siirry. Vantaan pitää 
siis niillä 6,6 prosentilla mak-
saa pois miljardivelkojaan sa-
maan aikaan kun yritysverot 
ovat koronan takia romah-
taneet. Vantaalla on myös 
koko maahan suhteutettuna 
poikkeuksellisen kova työt-
tömyysprosentti, elokuussa 
14,9 %.

- Ennen koronaa työttö-
myysprosentti oli muistaak-
seni puolet tuosta, alle kym-
menen joka tapauksessa. 
Taloudellisilla syillä ei voi pe-
rustella raitiovaunuhanketta 
järkeväksi investoinniksi, Sai-
men toteaa.

Vantaa on kriisikunta

Vantaalla on terveydenhuol-
to rempallaan, nuoret oirei-
levat, vanhustenhuolto on 
huonolla tolalla ja maahan-
muuton aiheuttamat kustan-
nukset valtavia. Ensin oli-
si laitettava talouden pohja 
kuntoon ja vähennettävä vel-
kaa huomattavasti, koska 
huonojakin aikoja on vielä tu-
lossa. Vantaa ei kestä enää 
yhtään talouden notkahdus-
ta, tai kaupunki saattaa jou-
tua pakkoliitokseen.

- Vantaa on varsinainen krii-
sikunta. Vetovoimaa meillä 
on ihan riittävästi ilman rai-
tiovaunuakin, koska olemme 
Helsingin kyljessä. Tänne tu-
lee koko ajan lisää ihmisiä, ja 
siihenkin pitää panostaa, että 
uusilla asukkailla on palvelu-
ja ja kaikki toimii. Rahalle oli-
si parempaakin käyttöä, Sai-
men uskoo.

Yli puolet 
valtuutetuista 
vastustaa raitio-
vaunuhanketta

Saimenin valtuustoaloi-
te on nyt lähtenyt valmiste-
luun virkamiehille, jotka tie-
tenkin tulevat vitkuttelemaan 
sen kanssa. Sillä aikaa asiasta 
tiedottaminen ja kuntalaisten 
pitäminen ajan tasalla on tär-
keää, jotta aloite saa taakseen 
myös ulkopuolista painetta. 
Aikanaan Saimenin aloite vie-
dään kaupunginhallitukseen 
ja takaisin kaupunginvaltuus-
toon, jossa siitä äänestetään.

- Toinen mahdollisuus 
hankkeen kaatamiseksi on 
vuonna 2023, joka on asetet-
tu suunnitteluvaiheen taka-
rajaksi. Siellä siitä ääneste-
tään uudelleen. Meidän isoin 
työmme on pystyä vakuutta-
maan kokoomuksen konser-
vatiivinen siipi niin vahvasti, 
etteivät he lipeä rintamas-
ta. Vaaleissa todettiin, että yli 
puolet valtuutetuista vastusti 
raitiovaunua, joten tässä kat-
sotaan, miten sanoista pide-
tään kiinni. Se nähdään sit-
ten, sanoo Saimen.

TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVA MATTI MATIKAINEN

Vaasan kauppatorilla riitti koko perjantaisen iltapäivän ajan säpinää, kun perussuomalaiset täyttivät torimiljöön. Väkeä riitti, ja jopa 
torimyyjät kiittelivät perussuomalaisten asennetta ja hyvähenkistä tapahtumaa. Kuva: Juha Rantala

Perussuomalaisilla taas Vaasassa toritapahtuma vailla vertaa
VAASAN Perussuomalaiset jär-
jesti ripeällä aikataululla elokui-
sena perjantai-iltapäivänä taas 
varsin onnistuneen toritapahtu-
man aurinkoiselle Vaasan kaup-
patorille.

Tieto tapahtumasta oli saa-
vuttanut ns. suuren yleisön tie-
touden, ja väkeä riitti paikalle 
jo osaston pystytysvaihees-
sa. Kävijöitä oli saapunut run-
sain joukoin paikalle paitsi Vaa-
sasta ja lähikunnista niin myös 
ympäri piirin aluetta. Perussuo-
malaisten osalta jopa riehak-
kaan iloiseksi äitynyt tapahtu-
ma ei jättänyt kyllä kenellekään 
epäselväksi sitä tosiasiaa, mikä 
on maakunnan suosituin ja pa-
ras toripuolue. Jopa perussuo-
malaisten osaston vieressä am-
mattiaan harjoittavat torimyyjät 
kiittelivät kilpaa hyvähenkistä 
tapahtumaa ja sitä, että nämä 
“persutapahtumat” tuovat myös 
heille asiakkaita ja saavat mieli-
alan selkeästi plussan puolelle.

Jos oli tori täynnä aurinkoi-

sia ilmeitä, oli myös perussuo-
malaisilla heittää tapahtumaan 
varsin kova kattaus. Paitsi omat 
ja piirin aktiivit, myös kansan-
edustajat Ari Koponen, Jenna Si-
mula, Mauri Peltokangas, Juha 
Mäenpää ja Jukka Mäkynen sekä 
sittemmin puoluesihteeriksi va-
littu Arto Luukkanen pitivät to-
rin hallussaan. Asiaa oli aivan 
jokaiselle, ja yleisö oli tyytyväi-
nen kuulemaansa. Lisäksi Vaa-
san yhdistyksen aktiivit pitivät 
huolta siitä, että makkara- ja 
mehutarjoilu pelasi ja luettavaa 
riitti halukkaille.

Vaasalaisyhdistyksen aktii-
vi Marko Hokkanen liittyi puolu-
een ja paikallisyhdistyksen jäse-
neksi reilu vuosi sitten. Hänen 
ei ole tarvinnut katua kertaa-
kaan päätöstään.

- Perussuomalaiset on meille 
suomalaisille puolueista se ai-
noa järkevä vaihtoehto. Perus-
suomalaiset ajavat sellaisia asi-
oita, joiden takana on helppo 
seisoa ja tätä työtä edesauttaa 

omalla panoksellani. Nykyme-
no täällä Suomessa on menos-
sa yhä hullumpaan suuntaan, 
ja ainoastaan perussuomalai-
sella politiikalla siihen saadaan 
muutos.

Hokkanen totesi, että tällais-
ten toritapahtumien järjestä-
minen on merkittävä keino vie-
dä perussuomalaista sanomaa 
eteenpäin.

- On hienoa, että saimme täl-
läkin kertaa Vaasaan näin upe-
an vierailijakaartin. Paitsi että 
on tärkeätä olla aina näkyvil-
lä, saa myös kansanedustaji-
en kanssa keskustellessa aina 
uutta tietoa ajankohtaisista asi-
oista.

Hokkasen kanssa samoilla lin-
joilla on Vaasan yhdistyksen sih-
teeri ja toritapahtumien kanta-
va voima Risto Rintamäki.

- Voin yhtään leuhkimatta to-
deta, että kyllä meillä Vaasas-
sa nämä tapahtumien järjeste-
lyt aina onnistuvat ja meillä on 
erinomainen tiimi niitä aina to-

teuttamassa. Itse koen jopa vel-
vollisuudekseni olla mukana 
tällaisessa toiminnassa. Siitä tu-
lee itsellekin hyvä mieli.

Rintamäki sanoo, ettei Vaasas-
sa edes osata järjestää huonoa 
toritapahtumaa.

- Ihmiset aistivat sen, että 
olemme koko sydämestämme 
asiamme takana. Tällä kertaa 
tapahtumaamme kantoi lisäk-
si viisi upeaa kansanedustajaa, 
joilla oli aikaa ja halua käydä 
henkilökohtaisia keskustelu-
ja. Lisäksi Luukkanen on jovi-
aali ja ihmisläheinen henkilö ja 
asiallisuuden perikuva, jota on 
helppo lähestyä. Tällainen kon-
septi kyllä kantaa pitkälle, ker-
taa näkemäänsä ja kokemaansa 
tyytyväinen vuodesta 2012 pe-
russuomalaisten jäsenenä vai-
kuttanut Risto Rintamäki.

Juha Rantala

Kuninkuusravien Perussuomalaisten osastolla keskustelemassa 
kansanedustaja Juha Mäenpää, Seinäjoen yhdistyksen jäsen Janne 
Soukkala ja sittemmin puoluesihteeriksi valittu Arto Luukkanen. 
Kuva: Leena Kurikka

Kuninkuusraveissa tavoitettiin 
tuhansia ihmisiä
ETELÄPOHJANMAAN Perus-
suomalaisten piirillä ja Ete-
lä-Pohjanmaan Perusnaisilla 
oli telttapaikka Seinäjoen ku-
ninkuusravien yhteydessä hei-
nä-elokuun vaihteessa. Kolme-
päiväiseen telttaturnaukseen 
osallistui kiitettävästi väkeä pii-
rin eri yhdistyksistä. Myös kävi-
jöitä riitti ravilähtöjen välissä.

- Kaikki piirin ja perusnaisten 
materiaali jaettiin, lisääkin oli-
si mennyt, kertoo Etelä-Pohjan-
maan piirin puheenjohtaja Mat-
ti Heinonen.

Pelkästään karkkeja meni ta-
pahtumassa lähes 20 kiloa. Nii-
tä piti välillä hakea alueen yh-
distyksiltä lisää.

Perussuomalaisten telttaosas-
tolla vierailivat muun muas-
sa kansanedustajat Jenna Simu-
la, Ville Tavio, Ville Vähämäki ja 
Juha Mäenpää sekä sittemmin 
puoluesihteeriksi valittu Arto 
Luukkanen.

Kaikkiaan kävijöitä kuninkuus-
raveissa oli noin 15 000.

- Kaikki meni hienosti, tavoi-
timme tuhansia ihmisiä ja kä-
vimme mielenkiintoisia kes-
kusteluja monien kanssa. Kiitos 
kaikille osastolla auttaneille, sa-
noo Matti Heinonen.

Kuninkuusravit ravataan ensi 
vuonna Forssassa.

Leena Kurikka
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”Nuorille on annettava 
enemmän välineitä vaikuttaa”

Perussuomalainen Nuoriso ry:n vastavalittu pääsihteeri Laura Jokela haluaa antaa 
nuorille enemmän välineitä vaikuttaa asioihin omilla kotipaikkakunnillaan ja pitää 
niiden nuorten puolta, jotka eivät itse pysty tai uskalla avata suutaan.

PERUSSUOMALAINEN Nuori-
so ry:n uusi pääsihteeri Lau-
ra Jokela on 29-vuotias pal-
jasjalkainen helsinkiläinen, 
joka on vaikuttanut perus-
suomalaisissa jo yli kymme-
nen vuotta. Pääsihteerin toi-
mensa ohella hän on myös 
Perussuomalainen Helsinki 
ry:n piirisihteeri.

- Lähdin politiikkaan, koska 
minusta tuntui, että yhteis-
kunnassa tapahtui liikaa epä-
oikeudenmukaisia asioita ja 
koin, ettei voi valittaa, jos ei 
itse ainakin yritä muuttaa nii-
tä asioita. Halusin lähteä pi-
tämään niiden puolia, jot-
ka eivät itse pysty tai uskalla 
avata suutaan, Jokela kertoo.

Vauhdikas alku 
poliittiselle uralle

Perussuomalaiset oli Joke-
lan mielestä ainoa puolue, 
joka tuntui ajavan tavallis-
ten suomalaisten asiaa. Jo-
kelaa viehätti sekin, että pe-
russuomalaiset sanovat asiat 

niin kuin ne ovat eivätkä yri-
tä peitellä tai kaunistella ikä-
viäkään asioita. Jokelan alku 
politiikassa oli vauhdikas, sil-
lä hän oli kansanedustajaeh-
dokkaana Helsingissä vuonna 
2011 heti liityttyään puolueen 
jäseneksi.

- Toivoisin, että meillä olisi 
mahdollisuus kouluttaa nuo-
ria enemmän ja antaa heille 
enemmän välineitä vaikuttaa 
asioihin vaikka omilla koti-
paikkakunnillaan. Koulutuk-
sen lisäksi panostaisin siihen, 
että voisimme pitää entis-
tä enemmän nuorille tärkeitä 
asioita esillä esimerkiksi so-
siaalisessa mediassa, Jokela 
pohtii suunnitelmiaan nuori-
sojärjestön kehittämiseksi.

