JÄRJESTÖ

Perussuomalainen

2/2020

toimitus@perussuomalaiset.fi

Nähtäväksi jää,
hautaako Jyväskylän
kaupunki lopullisesti
haaveensa vesihuollon
osittaisesta yksityistämisestä.

Kaupunkilaisille ja perussuomalaisille erävoitto

Jyväskylä keskeytti selvityksen
vesihuollon yksityistämisestä
Jyväskylän kaupunginhallitus päätti keskeyttää käynnistämänsä
selvitystyön Alva-yhtiöt Oy:n vähemmistöomistusosuuden myymisestä. Perussuomalaiset vastustivat hanketta alusta alkaen.
JYVÄSKYLÄN kaupunginhallitus käynnisti 16.12.2019 Alva-yhtiöt
Oy:n vähemmistöosuuden myynnin
selvityksen. Tavoitteeksi yritysjärjestelylle asetettiin pitkäaikaisen ja
ammattimaisen vähemmistöomistajakumppanin mukaantulo yhtiöön,
pääomien kierrätys kaupungin elinvoiman ja investointikyvyn parantamiseksi sekä energia- ja vesitoimialan
murroksen tunnistaminen ja siihen
liittyvien riskien hajauttaminen.

”Ei ole tarkoituksenmukaisinta jatkaa”
Yritysjärjestelylle asetettiin reunaehtoja, joista keskeisin oli kaupungin
enemmistöomistuksen säilyttäminen
omistajaohjauksen, kohtuullisen hinnoittelun, toimintaedellytysten ja ilmastotavoitteiden toteuttamisen varmistamiseksi, kaupungin tiedotteessa
kerrotaan.
- Valmistelun aikana on käynyt ilmeiseksi, ettei mahdollisella vähem-

tustivat tiukkaan sävyyn Alvan myyntiaikeita. Välillä demaritaustainen
kaupunginjohtaja joutui rauhoittelemaan kuumentunutta huutelua.

mistöosuuden myyntiesityksellä ole
edellytyksiä menestyä Jyväskylän
kaupungin päätöksenteossa. Asiasta on keskusteltu selvityksen tekemiseen sitoutuneiden valtuustoryhmien
puheenjohtajien kanssa ja todettu yhdessä, että myyntiselvitystä ei ole tarkoituksenmukaista jatkaa.

Kaupungille
50 000 euron lasku

Loppu kalliille
selvitystyölle

Kauko Isomäki

Jyväskylän perussuomalainen valtuustoryhmä ja kaupunkilaiset ovat
vastustaneet vesihuollon yksityistämistä.
- Vastustamme Alvan yksityistämistä. Haluamme luopua myyntihankkeesta ja lopettaa kalliin konsulttiyhtiön rahoittamisen heti,
kansanedustaja Toimi Kankaanniemi totesi kaupunkilaisille järjestetyssä yleisötilaisuudessa.
Alun perin perusuomalaisten exkansanedustaja Kauko Tuupaisen
ideoima tilaisuus täytti Jyväskylän

pääkirjaston sata henkeä vetävän salin hetkessä ja kymmeniä ihmisiä jäi
salin ulkopuolelle.
Jyväskyläläisten kysymyksiin oli
vastaamassa kaupungin luottamushenkilöitä, kaupunginjohtaja Timo
Koivisto ja Alvan toimitusjohtaja Tuomo Kantola. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumelaa (vihr.), 1. varapuheenjohtaja Juha
Suonperää (kok.) tai 2. varapuheenjohtaja Eila Tiaista (vas.) tilaisuus ei
kiinnostanut.
Äänessä olleet kaupunkilaiset vas-

PS-aktiivi Tuomas Tähti ehdolla Tekniikan akateemisten valtuustoon
SUOMEN suurin diplomi-insinöörijärjestö Tekniikan akateemiset TEK järjestää
valtuustovaalit maaliskuussa. Jäsenten
keskuudestaan valitsema valtuusto on
TEKin ylin päättävä elin. TEKiin kuuluu
diplomi-insinöörien lisäksi useita arkkitehteja ja se on yksi Akavan suurimmista
jäsenjärjestöistä.
Perussuomalaisten pitkäaikainen jäsen, diplomi-insinööri Tuomas Tähti on
vaaleissa ehdokkaana eteläisellä vaalialueella, joka kattaa Uudenmaan Helsinki mukaan luettuna. Vaalipiirijako on siis
erilainen kuin eduskuntavaaleissa.
Äänioikeutettuja ovat kaikki Tekniikan

Akateemiset ry:n vuosijäsenet ja kunniajäsenet sekä Tekniska Föreningen i
Finland rf:n TEKiin kuuluvat varsinaiset
jäsenet, jotka on 1.1.2020 mennessä hyväksytty jäseniksi. Vaaleissa on mukana
puolueisiin sitoutumaton ja riippumaton
iTyö-vaaliliitto, jonka tavoitteena on, että
TEK palvelee jäseniään asiantuntevasti, ammattimaisesti ja hyvällä asenteella.
Tähti on vaaleissa iTyön ehdokkaana.
- Ammatillisissa etujärjestöissä otetaan
kantaa kansallismielisiä kiinnostaviin
teemoihin, kuten maahanmuuttoon, joten järjestöjen päätöksenteossa aktivoituminen on perusteltua, Tähti sanoo.

Esimerkiksi TEKin jäsenlehden tuoreessa numerossa on pääkirjoituksena “Vauvakato huutaa maahanmuuttoa”.
- Työelämän uudistaminen ei ole nollasummapeliä. Työtaisteluissa työnantajien ja työntekijöiden intressit esitetään
toisilleen vastakkaisina, vaikka työnantajan taloudellinen menestys ja työntekijöiden hyvinvointi hyödyttävät yleensä
sekä yrityksiä että työntekijöitä. Vastakkainasettelua on pyrittävä työpaikoilla
välttämään, Tähti pohtii.
TEKin valtuustovaalien äänestysaika on
17.3.–30.3. Vaaleissa valitaan 70 valtuutettua kolmen vuoden kaudelle.

Perussuomalaisten valtuustoryhmän
puheenjohtaja Kauko Isomäki painotti, että yksityistämiseen liittyy isoja riskejä.
– Jos omistajaksi tulisi joku yksityinen ulkomainen tai kotimainen taho,
niin se ei laita turhaan rahaa kiinni
yhtiöön. Jossain vaiheessa tulee paine
saada omistukselle tuottoa ja silloin
kaukolämmön ja veden asiakashinnat
nousevat.
Selvitystyön lopettanut Jyväskylän
kaupunki kertoo jatkavansa aktiivista
omistajapolitiikkaa ja selvittää jatkossakin erilaisia keinoja vahvistaakseen
Alva-yhtiöiden kannattavan liiketoiminnan perusteita nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Selvitystyöstä aiheutui kaupungille 50 000
euron kustannukset.
■ TEKSTI JA KUVAT MIKA RINNE
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Vaasan Perussuomalaisten kuntavaalikutsunnat olivat oiva lähtölaukaus puolueen kuntavaalityölle. Lauantain päivätilaisuus tammikuussa veti perussuomalaisten
teltoille satoja ihmisiä. Kuva: Juha Rantala

Perussuomalaisten kuntavaalikutsunnat liikuttivat kansaa Vaasassa
VAASAN Perussuomalaisten järjestämät kuntavaalikutsunnat
Vaasan torilla oli virallinen lähtölaukaus yhdistyksen kuntavaalikampanjalle. Kuten jo niin
monta kertaa aiemmin on saatu todeta, on perussuomalaiset
Vaasassakin ylivoimainen toripuolue. Tammikuun puoliväli ja
lauantai-iltapäivä vetivät taas
kerran ennätysmäärän kansaa
perussuomalaisten osastolle.
Myös tulosta syntyi. Perussuomalaiset saivat kampanjallaan
yli kymmenen uutta jäsentä ja
lähes saman verran allekirjoitettiin kuntavaalien 2021 ehdokassopimuspapereita.
Perussuomalaisten vaasalainen kansanedustaja Jukka Mä-

kynen oli toritapahtumia seuratessaan enemmän kuin ällikällä
lyöty.
- Niin kauan kuin olen politiikassa ollut mukana, en ikinä ole
kokenut tällaista hurmahenkisyyttä. Sadat ja taas sadat ihmiset tulivat meitä kannustamaan
ja kertomaan huolensa siitä,
mille tielle punavihreä hallitus
maatamme on viemässä. Täytyy
sanoa vilpittömästi, ettei saatu
palaute olisi ollut hallituspuolueiden edustajille kovinkaan mukavaa kuultavaa. Väki oli välillä
suorastaan raivoissaan hallituksen omaa kansaa polkevista ja
kurittavista päätöksistä.
Mäkynen ei yhtään ihmettele
Vaasankaan vaalipiirin gallup-

lukemia (lähes 24 %) perussuomalaisten osalta.
- Se on selvää, että olemme
tekemässä Vaasassa kaikkien aikojen kuntavaalitulosta. Nyt ei
tarvitse hakemalla hakea ehdokkaita, vaan meiltä tullaan
pyytämään, että pääsiskös mukaan, naurahtaa Mäkynen.
- Superhuikeaa, hihkaisi myös
kaupunginvaltuutettu, piirin 3.
varapuheenjohtaja ja varakansanedustaja Päivi Karppi.
Hän kertoi monen ihmisen sanoneen, että perussuomalaisten tilaisuuksiin on aina niin
mukava tulla.
- Olemme kuulemma aina hyvällä tuulella ja jaksamme myötäelää ihmisten arjessa, niin

Arja Juvonen innosti ihmisiä Kuusamossa
PERUSSUOMALAISTEN 2. varapuheenjohtaja ja kansanedustaja Arja Juvonen vieraili Kuusamossa. Hän perustelttaili
paikallisten perussuomalaisten
toimijoitten kanssa Kuusamon
Citymarketin kulmalla ja kylmästä ilmasta huolimatta ihmisiä kävi hyvin paikalla.
Eniten teltalla puhuttivat soteasiat, pohjoisen Suomen näivettyminen ja yleinen poliittinen
tilanne. Valtaapitävien toimet
esim. ilmastonmuutoksen suhteen saivat tylyn tuomion ihmisiltä ja Arja kuuntelikin tiivisti
ihmisten huolia ja murheita paikallistoimijoitten kanssa. Myös
Kuusamon näivettyminen aiheutti keskustelua ja yhdessä ihmisten kanssa mietittiin ratkaisumalleja tähän. Yksi iso asia oli
ympärivuotiset työpaikat, joita määrätty poliittinen laita vastustaa Kuusamossa kiivaasti.
Arja ja kuusamolaiset perussuomalaiset sponsoroivat ihmisille Hesburgerista kahvin ja
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hampurilaisen. Näitä menikin
muutama kymmenen lipuketta.
Täten perussuomalaiset osoittivat tukeaan paikallisille yrittäjille. Perussuomalaisuuteen
kuuluu joka tapauksessa yrittämisen ja työnteon arvostus.

