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PERUSSUOMALAINEN Helsin-
ki ry:n uusi hallituksen puheenjohtaja 
on Sampsa Rydman, koulutukseltaan 
arkeologi ja graafinen suunnittelija. 
Hän on kokoomuksen kansanedusta-
ja Wille Rydmanin setä ja säveltäjä 
Kari Rydmanin poika. Rydmaneja on 
ollut sekä eduskunnassa että Helsin-
gin valtuustossa jo sata vuotta.

Puheenjohtajaksi Rydman tarjou-
tui velvollisuudesta. Piirin asiat olivat 
hiukka vinksin vonksin ja uusi alku 
tuli tarpeeseen. Samassa rytäkässä ta-
pahtui myös sukupolvenvaihdos, joka 
on tuonut toimintaan mukaan nyky-
päivän hallinto- ja viestintäkäytäntöjä.

- Viime syyskokouksessa koko halli-
tus pistettiin vaihtoon ja tulin mukaan 
kuvioihin ulkopuolisena henkilönä, 
joka ei ole ollut tässä yhdistystoimin-
nassa aiemmin mitenkään mukana.

Ghettoutuminen 
huolestuttaa

Rydmania huolestuttaa Helsingissä 
kaupungin kasvu eli käytännössä ”de-
mografinen muutos ja lähiöiden ghet-
toutuminen”. Hän on asunut elämäs-
tään 18 vuotta Valkeakoskella ja jakaa 
siten monen nykyhelsinkiläisen taus-
tan Suomen maakunnista.

- Täällä asuu paljon väkeä, jotka kai-
paavat myös rakentamatonta, virkis-
tävää ympäristöä. On mielestäni ihmi-
sen henkisen hyvinvoinnin kannalta 
ihan olennaista, että täältä löytyy 

Perussuomalainen Helsinki avasi kuntavaalitaistelun uusissa ti-
loissa Hämeentiellä. Uutta virtaa on myös johdossa, sillä piirin hal-
linto ja toiminnot on pistetty uuteen kuosiin. Nyt kelpaa lähteä 
täysin listoin ja nuorekkain voimin kohti vaalivoittoa Helsingissä.

terveyteen vaikuttavista asioista.

Tunteet kuriin puoluetyössä

Helsingin piirin uusi vt. toiminnan-
johtaja on Santeri Eskola, jolla toki 
on kokemusta vastaavasta pestistä 
puolueen nuorisojärjestön piiriyhdis-
tyksen toiminnanjohtajuudesta ku-
luvalta vuodelta. Santeri vastaa myös 
uuden piiritoimiston käytännön toi-
minnan organisoimisesta ja toimii nyt 
kuntavaalien alla tiiviissä yhteistyössä 
vaalipäällikön kanssa.

- Kunnallisvaaliehdokkaiden rekry-
tointi on lähtenyt hyvin liikkeelle ja 
tulokulmaa avaamme enemmän sitten 
syksymmällä. Tällä hetkellä se on vie-
lä vaalitaktisesti merkittävää sensitii-
vistä tietoa.

Omissa vaaliteemoissaan Santeri 
painottaa sitä, että kuntalaiset pääse-
vät itse ja oikeasti vaikuttamaan pää-
töksentekoon edustuksellisen järjes-
telmän kautta. Kuntalaiset pystyvät 
siis vaalituloksen kautta järkevästi oh-
jaamaan sitä, millaisia päätöksiä kau-
pungissa tulevaisuudessa oikeasti teh-
dään.

 
Autoilijallakin on oikeuksia

Yrittäjien tervehdyksen tupareihin 
toi liikenneyrittäjä Toni Paussu, kun-
tavaaliehdokas hänkin. Liikennöitsi-
jä Paussulle yrittäjien asioiden edis-
täminen on itsestäänselvyys. Toisena 
listalla on autoilijan asia, joka on yhtä 
ensisijaista, kuin muidenkin liikkuji-
en tarpeet.

- Autoilijallakin on oikeuksia. Hel-
singissä agendalla ovat pelkät pyöräi-
lijät, mutta mielestäni kaikkia liiken-

Uutta virtaa ja näkemystä 
perussuomalaisiin

puistoja, löytyy pieniä metsiköitä, löy-
tyy jokia, puroja ja niittyjä.

Nuorten esiinmarssi 
Helsingissä

Piirisihteeri ja hallituksen jäsen 
Laura Jokela liittyi perussuomalai-
siin 10 vuotta sitten. Lauran mukaan 
persuilla on turhaan jonkinasteinen 
”äijämaine”. Ennakkoluulot katoavat, 
kun ihmiset tutustuvat perussuoma-
laisten ohjelmasisältöön. Itse asias-
sa Helsingin piirissäkin on tapahtunut 
nuorten esiinmarssi:

- Meillä tapahtui taannoin pieni nuo-
rennusleikkaus ja se on siinä mieles-
sä positiivista, että muutos on kasvat-
tanut someseuraajiemme määrää tosi 
paljon. Nuoret ovat somessa aktiivi-
sia ja siinä olemme voineet olla piiril-
le apuna. Olemme itse asiassa tehneet 
monta merkittävää parannusta ja sil-
lä tiellä jatketaan edelleen. Muutos ei 
aina ole pahasta.

- Tulemme saamaan paljon uusia 
kuntavaaliehdokkaita, jotka eivät ai-
emmin ole olleet mitenkään mukana 
kuntapolitiikassa. Se tuo uutta virtaa 
ja näkemystä perussuomalaisiin.

Omassa agendassaan Laura tuo esil-
le tavallista ihmistä lähellä olevia asi-
oita, vaikkapa hammashoidon ja sen 
järjestämisen kaikkia veroja maksa-
via helsinkiläisiä tyydyttävällä tavalla. 
Hammashoito on eräs tärkeimmistä 
ihmisen kokonaisvaltaiseen fyysiseen 

nemuotoja tulee kehittää. Tulin juuri 
tuota Hämeentietä bussilla ja kyllä on 
niin kapeat rännit, että pellit kolise-
vat, liikkumavaraa ei paljon ole.

- Asuntotuotantoonkin haluan ottaa 
kantaa sen verran, ettei Helsinkiä voi 
täyttää pelkillä asunnoilla. Täällä on 
jo 650 000 ihmistä, kaikkia luontoalu-
eita ei tule rakentaa. Ne ovat tutkitus-
tikin tärkeitä asioita ihmisille, ihmi-
set voivat paremmin lähellä luontoa. 
Haluan säilyttää myös Malmin lento-
kentän. Kaupunkia tehdään kaupun-
kilaisille.

Maahanmuuton 
kustannuksia leikattava

Juhani Strandén on kolmas vara-
valtuutettu kaupunginvaltuustossa 
ja Helsingin piirin hallituksen jäsen. 
Hän odottaa kuntavaaleja positiivisin 
mielin, vaikka lähtötilanne koronan 
takia onkin haasteellinen. Pandemia 
tulee vaikuttamaan vaalitaisteluun ja 
sen muotoihin.

- Perussuomalaiset on ainoa puolue 
Helsingissä, joka on autoilijoiden asi-
alla eli vastustaa tietulleja ja kaupun-
kibulevardeja. Perheiden pitää pystyä 
liikkumaan kaikilla liikennemuo-
doilla ja viedä lapsia harrastuksiin-
sa. Malmin lentokenttäkin on erittäin 
merkittävä kysymys seuraavalla val-
tuustokaudella, Strandén listaa.

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat Ju-
hanille tärkeitä, hoitoon pitää pääs-
tä mahdollisimman nopeasti. Tärkeä-
tä on myös oikeudenmukaisuus, se 
että ”ne henkilöt, jotka ovat veroeuro-
ja maksaneet, saavat myös vastinetta 
panostukselleen”. Pandemia on laske-
nut Helsingin verotuloja ja leikkauk-
silta lienee mahdotonta välttyä, siksi-
kin on nyt syytä olla tarkkana.