Politiikka on 
elämäntapa

Aivan hiljattain kihloihin 
menneen Jokelan perheeseen 
kuuluu miehen lisäksi kak-
si pientä koiraa, Hugo ja Nel-
la. Ennen pääsihteerin pes-

tiään Jokela toimi pitkään 
isännöintialalla ja oli sen jäl-
keen vähän aikaa töissä luk-
koliikkeessä. Kaikki liikenevä 
vapaa-aika menee perheen ja 
politiikan parissa, joten muil-
le harrastuksille ei juuri ai-
kaa jää.

- Aina kun yritän vapauttaa 
aikaa kalenteristani, otan sin-
ne jonkin uuden projektin, 
joten kyllä kaikki vapaa-aika 
oikeastaan menee politiikan 
parissa. Politiikka on minulle 
elämäntapa, jota ilmankaan 
en pysty olemaan. Aina sitä 
löytää itsensä uusista luotta-
mustehtävistä, koska ei vain 
pysty lopettamaan. On hir-
veän mielenkiintoista ja an-
toisaa tavata uusia ihmisiä ja 
oppia uusia asioita. Kesäisin 
käyn onkimassa, jos vain eh-
din, mutta vain mato-ongella, 
koska en saa kalaa virvelillä, 
Jokela naurahtaa.

TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVA

Laura Jokela on uusi 
Perussuomalainen 
Nuoriso ry:n 
pääsihteeri:

Yhteiskunnan epäoikeudenmukaisuudet saivat helsinkiläisen Laura Jokelan lähtemään mukaan politiik-
kaan kymmenen vuotta sitten. Nyt hän on Perussuomalainen Nuoriso ry:n pääsihteeri.

Kurikan Perussuomalaiset nimesivät Arvo Långin yhdistyksensä kun-
niajäseneksi sekä kukittivat ja luovuttivat hänelle puolueen myöntä-
män PS-standaarin tämän kotona keskiviikkona 8.9. Kuvassa Arvon 
ympärillä Jari Haapamäki, Johanna Nissinen ja Ossi Sandvik.

94-vuotiaalle puolue- ja sotaveteraani Arvo Långille Jurvan 
Närvijoelta on myönnetty perussuomalaisten pöytästandaari. 
28 vuotta yhtäjaksoisesti Jurvan kunnanvaltuustossa istunut 
Lång asuu korkeasta iästään huolimatta edelleen yksin omassa 
kodissaan ja tekee ostokset omalla autollaan lähimmässä kau-
passa kahdenkymmenen kilometrin päässä.

ARVO LÅNG on asunut Jur-
van Närvijoella koko elämänsä 
hankkien toimeentulonsa pien-
viljelijänä. 50-luvulla hän har-
joitti jonkin aikaa myös maa-
talouden kirjanpitoa. Lång oli 
Suomen Pientalonpoikien Puo-
lueen, sittemmin Suomen Maa-
seudun Puolueen (SMP) jäsen 
ja liittyi perussuomalaisiin heti 
puolueen perustamisen jäl-
keen. Hän istui Jurvan kunnan-
valtuutettuna yhtäjaksoisesti 
28 vuotta SMP:n ja vähän aikaa 
perussuomalaistenkin valtuu-
tettuna.

- Jäin pois aktiivisesta valtuus-
totyöstä muistaakseni vuoden 
1998 paikkeilla, kun alkoi ikä jo 
painaa, Lång muistelee.

”Oikein hyvin tässä pärjää”

Arvo Lång taisteli Suomen so-
dissa, ja palattuaan kotiin hä-
nen vanhempansa jakoivat ko-
titilansa neljän pojan ja yhden 
tyttären kesken. Kovin paljon 
maata ei henkeä kohti riittänyt 
viljeltäväksi.

- Kun oli vähän maata, ei voi-
nut kannattaa kepua eikä ko-
koomusta, ja sosialisteja en 
hyväksy, Lång perustelee puo-
luekantaansa.

Omaa perhettä Långilla ei kos-
kaan ole ollut, ja hän elää yksin 

edelleen, vaikka sadan vuoden 
ikää ei tarvitse montaa vuot-
ta enää odottaa ja lähin kauppa 
on kahdenkymmenen kilomet-
rin päässä.

- Oikein hyvin olen tässä pär-
jännyt. Erilaisia lääkkeitä pitää 
syödä lähemmäs parikymmen-
tä tablettia päivässä, kyllä niillä 
pärjää. Ja yksin kun asuu, niin ei 
tässä niin paljon siivottavaa jää, 
Lång kertoo.

20 kilometriä 
lähimpään kauppaan

Lång on vuodesta 1976 saak-
ka asunut samassa tiiliverhoil-
lussa pientalossa. Palvelut ovat 
viime vuosikymmeninä kylil-
tä harventuneet, ja nykyään lä-
himpään kauppaan on kahden-
kymmenen kilometrin matka 
yhteen suuntaan. Tämän yh-
teensä neljänkymmenen ki-
lometrin kauppareissun Lång 
tapasi ajaa omalla autollaan vii-
koittain, kunnes siirtyi ruoka-
palvelun asiakkaaksi noin vuo-
si sitten.

- Ruoka tuodaan nyt kotiin 
joka päivä, joten kaupassa ei 
tarvitse käydä niin usein. Autol-
la olen sinne tähän saakka aja-
nut, sanoo Lång.

TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ

28 vuoden valtuustoveteraani 
asuu edelleen yksin 

94-vuotiaalle Arvo Långille puolueen pöytästandaari:

Ylöjärvelle neuvoa-antava 
kuntalaisäänestys ratikasta

Lapin piirihallitus huolissaan 
nykymenosta

YLÖJÄRVEN Perussuomalaiset 
ry haluaa, että Ylöjärvellä järjes-
tetään mahdollisimman pian 
neuvoa-antava kuntalaisäänes-
tys ratikasta. 

Neuvoa-antavalla kuntalaisää-
nestyksellä on kiire, koska ratik-
kahanketta pidetään aktiivises-
ti esillä ja siihen liitetään monia 
muita hankkeita, jotka liitty-
vät muun muassa kaupungin 
maankäyttöön ja erilaisiin ra-
kennushankkeisiin. 

Ylöjärvellä muut valtuus-

topuolueet ovat kuvanneet 
kesäkuisia kuntavaaleja ra-
tikkavaaleiksi. Ylöjärven Perus-
suomalaiset on kertonut avoi-
mesti ja johdonmukaisesti, 
ettei se puolla eikä edistä ra-
tikan ulottamista Tampereel-
ta Ylöjärvelle. Perussuomalaiset 
vastustavat hankkeen jatko-
suunnittelua ja siten myös sen 
toteuttamista. 

Ylöjärvellä on tahoja, jotka 
vievät ratikkahanketta eteen-
päin. 

PERUSSUOMALAISTEN Lapin 
piiri ry:n hallitus kantoi kokouk-
sessaan torstaina 26.8. huolta 
tapahtuma-alan sekä työllistä-
vän ravintolaelinkeinon ahdin-
gosta.

Perussuomalaisten Lapin pii-
rihallituksen mielestä tapah-
tuma- ja ravintola-alan raskas 
säätely pitää siirtää sosiaali- ja 
terveysministeriöltä (STM) työ- 
ja elinkeinoministeriön (TEM) 
alaisuuteen, jolloin tätä erit-
täin työllistävää alaa voidaan 
kehittää elinkeinona elinkei-
nojen joukossa, toisin kuin nyt 
STM:ssä, jossa ravintolaelinkei-
non raskas säätely on lamaan-

nuttavaa ja alan toimijoilla 
tehdään vain sosiaali- ja virka-
miespolitiikkaa työllisyys- ja 
elinkeinopolitiikan sijaan.

Päätöksenteon ja viranomais-
toiminnan pitää olla Suomen 
elinkeinoja ja työllisyyttä tuke-
vaa, joten tämän “säätelyminis-
teriön” päivittäminen 2020-lu-
vulle on Lapin piirihallituksen 
mielestä perusteltua.

Edellä esitetyn perusteella Pe-
russuomalaisten Lapin piirihal-
litus vaatii päättäjiltä toimia asi-
assa.

Perussuomalaisten 
Lapin piirihallitus

Ylöjärven Perussuomalais-
ten mielestä ratikkahankkeessa 
on kysymys taloudellisesti hy-
vin mittavasta hankkeesta, joka 
koskettaa kaikkia ylöjärveläisiä. 
Tästä johtuen perussuomalaiset 
pitävät erittäin tärkeänä, että 
Ylöjärven kaupunki kuulee asi-
assa kaupungin asukkaita. Neu-
voa-antava kuntalaisäänestys 
on demokraattinen tapa kuulla 
kaupunkilaisia, ja kuntalaisää-
nestyksen tulos kertoo paikka-
kuntalaisten tahdon.

Puheenjohtaja Tomi Saaristo
Ylöjärven Perussuomalaiset ry
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PERUSSUOMALAISET sai kun-
tavaaleissa Haminassa 25,7 pro-
senttia kaikista äänistä ja on nyt 
yksi Suomen kuudesta kansal-
lismielisten johtamasta kunnas-
ta. Puolueella on valtuustossa 
10 paikkaa ja kaupunginhalli-
tuksen puheenjohtajan pesti.

Hamina jakaa muiden Suo-
men taantuvien kuntien haas-
teet: väki vähenee ja etenkin 
sosiaalikulut kasvavat. Toisaal-
ta mahdollisuuksiakin on ja pal-
jon: tiedon valtatie Google on 
sijoittanut kuntaan miljarde-
ja, ja moottoritie vie runsaassa 
tunnissa Helsinkiin ja lentoken-
tälle. Satamassakin on vielä ti-
laa yrittää ja onnistua.

Kaupunginhallituksen 
puheenjohtajuus 
puoliksi

Perussuomalaisten kunnal-
lisvaalien ääniharava Ari Rinne
johtaa kaupunginhallitusta val-
tuuston kokoukseen 28.9. asti. 
Hän jää työkiireidensä takia val-
tuuston rivijäseneksi ja kau-
punginhallituksen puheenjoh-
tajaksi siirtyy Peter Muurman. 
Muurman hoitaa puheenjohta-
jan pestiä 31.5.2023 asti.

Perussuomalaisten paikallis-
järjestön puheen-
johtaja ja kunnal-
lisvaalien toinen 
ääniharava Ant-
ti Pakkanen siirtyy 
puolestaan kau-
punginhallituksen 
puheenjohtajak-
si kesäkuun alus-
ta 2023 ja hoitaa 
tointa vaalikauden 
loppuun. Kaupun-
ginhallituksen jä-

seneksi Pakkanen siirtyy välittö-
mästi Rinteen tilalle.

- Meitä on kohdeltu opposi-
tiopuolueena myös kunnallis-
politiikassa, ja se varmaan on 
näkynyt toiminnassa puolin ja 
toisin. Nyt tilanne on toinen si-
ten, että olemme Haminan suu-
rin puolue ja kaupunginhal-
lituksen puheenjohtajuus on 
meillä. Emme silti pysty yksin 
viemään kaikkia asioita läpi, 
eli yhteistyötä muiden ryhmi-
en kanssa tarvitaan, Pakkanen 
kertoo.

- Keskitymme asioihin, ja tot-
ta kai maahanmuuttopolitii-
kasta on täälläkin keskusteltu, 
ja olemme asettaneet todel-
la kriittisiä ja tiukkoja kanto-
ja siihen. Ääriaineksia meillä ei 
ole, ja sellaisista hankkiudutaan 
eroon. Haluamme pitää omat 
rivit suorina ja linjan kirkkaana, 
puolueen paikallisjohtaja ja tu-
leva kaupunginhallituksen pu-
heenjohtaja linjaa.