Näitä perussuomalaisten kansanedustajien vierailuja on luvassa jatkossakin tänä vuonna.
Niistä tullaan tiedottamaan hyvissä ajoin.
Kuusamon Perussuomalaiset
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ilossa kuin surussa. Kun tulin
politiikkaan mukaan nelisen
vuotta sitten, ja vertaa sen aikaisia toritilaisuuksia tähän päivään, niin ero on kuin yöllä ja
päivällä. Omalle kohdalleni jäi
mieleen ihmisten suuttumus
mm. näistä poliittisista virkamiesnimityksistä. Tuollainen hyväveli-järjestelmän vaaliminen
punavihreiltä menee yli ymmärryksen meiltä kaikilta rehellisiltä
suomalaisilta.
Vaasalainen perussuomalaisaktiivi Risto Helin puolestaan totesi silmäiltyään perussuomalaisten osaston edessä vellovaa
ihmismassaa, ettei kauaa tarvitse miettiä, mikä puolue todella on maamme suosituin duu-

naripuolue.
- Me perussuomalaiset liikumme siellä missä ihmisetkin ja
kaikki ovat aina yhtä tervetulleita tapahtumiimme. Ketään ei
kohdella väheksyen. Sitä paitsi meitä on helppo lähestyä ja
väki luottaa meihin. Monesti arkisista asioista sitten siirrytään päivänpolitiikkaan, ja siinähän sitä kuuntelemista ja
keskustelua riittääkin, myhäili Helin.
Vaasan Perussuomalaiset jatkavat kuntavaalikutsuntojaan
joka kuukausi aina kuntavaaleihin saakka.
Juha Rantala

Hyvällä sykkeellä vuoteen 2020
Pudasjärvellä
PUDASJÄRVEN Perussuomalaiset ry:n syyskokous pidettiin
joulukuussa Nuoriso- ja vapaaajankeskus Pikku-Syötteellä. Samassa rakennuksessa toimii
Syötteen koulu, jonka säilyttämisen puolesta tehtiin jämäkkää työtä. Kokouksessa oli juhlan tuntua, sillä Pudasjärven
kaupunginhallitus oli vastikään
nuijinut kokouksessaan päätöksen koulun säilyttämisen puolesta.
Tammikuussa pidettiin PS-hallituksen järjestäytymiskokous,
jonka jälkeen ohjelmassa oli jäsenistölle suunnattu PerusPorinat-tapahtuma. PerusPorinat lanseerattiin vuoden 2019
marraskuussa ja ne tulevat olemaan kaikille avoimia keskustelutilaisuuksia, joihin on tarkoitus pyytää myös puheen pitäjiä.
Tammikuun Porinoissa vierailevana tähtenä puhumassa oli
Pohjois-Pohjanmaan piirin pu-

heenjohtaja Ahti Moilanen, joka
kävi läpi kuntavaaliasiaa. Myös
ensimmäiset kuntavaaliehdokkaan suostumuskaavakkeet allekirjoitettiin. Mieltä lämmitti,
että tilaisuuksiin saapui kiitettävä määrä järjestöaktiiveja, tämä
kertoo toiminnan selkeästä lisääntymisestä ja kiinnostuksesta perussuomalaiseen politiikkaan.
Syyskokouksessa käsiteltiin
sääntömääräiset asiat. Puheenjohtajana vuonna 2020 jatkaa
yksimielisellä päätöksellä Pertti
Manninen. Hallituksen varsinaisten jäsenten lukumääräksi päätettiin edellisvuosien tapaan
seitsemän, valituiksi tulivat
Juho Kellolampi, Eila Puurunen,
Hannu Timonen, Aino Asikkala,
Reino Niskasaari, Marko Sarajärvi ja Ari Pätsi.
Pudasjärven
Perussuomalaiset ry

SIMO GRÖNROOS
PERUSSUOMALAISTEN
PUOLUESIHTEERI

■
Ilmajoella oli ystävänpäivänä perussuomalaisten teltalla aikamoisen myönteinen pöhinä.
Kuntavaalistartti oli saanut arvoisensa lähtölaukauksen. Kuva: Harri Koskela

Perussuomalainen politiikka kiinnosti
Ilmajoen kuntavaalistartissa
ILMAJOEN Perussuomalaiset käynnisti oman kuntavaalikampanjansa ystävänpäivänä.
Kuntavaalistarttia olivat vauhdittamassa Ilmajoella kansanedustaja omasta takaa eli Juha
Mäenpää sekä kansanedustaja
Veikko Vallin Tampereelta.
Arvata saattaa, että eräs tapahtuman kuumimmista puheenaiheista oli valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaisen
Mäenpäätä kohtaan aloittama
poliittinen ajojahti, joka juontaa
juurensa Mäenpään eduskunnan täysistunnossa kesäkuussa pitämästä puheenvuorosta. Puheessahan nousi esille jo
kuuluisaksi noussut ilmaus “vieraslaji”.
Mäenpää itse totesi saaneensa tapauksen johdosta runsaasti kannustavia viestejä, joissa
ihmetellään valtakunnansyyttäjän intoa yrittää murtaa kansanedustajan parlamentaarista
koskemattomuutta.
- Olen ymmärtänyt, että sananvapaus on edelleen avoimessa yhteiskunnassa keskeinen vapaus. Toiviaisen touhuja
enemmän minua ilahdutti Ilma-

joen kuntavaalistartissa se, että
myös täällä perussuomalainen
sanoma ja politiikka on saanut
väen liikkeelle. Ystävänpäivänä saatu palaute osoittaa, että
olemme oikealla tiellä.
Ilmajoen Perussuomalaisten
puheenjohtaja ja Etelä-Pohjanmaan piirin sihteeri Petri Saunamäki piti kuntavaalistarttia onnistuneena.
- Ihmisiä oli jäätävän paljon.
Vai mitä sanotte siitä, että parin
tunnin aikana meni paitsi litroittain mehua ja kahvia, niin myös
yli 300 makkaraa? Ja mikä tärkeintä, niin uusia jäseniä ja kuntavaaliehdokkaita saatiin haaviin kymmenkunta.
- Pitkäjänteinen työ täällä kantaa hedelmää. Asennemuutos
Ilmajoellakin on käsinkosketeltava. Nyt ei katsella kulman takaa osastomme tapahtumia,
vaan tullaan mukaan rohkeasti keskustelemaan ja ottamaan
kantaa. Tälläkin kertaa moni
uusi kasvo tuli suoraan sanomaan meille, että “hei, minäkin haluan lähteä toimintaanne
mukaan”.
Samoilla linjoilla olivat myös

Ilmajoen valtuutetut Hannu Akkanen ja Harri Koskela.
- Huoli, tyytymättömyys ja
epäusko. Noilla sanoilla voi kiteyttää ihmisten ajatukset punavihreän hallituksen politiikkaa kohtaan. Valtakunnassa ei
todellakaan ole kaikki hyvin, jos
sanan- ja mielipiteenvapautta kahlitaan jopa valtakunnansyyttäjän toimesta. Tuntuu, että
punavihreän politiikan seurauksena kaikki terve ns. maalaisjärki on kadonnut politiikasta.
Eipä siis ihme, että yhä useampi
liputtaa Ilmajoellakin perussuomalaisen politiikan puolesta.
- Paikallisista aiheista nousivat esille tuulivoima sekä kyläkoulujen kohtalot. Perussuomalaisilla on näissä asioissa selkeä
kanta. Kuntavaaleissa on selkeänä tavoitteena katkaista selkäranka kepun ylivallalta. Kun
katsoo ystävänpäivän pöhinää
teltallamme ja sitä innostusta,
millä meidät otettiin taas vastaan, niin tavoitteisiin on kaikki
mahdollisuudet päästä, totesivat Akkanen ja Koskela.
Juha Rantala