- Meillähän on täällä Helsingin kau-
pungissa maahanmuuton kustannuk-
sia, joista pystytään leikkaamaan. Pal-
velu pitää pudottaa minimitasolle, 
tarjota vain lakisääteiset palvelut, eikä 
mitään ylimääräistä.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT MATTI MATIKAINEN

Perussuomalainen Helsinki koki nuorennusleikkauksen

Helsingin perussuomalaisia uuden toimiston avajaisissa: Juhani Stranden, Toini Paussu, Laura Jokela, Sampsa Rydman ja Santeri Eskola.
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Pian kymmenen vuotta ilmestyneellä Vaasan Perussuomalaisten omalla lehdellä on ollut tärkeä 
merkitys niin paikallisyhdistykselle kuin vaasalaisille laajemminkin. Kuvassa vaasalainen kan-
sanedustaja Jukka Mäkynen, lehden päätoimittaja Juha Rantala ja lehteä painavan UPC Print 
Oy:n toimitusjohtaja Sture Udd. 

Raimo Lantee täytti 80 vuotta

Vaasan Perussuomalaiset on sekä jäsenmäärältään 
että toiminta-aktiviteetiltaan yksi puolueen aktiivi-
simmista paikallisyhdistyksistä. Yksi selittävä tekijä 
menestyksen takana on jo lähes kymmenen vuotta 
ilmestynyt yhdistyksen oma lehti, joka on herättä-
nyt ihmetystä ja ihastelua puolueen johtoa ja kan-
sanedustajia myöten. 

”Selvä merkitys kannatuksellemme” 
Perussuomalaista sanomaa oman lehden voimin: 

MIES Vaasan Perussuomalai-
set -lehden takana on Vaasan 
Perussuomalaisten puheen-
johtaja, Etelä-Pohjanmaan 
piirin vaalipäällikkö ja tiedot-
taja sekä kaupunginvaltuutet-
tu Juha Rantala, joka heittää 
ideasta koppia muillekin Suo-
men piireille ja paikallisyh-
distyksille. Oman lehden te-
keminen ei ole niin vaikeaa ja 
kallista kuin usein luullaan. 

 - Vaasassa olemme huoman-
neet, miten tärkeä oma leh-
ti on kuntalaisille. Se on aivan 
selvästi lisännyt kiinnostus-
ta perussuomalaisia kohtaan. 
Esimerkiksi toritilaisuuksissa 
on todella hyvä keino mielen-
kiinnon herättämiseksi, kun 
on tarjolla jotain omaa, paik-
kakunnan oma lehti tai flyeri. 
Se on yksi tapa viedä perus-
suomalaista sanomaa eteen-
päin, ja mielelläni siinä autan 
ja annan neuvoja muillekin, 
Rantala vinkkaa. 

 
Aamusämpylät 
väärään kurkkuun 

 
Vaasan Perussuomalaiset 

-lehti sai alkunsa vuonna 2011 
nyt jo edesmenneen Harri 
Leppälän toimiessa Vaasan 
Perussuomalaisten puheen-
johtajana, kun toimittajataus-
tainen Juha Rantala tuli toi-
mintaan mukaan. Paikallisten 
sanomalehtien, kuten Pohja-
laisen ja Vasabladetin, juttu-
jen lukeminen oli välillä yhtä 
tuskaa. 

 - Kun jotain haastatteluja 
oli perussuomalaisista tehty 
ja avattiin seuraavana päivänä 
kyseinen julkaisu, niin siinä 
meinasi aamusämpylät mennä 
väärään kurkkuun. Haastatte-
lua oli käännelty ja väännel-
ty niin, ettei sitä tunnistanut 
omakseen. Kaikkein inhotta-
vinta oli se, että jopa yleisön-
osastokirjoituksia kopeloitiin 
lyhentelemällä tekstejä niin, 
että niiden merkitys kääntyi 
aivan päälaelleen. Se oli kipi-
nä siihen, että Leppälän Har-
ri ehdotti minulle, että mitä 
jos alettaisiin tekemään yhdis-
tyksen omaa lehteä, Rantala 
muistelee. 

 
Joka vuosi 1-2 lehteä 

 
Trioon liittyi mukaan myös 

nykyinen kansanedustaja 

Jukka Mäkynen Vaasasta, ja 
yhdessä miehet alkoivat miet-
tiä, mitä lehden tekeminen 
maksaisi ja onko paikallisyh-
distyksellä varaa siihen. Koko 
ikänsä toimittajan ja tiedotta-
jan töitä tehnyt Rantala alkoi 
vertailemaan hintoja. Parhaan 
tarjouksen hän sai vaasalaisel-
ta UPC Print -painotalolta. 

 - Minulle annettiin valta ja 
vastuu tehdä ensimmäinen 
numero. Se oli kuntavaalinu-
mero, jonka kanteen oli kuvat-
tu Vaasan perussuomalaiset 
kuntavaaliehdokkaat Vapau-
denpatsaan edessä. Sen jäl-
keen olemme tehneet joka 
vuosi 1-2 lehteä, joiden pai-
nosmäärä on ollut suurimmil-
laan 32 000 kappaletta, jotka 
jaettiin joka savuun. Viimek-
si vuodenvaihteessa ilmesty-
neen lehden painosmäärä oli 
16 000 kappaletta, ja sitä ovat 
jakaneet sekä aktiivit että tiet-
tyihin kaupunginosiin paikal-
liset jakeluyhtiöt, Rantala ker-
too. 

 
Kehuja puoluejohdolta 
ja kansanedustajilta 

 
Lehden teko aloitetaan siten, 

että paikallisyhdistyksen hal-
lituksen kanssa keskustellaan 
ensin lehden sisällöstä. Leh-
dessä nostetaan esiin Vaasan 
kaupunkiin liittyviä, perus-
suomalaisille tärkeitä aihei-
ta haastattelujen ja kolumnien 
muodossa. Myöskään puo-
luetta ei ole unohdettu, vaan 
puoluejohtoon kuuluvilta ih-
misiltä on pyydetty joka leh-
teen kolumneja. 

 - Kymmenen vuotta tätä on 
nyt tehty, ja tosi paljon olem-
me saaneet kehuja puolue-
johdolta ja täällä vierailleil-
ta kansanedustajilta. Lehti on 
tavoittanut myös vaasalaiset 
niin, että tällä on selvä merki-
tys kannatuksellemme, Ranta-
la sanoo. 

 
Lehdenteon ei tarvitse 
olla vaikeaa eikä kallista 

 
Oman lehden tekemisen ei 

tarvitse olla vaikeaa eikä kal-
lista, vaikka asia on toisaalta 
kaksipiippuinen. Rantala on 
markkinoinut ideaa muillekin 
paikallisyhdistyksille, ja muun 
muassa Alavudella omaa leh-
teä onkin jo tehty ja Ilmajo-

ellakin sellainen on tekeillä. 
Lehden tekeminen vaatii jon-
kin verran ammattitaitoa ja 
työtä, koska aivan mitä tahan-
sa ei voi lehteen painaa. 

 - Esimerkiksi 16 000 kappa-
letta 8-sivuista lehteä maksaa 
meille noin tuhat euroa. Totta 
kai siitä tulee lisäkustannuk-
sia, jos sivuja on 12 tai 16. Vaa-
sassa olemme tehneet usein 
8-sivuista lehteä, mutta jos-
kus olemme tehneet 16-sivuis-
ta ja isoimmillaan jopa 32-si-
vuisenkin lehden. Kuluja saa 
karsittua laittamalla jäsenet ja 
aktiivit myymään ilmoituksia. 
Perussuomalaisuus ei ole enää 
sellainen tabu kuin joskus en-
nen, vaan nyt myös yritykset 
ja yhteisöt uskaltavat laittaa 
ilmoituksia, Rantala kertoo. 