Joko tai -tilanteessa 
työpaikat voittavat

- Paikallisella tasolla asukkai-
ta yhdistää sote-kuntayhtymä. 
Liittyessämme Kymsoteen käy-
tettiin korulauseita, kuten ”mi-

kään ei muutu 
– korkeintaan pa-
ranee”. Kun lähde-
tään tekemään iso-
ja asioita, ja suuret 
kaupungit Kotka ja 
Kouvola määrää-
vät, niin se on Ha-
minan kannalta 
äärimmäisen han-
kalaa. Kuntalaiset 
ovat kokeneet ai-
emmin Haminan 

Kuntavaaleissa perussuomalaisista tuli Haminan suurin 
puolue. Arjen konkreettisia ongelmia ratkotaan nyt raik-
kain eväin ja asukkaan etu edellä. Hamina on turvallinen 
vaihtoehto monikulttuurisille metropoleille.

Hamina on nyt perussuomalainen 
kaupunki ja vaihtoehto metropolien 
menoon kyllästyneille

Puolueelle kuntavaaleissa 25,7 prosentin äänisaalis

järjestämät perusterveyden-
huollon palvelut erittäin onnis-
tuneiksi, ja niistä halutaan pi-
tää kiinni.

Puolueen vaaliohjelma keskit-
tyi Haminassa sote-palveluiden 
lisäksi kouluverkon ylläpitoon, 
satamaan ja tietysti Googlen 
sekä laajemminkin elinkeino-
toiminnan toimintaedellytysten 
turvaamiseen. Perussuomalai-
set haluaisivat kaupungilta lisää 
aktiivisuutta kaikenkokoisten 
yritysten suuntaan työpaikko-
jen saamiseksi kuntaan:

 - Perussuomalaiset on pysty-
nyt ainoana puolueena yhdistä-
mään työntekijän ja työnanta-
jan etuja. 

Myös ympäristökysymyksissä 
suunta on selvä:

- Riskitekijöitä pitää vähen-
tää ympäristöasioissakin. Jos 
on joko tai -tilanne tämmöisel-
lä vähän rakennemuutosalueel-
la, niin työpaikat menevät kui-
tenkin edelle.

Hamina on varuskuntakau-
punki, ja se on tärkeätä Hami-
nan julkisen kuvan kannalta.

- Kaupungin ja puolustusvoi-
mien yhteistyö on ollut hyvää, 
ja sitä tietysti vaalitaan jatkos-

sakin, Pakkanen sanoo. Kuva 
Haminasta leviää varusmiesten 
mukana kaikkialle Suomeen.

Palveluita on 
puolustettava

Haminan asukasluku putosi 
viime syksynä 20 000 kuntalai-
sen alle, ja se kannustaa päättä-
jiä miettimään, miten perhe- tai 
koulupolitiikkaa tehdään, jot-
ta väkeä saadaan muuttamaan 
alueelle. Moottoritie vie Helsin-
kiin ja lentokentälle runsaassa 
tunnissa, ja se pitäisi Pakkasen 
mukaan hyödyntää kaupungin 
markkinoinnissa.

- Palveluita noin laajemminkin 
ottaen on puolustettava. Mei-
dän on turha ajatellakaan, että 
ihmiset kiinnostuisivat muutta-
maan tänne, jos annamme nyt 
sote-palveluissa periksi. Perus-
tason palvelut on kyettävä säi-
lyttämään täällä, vaikka yhteis-
työ ympäristön usein vahvasti 
perussuomalaisten kuntien 
kanssa on sekin tärkeätä.

Toisaalta taas asumiskustan-
nukset ovat Haminassa murto-
osa siitä, mitä ne ovat pääkau-
punkiseudulla: 

- Oman taloni hinnalla on 
hyvä, jos saa edes yksiön jolta-
kin kulmalta Helsingissä, Pakka-
nen kuvailee.

Kaupungin 
organisaatio perattava

Perussuomalaiset ovat kiin-
nittäneet huomiota myös sii-
hen, että Haminan kaupungin 
organisaation syövereistä olisi 
selvitettävä se, tekevätkö kau-
pungin työntekijät asukkaiden 
kannalta katsoen tarkoituksen-
mukaisia töitä.

- Tämä on eräs asia, jota läh-
demme ihan tosissaan per-
kaamaan. Varmasti on sellaisia 
työn- ja toimenkuvia, joissa oli-

- Haluamme pitää omat rivit 
suorina ja linjan kirkkaana, 
Antti Pakkanen sanoo.

“Meitä on 
kohdeltu 
oppositio-
puolueena
myös kunnal-
lispolitiikas-
sa.”

si kehitettävää ja myös tiivistä-
misen varaa. Onko ihan jokai-
selle päällikölle niin sanotusti 
tarvetta?

- En osaa sanoa, onko loppu-
tulema sitten vähemmän virka-
paikkoja mutta ainakin se, että 
oikeat ihmiset tekevät oikeita 
asioita.

Kansainvälisyys ei ole 
monikulttuurisuutta

Haminaan muuttaa enem-
män ihmisiä kuin sieltä muuttaa 
pois. Ihmisiä kuitenkin syntyy 
vähemmän kuin kuolee, joten 
asukasluku vähenee sitä kautta. 
Siksi lapsiperhepalvelut ja päi-
väkotiverkko ovat kaupungin 
vetovoiman kannalta keskeisiä 
asioita. Kaupungin lapsimyön-
teisyyttä pitää pystyä viemään 
eteenpäin.

Huomisen Haminassa keskity-
tään oikeiden asioiden tekemi-
seen ja jätetään turha loiskie-
hunta pois. Kunnan tehtävä on 
keskittyä ydintehtäviin, kuten 
palveluiden tuottamiseen ja ih-
misistä huolehtimiseen. Maa-
hanmuuttokriittisyys on puo-
luetta koossa pitävä liima, ja se 
voisi olla Haminankin voima-
vara:

- Jos en ole aivan väärässä, 
niin Helsingin kaupungin maa-
hanmuuttovisio ottaa aika pal-
jon mallia Tukholman vastaa-
vasta. Jos teemme samanlaista 
politiikkaa kuin Ruotsissa, 
saamme samanlaiset ongel-
matkin.

- Tässä on myös pienten kau-
punkien mahdollisuus suurten 
liepeillä. Pystymme tarjoamaan 
sellaisen ympäristön, jossa mo-
nikulttuurisuuden vaikutusta ei 
ole niin paljon. Hamina on ollut 
aina kansainvälinen satama- ja 
varuskuntakaupunki. Kansain-
välisyys on pääsääntöisesti po-
sitiivista, mutta vaikuttaa siltä, 
että tänä päivänä kaupunkien 
vaikuttajilla kansainvälisyyden 
ja monikulttuurisuuden käsit-
teet menevät sekaisin.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      PS ARKISTO

Haminaan muuttaa 
enemmän ihmisiä kuin 
sieltä muuttaa pois.
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PS KOKOUKSET & TAPAHTUMAT

VAKKASUOMI
Vakka-Suomen Perussuomalaiset 
ry:n syyskokous pidetään torstai-
na 30.9. klo 19 Mynämäen kun-
nan valtuustosalissa. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouk-
sen koollekutsujana hallitus. Ter-
vetuloa.

LOIMAA
Loimaan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään perjantaina 1.10. klo 17 
Loimaan kaupungintalolla, Ylis-
taronkatu 36. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen kool-
lekutsujana hallitus. Tervetuloa!

NAANTALI JA MASKU
Naantalin ja Maskun Perussuo-
malaiset ry:n sääntömääräinen 
syyskokous pidetään perjantai-
na 1.10. klo 17 Naantalin lukion 
auditoriossa, Kristofferinkatu 1. 
Käsitellään sääntömääräiset asi-
at. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Äänioikeus on yhdistyk-
sen jäsenmaksun 25.9.2021 men-
nessä maksaneilla jäsenillä. Ter-
vetuloa!

LAPPEENRANTA
Lappeenrannan Seudun Perus-
suomalaiset ry:n sääntömääräi-
nen syyskokous pidetään lau-
antaina 2.10. klo 13 Marjolassa, 
Mikonsaarentie 15, Lappeenran-
ta. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat sekä hallituksen valmistele-
mat muut asiat. Kokouksen kool-
lekutsujana hallitus. Klo 12 ruo-
kailu ja klo 13 syyskokous, jonka 
jälkeen jäsenvirkistysilta (on-
kikisat, makkaranpaistoa, no-
kipannukahvit, sauna). Ilmoit-
tautumiset 27.9. mennessä kai.
karhukorpi@gmail.com. Terve-
tuloa!

KAARINA
Kaarinan Seudun Perussuomalai-
set ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään lauantaina 2.10. 
klo 16 Kaarina-talolla. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouk-
sen koollekutsujana hallitus. Ter-
vetuloa!

KANTAHÄME
Kanta-Hämeen Perussuomalai-
set ry:n sääntömääräiset kevät- ja 
syyskokoukset pidetään sunnun-
taina 3.10. klo 13 Hämeenlinnan 
Raatihuoneen valtuustosalissa. 
Käsitellään sääntömääräisten asi-
oiden lisäksi myös sääntömuutos 
yhdistyksen nimen muuttami-
seksi Hämeenlinnan Perussuo-
malaiset ry:ksi. Lisäksi hallitus 
esittää, että valittava vuoden 
2022 hallitus aloittaa toimensa 
heti. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Tervetuloa!

AURA
Auran Perussuomalaiset ry:n yh-
distetty sääntömääräinen kevät- 
ja syyskokous pidetään sunnun-
taina 3.10. klo 18 Auran Keitaan 
kokoustilassa, Puistotie 1, Aura. 
Käsitellään sääntömääräiset asi-
at. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Tervetuloa!

JOENSUU
Joensuun Perussuomalaiset ry:n 

sääntömääräinen syyskokous pi-
detään sunnuntaina 3.10. klo 15 
Pohjois-Karjalan Perussuomalais-
ten piiritoimistolla, Niskakatu 2 
K 1, Joensuu. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Halli-
tus kokoontuu ennen varsinaista 
syyskokousta. Tervetuloa.

TEUVA
Teuvan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevät- ja syys-
kokous pidetään sunnuntaina 
3.10. klo 16 Orrelassa, Porvarintie 
51. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsuja-
na hallitus. Kokoustila rakennuk-
sen takana siipiosassa. Käynti D-
ovesta. Tervetuloa!

KANKAANPÄÄ
Kankaanpään Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään sunnuntaina 3.10. 
klo 17 Kankaanpään kaupungin-
talon valtuustosalissa. Käsitel-
lään sääntömääräiset asiat ja kes-
kustellaan tulevista aluevaaleista. 
Kokouksen koollekutsujana halli-
tus. Ota jäsenkortti mukaan. Ter-
vetuloa!

PARAINEN
Paraisten Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään sunnuntaina 3.10. klo 17 
Paraisten kaupungintalolla. Käsi-
tellään sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana hallitus. 
Tervetuloa!

RAISIO
Raision Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään sunnuntaina 3.10. klo 17 
Raision kaupungintalon valtuus-
tosalissa, Nallinkatu 2. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat, valitaan 
yhdistykselle ensi vuoden päät-
täjät ja tutustutaan toisiimme. 
Kokouksen koollekutsujana halli-
tus. Tervetuloa!

PAIMIO
Paimion Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen, COVID-19-ti-
lanteesta johtuen yhdistetty ke-
vät- ja syyskokous pidetään sun-
nuntaina 3.10. klo 18 Paimion 
Nesteen isossa neuvottelutilas-
sa, Ajurintie 1, Paimio. Käsitel-
lään sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana hallitus. 
Jäsen, muistathan maksaa jä-
senmaksusi ennen kokousta! Ter-
vetuloa.

SALO
Salon seudun Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään sunnuntaina 3.10. 
klo 18 Salon kaupungintalolla, 
Tehdaskatu 1. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen kool-
lekutsujana hallitus. Kahvitarjoilu 
klo 17.30 alkaen. Tervetuloa!

SOMERO
Someron Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään sunnuntaina 3.10. klo 16 
Ravintola Böndessä. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouk-
sen koollekutsujana hallitus. Ter-
vetuloa!