Etelä-Savon piirin kuntavaalistartti
käyntiin Sulkavalla
PERUSSUOMALAISTEN EteläSavon piiri polkaisi Vaalit 2021
-kuntakiertueen käyntiin lauantaina Sulkavan perinteisessä
Muikkukukko-ravintolassa iloisissa tunnelmissa kahvitellen 46
osallistujan voimin.
Vaalit 2021-kiertue kiertää
Etelä-Savoa vaaleihin asti sellaisissa kunnissa, joihin halutaan
lisää toimintaa, jäseniä ja erityisesti kuntavaaliehdokkaita.
Kansanedustajavieraina olivat Ano Turtiainen Juvalta ja
Jani Mäkelä Lappeenrannasta.
He keskustelivat ajankohtaisista asioista osallistujien kanssa.
Piirin puheenjohtaja Pekka Laitinen kertoi Etelä-Savon kuulumisia. Mukana oli myös PerusNaiset ry:n jäsen Susanna
Vauhkonen Pieksämäeltä. Hän
kertoi naisten toiminnasta ja
kannusti naisia liittymään Etelä-Savon PerusNaiset ry:n jäseneksi.
Savonlinnan Seudun Perussuomalaiset ry:n puheenjohtaja
Juha Kukkonen kertoi paikallisosaston toiminnasta. Varapuheenjohtaja Kirsi Visunen kertoi
uusista paikallisosaston Face-

Kerätään ehdokkaat ja
voitetaan vaalit!
VAIKKA tavallista kansaa eivät reilun vuoden päästä häämöttävät kuntavaalit vielä välttämättä liiemmin kiinnosta, niin
puolueihmisille aihe on jo ajankohtainen. Puoluesihteerikin
joutuu jo usein vastaamaan kysymykseen siitä, mikä on puolueen kuntavaalistrategia?
TIIVIS vastaus kysymykseen strategiasta on se, että kerätään
ehdokkaat ja voitetaan vaalit. Asiaan voidaan toki vastata laveamminkin ja pohtia sitä, mikä rooli milläkin kansanliikkeen
osalla on tulevissa kuntavaaleissa. Näitä kysymyksiä pohdittiin tammikuussa Helsingissä järjestetyssä piiripäivässä, jossa puoluejohto ja piirijärjestöjen edustajat kävivät läpi askelmerkkejä tulevien kuntavaalien suhteen.
KUNTAVAALIEN osalta puolueen vastuulla ovat kysymykset
kuten kuntavaaliohjelman koostaminen, piirien taloudellinen
tukeminen ja valtakunnallinen vaalimainonta. Puolueen media
on lisäksi luonnollisesti tärkeässä osassa kuntavaaleista tiedottamisessa, kuten myös puolueen verkkosivut ja lähempänä
vaaleja julkaistava ehdokkaiden vaaligalleria.
PUOLUETOIMISTOLTA tuotetaan myös tutkimustietoa politiikan teon tueksi. Alkuvuodesta on julkaistu niin puolueen
Taloustutkimukselta tilaama tutkimus viherverojen vaikutuksista kuin Suomen Perustan julkaisema selvitys maahanmuuttajien käyttämistä toimeentulotuista. Nämä ovat mainiota materiaalia myös kuntakentillä käytävään keskusteluun.
PIIRIEN vastuulla on kuntavaalien osalta paikallisyhdistysten
tukeminen ja valvominen. Piiripäivässä linjattiin yhdeksi tärkeäksi tavoitteeksi perustaa yhdistykset viimeisiinkin sellaisiin
kuntiin, missä yhdistyksiä ei ennestään ole. Piirit ovatkin jo
laittaneet hihat heilumaan tämän suhteen kiitettävällä vauhdilla ja paikallisyhdistysverkko kattaa kohta koko maan entistä tiiviimmin.
PAIKALLISYHDISTYSVERKON kattavuus on tärkeää, sillä
kunnallisvaaleissa yhdistys on tärkein toiminnan yksikkö. Yhdistyksissä ensimmäinen askel kuntavaalien osalta on värvätä
puolueen paikkakunnalla asuvat jäsenet mukaan paikallisyhdistyksen jäseniksi ja ehdokkaiksi. Paikallisyhdistyksen tehtäviin kuuluu tämän lisäksi pitää aktiivisesti toritapahtumia ja
tupailtoja sekä olla aktiivisesti yhteydessä potentiaalisiin ehdokkaisiin ja värvätä näitä mukaan joukkoon, jotta ehdokaslistoista saadaan kattavat.

Etelä-Savon piirin Vaalit 2021 -kuntakiertue starttasi
Sulkavalta. Kuva: Eero J. Laamanen

book-sivuista (Savonlinnan
Seudun Perussuomalaiset ry).
Tavoitteena on aloittaa pienimuotoisesti naisten tapaamisia
Savonlinnassa. Mennään yhdessä syömään ja juttelemaan 4.4.
Seurahuoneelle.
Mikkelin yhdistyksen tapahtumatoimikunnan varapuheenjohtaja Veikko Elo kertoi yhteistilaisuudesta, joka järjestetään
Oikeutta eläkeläisille -yhdistyksen kanssa 1.3. Mikkelin kauppahallissa Eväs & Kalaherkussa.
Pyrimme ajamaan pienituloisten eläkeläisten asioita yhdessä
eteenpäin.
Seuraava Vaalit 2021 -kuntatapahtuma on Puumalan ylä-

KO LUMN I

torilla Marianmarkkinoilla 21.3.
Menossa mukana ovat kansanedustajat Ano Turtiainen ja
eduskunnan 2. varapuhemies
ja perussuomalaisten 3. varapuheenjohtaja Juho Eerola. Tarkempaa tietoa kaikista tapahtumista löytyy perussuomalaisten
nettisivuilta: www.perussuomalaiset.fi.
Kuntavaaliehdokkaaksi voi hakea saman sivun kautta. Tarvitsemme tavallisia, rehtejä,
perussuomalaiset arvot omaavia ihmisiä, jotka haluavat tehdä yhteistyötä kuntiemme parhaaksi.
Kirsi Visunen (vpj.), Kerimäki

PAIKALLISYHDISTYKSIÄ ei ole ilman aktiivisia jäseniä.
Jäsenten osaksi jää liittyä paikallisyhdistykseen, lähteä mukaan ehdokkaaksi, osallistua puolueen tapahtumiin ja etsiä
itse uusia ehdokkaita. Jokainen jäsen myös voi edistää puolueen asiaa edustamalla puolueen linjaa niin reaalimaailman
kohtaamisissa, lehtien yleisönosastoilla kuin sosiaalisen median kentillä.
PUOLUEEN kannatus on hyvällä tasolla. Alma Median helmikuussa tekemän kyselyn mukaan emme ole ainoastaan ylivoimaisesti suosituin puolue vaan meidän kannattajamme ovat lisäksi kaikista varmimpia puoluekannastaan.
HYVÄ kannatus syntyy siitä, että perussuomalainen tiimi,
aina rivijäsenestä kansanedustajaan, tuo joka päivä esiin perussuomalaisen vaihtoehdon vallitsevalle menolle. Kuntavaalien osalta hyvä valtakunnallinen kannatus ei yksin riitä ja tarvitaan lisäksi myös laajat ehdokaslistat joka kuntaan.
MONISSA kunnissa on jo järjestetty erilaisia kuntavaalistartteja ja kuntavaalikutsuntoja, jotka toimivat lähtölaukauksina
ehdokashankintaan. Puoluejohto ja kansanedustajat osallistuvat mielellään tällaisiin tapahtumiin. Nyt on siis hyvä aika järjestää joka kunnassa tämän tyyppinen tilaisuus ja startata sen
myötä matka kohti kuntavaalivoittoa.
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PS KOKOUKSET & TAPAHTUMAT
TORNIO
Tornion Perussuomalaiset mukana kevätmarkkinoilla perjantaina ja lauantaina 6.-7.3.2020.
Lauantaina paikalla myös kansanedustaja Kaisa Juuso. Tervetuloa juttelemaan!

Kansanedustaja Juvonen
vieraili Tervolassa
TORSTAINA tammikuun toiseksi viimeisenä päivänä perussuomalaisten kansanedustaja
Arja Juvonen vieraili Tervolassa Perussuomalaisten Naisten
järjestämällä kiertueella. Juvonen tunnetaan ahkerana kentänkiertäjänä ja aina asialinjalla
olevana poliitikkona. Juvonen
ei turhia somessa meuhkaa,
vaan keskittyy oikeasti kansanedustajan tehtäviin.
Maanläheistä ja helposti lähestyttävää Arjaa olikin jututtamassa suuri määrä ihmisiä
K-marketin pihamaalla. Tervolan Perussuomalaisten po-

jat grillasivat yleisölle makkaraa ja kahviakin oli tarjolla nisun
kera. Ihmiset keskustelivat kovasti kansanedustajan kanssa
ja mukaan lähti evästyksiä isolle kirkolle. Tervolassa harvoin
piipahtaa vaalien välissä ”silmää tekeviä” poliitikkoja ihan
kirkonkylällä asti. Yleensä vain
hätäisesti jalkautuvat hetkeksi nelostien laitaan kaupunkia
vaihtaessa. Onneksi on myös
poikkeuksia. Kiitokset Arja Juvoselle ja PS-Naisille.
Ari Saukko, Tervola

Väkeä virtaa sisään
Hämeenlinnassa
KANTA-HÄMEEN Perussuomalaiset kutsui helmikuun alussa
jäsenistönsä lisäksi jäsenyydestä kiinnostuneita hämeenlinnalaisia. Raatihuoneen valtuustosali täyttyi melkein ääriään
myöten.
Kansanedustaja Lulu Ranne toi
terveisiä valtakunnan politiikasta. Ranteen oikeaksi kädekseen
nimeämä Kari Ilkkala avasi havainnollisella tavalla kaupungin
taloutta ja osoitti, miten perusteettomilla investoinneilla saadaan velkataakka kasvamaan,
samalla myös käyttötalous kestämättömään jamaan.

Paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Teppo Turja kertoi kaupungin ajankohtaisista poliittisista kysymyksistä ja esitteli
valtuustoryhmän jättämät tuoreimmat aloitteet. Niillä peräänkuulutetaan lähipalvelujen
turvaamista reunapitäjissä ja
vaaditaan keskustasuunnittelua
rasittavan velvoitepaikkajärjestelmän purkamista. Ryhmä teki
aloitteen myös kadun nimeämiseksi kaupungin tunnetun sanataituri Vexi Salmen mukaan.
Kanta-Hämeen
Perussuomalaiset

Aurassa haetaan
kuntavaaliehdokkaita
kansanedustajien voimin
AURAN Perussuomalaiset ry valitsivat syyskokouksessaan puheenjohtajaksi Ilkka Soukan ja
hallituksen jäseniksi Arto Harjun
ja Jaakko Kempin.
Uuden hallituksen tavoite on
nostaa Auran Perussuomalaiset ry:n kannatus samalle tasolle kuin eduskuntavaaleissa eli
Auran kunnan ykköspuolueeksi.
Sen saavuttamiseksi tarvitsemme riittävän määrän ehdokkaita
tulevissa kuntavaaleissa.
Kuntalaisilla on hyvä mah-

dollisuus ilmoittautua ehdokkaaksi Auran markkinoilla 14.3.
Markkinoilla voi tavata perussuomalaisten kansanedustajia, joista mukaan ovat lupautuneet Vilhelm Junnila, Ville Tavio,
Mikko Lundén, Leena Meri ja Ritva ”Kike” Elomaa.
Perussuomalaisten teltalla
myydään edullista grillimakkaraa, kahvia ja räiskäleitä. Tervetuloa!
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IMATRA
Imatran Perussuomalaiset starttaavat kuntavaalit telttailemalla
Imatran Koskenpartaalla lauantaina 7.3. klo 10-14.
FORSSA
Kansanedustaja Ville Tavio tavattavissa lauantaina 7.3. klo 1112 Forssan torilla.
SAVONLINNA
Ilmoittaudu mukaan perussuomalaisten piirien/paikallisyhdistysten nettisivuista ja somekanavista vastaaville tarkoitettuun
koulutukseen lauantaina 7.3. klo
11.30-16 Savonlinnan Hotel Spa
Casinon koulutustiloissa, Kylpylaitoksentie 7. Koulutuksen sisältö: yhdistyksen nettisivujen/somekanavien ylläpito ja sisällön
tuottaminen, omien mediataitojen kehittäminen ja yhdistysviestintä. Ilmoittaudu koulutukseen Pekasuksen sivuilla olevan
nettilomakkeen kautta. Koulutuksesta saat lisätietoja kouluttajalta: jaana.vesterinen-prahky@perussuomalaiset.fi, puh.
040-661 6919. Tervetuloa mukaan!
KOUVOLA
Tervetuloa keskustelemaan sinulle tärkeistä asioista tupailtaan Kouvolan Vuohijärvellä
sunnuntaina 8.3. klo 14-16 Bar
Illansuussa, Näkkimistöntie 14.
Paikalla kansanedustaja Sheikki Laakso ja Kouvolan perussuomalaisia kuntapäättäjiä. Kahvitarjoilu!
ORIMATTILA
Jo perinteeksi muodostuneet
tupaillat järjestetään keskiviikkona 11.3. ja 25.3. klo 18-21 Orimattilan keskustassa järjestötuvalla osoitteessa Rantatie 2.
Tervetuloa tapaamaan Orimattilan Perussuomalaisten jäseniä
sekä keskustelemaan ajankohtaisista asioista kahvin äärellä.

ja 2. varapuheenjohtajaksi Jouko Lindstedt (Huittinen). Piirisihteerinä jatkaa Markku Palomäki
(Pori) ja taloudenhoitajana Katri
Lahdensivu (Kankaanpää).

AURA
Perussuomalaisia kansanedustajia tavattavissa Auran markkinoilla (Huuskantie 22) lauantaina 14.3. klo 9-15. Vilhelm Junnila
paikalla klo 10.30-12, Ville Tavio
klo 11-12, Mikko Lundén klo 1112, Leena Meri klo 12 alkaen ja
Kike Elomaa klo 13-14. Markkinoilla myydään perussuomalaisten teltalla myös edullista grillimakkaraa, kahvia ja räiskäleitä.
Tervetuloa juttelemaan!

Perussuomalaisten
Satakunnan piiri

JOENSUU
Pohjois-Karjalan ja Joensuun

Ilkka Soukka (pj.)

Satakunnan piiri järjestäytyi
PERUSSUOMALAISTEN Satakunnan piirin puheenjohtajaksi
valittiin Tiina Klemelä-Ruohomäki piirin syyskokouksessa Kokemäellä. Piiri järjestäytyi Porissa
piiritoimistolla.
Piirin 1. varapuheenjohtajaksi valittiin Ismo Läntinen (Pori)

HÄMEENLINNA
Tervetuloa Kauppakeskus Tuuloseen lauantaina 7.3. klo 10-12
tapaamaan kansanedustaja Lulu
Rannetta ja kaupunginvaltuutettuja. Ilmapalloja jaetaan ja asiaa
puhutaan.
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Perussuomalaiset osallistuvat
Areenan Suurmarkkinoille lauantaina 14.3. klo 9-16 ja sunnuntaina 15.4. klo 10-15. Tule keskustelemaan ajankohtaisista
aiheista paikallisten perussuomalaisten kanssa. Tule juttusille.
Tervetuloa!
ETELÄ-SAVO
Perussuomalaisten Etelä-Savon
piiri ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina
21.3. klo 14 Puumalan valtuustosalissa. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Eduskunnan
varapuhemies, kansanedustaja
Juho Eerola tulossa paikalle. Tervetuloa!
VANTAA
Vantaan Perussuomalaisten kuntavaalistartti lauantaina 21.3.
klo 11-14 ravintola Shamrockissa, Peltolantie 2, Tikkurila. Paikalla myös puheenjohtaja Jussi
Halla-aho ja Tero Vaara. Kahvitarjoilu. Tervetuloa Vantaan Perussuomalaisten kuntavaaliehdokkaaksi!
LAPPEENRANTA
Perussuomalaisten 1. varapuheenjohtaja Riikka Purra tavattavissa Lappeenrannan Kansalaistorilla lauantaina 21.3. Alustavan
aikataulun mukaan Riikka on
paikalla klo 13-14.30. Aikataulu
täsmentyy lähempänä tapahtumaa. Tervetuloa!
OULU
Oulun Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina 21.3. klo
13 piiritoimistolla, Tarkka-ampujankatu 14, Oulu. Käsitellään
sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
PUUMALA
Perussuomalaisten Etelä-Savon
piirin VAALIT 2021 -kuntatapahtuma Puumalan ylätorilla Marianmarkkinoilla lauantaina 21.3
klo 10-14. Menossa mukana
ovat kansanedustajat Ano Turtiainen Juvalta ja eduskunnan 2.
varapuhemies ja 3. varapuheenjohtaja Juho Eerola klo 12 alkaen. Kahvitarjoilu.
KANTA-HÄMEEN
PERUSNAISET
Kanta-Hämeen PerusNaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina 21.3. klo
16 Forssan Keilahallilla, Wahreninkatu 11, Forssa. Käsitellään
sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
TUUSULA
Tuusulan Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
pidetään lauantaina 21.3. klo 16
Tuusulan kunnantalolla. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa mukaan.
LEMPÄÄLÄ
Lempäälän Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen kevätko-

kous pidetään sunnuntaina 22.3.
klo 14 takkahuoneessa Lempäälän Kotokampuksessa (Ehtookoto), Katepalintie 9, Lempäälä. Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
VANTAA
Tervetuloa Korson Suurmarkkinoille sunnuntaina 22.3. klo 1015 tapaamaan Vantaan Perussuomalaisten vaikuttajia sekä
aktiiveja!
ORIMATTILA
Orimattilan Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina 28.3.
klo 12 kulttuuritalon kokoushuoneessa, Lahdentie 65 B, 2.
kerros. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
ORIVESI
Oriveden Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
pidetään lauantaina 28.3. klo 16
Oriveden kaupungintalon alakerran kerhohuoneessa, Keskustie 23, Orivesi. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen
koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
NAKKILA
Nakkilan Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous pidetään Nakkilan Eräpirtillä
lauantaina 28.3. klo 17, Papintie
271, Nakkila. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
TURENKI
Tervetuloa Janakkalan Perussuomalaisten tupailtaan sunnuntaina 29.3. klo 13-15 Club Paratiisiin, Kauppakuja 1. Tupailloissa
keskustellaan rennolla otteella
niin politiikasta kuin keskustelijoita askarruttavista ajankohtaisista asioista kahvittelun lomassa. Menossa on mukana sekä
paikallispoliitikkoja että vierailijoita muilta paikkakunnilta. Jokainen Janakkalan Perussuomalaisista kiinnostunut on
tupailtaan lämpimästi tervetullut. Vieraanamme kansanedustaja Arja Juvonen. Vapaa pääsy.
RAAHE
Raahen Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina 29.3.
klo 13 teknisessä palvelukeskuksessa, Ruskatie 1, Pattijoki. Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksen koollekutsujana hallitus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
NURMES
Nurmeksen Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina 29.3.
klo 14 kaupungin kerhohuoneella, Karjalankatu 12. Käsitellään sääntömääräiset asiat sekä
muut hallituksen kevätkokoukselle valmistelemat asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus.
Tervetuloa!
Kokousilmoitukset
lähetetään osoitteella:

tapahtumat@
perussuomalaiset.fi

Hämeen piiri huolissaan valtion
heikosta tiedottamisesta

Perussuomalaisten
puolueneuvoston kokous
pidetään 6.6.-7.6.2020 Rovaniemellä,
Lappiareenalla, Hiihtomajantie 6, Rovaniemi
PUOLUEKOKOUKSIEN välisinä vuosina kokoontuva sääntömääräinen puolueneuvoston kokous pidetään tänä vuonna
kaksipäiväisenä Rovaniemellä.
KOKOONNUMME yhdessä puhumaan politiikkaa ja käsittelemään yhdessä Sinun - arkipäivän osaajan - kanssa mm. kuntavaaliohjelmaamme. Tule Sinäkin mukaan rakentamaan yhdessä perussuomalaista kuntavaaliohjelmaa ja sitä kautta
kohti menestyksekästä kuntavaalitulosta.
KAIKKI jäsenemme ovat tervetulleita puolueneuvoston kokoukseen Rovaniemelle! Jokaisella jäsenellä on puhe- ja esitysoikeus tässä kokouksessa. Pidäthän huolen, että jäsenmaksusi on maksettu.
VIETÄMME myös lauantain kokouspäivän jälkeen iltajuhlaa.
Ilmoittautumissivusto ja tarkempi ohjelma kokoukseen
avataan 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, sales.finland@scandichotels.com
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.aakenus@co.inet.fi
OUNASVAARAN LAKITUVAT, Hiihtomajantie 8,
puh. 016 311 485, safartica@safarartica.com
ARTIC LIGHT HOTEL, Valtakatu 18,
puh. 020 171 0100, sales@arcticlighthotel.fi
SANTA’S HOTEL SANTA CLAUS, Korkalonkatu 29,
puh. 016 321 321, info.rovaniemi@santashotels.fi
SANTA’S HOTEL RUDOLF, Koskikatu 41,
puh. 016 321 321, info.rovaniemi@santashotels.fi

PS HENKILÖVALINTOJA
KIIMINKI
Kiimingin Perussuomalaiset pitivät järjestäytymiskokouksensa, jossa valittiin yhdistyksen
toimihenkilöt. Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Teuvo Appel. Varapuheenjohtajaksi valittiin Janne Koskela. Sihteeriksi,

jäsenrekisterivastaavaksi ja taloudenhoitajaksi valittiin Tanja
Paakkola. Tapahtumavastaavaksi sekä tiedottajaksi valittiin Kim
Ahonen. Muita hallituksen jäseniä ovat: Lasse Mikkola ja Hannu Siipola.

PERUSSUOMALAISTEN Hämeen
piiri on seurannut tiiviisti koronaviruksen etenemistä maailmalla. Uutisoinnin perusteella
moni kehittynyt valtio suhtautuu epidemiasta tiedottamiseen
ja torjuntaan huomattavasti vakavammin kuin Suomi. Viranomaisviestintä Suomessa pohjautuu ymmärrettävästi vain
absoluuttisiin tosiasioihin. Jos
varmistettua tietoa ei ole, onko
vähättelyksikin tulkittavissa oleva hiljaisuus paras vaihtoehto?
Hämeen perussuomalaisilla ei
ole terveydenhuollon asiantun-

tijoita parempaa viisautta, mutta ihmettelemme, miksi monet
valtiot ovat valinneet Suomea
vakavamman suhtautumisen
koronaviruksen leviämisen ehkäisyyn. Hurjimmissa arvioissa
jopa 60-80 % maapallon väestöstä tulee saamaan tartunnan.
Suomen kriisivalmiutta ei ole
testattu vuosikymmeniin. Mikä
on Suomen todellinen valmius
reagoida?
Ainakaan suurelle yleisölle
varautuminen ei näy. Asetelma
antaa otollisen maaperän disinformaation leviämiselle ja mah-

dollisesti jopa paniikkireaktioille
lieveilmiöineen.
Hämeen perussuomalaisten
mielestä kansalaisten terveyttä tai mahdollisesti jopa henkeä
uhkaaviin riskeihin tulisi suhtautua äärimmäisen vakavasti. Toivomme vastuuministereille ja
viranomaisille rohkeutta päätöksentekoon ja tiedottamiseen.
Annamme määrätietoiselle suomalaisten terveyttä turvaavalle
toiminnalle kaiken tukemme.
Perussuomalaisten
Hämeen piiri

Työhyvinvointia hoitoalalle
HOITOALALLA uhkaavan työntekijäpulan vuoksi on tehtävä radikaaleja ratkaisuja, jotta koulutetut hoitajat saadaan pysymään
alalla. Palkkatasa-arvo on kaventunut vuosien mittaan hitaasti.
Kun verrataan hoitoalan palkkoja miesvaltaisiin työaloihin, niin
havaitaan, että hoitajien palkkoja on syytä korottaa.
Tilastojen mukaan joka neljäs alle 35-vuotias sairaanhoitaja on harkinnut ammatinvaihtoa
(Sairaanhoitajaliitto, OKM, Tehy,
Keva). Syyksi hoitajat kertovat,
etteivät he voi vaikuttaa omaan
työhönsä ja nuoret hoitajat haluavat paremman perehdytyksen.
Nyt koulutetut sairaanhoitajat ja lähihoitajat vaihtavat alaa
tai hakevat töitä muualta, koska
hoitajan ammatti ei enää innosta. Työ on raskasta vuorotyötä
eikä työhyvinvointiin tai johtajuuteen panosteta, ja koetaan
ettei ole mahdollisuutta tehdä
työtään hyvin eikä kehittyä siinä.
Eräs nuori hoitaja kertoi joutuneensa heti valmistumisensa jälkeen liian vastuulliseen rooliin
työpaikassaan esimerkiksi yksin
yövuorossa toimiessaan ja koki

omien vastuurajojensa ylittyneen. Näin ollen parin hoitotyövuoden jälkeen kyseinen hoitaja hakeutui opiskelemaan aivan
eri alalle. Tässä tapauksessa palkkaus ei vaikuttanut, vaan syynä
alanvaihtoon oli työpaikan liian
isojen vastuiden jakautuminen
nuorelle hoitajalle.
Omakohtaisesti lähes 30 vuotta sairaanhoitajana kirurgisella
vuodeosastolla työskennelleenä
tiedän tasan tarkkaan, millaista
työ siellä on. Hoitajan työ on fyysisesti ja henkisesti raskasta sekä
vastuullista. Jos työn kokee mielekkääksi, niin se ei tunnu niin
raskaalta. Pitää kuitenkin todeta,
että oman työurani jälkeen tilanne on kiristynyt ja hoitajien määrää on vähennetty.
Muistan montakin yövuoroa, etten ehtinyt hetkeäkään
istahtamaan kymmenen tunnin työvuoron aikana. Vuorotyö kuormittaa eikä vireystaso
ole parhaimmillaan etenkään yövuorossa, joka tehdään pienemmällä hoitajamäärällä ja jossa jokaisen vastuu työstä korostuu.
Viime vuosina useimmilla työpaikoilla työntekijöillä on koko

ajan pelko työpaikastaan, koska yt-neuvotteluja on jatkuvasti
menossa. Tämä tuo suurta stressiä ja ahdistusta työntekijälle ja
laskee työhyvinvointia. Työpaikalla kyllä käsitellään työhön liittyviä epäkohtia, mutta tuleeko
työntekijä kuitenkaan kuulluksi?
Naisvaltaisten työpaikkojen palkat tulee saada kuntoon,
mutta samalla pitää kiinnittää
huomiota seikkoihin, jotka vaikuttavat hoitajien jaksamiseen
jokapäiväisessä työssään. Työhyvinvoinnista ja hyvästä johtajuudesta on pidettävä kiinni. Nuorille hoitajille ei tule antaa uran
alussa liian isoa vastuuta, ja heidän kuuluu saada laaja-alainen
perehdytys tehtävään. Työntekijän on saatava itse vaikuttaa työvuoroihinsa, jotta työn ja perheelämän yhdistäminen onnistuu.
Kotiasioiden tila heijastuu väistämättä myös työssäjaksamiseen,
niin hyvässä kuin huonossa.
Vuokko Hämäläinen
terveystieteiden maisteri,
sairaanhoitaja, Kuopio

Kuntataloudet yskivät huolestuttavasti
USEAT kunnat ovat isojen huolenaiheiden edessä talouden ja
väestökehityksen takia. Tulevat
vuodet näyttävät erityisen vaikeilta. Ongelmakunnissa palvelut heikkenevät ja muun muassa
kiinteistöjen arvot romahtavat.
Valtion tulisi ottaa vastuuta kuntien ahdingosta, muuten monet
kunnat ajautuvat kriisikunniksi.
Yksi vaikuttava tekijä kuntataloudessa on verokorttiuudistus.
Viime vuoden 2019 aikana kuntatalouksille tilitetyt kunnallisverot olivat uudistuksesta johtuen
500 miljoonaa euroa perusuraa
pienemmät. Arvio on Kuntaliiton
2.12.2019 veroennusteesta. Koko
maan tasolla vaje on yli 800 miljoonaa euroa kaikki veronsaajat
huomioon ottaen. Alkuvuodesta
syypääksi epäiltiin tulorekisteriuudistusta, mutta elokuussa epäiltiin verokorttiuudistusta.
Uudistuksesta ei pyydetty veronsaajien lausuntoa. Verohallinto, Akava ry, Elinkeinoelämän
Keskusliitto ry, Keskuskauppakamari, SAK, Suomen Yrittäjät ry,
STTK ry ja Veronmaksajain Kes-