 
Jakelu pääosin 
aktiivien toimesta 

 
Myös lehtien jakelu kannat-

taa hoitaa varsinkin pienis-
sä kunnissa omien aktiivien 
toimesta. Isoissa kaupungeis-
sa tämä on haasteellisempaa. 
Vaasassakin on tiettyjä asuin-
alueita, joiden rappuihin ei 
turvallisuussyistä kuka tahan-
sa pääse. Nämä on Vaasassa 
hoidettu jakeluyhtiöiden toi-
mesta. 

 - Vaasassa tehdään ennen 
vaaleja vielä kaksi lehteä. Nel-
jä vuotta sitten teimme ker-
ran myös Etelä-Pohjanmaan 
piirin vaalilehden, mutta vie-
lä on auki piirin osalta, teh-
däänkö tällä kertaa. Siihen oli-
vat kustannukset aika kovat, 
joten olisi ehkä parempi, jos 
joka yhdistys tekisi omansa. 
Joka kunnalla on omat agen-
dansa, ja mikä pätee Vaasassa, 
ei välttämättä päde Alavudel-
la, Rantala arvelee. 

 
Neljä vuosikymmentä 
toimittajana 

 
Juha Rantala on saanut lei-

pänsä tekemällä päätoimi-
sesti toimittajan ja tiedotta-
jan töitä jo 30-40 vuoden ajan. 
Nykyään hän toimii freelan-
cer-pohjalta, ja töitä riittää. 
Lisäksi hän toimii tapahtuma-
järjestäjänä urheilupuolella, 
esimerkiksi nyrkkeilyssä, joka 
sekin on eräänlaista PR-työtä. 
Rantala tekee myös seurakun-
nan vapaaehtoistyötä. 

 - Perussuomalaisiin liityin 
vuonna 2011. Sitä ennen olikin 
pitkä tauko politiikassa. Pari-
kymppisenä olin kokoomuk-
sen riveissä, mutta ne arvot, 
mitä kokoomus nykyään edus-
taa, eivät enää tavoita minua. 

Minua kannustaa ajatus siitä, 
millaisen Suomen jätän lapsil-
leni ja lapsenlapsilleni, Ranta-
la kertoo. 

 
Perussuomalaisuus 
kiinnostaa nyt myös 
ruotsinkielisiä 

 
Rantala on kiinnittänyt huo-

miota siihen, miten paljon po-
sitiivista palautetta Pohjan-
maalla perussuomalaiset ovat 
saaneet entistä enemmän 
myös ruotsinkielisiltä. Vaasan 
Perussuomalaiset yllättyivät, 
kuinka paljon ruotsinkielisiä 
nyt kiinnostavat perussuoma-
laiset aatteet. 

 - He ovat sanoneet, etteivät 
todellakaan kaikki ruotsin-
kieliset äänestä RKP:tä. Heitä 
yhdistää sama asia kuin mei-
tä suomenkielisiäkin, eli huo-
li siitä, mihin suuntaan Suo-
mi on menossa. Annan täyden 
tunnustuksen sille työlle, min-
kä Mustasaaren Perussuoma-
laisten puheenjohtaja Micael 
Westerholm on tehnyt ruot-
sinkielisten saamiseksi mu-
kaan toimintaan, kertoo Ran-
tala. 

 
TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ

      KUVA PS ARKISTO 

NAANTALIN ja Maskun Perus-
suomalaisten jäsen, Maskun 
kunnanvaltuuston 2. varajäsen 
Raimo Lantee saavutti kunnioi-
tettavan 80 vuoden iän perjan-
taina 12.6.2020. Kokemukses-
taan huolimatta Raimon vauhti 
ei ole yhtään laantunut, vaan 

hän osallistuu edelleen aktii-
visesti yhdistyksen toimintaan 
sekä kuntapolitiikkaan.

Jyrki Alastalo, sihteeri
Naantalin ja Maskun 
Perussuomalaiset
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Jussi Halla-aho Hyvinkäällä
PITKÄLLE toistasataa hyvin-
kääläistä kokoontui torille pe-
russuomalaisten tapahtumaan 
kuuntelemaan puheita ja ta-
paamaan Jussi Halla-ahoa, Riik-
ka Purraa, Leena Merta ja Arja 
Juvosta. Myös Hyvinkään Pe-
russuomalaisten valtuutettuja 
ja jäsenistöä oli paikalla. Sää oli 
perussuomalaisten puolella, sil-
lä ennustetuista ukkoskuurois-
ta ei näkynyt pilkahdustakaan. 
Tilaisuus alkoi klo 12 ja ihmis-
ten määrä jatkoi kasvuaan ollen 
suurimmillaan klo 14.30 aikaan.

Paikalle oli kertynyt myös pal-

jon nuoria, jotka halusivat yh-
teiskuvaan Jussi Halla-ahon 
kanssa. Myös Meri, Purra ja Ju-
vonen saivat pohdittavakseen 
kaupunkilaisten kysymyksiä.

Aluksi Leena Meri piti puheen, 
jossa hän kertasi kevään asioi-
ta eduskunnassa ja Hyvinkääl-
lä. Sitten Arja Juvonen kertoi 
hoitajamitoituksista ja soteon-
gelmista. Seuraavaksi Jussi Hal-
la-aho puhui monista perussuo-
malaisille tärkeistä asioista ja 
kannusti ihmisiä mukaan kun-
tavaaleihin. Lopuksi Riikka Pur-
ra kuvaili EU:n ongelmia ja sitä, 

kuinka hallitus aikoo lähettää 
entistä enemmän suomalaisten 
rahoja etelän veroparatiiseihin.

Paikallisyhdistyksen aktiivit te-
kivät hyvää työtä ja uusia jäsen-
hakemuksia kertyi pieni pino. 
Lopuksi paikallisyhdistyksen 
puheenjohtaja Henri Perälah-
ti esitti kiitokset paikalle saa-
puneille ja Leena Meri esitti 
kiitoksensa yleisölle ja kannus-
ti kuntalaisia vaikuttamaan ja 
päättämään asioista.

Toni Rintala
Hyvinkään PS

Hyvinkään paikallisyhdistyksen aktiivit Jussi Luukkanen, Samu Huttunen ja Jouni Lindell 
Jussi Halla-ahon kanssa. Kuva: Toni Rintala

Hei, me voitetaan! Kuntavaalit nimittäin. Perussuomalaisten 
osaston eteen ryhmittyneinä Stig Lång, Sede Jussila, Päivi 
Karppi, Lauri Karppi, Ari Koponen, Piia Riiki, Raimo Turpei-
nen, Jukka Mäkynen, Risto Rintamäki, Jenna Simula, Ville 
Hämäläinen ja Mika Niikko. Kuva: Juha Rantala

Perussuomalaiset kunnanvaltuutetut Heikki Tuomela ja 
Eliisa Panttila jakamassa kuusentaimia iloisessa kuntavaa-
listartissa Teuvan torilla.

Onnistunut kuntavaalistartti Teuvalla
OLIMME tapamme mukaan va-
rautuneet tulemaan Teuvan ke-
sämarkkinoille kesäkuun en-
simmäisenä viikonloppuna. 
Markkinat peruttiin, mutta ak-
tiiviset jäsenet kyselivät, milloin 
mennään torille. Päätin, että 
tämä on ilman markkinoita-
kin juuri oikea aika karistaa tal-
ven kankeus, nostaa perusteltta 
pystyyn ja luoda kesätunnel-
maa kylille, kertoili Teuvan Pe-
russuomalaisten puheenjohtaja 
Eliisa Panttila. 

- Lisäksi tämä oli meille onnis-
tunut kuntavaalistartti. Ehdo-
kaslomakkeita sekä täytettiin 
paikan päällä että otettiin mu-
kaan kotiin, Panttila myhäili.