Perus-
suomalainen 
10/2021 ilmestyy 
25.10.2021

Aineistot ja 
lehtitilaukset 
viimeistään
12.10.2021

Muistathan päivittää 
muuttuneetyhteystietosi 
(osoite, puhelinnumero, 
sähköpostiosoite) 
jäsenrekisteriin. 

Puh: 040 631 7099 tai 
jasenasiat@perus-

osi
,

PERUSSUOMALAINEN

SONKAJÄRVI
Sonkajärven Perussuomalai-
set ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään tiistaina 5.10. 
klo 19 Sonkajärven kunnantalol-
la, Lepokankaantie 2. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouk-
sen koollekutsujana hallitus. Ter-
vetuloa!

JOENSUU
Perussuomalaisia ympäri maa-
kuntaa mukana Joensuun Sa-
tamamarkkinoilla Matkustaja-
satamassa Rantakadun varrella 
lauantaina 9.10. klo 10–15 ja sun-
nuntaina 10.10. klo 10–14. Terve-
tuloa perusteltalle! Paikalla val-
tuutettuja ja muita PS-aktiiveja 
ympäri Pohjois-Karjalan maakun-
taa. Tule juttelemaan ajankohtai-
sista asioista.

POHJOISKARJALAN 
PERUSNAISET
Pohjois-Karjalan Perusnaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään lauantaina 9.10. klo 12 
Pohjois-Karjalan Perussuoma-
laisten piiritoimistolla, Niskakatu 
2K1, Joensuu. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen ko-
koonkutsujana hallitus. Pohjois-
Karjalan Perusnaisten hallitus 
kokoontuu ennen syyskokous-
ta samassa paikassa klo 11. Ter-
vetuloa.

ASKOLAMYRSKYLÄPUKKILA
Askola-Myrskylä-Pukkila Perus-
suomalaiset ry:n sääntömää-
räinen syyskokous pidetään 
lauantaina 9.10. klo 13 Nuoriso-
seurantalo Majakassa, Keskus-
tie 7, Myrskylä. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Syysko-
kouksen jälkeen tarvittaessa yli-
määräinen yleiskokous, jossa kä-
sitellään mm. päivänpolttavia 
asioita. Tervetuloa runsaslukui-
sesti paikalle.

HAUSJÄRVI
Hausjärven Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään lauantaina 9.10. klo 
15 Hausjärven kunnantalon val-
tuustosalissa, Keskustie 2-4, Oit-
ti. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsuja-
na hallitus. Hallitus kokoontuu 
samassa tilassa ennen syysko-
kousta klo 13.45. Kahvitarjoilu. 
Noudatamme koronarajoituksia. 
Tervetuloa.

UUDENMAAN PERUSNAISET
Uudenmaan Perusnaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään sunnuntaina 10.10. klo 
13 Espoon Perussuomalaiset ry:n 
toimistolla, Sinikalliontie 5 A, Es-
poo. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Tervetuloa.

RIIHIMÄKI
Riihimäen Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään sunnuntaina 10.10. klo 18 
Käräjätalon Neukkarissa, Palsta-
katu 7, Riihimäki. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouk-
sen koollekutsujana hallitus. Ter-
vetuloa.

TAMPERE
Tampereen Perussuomalaiset 

ry:n sääntömääräinen kevät-
kokous pidetään maanantaina 
11.10. klo 18 Tampereen Perus-
suomalaisten toimistolla, Mänty-
haantie 6, Tampere. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouk-
sen koollekutsujana hallitus. Ter-
vetuloa!

ISOKYRÖ
Isonkyrön Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään tiistaina 12.10. klo 18 
Isonkyrön kunnantalolla. Käsitel-
lään sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana hallitus. 
Maksujen pitää olla maksettuina 
31.8. mennessä. Tervetuloa!

KOUVOLA
Kouvolan Seudun Perussuoma-
laiset ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään tiistaina 12.10. 
klo 17 Kuusankoskitalossa, ko-
koustila Hirvelässä, Kymenlaak-
sonkatu 1, Kouvola. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat ja aluevaa-
lit 2022, teemat ja ehdokasasiat. 
Kokouksen koollekutsujana halli-
tus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

KANTAHÄMEEN PERUSNAISET
Kanta-Hämeen PerusNaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään lauantaina 16.10. klo 14 
Hämeenlinnan Raatihuoneel-
la, Raatihuoneenkatu 15. Käsitel-
lään sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana hallitus. 
Tervetuloa!

SATAKUNNAN PERUSNAISET
Satakunnan Perusnaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous 
pidetään lauantaina 16.10. klo 
14 Satakunnan Perussuomalai-
set ry:n piiritoimistolla, Satakun-
nankatu 33-35B, Pori. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouk-
sen koollekutsujana hallitus. Kah-
vitarjoilu. Tervetuloa!

KOTKA
Kotkan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään sunnuntaina 17.10. klo 
14 Kotkan kaupungintalolla, Kus-
taankatu 2, Kotka. Käsitellään 
sääntömääräiset sekä muut hal-
lituksen valmistelemat asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana hallitus. 
Käynti kaupungintalolle taka-
ovesta. Tervetuloa.

JÄRVENPÄÄ
Järvenpään Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syysko-
kous pidetään lauantaina 23.10. 
klo 18 Fox Centerin saunatiloissa, 
Wärtsilänkatu 61, Järvenpää. Kä-
sitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana halli-
tus. Kahvitarjoilu. Jäsen, muistat-
han maksaa jäsenmaksusi ennen 
kokousta. Tervetuloa!

PERUSSUOMALAISET NAISET
Perussuomalaiset Naiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous 
pidetään lauantaina 23.10. klo 11 
Imatran kylpylällä, Purjekuja 2, 
Imatra. Käsitellään sääntömääräi-
set asiat sekä sääntömuutos. Ko-
kouksen koollekutsujana hallitus. 
Kokouksen jälkeen lounas, jonka 
vuoksi ilmoittautuminen erillisen 
ohjeen mukaan. Tervetuloa.

NURMIJÄRVI
Nurmijärven Perussuomalaiset 
ovat mukana telttailemassa sun-
nuntaina 24.10. klo 10-15 Klauk-
kalan markkinoilla. Tervetuloa 
mukaan juttelemaan ajankohtai-
sista asioista!

POHJOISSAVON PERUSNAISET
Pohjois-Savon PerusNaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään lauantaina 30.10. klo 13 
Koivumäen Kartanolla. Käsitel-
lään sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana hallitus. 
Tarjoilun vuoksi ennakkoilmoit-
tautuminen 20.10. mennessä 
osoitteeseen vuokko.inkeri.ha-
malainen@gmail.com tai puh. 
044-356 8782. Tervetuloa!

VARSINAISSUOMEN 
PERUSNAISET
Varsinais-Suomen PerusNaiset 
ry:n yhdistetty sääntömääräi-
nen kevät- ja syyskokous pide-
tään sunnuntaina 31.10. klo 14 
Konsan Kartanon “Navetan vintil-
lä”, Virusmäentie 9, Turku. Käsitel-
lään sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana hallitus. 
Tervetuloa.

VARSINAISSUOMI
Perussuomalaisten Varsinais-
Suomen piiri ry:n sääntömää-
räinen syyskokous pidetään 
sunnuntaina 10.10. klo 15 Mar-
tinsalissa Raisiossa, Eeronkuja 2. 
Käsitellään sääntömääräiset asi-
at. Kokouksen koollekutsujana 
piirihallitus. Kahvitarjoilu. Lämpi-
mästi tervetuloa!

SATAKUNTA
Perussuomalaisten Satakunnan 
piiri ry:n sääntömääräinen ke-
vätkokous pidetään keskiviikko-
na 13.10. klo 18 Säkylässä, Kris-
talliranta (entinen Lomasäkylä), 
Rantaraitti 1. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen kool-
lekutsujana piirihallitus. Terve-
tuloa!

Kokousilmoitukset 
lähetetään osoitteella:
tapahtumat@
perussuomalaiset.fi

PS PIIRIT



7

Kurikan markkinoilla perjantai-iltapäivänä päivystivät Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piirin 
puheenjohtaja Matti Heinonen, Aaro Nurmela, kansanedustaja Ville Tavio, Kurikan Perussuomalaiset ry:n 
puheenjohtaja Jari Haapamäki, kansanedustaja Jukka Mäkynen, Kalevi Männikkö sekä Juha Korpi. 
Kuva: Juha Rantala

Kansanedustajat vauhdittivat Kurikan 
markkinatapahtumaa
KURIKAN kaksipäiväisillä mark-
kinoilla (20.-21.8.) oli perussuo-
malaisilla vahva miehitys. Edus-
kuntaryhmän puheenjohtaja 
Ville Tavion lisäksi markkinoille 
ottivat osaa myös Vaasan vaali-
piirin kaikki kolme kansanedus-
tajaa eli Juha Mäenpää, Jukka 
Mäkynen ja Mauri Peltokangas. 
Ja tietysti mukaan mahtui liu-
ta paikallisia ja hieman kau-
empaakin piirin aluetta tulleita 
puolueaktiiveja.

- Paikalla oli kyllä mukavan 
oloinen pöhinä koko ajan pie-
nestä koronan uhkasta huo-
limatta. Me olimme osastol-
lamme varautuneet koronaan 
asianmukaisesti eli maskein ja 
käsidesein. Varsinkin perjantai-
na oli väkeä liikkeellä erityisen 

paljon, lauantai oli sateen takia 
pakostakin hieman vaisumpi, 
jutusteli Kurikan Perussuoma-
laisten puheenjohtaja Jari Haa-
pamäki.

- Teltta- ja markkinatapahtu-
mat ovat täällä Kurikassakin ai-
van ehdoton juttu, sillä tällai-
set kasvokkain kohtaamiset 
ovat sitä vaikuttamista parhaas-
ta päästä. Täytyy esittää iso kii-
tos paikalle saapuneille kansan-
edustajille. Heidän läsnäoloaan 
arvostettiin, ja se nosti koko ta-
pahtuman arvoa. Keskustelu 
rönsyili tietysti laidasta laitaan, 
mutta eniten ihmisiä kiinnosti-
vat turveasiat, tukipaketit ja tie-
tysti viikkoa aiemmin Seinäjo-
ella pidetyn puoluekokouksen 
anti, kertaili Haapamäki tapah-

tumaa.
Sen verran perussuomalaisten 

saama myönteinen palaute in-
nosti paikallisyhdistyspomoa, 
että hän lupasi, ettei tällainen 
tapahtuma jää todellakaan vuo-
den ainoaksi.

- Meillä on Kurikassa kolme 
vahvaa alueellista keskusta eli 
Kurikan lisäksi Jalasjärvi ja Jur-
va.  Kunhan nämä kierretään 
läpi, päästään jo pitkälle. Seu-
raavana haasteena meilläkin on 
kuntavaalien jälkeen aluevaalit. 
Kaikki on vähän uutta, mutta ei-
köhän me olla tämän suhteen 
vähän samalla lähtöviivalla mui-
den puolueiden kanssa, tuu-
maili Haapamäki.

Juha Rantala

Peruspalvelut ovat etusijalla Kuopion 
kaupungin hankkeissa
KUNNAN tärkein tehtävä on 
peruspalvelujen tarjoaminen 
asukkaille. ”Peruspalvelut etu-
sijalla” -teemaa olen korosta-
nut koko poliittisen toimintani 
ajan, kun olen ollut useita vuo-
sia Kuopion kaupunginvaltuu-
tettuna.

Peruspalveluihin löytyy aina 
rahaa, jos ne ovat ykkösenä. 
Kuopion kaupungissa on liikaa 
hankkeita päällekkäin. Niistä 
voisi karsia tai niitä voisi siirtää 
tärkeysjärjestyksessä useiden 
vuosien ajalle. Huolestuttavaa 
on se, että kaupunki ottaa uut-
ta lainaa, vaikka jo nyt kaupun-
gilla on lainaa lähes 4 000 eu-
roa asukasta kohti.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen 
on oltava toimivia ja jokaisen 
kaupunkilaisen saatavilla, myös 
liitoskunnissa. Kaupungin pitää 
vähentää ostopalveluja ja pyr-
kiä hoitamaan palvelut kunnan 
omana työnä. Kotiavustajia tar-
vitaan lisää lapsiperheisiin sekä 
vammais- ja vanhustyöhön. 