kusliitto ry – vain näiltä tahoilta
pyydettiin.
Syytä on kysyä, olisiko lausuntokierroksen pitänyt olla ensinnäkin laajempi ja millä tavoin se
olisi vaikuttanut veronsaajien tuloihin? Kysymys on yhteisistä rahoista, joilla muun muassa tulisi
ylläpitää kuntalaisten lakisääteisiä palveluja. Nyt vaje oli suoraan
pois kuntien tuloksesta. Kuntaliitto on arvioinut, että tämä vaje
ei hoidu lähivuosina.
Tiedotusvälineitä seuraamalla syntyy käsitys, että kansantalouden kohtuullisesta tilasta
huolimatta kuntatalous kokonaisuutena elää synkkiä ja vaikeita aikoja. Useat kunnat ja kuntayhtymät käyvät yt-neuvotteluja
ja jotkut ovat jo irtisanoneetkin
väkeä.
Verotulovaje aiheuttaa kuntien rahoitustilanteeseen muutoksen juuri nyt, kun isoja paineita
on kasautunut ja kasautuu edelleen. Fakta on myös se, että tilanne kuntatalouden ja yksittäisen kunnan taloustilanteesta on
epäselvä. Miksi asialle ei ole jo

alettu tekemään määrätietoisesti
korjaavia toimenpiteitä?
Kun 2019 kertymävaje tuli julki,
hallitus riensi apuun siirtämällä
237 miljoonan euron kertaluonteisen valtionrahoituksen vuodelta 2020 vuodelle 2019. Nyt
on kuitenkin syytä katsoa enemmänkin tulevaisuuteen.
Kunnille kuuluvien varojen kertymiseen on syntynyt merkittävä aukko. Siksi asialle on tehtävä pikaisesti toimenpiteitä ja
niiden vaikutuksista on käytävä avoin keskustelu. Edessä ovat
muuten syvät ongelmat ja kärsijöinä kunnat ja niiden asukkaat.
Eteen nousee kysymysten muuri.
Miten uudistuksen tuomat haitat
estetään vuoden 2021 alkaessa tulevalla ennakonpidätyksellä? Kokonaistilanne on huolestuttava.
Tapani Mäki
kaupunginvaltuutettu (ps.),
maakuntavaltuutettu
Jyväskylä
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PS

VAPAA SANA
toimitus@perussuomalaiset.fi

KUVAT LEHTIKUVA

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.

Turuilta ja toreilta ne laarit täyttyy
KUTEN varmasti kaikki perussuomalaiset ovat havainneet,
on yhteiskunnassamme median
ja muiden puolueiden taholta
kohdistettu perussuomalaisiin
ennennäkemätön negatiivinen julkisuusmylly, tarkoituksena saada perussuomalaisten
jatkuva kannatusnousu (gallupit) tukittua ja mieluiten pudotettua sille tasolle, missä se majaili edellisen puheenjohtajan
aikana.
Mutta nyt on kiitoksen aika,
että puolueen eduskuntaryhmä ja kaikki valtuutetut ympäri
Suomen eivät ole lähteneet laukalle korkeiden kannatuskäppyröiden johdosta, eivätkä ole
provosoituneet heihin kohdistuneen valheryöpyn ja vihanlietsonnan seurauksena.
Minulta ovat useat kansalaiset kyselleet, mikä on se tekijä,
joka on nostanut perussuomalaiset selvästi maamme suurimmaksi puolueeksi viime kevään
eduskuntavaalien jälkeen. Toki
on sanottava, että ilman Antti Rinteen satusatasia perussuomalaiset olisivat jo vaaleissa olleet ykkösinä.
No tietenkin Jussi Halla-aho on
keskeinen tekijä puolueemme
nousevassa trendissä ja hänen
39 kansanedustajan joukkueensa tukee puheenjohtajaansa yksissä tuumin. Jos puolueella on
pyykinpesua, se pestään omassa koneessa ja sen jälkeen jatketaan taas puhtaalta pöydältä.
Mutta vaikka puolueen johto
toimiikin kiitettävästi tässä vaikeassa tilanteessa, jossa perus-

suomalaiset, isänmaalliset arvot valtamediassa vaiennetaan
kuoliaaksi ja kaikki kivet ja kannot käännetään perussuomalaisten saattamiseksi lähes rikollisen ja lainrikkojan asemaan
kansalaisten silmissä, niin suurin kiitos minulta lähtee kuitenkin niille, jotka turuilla ja toreilla
pitävät perussuomalaisten sanomaa yllä teltoillaan ja kojuillaan itseään säästämättä päivästä ja kuukaudesta toiseen.
Siellä on se perussuomalaisten nousun siemen, ja sitä eivät
kykene mitkään nettinillittäjät
ja perustuslakinikkarit tukahduttamaan.

Toivottavaa on tietenkin kansanedustajiemme aktiivinen
osallistuminen ainakin omissa vaalipiireissään ”makkarakojujen” toimintaan läsnäolollaan
ja hyvinhän se on toiminutkin,
vaikka toki aina on silläkin saralla petrattavaa.
Joten pidetään ne ”mopot”
edelleen tallissa, eikä lähdetä
kilpalaulantaan niin kutsuttujen
suvaitsevien kanssa. Sitähän ne
juuri haluavat ja vanha kansanviisaus pätee tässäkin, että vaikeneminen on kultaa.
Arvi Marjamäki
Tampere

Läsnäoleva Jumala
KUNNIOITETTU emeritusarkkipiispa John Vikström on usein
arvostellut sitä, että monissa
kirkoissa puhutaan poissaolevasta Jumalasta, ikään kuin Jumala olisi kaukana eikä lähellä.
Ja kuitenkin koko Uusi testamentti kertoo juuri läsnäolevasta Jeesuksesta Kristuksesta.
Kotikaupungissaan Nasaretissa Jeesus luki 500 vuotta aiemmin kirjoitettua Jesaja-profeetan ennustusta: ”Herran henki
on minun ylläni, sillä hän on
voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan
vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran riemuvuotta.”
Tämän luettuaan Jeesus totesi juuri tänään kirjoituksen käyneen toteen, ja kaikki lausuivat
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hänestä hyvän todistuksen ja
ihmettelivät niitä armon sanoja,
joita hän puhui.
Juutalaisten halveksimassa
Samariassa Sykarin kaupungissa Jeesus kohtasi naisen kaivolla, joka sitten meni kaupunkiin
sanoen Jeesuksen kertoneen
hänelle kaiken, mitä hän on
tehnyt. Niin monet uskoivat
Jeesukseen. Mutta Jeesuksen
oltua kaupungissa pari päivää
yhä useammat sanoivat naiselle: ”Nyt emme enää usko vain
sinun puheesi perusteella. Me
olemme nyt itse kuulleet häntä ja tiedämme, että hän todella
on maailman pelastaja.”
Vapahtajamme armotyö pelastuksemme hyväksi jatkuu hänen seurakunnassaan Pyhän
Hengen työnä ja näin olemme
hänen seurakunnassaan yhteydessä niin Kristukseen kuin toi-

siin kristittyihin, eikä meidän
tarvitse puhua poissaolevasta vaan läsnäolevasta Jumalasta. Ja sakramenteissa kasteessa
ja pyhällä ehtoollisella aivan erityisesti näkyvien aineiden välityksellä Vapahtajamme jakaa
meille armoaan uskomme vahvistukseksi.
Olkoon rukouksemme virren
sanoin: ”Jumala on läsnä, häntä
rukoilkaamme, pyhyydessä palvokaamme. Hän on keskellämme, sydän vaientukoon, kaikki meissä kumartakoon. Armon
meri aava, kehto elämämme,
ilma, jota hengitämme, ihme
olet itse, armahtava Luoja, kaiken pelastus ja suoja. Sinusta,
Jumala, turvakätköstäni, löydän
elämäni.”
Anssi Joutsenlahti
rovasti

Perussuomalainen 2/2020 • www.perussuomalaiset.fi

Uusi taksilaki
KATSOIN Ylen Uutisvahtia
5.1.2020 ja siellä oli mielenkiintoinen uutinen taksilaista. Entinen kansanedustaja, nykyinen
taksikuski Markku Pakkanen
keskustapuolueesta kertoi uudesta taksilaista, että häntä painostettiin Juha Sipilän ja Anne
Bernerin johdolla. Tämä uusi
taksilaki toimii siten, että yrittäjänä voi toimia kuka vain ilman

mitään kontrollia. Pakkanen
ei olisi halunnut tällaista lakia,
vaan oli sitä vastaan.
Tämähän menee mielestäni
Ruotsin malliin. Siellä on paljon
ulkomaisia yrittäjiä, jotka harrastavat veronkiertoa. Tämä on
ollut käytäntö Ruotsissa jo kymmeniä vuosia.
Eila Tauriainen, Kemi