Ritva Tanskanen ja Erkki Ta-
panainen grillasivat makkaraa, 
joka tekikin hyvin kauppan-
sa. Tarjoilupöydälle sinapin vie-
reen oli sijoitettu ajanmukai-
sesti pumppupullo, jossa luki 
“Jussin käsiresi, vahava kotimai-
nen Koskenkorvalta”. Perussuo-
malaisten jäsenenä puolueen 
perustamiskokouksesta lähtien 
ollut kunnanvaltuutettu Heik-
ki Tuomela jakoi tapahtumas-
sa kuusentaimia kävijöille mu-
kaan.

- Tällä osoitamme, että perus-
suomalaiset tekevät käytännön 
tekoja ilmaston ja ympäristöm-
me hyväksi, Tuomela kertoi.

Käytännöllinen ympäristöteko 
toi jatkoa Tuomelan ja Panttilan 
Teuvan kunnanvaltuuston ko-
kouksessa samalla viikolla jättä-
mälle aloitteelle paikallisten pö-
lyttäjien säilyttämiseksi. 

- Kuntalaiset harmittelevat 
aika ajoin, kun tienpientareet 
parturoidaan kesällä kukinnan 
ollessa kauneimmillaan. Aloit-
teessamme ehdotamme, että 
kunnassa suosittaisiin pientarei-
den parturointia vasta syksyllä, 
kukinnan päätyttyä, kertoi pe-
russuomalaisten valtuustoryh-
män puheenjohtajana toimiva 
Panttila. 

- Lisäksi ehdotamme, että 
kunnassa siirryttäisiin jopa kah-
desti viikossa ajettavista nur-

mikentistä mahdollisuuksien 
mukaan kukkapeltoihin ja luon-
nonniittyihin. 

- Ilokseni kirjaus kukkapelto-
jen ja luonnonniittyjen suosi-
misesta löytyi aloitetta valmis-
tellessa jo kunnan uusimmalta 
säästölistalta, Panttila kertoi. 

- Eli samalla kun säästäm-
me kuntalaisten rahaa, suosim-
me luonnon monimuotoisuut-
ta ja ruokimme pölyttäjiä, jotka 
tarvitsevat kukkivia kasveja ke-
väästä syksyyn. Perussuoma-
laisittain järkevät ympäristöte-
ot hyödyttävät kaikkia, Panttila 
päättää.

Teuvan Perussuomalaiset

VAASAN Perussuomalaiset jär-
jestävät kuntavaalikutsunto-
jaan kerran kuukaudessa. Elo-
kuun tapahtuma järjestettiin 
taas muutaman kuukauden 
tauon jälkeen Vaasan kauppa-
torilla, tutulla paikalla Vapau-
denpatsaan vieressä. Tätä en-
nen käytiin Palosaaren torilla ja 
Tervajoella.

Kuten Suomen aurinkoisim-
man kaupungin imagoonkin 
jo kuuluu, niin sää suosi pe-
russuomalaisia, ja tapahtumaa 
vauhdittivat peräti neljä kan-
sanedustajaa. Jukka Mäkysen li-
säksi paikalle olivat saapuneet 
Mika Niikko, Ari Koponen ja Jen-
na Simula.

Grillimestarina toritapahtu-
massa häärinyt kaupunginval-
tuutettu ja Perussuomalaisten 
Etelä-Pohjanmaan piirin 3. va-
rapuheenjohtaja Päivi Karppi 
sai tarjoilun lomassa hyvää kon-
taktia vaasalaisiin. Kaikki kuul-
tu ei tosin ollut kovinkaan miel-
lyttävää.

- Turvattomuus oli asia, jos-
ta yhä useampi halusi keskus-
tella. Katuväkivalta on lisäänty-
nyt Vaasassa huolestuttavasti 
ja se on saanut yhä raaempia 
muotoja. Erään vaasalaiskou-
lun koriskentällä oli käyty nuo-
rukaisen kimppuun porukalla ja 
samoin oli käynyt erään koira-
nulkoiluttajan kohdalla. Nämä 
olivat vain muutamia tuoreita 
esimerkkejä. Ihmiset ovat väsy-
neitä tilanteeseen, joka tuntuu 
vain pahenevan. Kaikkein jär-
kyttävintä on, että näitä asioita 
ei tahdota uskaltaa nostaa esil-
le leimaamisen pelosta, koska 
takana ovat maahanmuuttaja-
taustaiset nuoret.

Toinen asia, josta riitti keskus-
teltavaa, oli koronatilanne.

- Eräskin herra tiesi, että olen 
Vaasan sairaanhoitopiirin val-
tuuston jäsen ja halusi tietää, 
miten täällä hoituvat testa-
us ja tulokset. Ymmärrettäväs-
ti uutiset maailmalta ovat saa-
neet väen huolestumaan, totesi 
Karppi.

- Yleisesti ottaen Vaasassa 
mennään kohti kuntavaaleja 
melkoisessa myötätuulessa ja 
sydäntä lämmitti erityisesti se, 
että useat ihmiset tulivat kerto-
maan avoimesti sen, kuinka hy-
vällä asialla me perussuomalai-
set olemme.

Paikalla olleet kansanedus-
tajat keskittyivät Vaasan toril-
la yleispolitiikkaan. Niin Mika 
Niikko kuin Jukka Mäkynenkin 
ruoskivat hallituksen EU-poli-
tiikkaa.

- Marinin hallitus toimii kuin 
epäonnistunut kauppias, joka 
ostaa tavaraa tietyllä hinnal-
la ja myy sen moninkertaises-
ti halvemmalla. Konkurssihan 
tuollaisesta seuraa, selvitti Mä-
kynen.

- Hallitus päätti perussuoma-
laisten vastustuksesta huoli-
matta hyväksyä neuvottelut 
EU:n elpymissuunnitelmas-
ta. Paketti esitetään koronatu-
kena, mutta tosiasiassa usean 
Etelä-Euroopan maan talous-
ongelmat ovat syvemmällä. Pe-
russuomalaisten näkökulmas-
ta suomalaisten verorahoilla ei 
tule osallistua muiden maiden 
talousahdinkojen ratkaisemi-
seen. Pelissä on Suomelle tar-
jolla ainoastaan tappioita, vel-
kavankeutta ja liittovaltioon 
ajautumista, ruoski Niikko halli-
tustamme.

Juha Rantala

Turvattomuus ja koronatilanne 
puhuttivat ihmisiä Vaasassa

Raimo Perälahti täytti 75 vuotta
HYVINKÄÄN Perusuomalaiset 
ry:n perustajajäsen Raimo Perä-
lahti täytti 75 vuotta lauantaina 
25.7.2020.

Perälahti aloitti poliittisen toi-
mintansa SDP:n riveissä 80-luvul-
la. Perussuomalaisiin hän päätyi 
vuonna 2007, toimien siinä välis-

sä myös Remonttiryhmä rp:n ri-
veissä kaupunginvaltuutettuna.

Perussuomalaisten valtuutettu-
na Perälahti toimi lyhyen ajan en-
nen yllättävää muuttoa Raisioon. 
Ennen pitkää Perälahti hakeutui 
tutustumaan paikkakunnan po-
liittiseen tilanteeseen, joka osoit-

tautui melko ”nukkuvaksi”. Tuota 
pikaa häntä pyydettiin paikallis-
osaston puheenjohtajaksi, ja kun 
edessä olivat kuntavaalit, otti 
hän vastaan ”projektipäällikön” 
tehtävän. Vaalien tuloksena Raisi-
oon saatiin viisi perussuomalais-
valtuutettua.

Perälahden menestys herätti 
hieman katkeruutta paikallisissa, 

kun vain puolitoista vuotta paik-
kakunnalla asunut pääsi heti val-
tuustoon.