Ikäihmisille on saatava ihmisar-
voinen ja inhimillinen elämä ja 
kohtuuhintaiset palveluasun-
not. Lisää hoitajia tarvitaan.

Säästöt ja koulujen lakkaut-
tamiset ovat rasittaneet suu-
resti Kuopion koulutoimintaa. 
Olen aina puolustanut kaupun-
ginvaltuuston kokouksissa kou-
lujen säilyttämistä. Koulutoi-

minnassa kannatan lähikouluja 
enkä halua kaupungin raken-
tavan liian suuria kouluraken-
nuksia peruskoululaisille. Lä-
hikouluissa koulumatkat ovat 
turvallisia. Kouluja ei saa enää 
lakkauttaa, mutta maaseudun 
liian pieniä kyläkouluja voi jou-
tua yhdistämään.

Luonnonläheinen Kuopio 
on keskeinen asia myös ihmis-
ten terveydelle. Luonnonlähei-
syys ja puhdas ilma on tärkeää 
asuinympäristössä. Arvokasta 
luontoa pitää säilyttää, ja vih-
reyttä pitää olla. Luontoa ei saa 
saastuttaa ja tuhota tehtailla ja 
kaivoksilla. Saasteeton Kallave-
si, puhdas juomavesi. Luontoa 
on säilytettävä alkuperäisenä. 
Neulaniemi ja Puijo on pidettä-
vä virkistysalueina. Toivon, että 
Kallavesi säilyy saasteettomana 
ja juomavetemme puhtaana.

Kaija Räsänen
kaupunginvaltuutettu (ps.)
Kuopio

Jos henkes on sulle kallis
AIKOINAAN oli mainos, jossa kehotettiin juoksemaan henke-
si edestä.

Nyt on vähän samanlainen tilanne. On oltava valmiina. Halli-
tus on luonut sutta ja sekundaa, toisin sanoen soten, mutta se 
kuitenkin tulee. Aluevaalit ovat tärkeät ja merkittävät, sillä nii-
den kautta kulkee tulevaisuudessa 25-30 % valtion budjetista.

Ei ole ihan sama, mihin näitä rahoja käytetään. Halutaanko 
suojella suomalaisia ja ajaa supisuomalaista sotea vai suunna-
ta rahoja hallintopäälliköiden pataljooniin tai herrain himmelei-
hin? Aikooko punavihreä hallitus selvitä näistä vaaleista levit-
tämällä savusumua ”sotepisteistä” tai ”sotekeskuksista” samalla 
kun sairaanhoitajat harkitsevat koko ajan lähtöä omalta alal-
taan? Onko tässä takana vain yritys luoda uusi ”pernerin uudis-
tus”, jossa tuhotaan saavutetut edut terveys-, pelastus- ja sosiaa-
lipuolelta? Viilataanko väkeä linssiin jättämällä tosiasiat vaalien 
taakse? Aiotaanko tässä itse asiassa luoda 21 jumbokuntaa ja 
Helsinki? 

Perussuomalaiset ovat kiinnostuneita kouriintuntuvista asi-
oista. He haluavat vastauksia kysymyksiin. Tässä muutamia:

”Miksi ensihoitaja ei puhu suomea?”

”Miksi hammaslääkärini ei puhu muuta kuin englantia?”

”Miksi paikallinen VPK piti lopettaa?”

”Nytkö tuli noutaja? Koirani jalka meni poikki, ja mistään ei 
tule apua…”

”Miksi 30 potilasta siirtyy, ja yksi lääkäri ei siirry…?”

”Voinko luottaa, että ambulanssi tulee ajoissa ja palokunta kun 
tarvitaan?”

”Onkohan siinä järkeä ostaa ulkomainen ambulanssi, kun koti-
mainen on korkealaatuinen ja halvempikin…?”

”Soitin viikko sitten hoitajalle, eikä kukaan ole soittanut mi-
nulle takaisin. Olenko minä väärä ihminen, kun ei soiteta takai-
sin…”

Aluevaalit ovat siksi meille tärkeä tapahtuma. Me voimme olla 
puolustamassa kaikkia aina naapureista lähtien tuntemattomiin 
suomalaisiin saakka. Sinä olet nyt etulinjassa! 

Nyt on aika lähteä vaalikentille! Nyt tarvitaan ehdokkaita ja vä-
keä teltoille. 

Kuten vanhan suomalaisen elokuvan tunnusmusiikki sanoo: 
”Me tulemme taas!”

ARTO LUUKKANEN
PERUSSUOMALAISTEN 
PUOLUESIHTEERI

 KOLUMNI
KANEN

TEN
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Muistoja ja kokemuksia 
Etelä-Pohjanmaalta

Demokratia ja islam ovat 
yhteensovittamattomia

ALOITIN kouluni juuri valmis-
tuneessa Uusikylän kyläkoulus-
sa Alajärvellä vuonna 1953, 68 
vuotta sitten. Silloin myös naa-
purikylien koulut Koivumäellä, 
Iiruulla ja Möksyssä olivat tupa-
ten täynnä oppilaita. Kaverei-
ta ja toimintaa riitti. Tuntuu hai-
kealta, kun kaikki nämä koulut 
on lakkautettu.

Koulutyö alkoi 1950-luvulla 
vasta syyskuun alussa, ja lauan-
taitkin olivat koulupäiviä. Syk-
syisin oli perunankaivuuloma, 
ja veimme kouluun puolukoita 
marjapuuroa varten. Kevätluku-
kauden päättyessä lauloimme 
yhdessä suvivirren. Se oli onnel-
lista aikaa.

Kansakoulun jälkeen, opetta-
jien kannustamana, hakeuduin 
Lapuan ammattikouluun. Am-
mattikoulun suosituksesta jat-
koin opintoja Jyväskylän tek-
nillisessä opistossa ja aikuisena 
Jyväskylän yliopistossa. Niistä 
sain sekä insinöörin että mais-
terin paperit. Töitä olen tehnyt 
mm. teollisuudessa ja opetta-
jana, eläkkeelle siirryin aikuis-

koulutusjohtajan virasta. Eläk-
keellä ollessani olen toiminut 
yrittäjänä.

En syntynyt kultalusikka suus-
sa, joten kiitollisuudella muiste-
len kaikkia niitä, jotka auttoivat 
ja kannustivat minua opinnois-
sa ja opiskelun aikana työn 
saannissa. Nuorena Etelä-Poh-
janmaalla minulla oli paljon hy-
viä ystäviä. Muistelen teitä kaik-
kia lämmöllä.

Kaksi sukupolvea on synty-
nyt kotikonnuilleni sen jälkeen, 
kun olen muuttanut sieltä pois. 
Nämä nuoret eivät tunne minua 
enkä minä heitä. Joitakin ikäviä 
asioita on tullut eteeni, ja luu-
lenpa, että nämä nuoremmat 
sukupolvet oppivat tuntemaan 
vielä minutkin.

Toivon menestystä Alajärven 
kaupungille ja kaikkea hyvää 
tutuille. Nykyisin vaikutan enti-
sen Vaasan läänin itäisessä kol-
kassa Äänekoskella.

Esko Uusitalo
Äänekoski

NYT puhutaan vain Afganista-
nista, mutta onko yhdessäkään 
islamilaisessa valtiossa Lähi-
Idässä tai Pohjois-Afrikassa nais-
ten asema juuri sen parempi? 
Kaikissa niissä on valtaapitävä 
korruptoitunut eliitti ja uskon-
nolla alistettu köyhälistö. Kan-
saa johdetaan kurilla ja pelolla.

Islam ei ole pelkästään uskon-
to, vaan laki ja yhteiskuntajär-
jestys. Islamin olennainen osa 
on muuttumaton sharia-laki 
600-luvulta. Se on voimassa tä-
näänkin, ja sitä tulkitaan monin 
eri tavoin riippuen siitä, millai-
nen asema islamilla on valtios-
sa.

Talebanit sanovat, että naisten 
oikeudet toteutuvat maassa is-
lamilaisen sharia-lain puitteis-
sa. Sharia alistaa naiset mies-
ten vallan alle monin tavoin; se 
pakottaa naiset täysin riippu-
vaisiksi miesholhoojistaan, oi-
keuttaa lyömään uppiniskaista 
vaimoa sekä sallii lapsiavioliitot, 
kunniaväkivallan ja -murhat, 
raipparangaistukset, kivitystuo-
miot jne. Naisen pitää peittää it-
sensä suojellakseen miesten si-
veyttä. Shariaan liittyy vakavia 
ihmisoikeusrikkomuksia. Musli-
mimaissa tapahtuu suuri määrä 

raiskauksia.
Miksi sivistyneet länsimaat, ih-

misoikeusjärjestöt ja YK eivät 
tuomitse shariaa ankarasti? Pe-
rusongelmaa ei korjata siirtä-
mällä ihmiset muihin maihin. 
Länsimaat eivät voi toimia lo-
puttomana pakolaiskanavana 
seuraavat 100 vuotta. Ongel-
mat vain siirtyvät Eurooppaan, 
esimerkkinä naapurimaa Ruotsi. 
Asiat on ratkaistava siellä, mis-
sä kipu on, eli omassa maassa. 
Demokratian ja ihmisoikeuk-
sien vieminen maan ulkopuo-
lelta asein on lähtökohtaisesti 
älytön ajatus. Myöskään puut-
tuvaa maanpuolustustahtoa ei 
luoda rahalla.  

On valitettavaa, että poliittiset 
johtajat näkevät harvoin yhteyt-
tä kristinuskon ja yhteiskunta-
rauhan välillä tai antikristillisten 
ideologioiden sekä epäjärjes-
tyksen ja korruption välillä. Kun 
kristilliset arvot hylätään, por-
tit avautuvat ideologioille, jot-
ka johtavat vielä suurempaan 
eriarvoisuuteen, yhteiskunnan 
epäjärjestykseen, korruptioon, 
vainoihin ja sortoon.

Airi Pulkkinen
Kuopio

Sananvapauttamme ollaan viemässä
KIITOS kansanedustaja Sanna 
Antikaiselle Perussuomalainen-
lehdessä 6/2021 olleesta artik-
kelista koskien uskonnon- ja sa-
nanvapautta Suomessa. Jutussa 
Antikainen sanoo: ”Valtakun-
nansyyttäjän järjetön ajojahti 
Päivi Räsästä kohtaan on samal-
la sekä vakava hyökkäys sanan- 
ja uskonnonvapautta kohtaan 
että vakava mainehaitta Suo-
melle.” Näin juuri on asia.

Kansanedustaja Päivi Räsäsen 
(kd.) kohdalla kysymys on siitä, 
että valtakunnansyyttäjä halu-
aa tehdä Raamatun siteeraami-
sesta laitonta ja rikollista. Poliisi 
ei löytänyt mitään syytä jatkaa 
prosessia Räsäsen osalta, mut-
ta sen jälkeen valtakunnansyyt-
täjä käynnisti syytteen ajamisen 
uudelleen. On tragikoomista, 

että Päivi Räsänen kansanedus-
tajana, entisenä sisäministerinä 
ja isoäitinä istuu poliisin kuulus-
teluissa selittämässä Raamatun 
Roomalaiskirjeen lukuja 1-3, 
kun kuulustelija niin halusi.

 Valtakunnansyyttäjä haluaa 
käytännössä kieltää Raamatun 
siteeraamisen Suomessa, joka 
olisi täysin länsimaisen oikeus-
järjestyksen ja demokratian 
vastaista. Ei kristittyjen eikä ke-
nenkään muunkaan tule sallia 
tätä. Räsänen on saanut laajaa 
tukea vainossaan ympäri maa-
ilmaa. Sekä Liettuan hellun-
taikirkon että luterilaisen kirkon 
piispat ovat antaneet tukensa 
Räsäselle ja vaatineet valtakun-
nansyyttäjää lopettamaan vai-
nonsa. Suomen evankelislute-
rilaisen kirkon piispoilla ei ole 

ollut halua sanoa yhtään mi-
tään, kun heidän tärkeintä kir-
jaansa viedään kohti tunkiota 
kuin litran mittaa.