Suomalaisten elämä ja
asuinmahdollisuudet turvattava
YHTEISKUNNALLISIN päätöksin on keskitetty ja köyhdytetty maaseutua ja hankaloitettu
siellä asumisen mahdollisuuksia, estetty nuorten perheenperustajien rakennusoikeutta kotikylään sekä lakkautettu
kouluja. Säästökohteita haettaessa maaseutukylät on kuihdutettu lumivyöryn lailla. Näin on
saatu aikaan huonoa huoltosuhdetta. Maaseudulta puuttuu
nuorta väkeä ja tulevaan suuntaavia lapsiperheitä, mikä vaikuttaa myös alueiden kaupalliseen palvelutarjontaan.
Keskusalueiden perhekoot
pienenevät kiireiden ja kalliiden
asuinkulujen seurauksena. Nuori väki ei enää välttämättä saa
lapsuudessaan tutustua leikeissään ja omatoimisessa kotityössä niin sanottuihin ronskimpiin
alkutuotannon hommiin, eikä
aikuistuttuaankaan ole niihin
tottunut ja valmis.
Maaseutualueet ovat tarjonneet nuorta ahkeraa rutiinityöhön tottunutta työvoimaa
muuttoliikkeenä kaupunkien
tehdasalueiden, teollisuuden
ja kaupan työpaikkoihin, kuten
myös hoiva-aloille. Nyt monet
maaseutualueet on imetty nuoresta väestä kuiviin. Puhutaan
keskusalueiden työvoimapulasta ”sesonkiaikoina”.
Kuntia tulisi helpottaa hajautetumpaan asumiseen valtion avuin. Tämä tulisi huomioida tulevaisuuden satsauksena
myös kunnissa. Olisi tarjottava
nuorille perheille kookkaita rakennuspaikkoja sekä tarvitta-

essa pelto- ja metsäsarakkeita
oman lämmön- ja pienen ruokatuotannon (kasvi- ja marjamaa) avuksi. Osalla nuorisosta
tämä mahdollisuus on jo valmiina perintöjen kautta. Myös
ikääntyneen luovutusmahdollisuutta vieraalle nuorelle tulisi
kohtuullistaa.
Tulisi sallia pienimuotoista
maataloustuotantoa lähes verovapaana ja tukea keskusalueille
suuntautuvia työmatkakuluja.
Usein työ kaupan- ja rakennusalalla on sesonkiluontoista. Pitäisi arvostaa perheiden kasvatustyötä tukemalla toisen
vanhemman kotona perheen
parissa tapahtuvaa työtä huolehtimalla tämän eläketurvasta.
Suomalaisia lapsiperheitä tulee
tukea ja nuorisolle luoda uskoa
selviytymiseen perheen perustamisen jälkeenkin.
Suomessa on alettava vahvemmin ajattelemaan suomalaisia perheitä ja suomalaisten jälkipolvien mahdollisuutta
asua tätä maata itsenäisesti niin
maalla kuin kaupungeissa. Työperäisen maahanmuuton on oltava kontrolloitua. Humanitäärisen pakolaiskiintiön tulee olla
maltillinen ja Suomen omassa
päätäntävallassa ilman Euroopan unionin määräyksiä. Näitä
maaseutualueiden asumismahdollisuuksia ei myöskään liiallisella ilmastovouhotuksella tule
estää.
Martti Kaisto
Kempele

Millaiseen Suomeen
haluat herätä?
YLE aikoo lisätä ilmastopaniikkia (Ylen aamu 27.1.). Paniikkia on ilmassa, sillä viime aikoina hurmahenkiset kommunistit
ovat käyneet ylikierroksilla. Yrjö
”Pravda” Rautio, Oula Silvennoinen ja Martin Scheinin vaahtoavat perussuomalaisista.
Suunnitelmatalous, sosialismi
ja lööppien höpsismi eivät uppoakaan kansaan, vaan ihmiset
haluavat turvallisen Suomen.
Siksi toiviaiset, silvennoiset ja
scheininit yrittävät kaikkensa,
että DDR-muumio saataisiin herätettyä henkiin.
Kansalaisille syötetään potaskaa kaikilla mausteilla. Luodaan
hämmennystila väittämällä esimerkiksi, että ilmaston kannalta on parempi, ettemme lisään-

ny. Samaan aikaan todetaan,
että on pakko tehdä jotain, jos
emme lisäänny.
Mitä useampi saadaan hämmentämään keittoa, sen paremmin voidaan ujuttaa meitä valvovia lakeja. Sosialismia
ajetaan sisään rillumarei-kivalla, kuten sateenkaariaatteella ja
monikulttuurilla.
Juhlat loppuvat aikanaan,
mutta meistä riippuu se, millaiseen arkeen haluamme herätä.
Onko se scheininien ja rautioiden Pohjois-Korea vaiko vapaa
Suomi?
Tuomo Paloheinä
Helsinki

Kulmunin työryhmät

Positiivista porkkanaa vai kehnoa keppiä?

KESKUSTAN puheenjohtaja, valtiovarainministeri Katri Kulmuni aikoo laittaa pystyyn asiantuntijatyötyhmän, jonka tehtävä on
selvittää, mitkä syyt ovat johtaneet asuntojen hintojen romahtamiseen.
Tähän asiaan vastauksen saamiseen ei tarvita kovin paljon kirjaviisautta eikä insinööritaitoa.
Eihän muuta kehitystä voi tapahtua, kun päättäjien toimesta
maa on jaettu kehittyviin ja taantuviin alueisiin. Taantuvien alueiden sisälläkin ennen kaikkea perukat on tyhjennetty niin, että
siellä on vain lautoja ikkunoissa ja
pönkkiä ovilla. Ja tätä samaa on
tapahtunut rintamaillakin.
On puhuttu hienosti maaseudun ja maatalouden rakennemuutoksesta.
Pien- ja perheviljelmät ovat olleet Suomen maaseudun selkäranka. Ne ovat tuottaneet suomalaisille lihan, leivän ja särpimen.
Mutta niistä on enää muisto jäljellä – olemme siirtyneet suurtilalinjalle. Tähän jouduttiin sen jälkeen, kun Suomi liitettiin EU:n
jäseneksi. Kuviteltiin, että Suomen maa- ja karjatalous voi pärjätä kilpailussa Keski- ja Ete-

SUOMI ja Eurooppa ovat olleet
nyt nousukauden aallonharjalla. Työllisyys on tähän saakka kasvanut ja siten sekä työllisyysaste
että huoltosuhteemme ovat parantuneet. On ollut kirottua kikyä
ja aktiivimallia sekä lomarahaleikkauksia, joilla kuntien pienipalkkaisia, eläkeläisiä ja työttömiä
kurmuuttamalla jo edellinen hallitus paransi muka kilpailukykyä.
Ei ole osoitettu, että näillä toimilla olisi ollut merkitystä työn
tehokkuuden kannalta eikä työttömiä ole pystytty aktivoimaan
oikeisiin työkohteisiin, vaan pääosin leikkuri on iskenyt ikävästi. Ja lisäksi nyt ovat laman merkit ilmassa, eli metsätalouden
vienti, mukaan lukien sahateollisuustuotanto, on hiipumassa rakentamisen heikkenemisen myötä. Jakovaraa kunnallistalouteen
ja muun muassa soten rahoittamiseen on siksi jatkossa entistä
vähemmän.
Kaiken kukkuraksi Marinin hallitus on yhdessä EU:n kanssa toimillaan heikentämässä tuotantotaloutta, etenkin maataloutta,
erilaisin ympäristö- ja haittaveroin/maksuin. Mediaseksikäs
ympäristövouhotus ei tule johtamaan hyviin tuloksiin, vaan
vaatimus hiilineutraalista Suo-

lä-Euroopan kanssa siirtymällä
suurtilalinjalle. Aika näyttää, oliko ratkaisu järkevä. Ratkaisulla on
ainakin autioitettu maaseutu ja
viety tuhansilta ja taas tuhansilta kansalaisiltamme ja perheiltä
koko elämäntyö ja sen tulokset.
Tämän kaiken ratkaisivat 1994
silloiset poliittiset voimat, sdp,
kokoomus ja ennen kaikkea keskusta puheenjohtajansa pääministeri Esko Ahon viisaalla päätöksellä.
Saa siinä nyt nykyinen kepujohtaja Kulmuni asetella työryhmiä töihin!
Pentti Kettunen
ex-kansanedustaja (ps.)
Kajaani

Väestövallankumous
SUOMI on saanut olla pitkään
täällä Pohjolassa omassa rauhassaan, mutta tilanne on muuttunut. Ja lisää muuttuu vuoden
2015 pakolaiskriisin seurauksena.
Tilanne on todella huolestuttava. Voin vain kysyä, mihin tämä
kaikki johtaa? Jos kehitys jatkuu
tällaisena, me kantasuomalaiset olemme kohta vähemmistönä omassa maassamme. Pääkaupunkiseudulla tämä näkyy jo.
Hyväksymmekö tämän kehityksen ja miten on sopeutumisen laita? Taistelivatko isämme
turhaan? Taistelivatko he sellaisen Suomen puolesta, joka meillä on pahimmillaan näköpiirissä?
Toivotaan, ettei vastikään juhlittu maamme satavuotistaival jää

viimeiseksi.
Näitä asioita hyssytellään eikä
niistä saisi puhua. Voidaan kysyä: miksi? Mielestäni väestöasiat
ovat olennaisia, kun paine tulla
tänne kasvaa jatkuvasti. Meitä eivät pelasta edes pohjoisen pakkaset. EU:n pahin varjopuoli on
vapaa liikkuvuus. Rajavalvonnan
tulisi olla tiukempaa, myös rajojen sulkemisen tulisi olla mahdollista.
En ihmettele lainkaan perussuomalaisten kovaa kannatusta. Puolue on ainoa, joka kantaa huolta näistä asioista – vaikka
sitä yritetään lyödä kuin vierasta sikaa.
Tapio Pärnänen, Rantasalmi