Jopa yhdistyksen puheenjohta-
javalinta vaalien jälkeen sai ikä-
viä jälkimakuja, joka osittain vai-
kutti siihen, että Perälahti asettui 
vuonna 2017 ehdokkaaksi Hyvin-
käälle. Oman ehdokkuutensa li-
säksi hän toi vaalikamppailuun 

mukaan poikansa, Henri Perälah-
den, sloganilla ”On mistä valita”. 
Äänestäjät valitsivat sukupolven-
vaihdoksen, johon myös Raimo 
Perälahti kantoi oman korten-
sa kekoon pojalleen antamansa 
äänen muodossa. Vuoden 2021 
vaalien ehdokassuostumus odot-
taa vielä täyttämistään Raisiossa.
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Polttoainevero ei valikoi
POLTTOAINEVERON korotus 
puhuttaa kaikkialla. Hämeen 
perussuomalaiset korosta-
vat, että yksikään suomalainen 
ei veronkorotusta väistä. Eivät 
auta sähköautot, polkupyörät 
eikä koteihin linnoittautuminen. 
Peruna tai pitsa ei ilmesty kaup-
paan tai kouluruokalaan ilman 
polttoaineita, ja polttoaineiden 
osuus kuljetuskustannuksista 
on jopa kymmeniä prosentteja.

Taloustilanteeseen täysin so-
pimaton kustannusten tahal-
linen nostaminen katetaan ta-
valla tai toisella. Maksaja olet 
aina sinä. Helpoin esimerkki 
on suora vaikutus kuljetuskus-
tannuksiin ja niiden aiheutta-
ma hintojen nousu. Vaikeampi 
on hahmottaa vaikutusta esi-
merkiksi haja-asutusalueen eka-
luokkalaiseen, joka joutuu istu-
maan taas vähän vanhemmassa 
koulutaksissa, vähän väsyneem-

män kuljettajan kyydissä, vähän 
kuluneempien renkaiden päällä, 
vähän huonommalla tiellä, vä-
hän pidemmän reitin. Näin pie-
ni koululainenkin pakotetaan 
verotusvimman sijaiskärsijäksi.

Miksi asiat menevät näin? Ne 
ovat poliittisia valintoja. Hä-
meen perussuomalaisten mie-
lestä tavallisten suomalaisten 
tavallisista yhteisistä asioista tu-
lisi olla päättämässä tavallisia 
ihmisiä. Ensi vuonna on kun-
tavaalit ja puolueet kisaavat jo 
ehdokkaista. Arjesta vieraan-
tuneet poliittiset broilerit ovat 
mielestämme näyttönsä anta-
neet. Hämeen perussuomalaiset 
toivovat ehdokaslistoille mah-
dollisimman paljon tavallisia ih-
misiä. Ajat sitten Teslalla, fillarilla 
tai Pajerolla, tervetuloa mukaan 
hoitamaan yhteisiä asioita!

Perussuomalaisten Hämeen piiri

Kansanäänestys miljardien 
lahjoittamisesta
TAMPEREEN malli on siirtynyt 
valtakunnan tasolle. Lisää vel-
kaa ja veronkorotuksia. Hank-
keita perustellaan mielikuvilla. 
Päätösvalta siirretään yhä kau-
emmaksi maksajilta. Säästöt lei-
kataan tärkeistä palveluista.

Tampereen velkaantuneisuus 
nousi Sanna Marinin (sd) val-
tuuston puheenjohtajakaudel-
la ennätysnopeudella. Sama 
meno jatkuu pääministerinä. 
Suomelle siirtyy EU:n elvytysra-
haston vastuita ja kustannuk-
sia moninkertaisesti enemmän 
kuin maksoimme sotakorvauk-
sia vuosina 1944−1952.

Elvytysrahasto rikkoo sopi-
muksia ja oikeusvaltioperiaatet-
ta. EU:n perussopimus kieltää 
unionin toiminnan rahoittami-
sen velalla ja yhteisvastuun jä-
senmaiden veloista. Nyt sovit-
tu järjestely ei ole tilapäinen. Se 
on aluksi voimassa 2050-luvun 
lopulle. Siihen mennessä EU:n 
puitteissa ilmestyy yhä uusi-
en rahastojen tarpeita. Seuraa-
valla kerralla perussopimuksen 
velka- ja tukisääntöjen ohitta-
minen voidaan todeta muuttu-
neen tavaksi.

Yhä uusien rahastojen jälkeen 
ratkaisuna olisi hyvin todennä-
köisesti EU-vero. Verorasitetta ei 
ole mahdollista nostaa suunni-
tellulla 10–15 prosentilla ilman 
nykyisten verojen voimallis-
ta leikkaamista. Tien päässä on 
Suomen nykyisen hyvinvointi-
valtion alasajo.

Miksi Suomi avustaisi 6,6 mil-

jardilla eurolla eteläisten jäsen-
maiden pitkäaikaista huonoa 
taloudenhoitoa sekä rakenteel-
lisia ongelmia?

Suoran rahoituksen lisäk-
si Suomelle siirtyisi vastuita sa-
tojen miljardien lainoista. Suo-
men maksettavaksi voisi tulla 
vuosittain muiden maiden lai-
minlyönneistä noin 2,8 miljar-
dia. Rahasto siirtää eduskunnan 
budjettivaltaa eli taloudellis-
ta itsenäisyyttä Suomen rajojen 
ulkopuolelle.

Ei ollut voitto, että Suomi sai 
neuvoteltua muutaman sata 
miljoonaa lisää avustuksia. 
Ruotsi, Tanska, Itävalta ja Hol-
lanti saivat neuvoteltua 4 mil-
jardin jäsenmaksualennuksen, 
Suomen vuosittaiset maksut 
nousivat 100 miljoonalla. 

Mielestäni pääministeri Ma-
rin ylitti valtuutensa elvytysra-
haston hyväksymisen yhteydes-
sä. Hanke kokonaisuudessaan 
on Suomen kansallisten etu-
jen vastainen. Marinin neuvot-
telema elvytysrahasto tarkoit-
taa niin huomattavaa muutosta 
EU:n rakenteissa sekä Suomen 
vastuissa, että myös maksajille 
pitää antaa mahdollisuus esit-
tää oma käsitys asiaan. Perus-
teellisen kansalaiskeskustelun 
jälkeen on asiasta järjestettävä 
kansanäänestys.

Aarne Raevaara
tamperelainen 
kaupunginvaltuutettu

Yhteistyö Kaustisen Perussuomalaisten puheenjohtaja Marko 
Rahkosen ja kansanedustaja Mauri Peltokankaan välillä jat-
kuu tiiviinä muutosta huolimatta. 

Perussuomalaisten kan-
sanedustaja Mauri Pelto-
kangas Kaustiselta räjäytti 
pienoisen uutispommin pe-
russuomalaisten toritapah-
tumassa Kokkolassa, kun 
hän paljasti sanomalehti 
Keskipohjanmaan toimit-
tajalle aikeensa lähteä kun-
tavaaliehdokkaaksi ensi 
keväänä Kokkolasta. 

Mauri Peltokankaan 
muutto Kokkolaan toi 
positiivista media-
huomiota Pohjanmaalle 

KANSANEDUSTAJA Mau-
ri Peltokankaan paljastus 
ei sinänsä tullut yllätyksenä 
Kaustisen ja Kokkolan pai-
kallisyhdistysten johtohenki-
löille, jotka olivat olleet Pel-
tokankaan aikeista tietoisia jo 
pidemmän aikaa. Mieluisan 
yllätyksen toi kuitenkin asian 
saama runsas ja pääosin po-
sitiivinen mediahuomio leh-
distössä ja sosiaalisessa me-
diassa.  

Niin Kaustisella kuin Kok-
kolassakin uskotaan Pelto-
kankaan muutolla olevan 
positiivisia vaikutuksia kun-
tavaalitulokseen koko vaa-
lipiirin alueella. Kokkolassa 
perussuomalaisilla on mah-
dollisuus nousta suurimmaksi 
puolueeksi. Edellisissä kun-
tavaaleissa puolue oli toisek-
si suurin 19 prosentin kanna-
tuksella. 