Äärimmäisen tärkeätä on nyt 
huomata se, että kysymys ei ole 
pelkästään uskonnonvapau-
den kieltämisestä, vaan myös 
sananvapauden kieltämisestä. 
Suomea ollaan neuvostoliitto-
laistamassa.  Perussuomalaisia 
henkilöitä on tuomittu vuosien 
varrella naurettavilla perusteilla 
täysin mitättömistä sanomisis-
ta, jotka demokratiassa kuulu-
vat normaalin sananvapauden 
piiriin.

Sakari Sormunen
ruiskumestari evp., yrittäjä
Hollola

Eikö Unkarin media ole vapaa?
SEURATESSANI sekä Unkarin 
että Suomen mediaa olen luke-
mattomia kertoja nähnyt, että 
jos maailmassa tapahtuu jokin 
tärkeä asia, niin Unkarin media 
reagoi lähes välittömästi, kun 
taas Suomen media odottaa, 
mitä jokin arvovaltainen media 
(CNN tai BBC) tai poliitikko asi-
asta sanoo.

Myös Afganistanin tapahtu-
missa Suomen media (Pekka 
Haavistosta ja muista poliitikois-
ta puhumattakaan) toimi totu-
tun kaavan mukaan. Puhuttiin 
vain evakuoinnista eikä sodan 
häviämisestä, liittolaisten pa-
kenemisesta eikä siitä, että Joe 
Biden oli liittolaisistaan piit-
taamatta valmis jättämään hei-
dät talebanien käsiin. Suomen 
media odottaa, että joku sa-
noo jotain muutakin, ja kirjoit-
taa sitten, että ”Tony Blairin mu-
kaan…” 

Unkarin mediassa on puhut-
tu samoista asioista paljon en-

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

PS
KUVAT LEHTIKUVA

nen Blairia eikä vedottu muiden 
kannanottoihin. Toki en puhu 
nyt Unkarin vasemmistoliberaa-
lista vihermediasta, kuten Nép-
szavasta, HVG:stä, ATV:stä, Tele-
xistä jne.

Tätä taustaa vasten kysymys 
kuuluu: onko media ja poliit-
tinen elämä vapaampaa Suo-
messa vai Unkarissa? 

Suosittelen tutkimaan viime 

päivien uutisointeja. Tutkijak-
si en suosittele Aleksanteri-ins-
tituutin Katalin Miklóssya, Heino 
Nyyssöstä enkä muita Unka-
rin entisten ja nykyisten kom-
munistien puolesta politikoivia 
mukatutkijoita.

György Kádár
Vaasa
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Kehitysapu ilmastoavuksi
NYT on virallisesti todistettu, 
että ihminen on toimillaan ai-
heuttamassa ilmastonmuutos-
ta. Eikö silloin ole järjenvastais-
ta, että suollamme maailmalle 
äärettömästi rahaa kannatta-
mattomiin hankkeisiin kehitys-
apuna ja aiheutamme näin vain 
lisää väestöräjähdystä? Nuo ra-
hamme menevät vuodesta toi-
seen kankkulan kaivoon ja 
joutuvat jopa terrorismin tuke-
miseen.

Voisimmeko siis käyttää kehi-
tysapurahat ilmaston hyväksi? 
Oma ehdotukseni on esimer-
kiksi Saharan autiomaan valjas-
taminen hiilinieluksi. Alueella 
riittää aurinkoa, joten tarvit-
tava sähkö tuotettaisiin aurin-
golla. Merivettä muutettaisiin 

suolattomaksi erottamalla siitä 
suola pois. Näin saatu vesi joh-
dettaisiin Saharaan, jonne alet-
taisiin kasvattaa tällä leveysas-
teella viihtyviä kasveja. Työhön 
voisimme opastaa ja palka-
ta paikallisia. Työ vie varmaan 
pitkään, mutta näin saataisiin 
maapallolle lisää hiiltä sitovaa 
kasvustoa. Jossain vaiheessa 
luonto alkaa itse tuottaa pilviä, 
ja näin alueella saataisiin luon-
nollisesti vettä.

Joskus on mielestäni suunni-
teltu myös vesialtaan rakenta-
mista Saharaan. Se vaatisi ka-
navan rakentamista Välimereltä 
Saharaan.

Maailmastahan ei puutu rahaa 
eikä viisaita insinöörejä. Nämä 
voitaisiin valjastaa kehittämään 

tekniikoita, joilla esimerkiksi 
tämä iso kuiva alue muutettai-
siin vihreäksi hiilinieluksi, eikä 
kaikkia resursseja käytettäisi so-
timiseen ja ihmisväestön räjäh-
dysmäiseen kasvattamiseen. 
Liikaväestöhän aiheuttaa lisää 
sotia, joka on aivan turhaa ener-
gian tuhlausta.

Saharan muuttuminen elin-
kelpoiseksi muuttaisi lisäksi Af-
rikkaa siten, että siellä olisi elin-
kelpoista tilaa siellä asuville. 
Ihmisten ei tarvitsisi lähteä kyl-
mään pohjoiseen, jossa elämi-
nen tuottaa isomman hiilijalan-
jäljen kuin lämmin etelä.

Virva Romo
Puroahon ajattelija

Näkemykseni kehitysavun ja maahanmuuton 
kustannuksista
EDUSKUNTA teki vuonna 2012 
yksimielisen päätöksen yleisra-
dioverosta, jonka suuruus on 
tällä hetkellä 163 euroa. Hyvä 
niin. Heikkous on se, että se on 
– pääsääntöisesti – samansuu-
ruinen niin köyhälle kuin rik-
kaallekin.

Suomen kehitysavun määrä 
on tällä hetkellä 1,245 miljardia 
euroa. Maahanmuutto maksaa 
Suomelle 3,2 miljardia euroa 
vuodessa ainoan julkisuuteen 
tulleen laskelman mukaises-
ti (tilintarkastaja Pauli Vahte-
ra 2019).

Perussuomalaiset ovat kriti-
soineet – jo useita vuosia – mo-
lempia kustannuksia. On help-
poa ja yksinkertaista maksaa 

maksuja, kun ne eivät ole yh-
denkään yksityishenkilön 
”omasta pussista”, vaan ne mak-
setaan Suomen valtion velka-
rahalla.

Monikaan ei tiedosta sitä, että 
valtio on ottanut tänäkin vuon-
na uutta velkaa 38,6 miljardia 
euroa ja kuitannut sillä mm. 
vanhoja velkojaan. Elämme siis 
”kädestä suuhun”.

Tässä maamme taloudellisessa 
tilanteessa on syytä tiedostaa, 
missä mennään. Jos Suomen 
maksama kehitysapu maksatet-
taisiin Yle-veron tapaan kaikki-
en suomalaisten (5 537 116 asu-
kasta) toimesta, niin jokainen 
suomalainen – vauvasta vaa-
riin – maksaisi sitä 225 euroa. 

Tällöin 3-lapsisen perheen vero 
olisi vuodessa 1 125 euroa ja 
5-lapsisen perheen 1 575 euroa.

Vastaavasti maahanmuuton 
osuus olisi 578 euroa per Suo-
men kansalainen, eli lapseton 
aviopari maksaisi sitä 1 156 eu-
roa vuodessa.

Olen varma, että Yle-veron 
kaltainen erillisvero nostaisi 
kaikki suomalaiset barrikadeille, 
sillä tieto lisää tuskaa. En suosit-
tele sitä, mutta suosittelen, että 
hallituspuolueet ”näkevät met-
sän puilta”, eli kyse on muusta-
kin kuin kansainvälisestä soli-
daarisuudesta.

Kauko Tuupainen
Jyväskylä

Eläimen vai ihmisen aivot?
VIIME aikoina on käyty paljon 
keskustelua pienpedoille tar-
koitetuista loukuista, eli ”heti 
tappavista raudoista”. Rauto-
jen kieltämiseksi on tehty kan-
salaisaloite. Keskustelu sai al-
kunsa Joensuussa sattuneesta 
ikävästä tapauksesta, jossa kar-
huemon käpälään oli tarttunut 
kyseinen rauta.

Kyseiset raudat ovat erittäin 
eettinen tapa saalistaa pienpe-
toja, koska raudat nimensä mu-
kaisesti tappavat saaliin välit-
tömästi aiheuttamatta turhaa 
kärsimystä. Elävänä pyytävis-

sä loukuissa saalis saattaa olla 
vuorokaudenkin häkissä van-
kina.

Rautojen ainoa huono puo-
li on väärä saalis. Joskus esi-
merkiksi minkkiä varten olevat 
raudat saattavat tappaa vesi-
kon, joka on lähes samanlainen 
eläin, mutta uhanalainen, koska 
minkki on vieraslajina vallannut 
sen ekologisen lokeron.

Väärä saalis oli myös Joen-
suun karhu. Nämä ovat kuiten-
kin harvinaisia yksittäistapa-
uksia, kun otetaan huomioon 
loukkujen käyttömäärä Suo-

messa. Loukun avulla on saatu 
hyviä tuloksia riistanhoidossa. 
Jos joku haluaa ajatella eläimen 
aivoilla omien sijaan, niin kan-
nattaa miettiä, miltä koppeloe-
mosta tuntuu menettää poika-
set näädälle.

Jos kieltoja tehdään näillä pe-
rusteilla, niin silloinhan kannat-
taisi lopettaa myös junaliiken-
ne, kun niin moni ihminen on 
jäänyt junan alle.

Tuukka Kotilainen (ps.)
Kuopio

Ajaako Tehy hoitajien asiaa?
TEHY. Poliittisesti sitoutumaton 
liitto. Kannattaa tasa-arvoa ja 
on syrjintää vastaan.

Tehyn valtuustossa perussuo-
malaisten tehyläisten Perusasi-
oiden puolesta -ryhmän esityk-
set äänestettiin nurin. Meille oli 
kirjallisella sopimuksella sovit-
tu 2 varsinaista ja 4 varapaikkaa 
STTK:n edustajistoon, johon 
ryhmämme olisi nimennyt var-
sinaisiksi minut ja Markus Pie-
tikäisen. Kaikki muut puolueet 
olivat tehneet vaaliliiton meitä 
vastaan, syrjivät meitä poliitti-
sesti uusina toimijoina ja äänes-
tivät ulos paikoilta. Kysymys oli 
kahdesta paikasta yhdeksästä-
toista. Emme saaneet edes va-
rapaikkoja.

Tämä on poliittista syrjintää 
ja törkeää toimintaa ammatti-
liitto Tehyltä, joka yrittää pitää 
kaikkien hoitajien puolta, mut-
ta äänestää perussuomalaiset 
ulos luottamustoimista Tehyssä. 
Tämä ei tietenkään ollut henki-
lökohtaista, mutta pidin merkit-
tävänä asiana saada Tehyn val-
tuuston 1. varajäsenenä STTK:n 
edustajistoon paikan, joka piti 
valtuustossa sinetöidä. Perus-
suomalaiset hoitajat savustet-

tiin ulos sopimuksen vastaises-
ti. Työttömyyskassassa oli sama 
meininki. Ei meitä haluttu sinne.

Tehykö ajaa kaikkien hoitaji-
en asiaa? Politiikka puhuu myös 
Tehyssä. Minä olen aina puolus-
tanut hoitajia ja hoitanut työni 
hyvin. Olen ajatellut ay-aktiivi-
na, että haluan vaikuttaa hoi-
tajien asioihin. Olin aiemmin 
Tehyn koulutuksessa, missä ke-
huttiin toimintaa ja sitä, miten 
mukavaa meillä onkaan: ”Kaik-
ki hoitajat puhaltavat yhteen 
hiileen.”

Kun lähdet ehdolle Tehyn vaa-
leihin tai äänestät, katso mikä 
puolue jyllää takana. Älä ole so-
kea. Jaksamista Arja Juvoselle ja 
Petri Krögerille Tehyn valtuus-
toon. Meitä tarvitaan siellä vä-
hemmistönä. Eiköhän näytetä 
seuraavissa vaaleissa ja anne-
ta muiden puolueiden maistaa 
omaa lääkettään! Sisältä pitää 
vaikuttaa eikä antaa pelolle val-
taa. Ei jäädä sivuun eikä anneta 
heidän jatkaa mellastustaan.