PA LV E L U KO R T T I
Haluan liittyä Perussuomalaiset-puolueeseen
25 euron jäsenmaksuun sisältyy
Perussuomalainen-lehden vuosikerta
Haluan tilata ainoastaan Perussuomalainen-lehden:
Vuositilaus 30 euroa
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mesta johtaa jopa kilpailukyvyn
heikkenemiseen.
No nyt hallituksen ympäristökokous päätti paniikissa alentaa teollisuuden sähköverotusta,
mutta toisella kädellä hallitus kiskoo polttoaineverojen ja muiden
haittaverojen korotuksilla saman
verran takaisin pääosin syrjäseutujen yrittäjiltä ja ihan meiltä tavallisilta autoa tarvitsevilta kansalaisilta.
Ja kuljetuskustannukset sen
kuin nousevat kuin pullataikina niin taksi-, tavara- kuin rahtiliikenteenkin osalta. Maaseudun
veto- ja pitovoima heikkenevät
ja kylät sekä kyläkoulut kylmenevät paikallispamppujen ennakkopäätöksin.
Hoiva-alalla on jo nyt ongelmia
pätevän työvoiman saatavuudessa eivätkä ilmaisten tuntien teettäminen, lomarahaleikkaukset
ja nollakorotukset paljon lämmitä eivätkä houkuttele uusia hoitajia kouluttautumaan tai vanhoja jäämään alalle. Ja kunnissa
ollaan huutavassa hukassa, kun
kuntiin pitäisi palkata 0,7:n hoitajamitoituksella jopa 4 000 uutta
hoitajaa. Mutta mistä rahat? Jokainen ymmärtää, että työnteon
pitää olla kannattavaa, mieluummin palkitsevaa, jotta myös työs-

sä jaksaminen olisi parempaa.
Eli mieluummin positiivista
porkkanaa kuin kehnoa keppiä
ahkerille kansalaisille.
Kuusamon ja Koillismaan kannalta olisi erityisen tärkeätä saada tekeviä nuoria käsiä jäämään
ja palaamaan kotikonnuille perustamaan perheitä, ja sitä kautta pelastamaan kiikun kaakun
olevia kyläkoulujamme. Selväähän toki on, että tämä vaatii uutta työtä ja toimeentuloa tuleville.
Kuusamon pitäisikin ottaa käyttöön tervetuliaispaketti, jonka
kunnan johto tai virkamies veisi jokaiselle Kuusamoon muuttavalle henkilölle tai perheelle kiitokseksi.
Perheille kädenojennus voisi olla nykyisen surkean 200 euron lapsirahan sijaan 2 000 euron
lapsiperhetuki, joka edellyttäisi vaikkapa viiden tai kymmenen
vuoden asumista luontokaupungissamme. Mottona emme voisi
käyttää ”Siementä vakoon” -teemaa, joka on jo käytössä Siikalatvassa, mutta miten olisi rivojen
paikannimien ykkösen mukaisesti ”Takaisin Tussunvaaraan touhuamaan”?
Kimmo Karjalainen
perusääni Toranginmäeltä

Perussuomalaisen
nipputilaukset

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

Perussuomalainenlehteä voi tilata
tapahtumiin ja yleiseen
jakeluun uudesta
osoitteesta.
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.

YHTEYSTIEDOT

RASTITA JOS KYSESSÄ ON
OSOITTEENMUUTOS

SUKUNIMI
ETUNIMET
LÄHIOSOITE

1/2 vuosikerta 20 euroa
Ilmainen näytenumero
Lahjatilaus (maksajan tiedot alle) tai jäsenhankkijan tiedot

Haluan liittyä Perussuomalaiset Naiset ry:n
jäseneksi (ei erillistä jäsenmaksua).
Jäsenyys edellyttää puolueeseen liittymistä.
Haluan liittyä Perussuomalaiset Nuoret ry:n jäseneksi
(15-30-vuotiaat ilman jäsenmaksua). Jäsenyys ei edellytä puolueeseen liittymistä.
Voit ladata jäsenhakemuksen PDF-muodossa
myös osoitteesta: www.perussuomalaiset.fi/jasenyys

POSTINUMERO JA -TOIMIPAIKKA
KOTIKUNTA
HETU JA KANSALAISUUS
AMMATTI / TOIMI / KOULUTUS
PUHELIN
SÄHKÖPOSTI
PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS

IRROTA TÄYT E T T Y LOMA KE. S UL JE JA L AI TA PO S TI I N , PO S TI M AKS U O N MA K SE T T U P U OL E STA SI .

PS O TA Y H T E Y T TÄ !
PUOLUETOIMISTO
PERUSSUOMALAISET RP.

Iso Roobertinkatu 4, 00120 Helsinki
Puh. 0207 430 800 • www.perussuomalaiset.fi
Puoluesihteeri • Simo Grönroos
Puh: 040 664 9017 • simo.gronroos@perussuomalaiset.fi
Järjestöjohtaja • Ossi Sandvik
Puh: 0400 926 908 • ossi.sandvik@perussuomalaiset.fi
Hallintojohtaja • Kai Järvikare
Puh: 040 172 7560 • kai.jarvikare@perussuomalaiset.fi
Toimistopäällikkö • Tiina Sivonen
Puh: 0400 917 354 • hallinto@perussuomalaiset.fi
Toimistosihteeri • Sirje Mänd
Puh: 040 573 0160 • sirje.mand@perussuomalaiset.fi
Talouspäällikkö • Eija Ihatsu-Repo
Puh: 040 630 8773 • laskenta@perussuomalaiset.fi
Taloussihteeri • Juha Koski
Puh: 040 847 0651 • juha.koski@perussuomalaiset.fi
Kuntasihteeri • Heimo Konttinen
Puh: 040 631 3440 • heimo.konttinen@perussuomalaiset.fi
Työmies • Matti Putkonen
Puh: 0400 904 447 • matti.putkonen@perussuomalaiset.fi
Projektisuunnittelija • Jaana Vesterinen-Prähky
Puh: 040 661 6919 • tuki@perussuomalaiset.fi
Jäsenasiat • Puh: 040 631 7099
jasenasiat@perussuomalaiset.fi

PIIRIEN PUHEENJOHTAJAT

ETELÄ-POHJANMAA
Anne Matokangas • Puh: 044 531 5028
annematokangas@gmail.com
ETELÄ-SAVO
Pekka Laitinen • Puh: 050 528 2810
nll.raksa05@gmail.com
HELSINKI
Sampsa Rydman
pj@perushelsinki.fi
HÄME
Antti Salminen • Puh: 045 136 5396
antti.salminen@iki.fi
KAINUU
Sami Pihlajamaa • Puh: 040 546 9891
samipihlajamaa1@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
Tiina Klemelä-Ruohomäki • Puh: 045 177 9001
tiina.klemela@gmail.com
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
PERUSSUOMALAISET NUORET

Puheenjohtaja • Asseri Kinnunen
Puh: 0400 988 960
asseri.kinnunen@ps-nuoret.fi
Pääsihteeri • Antti Moisander
Puh: 040 653 2960
sihteeri@ps-nuoret.fi
www.ps-nuoret.fi

OPINTOKESKUS PEKASUS

Rehtori • Lasse Lehtinen
Puh: 06 873 358 • lasse.lehtinen@pekasus.fi
PERUSÄIJÄT
Puheenjohtaja • Mikko Wikstedt
Puh: 050 30 11 990 • mikko.wikstedt@gmail.com
PERUSYRITTÄJÄT
Puheenjohtaja • Veikko Granqvist
Puh. 044 9717830 • veikko.granqvist@perusyrittajat.fi
EUROPARLAMENTTIRYHMÄ
MEP Teuvo Hakkarainen
Puh: +32 2 2 28 45465
teuvo.hakkarainen@europarl.europa.eu
MEP Laura Huhtasaari
Puh: +32 2 28 45254
laura.huhtasaari@europarl.europa.eu
PUOLUEHALLITUS

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

(09) 432 3064
(09) 432 3075
(09) 432 3060
(09) 432 3117
(09) 432 3120
(09) 432 3134
(09) 432 3121
(09) 432 3087
(09) 432 3138
(09) 432 3165
(09) 432 3042
(09) 432 3109
(09) 432 3017
(09) 432 3108
(09) 432 3129
(09) 432 3136
(09) 432 3105
(09) 432 3171
(09) 432 3185
(09) 432 3174
(09) 432 3178
(09) 432 3135
(09) 432 3141
(09) 432 3149
(09) 432 3180
(09) 432 3057
(09) 432 3177
(09) 432 3115
(09) 432 3198
(09) 432 3156
(09) 432 3195
(09) 432 3172

Sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi
PERUSSUOMALAISTEN RYHMÄKANSLIA

Pääsihteeri Antti Valpas
Puh: (09) 432 3278, 050 574 1886
antti.valpas@eduskunta.fi
Talouspoliittinen asiantuntija Juhani Huopainen
Puh: 046 922 9566
juhani.huopainen@eduskunta.fi

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

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

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

Tiedottaja Heikki Tamminen
Puh: (09) 432 3289, 050 574 1532
heikki.tamminen@eduskunta.fi
Kansliasihteeri Kai Sorto
Puh: (09) 432 3284, 050 320 0781
kai.sorto@eduskunta.fi
Sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Nuutti Hyttinen
Puh: 050-574 2646 • nuutti.hyttinen@eduskunta.fi

EDUSKUNTARYHMÄ
Sanna Antikainen
Juho Eerola
Ritva Elomaa
Jussi Halla-aho
Petri Huru
Olli Immonen

Vilhelm Junnila
Kaisa Juuso
Arja Juvonen
Toimi Kankaanniemi
Ari Koponen
Jari Koskela
Jouni Kotiaho
Sheikki Laakso
Rami Lehto
Mikko Lundén
Leena Meri
Juha Mäenpää
Jani Mäkelä
Jukka Mäkynen
Veijo Niemi
Mika Niikko
Tom Packalén
Mauri Peltokangas
Sakari Puisto
Riikka Purra
Lulu Ranne
Mari Rantanen
Minna Reijonen
Jari Ronkainen
Sami Savio
Jenna Simula
Riikka Slunga-Poutsalo
Ville Tavio
Ano Turtiainen
Sebastian Tynkkynen
Veikko Vallin
Ville Vähämäki
Jussi Wihonen

(09) 432 3063
(09) 432 3013
(09) 432 3022

Lainsäädäntösihteeri Annika Hoffrén
Puh: 050-302 8869 • annika.hoffren@eduskunta.fi
Kansainvälisten asiain sihteeri Tuulia Tiihonen
Puh: 050-326 2227 • tuulia.tiihonen@eduskunta.fi

(09) 432 3049
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