- Viime eduskuntavaaleis-
sa Mape sai 2 684 ääntä Kok-
kolasta. Se oli kolmannek-
si eniten Jutta Urpilaisen 
3 564:n ja Tuomo Puuma-
lan 2 767 äänen jälkeen, ja he 
olivat istuvia kansanedusta-
jia Kokkolasta. Jos tuo ääni-
määrä toistuu kuntavaaleissa, 
kasvaa valtuutettujen mää-
rä Kokkolassa huomattavas-
ti. Siellä on nyt kolme valtuu-
tettua, ja Mape oli sitä mieltä, 
että nyt saataisiin seitsemän. 
Ne 46 ääntä, jotka Mape sai 
Kaustiselta edellisissä kun-
tavaaleissa, pystymme kyl-
lä paikkaamaan ja pitämään 
kannatuksemme 30 prosentin 
yläpuolella omilla hyvillä eh-
dokkaillamme, uskoo Kaus-
tisen tiedotusvastaava Tapa-
ni Pollari. 

 
Puolueen etu 
edellä 

 
Kaustisen Perussuomalais-

ten puheenjohtaja Marko 
Rahkonen haluaa korostaa, 
ettei Peltokankaan lähtöön 
liity mitään dramatiikkaa ja 
paikallisyhdistyksen välit 
kansanedustajaan ovat kun-
nossa. Vaikka onkin hieman 
sääli, ettei Kaustisella tule-
vissa vaaleissa ole omaa is-
tuvaa kansanedustajaa, jat-

KUOPIO
Kuopion Seudun Perussuoma-
laisten ry:n kevätkokous siirret-
tiin koronaepidemian takia. Ke-
vätkokouksessa valittiin uusi 
hallitus vuodelle 2020. Puheen-
johtajaksi valittiin Vuokko Hä-

mäläinen. Hallitus piti myös jär-
jestäytymiskokouksen, jossa 
varapuheenjohtajaksi valittiin 
Ari Kultala, toiseksi varapuheen-
johtajaksi Risto Pirinen, sihtee-
riksi Anniina Hyvärinen ja talou-
denhoitajaksi Virva Romo.

PS NIMITYKSIÄ

kuu yhteistyö Peltokankaan 
ja Kaustisen Perussuomalais-
ten välillä yhtä tiiviinä kuin 
ennenkin. Peltokangas tul-
laan varmasti näkemään to-
ritapahtumissa myös Kausti-
sella jatkossakin. 

- Puolueen etu edellä men-
nään. Ylikunnallisia paikko-
ja jaetaan sen mukaan, mitä 
koko vaalipiiristä kertyy ää-
niä. Nyt Maurin vetovoimasta 
hyötyy koko piiri. Puolueen 
noste ja istuvan kansanedus-
tajan vetovoima heijastuu 
myös Kaustiselle ja luo imua 
uusille ehdokkaille lähteä 
vaalikamppailuun, joten var-
masti saamme hyvän vaalitu-
loksen täälläkin, Rahkonen 
sanoo. 

 
Selkeä muutos 
Kokkolan poliittiselle 
kentälle 

 
Perussuomalaisten Keski-

Pohjanmaan piirin ja Kok-
kolanseudun Perussuoma-
laisten puheenjohtaja Timo 
Sillanpää pitää Peltokankaan 
muuttoa Kokkolaan erittäin 
positiivisena ja hyvänä uuti-

sena. Perussuomalaisen istu-
van kansanedustajan kunta-
vaaliehdokkuudella on suuri 
vaikutus vaalitulokseen. Pel-
tokankaan ehdokkuus tuo 
selkeän muutoksen Kokko-
lan poliittiselle kentälle hel-
pottaen perussuomalaisen 
agendan eteenpäinviemistä 
ja asettaen samalla haasteen 
muille puolueille. 

- Kaustiselta ei ole suu-
ri hyppäys Kokkolaan, mutta 
maakuntakeskuksen äänien 
saamisella on suuri vaikutus 
koko vaalipiirin äänisaaliille. 
Se tuo piirille lisää ylikunnal-
lisia paikkoja kuntayhtymis-
sä. Sen jälkeen, kun Keski-
pohjanmaa julkaisi juttunsa, 
on sosiaalisessa mediassa ol-
lut paljon keskustelua positii-
visessa hengessä. Mauri tekee 
pyyteettömästi töitä aat-
teemme ja puolueen hyväk-
si, hänellä on positiivinen ote 
asioihin ja hän varmasti kan-
nustaa paljon uusia ehdok-
kaita mukaan vaaleihin, Sil-
lanpää kertoo. 

TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVA PS ARKISTO
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Hihat käärittynä 
kuntavaaleja varten
USEAMMAN kuukauden hil-
jaiselon jälkeen puoluekoneis-
to on taas iskussa ja perussuo-
malaiset ovat vallanneet turut 
ja torit. Kenttäväen innostus 
lähteä valtaamaan koko Suo-
mea takaisin kunta kunnalta 
on käsin kosketeltava.

ELOKUUN alussa Yle tiedus-
teli puolueiden ehdokashan-
kintatilannetta. Tuolloin puo-
lueen ehdokasmäärä liikkui 
vielä 1 200 ehdokkaan tietä-
missä.

JOS positiivisesti katsotaan, 
niin määrä oli samaa luokkaa, 
mitä muut suuret puolueet il-
moittivat ehdokasmääräkseen. 
Jos ollaan taas kriittisempiä, 
niin tuosta määrästä on vielä 
pitkä matka 6 000 – 6 500 eh-
dokkaaseen, joka on puolueen 
tavoite. 

TYÖTÄ täytyy siis jaksaa teh-
dä ehdokaslistojen kokoami-
sessa ja vaalikentillä. Kaik-
ki merkit kuitenkin osoittavat, 
että sanomallemme on kysyn-
tää ja paikka historialliseen 
kuntavaalivoittoon on otolli-
nen.

TÄMÄN osoittaa etenkin ta-
pahtumissa vallitseva tekemi-
sen meininki. Tämän osoit-
taa sadat kesän aikana tulleet 
jäsenhakemukset. Ja tämän 
osoittaa myös se, että kymme-
niltä paikkakunnilta on rapor-
toitu siitä, että ehdokasmäärä 
on jo nyt suurempi kuin viime 
kuntavaalien lopullinen ehdo-
kasmäärä.

NYT jos koskaan meillä on 
pelin paikka lyödä kaupun-
geissa punavihreät ja kokoo-
mus sekä nujertaa maaseudul-
la keskusta.

TÄMÄ voimannäyte onnistuu 
kuitenkin vain koko perussuo-
malaisen kansanliikkeen yh-
teistyöllä. Jokainen perussuo-
malainen voi osallistua näihin 
talkoisiin ilmoittamalla ole-
vansa käytettävissä ehdok-
kaaksi, vinkata paikallisyh-
distykselle hyviä ehdokkaita 
ja rohkeasti kysyä ajatusmaa-
ilmamme jakavilta ihmisiltä, 
olisivatko he kiinnostuneita 
lähtemään ehdokkaaksi ja mu-
kaan puolueen toimintaan.

KÄYTÄNNÖN asioista on 
hyvä muistuttaa kenttäväkeä 
kuntavaalien vaalityökalusta 
tai ehdokaskoneesta, kumpaa 

nimeä haluaakaan käyttää. Yh-
distysten on hyvä käsitellä no-
peasti puolueen verkkosivujen 
kautta vaalityökaluun tulevat 
ilmoittautumiset ehdokkaak-
si ja yhdistysten on toisaalta 
hyvä muistuttaa valittuja eh-
dokkaita, että täyttävät tieton-
sa työkaluun, jos eivät ole näin 
jo tehneet.