Tanja Hartonen
sairaanhoitaja, lähihoitaja
Mikkeli

Perussuomalaiset – varokaa 
kokoomusta!
JULKISUUDESSA ”puhemie-
het” yrittävät saattaa persuja ja 
kokoomusta yhteiselle polulle. 
Kuiskutellaan, että seuraavien 
eduskuntavaalien jälkeen oli-
si mahdollista perustaa kokoo-
muksen johdolla uusi hallitus, 
jossa olisivat mukana myös pe-
russuomalaiset. Tämä on ovela 
juoni yrittää saada osa PS-kan-
nattajista suoraan kokoomuk-
sen taakse, ja toisaalta saada 
aikaan pakoa persujen työväes-
töäänestäjissä.

Siksi lausun varoituksen sa-
noja perussuomalaisten nyky-
johdolle: Älkää kuunnelko näitä  
seireenien lauluja! Kokoomus ei 
ole perussuomalaisten luonnol-
linen hallituskumppani. Jos ko-
koomus saa valtaa, se ei muista 
heikompiosaisia. Kokoomuksen 
luonnollisia puolustettavia ovat 
suuri raha ja hyvin toimeentu-
levat.

Tämän sanon kokemuksen ko-

valla rintaäänellä. Kerran olen 
minäkin luottanut kokoomuk-
sen lupauksiin ja… pettynyt.

Tämä tapahtui vuoden 1987 
eduskuntavaalien jälkeen, kun 
kokoomuksen Harri Holkerin 
johtama hallitus koottiin. Kuvit-
telin, että kokoomuksella olisi 
kunnia-asiana lunastaa vaalilu-
pauksensa ja antaa myös hei-
kompiosaisille oma osuutensa 
yhteisestä kakusta. Mutta miten 
kävi? Kyyti oli kylmää, hyväosai-
sille annettiin vain lisää ja kai-
ken kukkuraksi maa ajettiin la-
maan ja suurtyöttömyyteen.

Nämä tapahtumat kannattaisi 
muistaa tai palauttaa muistiin. 
Minulla on niistä hyvät muistiin-
panot tulevaa mahdollista käyt-
töä varten.

Pentti Kettunen
ex-kansanedustaja (ps.)
Kajaani
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Meistä pidetään hyvää huolta
AIEMPINA vuosina oli kirkko-
vuoden kulussa myös neljä val-
tion määräämää rukouspäi-
vää, ja näistä yksi syksyllä ollut 
oli kiitospäivä, koska erityisesti 
juuri vuodentulon korjaamisen 
jälkeen on syytä muistaa kii-
tollisuudella kaikkien lahjojen, 
myös ravinnon, antajaa, Taivaal-
lista Isäämme.

Näin tänäkin syksynä olemme 
saaneet korjata vaihtelevista-
kin säistä huolimatta kuitenkin 
kohtuullisen sadon niin pelloil-
ta ja puutarhoista kuin metsän 
marjoista ja sienistä. Ja tästä 
taas tänäkin vuonna saam-
me olla kiitollisia, sillä meidän 
on hyvä muistaa, että kaikes-
ta aikamme kehittyneisyydestä 
huolimatta me sittenkin eläm-
me maan antimista.

Näinhän rakkaassa säveltäjä-
mestarimme Jean Sibeliuksen 
säveltämässä virressäkin: ”Soi 
kunniaksi Luojan nyt virsi kii-
toksen, tuon kaiken hyvän tuo-
jan ja suojan ainaisen! Hän, Isä, 
rakkahasti ain vaalii luotujaan, 
ja kaiken taitavasti hän ohjaa 
tuolta taivaastaan. Hän säät ja 
ilmat säätää ja aallot tainnuttaa 
ja hyisen hallan häätää ja viljan 
vartuttaa. Hän onneen meidät 
ohjaa, myös aikaan vaikeaan. 
Sen rakkauden pohjaa ken pys-
tyy koskaan tutkimaan.”

Ja tämä Jumalan rajaton rak-

kaus meitä ihmisiä kohtaan on 
jopa niin suuri, ettei hän sääli-
nyt ainokaista Poikaansakaan, 
vaan antoi hänet ristinkuole-
maan meidän syntiemme so-
vitukseksi. Ja siksi Jeesus itse 
voi lukea jumalanpalvelukses-
sa profeetta Jesajan 500 vuotta 
aiemmin julistaman ennustuk-
sen, joka nyt toteutui Jeesuk-
sessa: ”Herran henki on minun 
päälläni, sillä hän on voidellut 
minut julistamaan evankeliu-
mia köyhille, hän on lähettänyt 
minut saarnaamaan vangituille 
vapautusta ja sokeille näkönsä 
saamista, päästämään sorretut 

vapauteen, saarnaamaan Her-
ran otollista vuotta.” Ja luettu-
aan tämän ennustuksen Jeesus 
voi todeta, että tänä päivänä 
tämä kirjoitus on käynyt toteen 
teidän korvainne kuullen.

Tämän Vapahtajamme hy-
vän huolenpidon ja rakkauden 
osaksemme saaneina mekin 
sitten puolestamme saamme 
osallistua alttiisti ja nurkumatta 
käytännön rakkauden tekoihin, 
sillä rakkaus on kekseliäs!

Anssi Joutsenlahti
rovasti

Rukous kirkkokäsikirjan sanoin:

Kaikkivaltias Jumala, taivaallinen Isämme.

Sinä pidät huolta kaikista luoduistasi.

Sinä ruokit taivaan linnut ja puet kedon ruohon,

sinä annat meille, lapsillesi, mitä tarvitsemme.

Hyvyytesi ja rakkautesi

tekee elämästämme elämisen arvoisen.

Herätä meidät Henkesi avulla

etsimään ennen kaikkea sinun valtakuntaasi

ja vanhurskasta tahtoasi.

Tätä rukoilemme Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

Sote loitontaa maaseudun terveyspalveluita 
ja pilaa ilmastoa
SOTELAKIUUDISTUS on läh-
tenyt suurten kaupunkien tar-
peista ja etenee hyvin maa-
kuntien työryhmissä, joissa 
suunnitellaan käytännön jär-
jestelyjä. Hyvinvointialueet 
(21 kpl) aloittavat toimintansa 
vuonna 2023, jolloin jämsäläis-
ten lähiterveyspalvelut siirtyvät 
omasta kylästä Jyväskylään ja 
erikoissairaanhoito siirtyy Tam-
pereelta Kuopioon, vaikka se 
on miltei kaksi kertaa kauempa-
na. Vastaava heikennys tapah-
tuu monilla muillakin maaseu-
tualueilla.

Pidentyvät etäisyydet lisäävät 
CO2-kuormaa noin kahden ton-
nin verran vuodessa. Sitä ei kui-
tenkaan esityksen perusteluis-
sa huomioida. Myös työaikaa 
tuhlaantuu terveysmatkojen li-

sääntyessä. Hyvinvointimittari 
ottaa sekin taka-askeleita.

Hallituksen projekteihin ei 
kunnissa paljon voida vaikut-
taa. Jämsäkin on antanut aika-
naan kriittisen lausunnon, mut-
ta Kuntaliiton mukaan kuntien 
lausuntoja ei ole kuultu.

Sosialisointi-ideologia voittaa, 
kun kuntien elinvoima siirtyy 
hyvinvointialueille. Saattaa olla, 
että kuntien määrä liitosten jäl-
keen asettuu kolmasosaan ny-
kyisestä. Tämä lieneekin sote-
projektin oikea tavoite. Tavoite 
koko maaseudun pitämisestä 
asuttuna hylätään.

Suomen nykyinen terveyden-
huoltojärjestelmä arvioidaan 
maailman parhaimpiin kuulu-
vaksi, kertoo Tampereen yli-
opiston tutkija ja sote-asiantun-

tija Liina-Kaisa Tynkkynen (AL 
29.3.2021). Samansuuntaiseen 
tulokseen päätyi myös Kunta-
liitto viime vuoden lopulla teet-
tämänsä kyselyn perusteella.

Suomen kunnallisen ja muun 
alueellisen itsehallinnon mää-
rittää perustuslain 121 §, joka 
ohitettiin kevyesti. Monet ovat 
erityisen tyytyväisiä nykymal-
liin. Erityisesti arvostetaan Sy-
dänsairaalaa ja Coxaa, joita sote 
myös uhkaa. Sosiaali- ja ter-
veysministeriön hallitusneuvos 
Auli Valli-Lintu sanoo, ettei niillä 
ole enää mahdollisuuksia jatkaa 
yhtiömuotoisina (AL 21.2.2021).

Esko Järvenpää
Jämsä

Navy blue
PURJELAIVAKAUDELLA aluk-
sen miehistö vaatetettiin yh-
denmukaisesti sekä käytännöl-
lisistä että taloudellisista syistä. 
Laivan omistajan varallisuus sa-
neli varusteiden tason. Vaat-
teiden materiaalina käytettiin 
yleensä tummaksi värjättyä, 
lämmintä verkaa. Työasut olivat 
pellavasta, joka pesuissa haalis-
tui liki valkoiseksi. 

Merimiehen varustepussi, 
merimiessäkki, pyöreäpohjai-
nen, kolmesta kangassuikalees-
ta ommeltu miehenmittainen 
pussi tehtiin purjekankaasta. 
Se toimitti ruumisarkunkin vir-
kaa, jos vainaja jouduttiin hau-
taamaan mereen. Myöhemmin 
varustuksiin kuului myös me-
rimieskirstu, jossa säilytettiin 
henkilökohtaisia tavaroita.

Merimiesten asujen kummas-
tuttavatkin yksityiskohdat ovat 
syntyneet käytännön tarpeis-
ta. Merimieshuivi oli alkujaan 
otsalle kiedottu värikäs kan-
gas, joka esti hien valumasta sil-
miin raskaassa työssä. Pitkälle 
selkään ulottuva neliskanttinen 
kaulus suojasi tuulelta. Luukku-
housujen kaksinkertainen etu-
mus piti sukukalleudet lämpi-

minä viimassa. Nappejakaan ei 
siihen tarvittu kuin neljä. Hou-
sujen lahkeet olivat leveät, jol-
loin ne olivat kätevästi käärittä-
vissä kantta spuulattaessa.

Jalkineet olivat yleensä nah-
kaiset. Kengissä oli korko, joka 
tuki jalkaa rikiin noustaessa ja 
raa’alla seistessä. Tropiikissa 
käytettiin purjekangaskenkiä, 
joiden pohja punottiin käyte-
tyistä köysistä ja pinta ommel-
tiin vanhasta purjeesta.

Miekka ja tikari olivat henkilö-
kohtaisia taistelu- ja tappoasei-
ta aikana, jolloin taisteltiin tikari 
toisessa ja miekka toisessa kä-
dessä. Nykyisin miekka ja tikari 
ovat paraatiasujen koristeita.

Laivaston alokkaana minulle 
jaettiin pari numeroa liian suuri 
merimieslakki, ”käpsä”. Kun siitä 
valitin, käski rättivaraston johta-
ja ”Aksu” asettamaan kävyn hi-
kinauhan väliin. Hämmästys oli 
suuri, kun itseäni peilistä ihail-
lessa lakin rusettinauhasta luin: 
”OTSAVIAL”.

Mikael Miikkola
komentajakapteeni
Turun valtuutettu (ps.)

Puolangan kunnan johtaminen 
on harvainvaltaa ja puutteellista 
vastuunkantoa
VALTUUSTON jäsen kirjoitti leh-
dessä epämääräisesti noin puo-
lenkymmenen ihmisen jär-
jestelmällisestä kiusanteosta 
hallinnolle, selvityspyynnöis-
tä, rikosilmoituksista sekä ko-
kousten häirinnästä ja antoi 
epämääräisellä tekstillään mie-
likuvan siitä, että sen taustal-
la ovat muut kuin keskustalaiset 
poliittiset toimijat eli ryhmä 6.

Tosiasia on, että tätä aiheut-
taa vain yksi henkilö, joka ei ole 
kunnallispolitiikassa eikä hallin-
nossa mitenkään mukana. Hän 
kuormittaa kunnan viranhalti-
joita, jotka ovat toistuvasti pyy-
täneet työnantajaltaan työsuo-
jelullista apua. Tätä ei ole saatu, 
vaan pormestarin tyly vastaus 
on ollut: ”Virkamiesten pitää 
sietää”.

Pormestari ei kuitenkaan itse 
ryhdy tehtailemaan vastauksia, 
vaan näännyttää viranhaltijoi-
ta eikä anna heille tarpeellista 
tukea ja on tällä tavoin äärettö-
män huono, suorastaan ala-ar-
voinen johtaja. Iso joukko hen-

kilöstöä joutui itse hakemaan 
oikeutta ja saikin sitä. Kiusaa-
ja tuomittiin sakkoihin ja vahin-
gonkorvauksiin Kainuun käräjä-
oikeudessa.

Tämä pormestarin henkilös-
töä kohtaan osoittama ylenkat-
se on saanut lukuisan määrän 
henkilöstöä jättämään kunnan. 
Kuvaavaa on, että henkilös-
tön kytkimennostot lisääntyivät 
pormestarimallin myötä. Lähti-
jät ovat olleet osaavia ja pidet-
tyjä viran- ja toimenhaltijoita, 
joille on löytynyt helposti uutta 
työtä. Kunta puolestaan on rek-
rytoinut joko keskustalaisia ja/
tai tiettyyn sukuun kuuluvia tai 
heidän läheisiään. Räikeimpänä 
esimerkkinä sivistysjohtajan vi-
rantäyttö ja tapahtumakoordi-
naattorin tarpeeton toimi.

Kysyä voi, haluavatko kuntalai-
set tätä? Minä ja perussuoma-
laiset emme halua. Nyt riittää.

Jaana Kemppainen (ps.)
Puolanka



ILMOITA tilattavien lehtien määrä ja 

mihin tarkoitukseen lehdet ovat tulossa. Muista laittaa 

tilaukseen yhteystietosi ja lehtinippujen toimitusosoite. 

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 tapahtumiin ja 

yleiseen jakeluun 

osoitteesta:

lehtitilaukset@
perussuomalaiset.fi

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
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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 Perussuomalainen Nuoriso ry:n
jäseneksi (ei erillistä jäsenmaksua). 

Jäsenyys edellyttää puolueeseen liittymistä.

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

Ajatuksia sotahistoriasta
SUURVALLAT tulkitsevat his-
toriaa usein omaksi eduk-
seen. Otetaan esimerkiksi toi-
nen maailmansota. Vastakkain 
olivat Hitlerin Saksa ja Stalinin 
Neuvostoliitto, jota länsiliittou-
tuneet tukivat vahvasti. Vaik-
ka nykyinen Venäjä hehkuttaa 
voimakkaasti voittoa natsi-Sak-
sasta, ovat jotkut sitäkin mieltä, 
että Neuvostoliitto olisi hävin-
nyt Saksalle ilman liittoutunei-
den massiivista materiaaliapua. 
Eihän nyky-Venäjällä tietenkään 
tätä myönnetä.

Myöhempi historiankulku 
osoittaa, että liittoutuminen 
Stalinin kanssa saattoi olla suu-
ri virhe. Venäläisiä ei olisi pitä-
nyt päästää niin pitkälle Keski-
Eurooppaan. Stalin oli ovela ja 
tiesi mitä teki, veti lännenmie-
hiä nenästä. Venäläinen ei he-
vin lähde sieltä, minne se jalal-
laan astuu.

Sodan jälkeen Suomea terro-
risoi pääasiallisesti neuvostoliit-

tolaisista koostuva valvontako-
missio. Tuskin länsivallat olisivat 
sormea nostaneet, vaikka Neu-
vostoliitto olisi miehittänyt Suo-
men, niin yksin olimme silloin. 
Olihan Iso-Britanniakin julista-
nut Suomelle sodan, niin hävyt-
tömiä olivat silloin kaikkivaltiaat 
brititkin. Tuli sotasyyllisyysoi-
keudenkäynnit ja muut nöyryy-
tykset. Heti alkoi ns. kylmä sota, 
liittosuhde oli muisto vain.

Nyky-Venäjällä kirjoitetaan 
jälleen historiaa uusiksi. Stali-
nin hirmuteot kiistetään tai niis-
tä ei puhuta. Sama meno jat-
kuu siellä kuin kautta aikojen. 
Poliittiset vastustajat raivataan 
tieltä kyseenalaisin keinoin. On 
turha luulla, että nykyhallinto 
myöntää tai antaa periksi mis-
sään asiassa. Suomen on pidet-
tävä huolta omasta turvallisuu-
destaan.

Tapio Pärnänen
Rantasalmi

Luodaan Suur-Suomi
80100 VUOTTA sitten suoma-
laiset haaveilivat Suur-Suomes-
ta, joka muodostettaisiin siirtä-
mällä Suomen raja idemmäksi 
liittämällä Suomeen Itä-Karjala. 
Hurjimmissa visioissa Suomen 
rajan paikaksi suunniteltiin Ura-
lin vuoristoa, jolloin kaikki suo-
malais-ugrilaiset kansat saatai-
siin Suomen asukkaiksi.

Se ei onnistunut, mutta mi-
nulla olisi parempi suunni-
telma: luodaan Suur-Suomi 
kutsumalla Venäjän suomalais-
ugrilaiset vähemmistökansat 
asumaan Suomeen.

Turvapaikan saamisen edel-
lytyksenä on, että turvapai-
kanhakija on kotimaassaan 
vainon kohteena esimerkiksi 
kansallisuutensa takia. Venäjäl-
lä vähemmistökansallisuuksia 
vainotaan, joten Venäjän suo-
mensukuisiin kansoihin kuu-
luvilla on perusteltu syy saada 
turvapaikka Suomesta.

Venäjällä vähemmistökielten 
asema on tukala, koska hallin-
to koko ajan vahvistaa venäjän 
asemaa maan pääkielenä. Ehkä 
tarkoitus on lopulta tehdä ve-

näjästä maan ainoa kieli.
Suomessa suomalais-ugrilai-

set kielet voisivat saada vahvan 
virallisen vähemmistökielen 
aseman, ja Suomi voisi taata, et-
tei näiden kielten puhujien kos-
kaan tarvitse luopua kielestään. 
Kielisukulaisuus aiheuttaisi sen, 
että he oppisivat Suomen pää-
kielen suomen paremmin ja no-
peammin kuin muut maahan-
tulijat keskimäärin.

Pelkään kuitenkin hieman, 

että nämä maahanmuuttajat ei-
vät kelpaisi suomalaiselle ny-
kyälymystölle, sillä he eivät ole 
tarpeeksi eksoottisia. Ihonvä-
ri on sama kuin suomalaisilla, ja 
suurin osa on joko kristittyjä tai 
uskonnottomia kuten suoma-
laisetkin eivätkä minkään Suo-
messa harvinaisen uskonnon 
edustajia.

Vesa Höijer
Jyväskylä

ärä ja

en 
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PUOLUETOIMISTO 

PERUSSUOMALAISET RP. 

Iso Roobertinkatu 4, 00120 Helsinki 

Puh. 0207 430 800 • www.perussuomalaiset.fi

Puoluesihteeri • Arto Luukkanen

Puh: 040 831 9977 • arto.luukkanen@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

Järjestösihteeri • Marko Koskinen

Puh: 040 154 8418 • marko.koskinen@perussuomalaiset.fi

Projektijohtaja • Ossi Sandvik

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

Projektisihteeri • Kirsi Kallio 

Puh: 040 194  6454 •  kuntavaalit@perussuomalaiset.fi

Projektisuunnittelija • Jaana Vesterinen-Prähky

Puh: 040 661 6919 • tuki@perussuomalaiset.fi

Poliittinen suunnittelija • Mikael Lith

Puh. 040 354 8743  • mikael.lith@perussuomalaiset.fi

Jäsenasiat • Puh: 040 631 7099

jasenasiat@perussuomalaiset.fi

PIIRIEN PUHEENJOHTAJAT

ETELÄ-POHJANMAA 

Matti Heinonen • Puh: 0400 367 893

suomi.poika@netikka.fi

ETELÄ-SAVO 

Pekka Laitinen • Puh: 050 528 2810
nll.raksa05@gmail.com

HELSINKI

Johannes Nieminen • Puh: 045 869 6810
pj@perushelsinki.fi

HÄME 

Antti Salminen • Puh: 045 136 5396
antti.salminen@iki.fi

KAINUU 

Eila Aavakare • Puh: 044 273 0610
eila.aava@gmail.com

KESKI-POHJANMAA 

Timo Sillanpää • Puh: 0400 614 734
timo.sillanpaa@gmail.com

KESKI-SUOMI 

Jyrki Niittymaa • Puh: 040 705 1636
jyka.niittymaa@gmail.com

KYMI 

Kai Karhukorpi • Puh: 050 558 9837
kai.karhukorpi@gmail.com

LAPPI 

Juhana Kelloniemi • Puh: 044 284 4475
kelloj@hotmail.com

PIRKANMAA 

Harri Vuorenpää • Puh: 040 725 7128
harrivuorenpaaps@gmail.com

POHJOIS-KARJALA 

Marko Koskinen • Puh: 0400 927 200
marko@makesafe.fi

POHJOIS-POHJANMAA

Ahti Moilanen • Puh: 044 550 0297
ahti.moilanen@hotmail.fi

POHJOIS-SAVO 

Henri Uljonen • Puh: 044 559 3783
henri.uljonen@gmail.com

SATAKUNTA 

Arto Perttula • Puh: 040 546 3163
arto.perttula@kokemaki.fi

UUSIMAA 

Jari Immonen • Puh: 045 856 1828
jaripekka.immonen@gmail.com

VARSINAIS-SUOMI 

Silvia Koski • Puh: 045 113 4311
silvia.koski@gmail.com

PERUSSUOMALAISET NAISET 

Puheenjohtaja • Ritva Elomaa

Puh: 050 512 0806 

ritva.elomaa@eduskunta.fi

PERUSSUOMALAINEN NUORISO RY

Puheenjohtaja • Miko Bergbom

Puh: +358 44 206 9164

miko.bergbom@gmail.com

Pääsihteeri • Laura Jokela

paasihteeri@ps-nuoriso.fi  

ps-nuoriso.perussuomalaiset.fi

 OPINTOKESKUS PEKASUS

Rehtori • Arto Luukkanen

artoluuk@gmail.com

 PERUSÄIJÄT

Puheenjohtaja • Kari Kolari 

Puh: 041 318 6040 • pj@perusaijat.fi

 PERUSYRITTÄJÄT

Puheenjohtaja • Veikko Granqvist

Puh. 0400 208 222 • veikko.granqvist@gmail.com

 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 • Riikka Purra

riikka.purra@eduskunta.fi

Puh: (09) 432 3185

1. Varapuheenjohtaja • Leena Meri 

Puh: (09) 432 3165

leena.meri@eduskunta.fi 

2. Varapuheenjohtaja • Mauri Peltokangas

Puh: (09) 432 3105

mauri.peltokangas@eduskunta.fi

3. Varapuheenjohtaja • Sebastian Tynkkynen

Puh: (09) 432 4198

sebastian.tynkkynen@eduskunta.fi 

Eduskuntaryhmän pj. • Ville Tavio

Puh: (09) 432 3177

ville.tavio@eduskunta.fi
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Matti Mäntylä (Häme)

Jyrki Niittymaa (Keski-Suomi) 
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antti.valpas@eduskunta.fi 

Talouspoliittinen asiantuntija Juhani Huopainen
Puh: 046 922 9566
juhani.huopainen@eduskunta.fi
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Puh: (09) 432 3288, 050 574 0215
iiro.silvander@eduskunta.fi 
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Puh: (09) 432 3289, 050 574 1532
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Puh: 050-574 2646  •  nuutti.hyttinen@eduskunta.fi
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