PUOLUENEUVOSTON ko-
kous jouduttiin perumaan ko-
ronan takia, mutta jäsenille 
annettiin mahdollisuus toi-
mittaa kesän aikana puolueel-
le ajatuksiaan kuntavaaliohjel-
man suhteen. Kiitän suuresti 
jäseniä kuntavaaliohjelmaa 
käsitelleistä huomioista ja 
kommenteista, joissa on nos-
tettu esiin monia hyviä point-
teja koskien sitä, minkälainen 
tulisi olla perussuomalainen 
ihannekunta.

KESÄN aikana ilmestyi puo-
lueen päivitetty järjestöopas. 
Pienen kirjasen kokoon yltä-
nyt opas on nyt päivitetty täl-
le vuosikymmenelle ja se an-
taa toivon mukaan sekä uusille 
että vanhoille perussuomalai-
sille hyvää tietoa kansanliik-
keessä toimimisen tueksi.
 
SUOMEN parhaan toripuo-
lueen tittelistä ei ole epäilystä, 
kun katsoo ympärilleen toreil-
la tai sosiaalisessa medias-
sa.  Puoluejohto kiertää ennen 
vaaleja koko Suomen Hangos-
ta Utsjoelle ja kansanedustajat 
sekä puoluetoimiston henki-
lökunta kiertävät myös ympä-
ri maata tukemassa kentän hy-
vää työtä.

KORONAA ei ole vielä nujer-
rettu, joten tilannetta on hyvä 
pitää silmällä ja seurata viran-
omaisohjeistuksia. Pidetään 
siis myös puolueen tilaisuuk-
sissa huolta turvallisuudes-
ta ja hygieniasta, jotta tilanne 
ei pääse yhtä pahaksi kuin ke-
väällä.

PERUSSUOMALAISELLA 
kentällä on nyt selkeästi hihat 
käärittynä kuntavaaleja var-
ten. Kun valtuustoissa ja edus-
kunnassa päästään vielä syk-
syn mittaan kunnolla vauhtiin, 
niin kansalaisen on helppo 
nähdä mikä puolue osaa lait-
taa asiat tärkeysjärjestykseen 
ja mitkä puolueet taas keskit-
tyvät suomalaisille haitallisten 
ideologioiden edistämiseen ja 
eturyhmäpolitikointiin.

 KOLUMNI

SIMO GRÖNROOS
PERUSSUOMALAISTEN 
PUOLUESIHTEERI

KESKI-SUOMEN Perus-
Naiset järjestivät kuntavaa-
liavajaiset Jyväskylässä 18. 
elokuuta. Tilaisuus veti puo-
leensa ison määrän ihmisiä.

- Tämä tapahtuma oli Kes-
ki-Suomen PerusNaisten, 
Jyväskylän seudun Perus-
suomalaisten ja Keski-Suo-
men piirin yhteistyön tulos. 
Ihmispaljouden perusteel-
la tilaisuus oli onnistunut. 
Noin neljässä tunnissa kah-
via tarjoiltiin yli 300:lle hen-
kilölle, iloitsee PerusNaisten 
Kaisa Garadew Jyväsky-
lästä.

Kansalaiset 
tsemppaamassa

Perussuomalaisten kojulla 
oli ihmisten tavattavissa pai-
kallisia perussuomalaisten 
kuntavaaliehdokkaita sekä 
kansanedustajat Kike Elo-
maa, Toimi Kankaanniemi, 
Jouni Kotiaho ja europarla-
mentaarikko Teuvo Hakka-
rainen. 

Garadewin mukaan ihmi-
set osallistuivat tapahtu-

maan kannustavin mielin.
- Ihmiset halusivat tsempa-

ta meitä. He toivovat meidän 
puolustavan peruspalveluita 
sekä hoitavan kuntataloutta 
järkevällä tavalla vihreiden 
ja demareiden johtamassa 
Jyväskylässä.

Jyväskylän kaupungin ta-
lous on kuralla. Kaupungin 
viime vuosi meni yli 31 mil-
joonaa euroa miinukselle. 
Lisäksi koronaviruksen vai-
kutukset heikentävät talout-
ta edelleen.

Luottamushenkilöillä on 
edessä vaikeita päätöksiä, 
ennakoi Jyväskylän seudun 
Perussuomalaiset ry:n pu-
heenjohtaja Jarmo Nahka-
mäki.

- Koronatilanteen myötä 
kaupungissa pitää keskittyä 
talouspolitiikkaan ja katsoa, 
mitkä investoinnit on järke-
vä toteuttaa. Eriarvoistumis-
ta on tapahtunut 1990-luvun 
lamasta lähtien ja kehitys on 
valitettavasti jatkunut, mikä 
on huolestuttavaa. Veronko-
rotuksilta ei tuskin voi vält-
tyä, Nahkamäki luonnehtii. 

Ehdokkaita 
riittää

Viime vaaleissa perussuo-
malaiset saivat Jyväskylän 
kaupunginvaltuustoon vii-
si paikkaa, vihreät 14, dema-
rit 13 ja kokoomuslaiset 12. 
Nahkamäki odottaa valta-
asetelman muuttuvan ensi 
kevään kuntavaaleissa.

- Ehdokkaita on saatu hy-
vin. Heidän joukossaan on 
muun muassa poliisin ja pe-
lastustoimen ammattilaisia 
sekä yliopiston opiskelijoi-
ta ja yliopistonopettajiakin. 
Tämä on vihreä kaupunki ja 
katsotaan, miten pystytään 
kamppailemaan kokoomus-
laisten ja demareiden kans-
sa. 15 valtuustopaikkaa ta-
kaisi suurimman puolueen 
aseman, mutta oltaisiin erit-
täin tyytyväisiä 10-12 paik-
kaan, Nahkamäki toteaa.

 
TEKSTI JA KUVAT 

      MIKA RINNE

Kuntavaaleihin kannustava 
lähtölaukaus Jyväskylässä

Kuntavaalitunnelmissa perussuomalaiset Kauko Isomäki, Jyrki Niittymaa, Timo Lehtonen 
(takarivissä), Pekka Kataja, Kaisa Garadew, Kike Elomaa, Toimi Kankaanniemi, Jouni Kotiaho 
ja Teuvo Hakkarainen.

Perussuomalaisten kojulla kävi kova vilinä. Perussuomalaisten Anne-Helena Lahtinen 
jakoi kahvia.
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KAUHAVAN Perussuoma-
laisten puheenjohtaja Risto 
Mattila oli yhtä hymyä Kau-
havan markkinahumun hie-
man tauottua heinäkuisena 
perjantai-iltapäivänä. Perus-
suomalainen sanoma kiinnos-
ti ihmisiä ja puolueen osas-
tolla tahtoi välillä tila käydä 
ahtaaksi.

- Ei voi olla kuin hyvillä 
mielin. Koskaan ennen mi-
nun kaksitoistavuotisen pu-
heenjohtajakauteni aikana ei 
Kauhavalla ole markkinoil-
le ja toritapahtumiin osallis-
tunut samaan aikaan perä-
ti kuutta perussuomalaista 
kansanedustajaa. Tästä toki 
ilmoitimme lehdissä ja so-
messa, ja viesti meni peril-
le. Kansaa oli tungokseen asti 
ja kaikilla oli halu käydä ju-
tuttamassa meidän kansan-
edustajiamme, ja palautteesta 
päätellen he olivat perussuo-
malaisten sanomaan sangen 
tyytyväisiä.

Sen sijaan punavihreän hal-
lituksemme toimet eivät Kau-
havallakaan saaneet ymmär-
rystä.

- Polttoaineiden hintojen 
nousu ja kaiken maailman tu-
kipaketit Etelä-Eurooppaan 
rassasivat pohjalaista mielen-
rauhaa. Eniten kritiikkiä sai 
kepu, jonka toimia hallituk-
sessa ja vihervasemmistolai-
sen politiikan toteuttajana pi-
dettiin käsittämättömänä. 
Kepu on unohtanut ja kään-
tänyt maaseudulle lopulli-
sesti selkänsä, tiivisti Mattila 
markkinasatoa.

Vaalityö lähtenyt 
käyntiin

Kansanedustajat Ari Kopo-
nen, Juha Mäenpää, Juk-
ka Mäkynen, Mika Niikko, 
Mauri Peltokangas ja Jen-
na Simula saivat kukin vuo-
rollaan todeta perussuoma-
laisuuden olevan Kauhavalla 

hyvällä mallilla.
- Paitsi näkyvyyttä, niin 

saimme markkinoiden aika-
na useamman uuden jäsen- 
ja ehdokashakemuksen. Kun-
tavaalityö on lähtenyt meillä 
hyvin ja suunnitelmallises-
ti käyntiin ja tarkoitus on tie-
tysti parantaa merkittävästi 
osakkeitamme itse vaaleissa. 
Siihen on nyt taas erinomai-
set edellytykset, totesi Mat-
tila.

Edellisissä vuoden 2017 
kuntavaaleissa perussuoma-
laiset saivat Kauhavalla 13,9 
prosenttia äänistä (lisäys-
tä 3,8 prosenttia vuoden 2012 
vaaleihin). Äänisaalis riit-
ti kuuteen valtuutettuun. Eh-
dokkaita Kauhavan Perussuo-
malaisilla oli 22.

TEKSTI JA KUVAT 
      JUHA RANTALA

MAAHANMUUTTOVIRASTO on 
tiedottanut 24.6.2020 sulkevan-
sa Suomen Punaisen Ristin La-
pin piirin ylläpitämän Kemin 
vastaanottokeskuksen. Kemin 
Perussuomalaiset tukee Maa-
hanmuuttoviraston päätöstä sul-
kea Kemin vastaanottokeskus. 
Perussuomalaiset katsoo, että ei 
ole tarpeellista pitää veronmak-
sajien rahoilla vajaakäytöllä ole-
vaa keskusta suojatyöpaikkojen 
ylläpitämistä varten. Turhat pääl-
lekkäiset toiminnot pitää purkaa 
ja suunnata voimavarat sinne, 
missä ilmeistä tarvetta on. 

Maahanmuuttoviraston pää-
tös on oikea. Perussuomalaiset 
ovat myös sitä mieltä, että tällai-
set asiat ja lausuntojen antami-
set pitää käsitellä valtuuston ko-
kouksissa, jotta saadaan asiaan 
laajempi päätösvalta. Saatujen 
tietojen mukaan Kemin osalta 
lausunnon asiaan on allekirjoit-
tanut vain kaupunginjohtaja 

Tero Nissinen sekä koneinsinöö-
ri/seutupäällikkö Sari Moisanen 
(vas.). 

Tätäkään asiaa, joka liittyy tur-
vapaikanhakijoihin/maahan-
muuttajiin tai vastaanottokes-
kukseen, ei ole valtuustossa 
käsitelty, kuten ei juuri mitään 
muutakaan asiaa. Poikkeuksen 
tekevät perussuomalaisten val-
tuustoryhmän tekemät valtuus-
toaloitteet ja esitykset aihepiirei-
hin liittyen. Paljonkohan lienevät 
kustannukset veronmaksajille ol-
leet tästä toiminnasta viimeisten 
kymmenen vuoden ajalta? 

Julkisen vastalausunnon lehti-
kirjoituksellaan, jossa puolestaan 
vaaditaan vastaanottokeskuksen 
säilyttämistä, on allekirjoittanut 
koko Meri-Lapin puolesta yksin 
(millä oikeudella?) seutupäällik-
kö Sari Moisanen.

Kemin Perussuomalaiset

KOTKAN Perussuomalaisten hal-
litus kokoontui Kotkan kaupun-
gintalolla 11.8.2020 klo 17-19.

Kokouksessa käytiin läpi kun-
tavaaliehdokkaat ja uudet jä-
senet, joita oli tullut paljon.

Kuntavaaliehdokkaiden han-
kinnassa on onnistuttu Kotkassa 
ja ehdokkaiden määrä lähente-
lee jo viittäkymmentä ehdo-
kasta. Kotkan Perussuomalaiset 
tähtäävätkin siis ensimmäistä 
kertaa täyteen ehdokaslistaan ja 
sitä kautta Kotkan suurimmaksi 
puolueeksi!

Yhdistyksen henki on kova ja 
kaikki ehdokkaat ovat täysil-
lä mukana tulevissa kuntavaa-
leissa.

Vuoden 2004 kuntavaaleis-
sa Kotkan Perussuomalaiset ei-
vät kahdeksalla ehdokkaallaan 
saaneet vielä yhtäkään valtuus-
topaikkaa. Vuonna 2008 ehdok-
kaita oli 17, jolla yllettiin neljään 
paikkaan. Vuoden 2012 vaaleis-

sa ehdokkaita asetettiin jo 42, ja 
paikkoja valtuustosta irtosi kah-
deksan. Vuonna 2017 jäätiin 34 
ehdokkaalla kuuteen paikkaan.

Tulevissa vuoden 2021 kunta-
vaaleissa Kotkan Perussuoma-
laiset siis saavuttaa ennätyksen-
sä ehdokasmäärässä ja nousee 
Kotkassa suurimpien puoluei-
den joukkoon.

Kaikki Kotkan Perussuomalais-
ten valtuutetut ja varavaltuute-
tut ovat allekirjoittaneet jo eh-
dokassuostumuksen ja ovat 
käytettävissä vaaleissa. Sen li-
säksi, että Kotkan Perussuoma-
laiset tavoittelee Kotkan suu-
rimman puolueen paikkaa, 
tavoittelemme myös Suomen 
perussuomalaisimman kunnan 
titteliä vuoden 2021 kuntavaa-
leissa.

Arttu-Petteri Klami (pj.)
Olli Kekkonen (vaalipäällikkö)
Kotkan Perussuomalaiset

Kemin Perussuomalaiset tukee 
vastaanottokeskuksen sulkemista

Kotkan Perussuomalaiset tähtää 
Kotkan suurimmaksi puolueeksi

Perussuomalaisilla oli vientiä Kauhavan markkinoilla. Peräti kuuden kansanedustajan 
läsnäolo kiinnosti ja perussuomalaisten osasto oli muiden puolueiden osastoihin verrattuna 
ylivoimainen ykkönen.

PERUSSUOMALAISET järjestivät 
onnistuneet kuntavaalikutsun-
nat Ilmajoella. Perussuomalai-
nen sanoma ja aurinkoinen sää 
olivat saaneet väen liikkeelle.

- Ihmisiä tuli tapahtumaamme 
paljon enemmän kuin odotim-
me. Jo makkaramenekin perus-
teella oli helppo päätellä paikal-
la käyneen yli toistasataa kävijää. 
Pelkästään makkaran ja kahviku-
pin perässä väki ei paikalle tul-
lut, vaan heitä kiinnosti aidosti 
se, mitä asiaa perussuomalaisil-
la heille oli, tiivisti Ilmajoen kun-
nanhallituksen jäsen ja paikallis-
yhdistyksen varapuheenjohtaja 
Harri Koskela tapahtuman antia.

Paikalla ollutta väkeä kävivät 
vuorollaan ravistelemassa ta-
pahtumassa vierailleet perus-
suomalaiset kansanedustajat 
Juha Mäenpää ja Mauri Peltokan-
gas. Kansanedustajat rökittivät 
vuoron perään istuvaa hallitus-

ta oikein isän kädestä, ja sekös 
riemastutti väen välillä puheen-
vuorotkin keskeyttäneisiin aplo-
deihin. Harvinaista muuten jäy-
hässä pohjalaiskunnassa.

Mäenpään ja Peltokankaan sa-
noma oli selkeä: Sanna Marinin 
punavihreä hallitus on pettä-
nyt Suomen ja suomalaiset sel-
kärangattomalla EU- ja maa-
hanmuuttopolitiikallaan. Rahaa 
lapioidaan surutta maailmalle, 
ja oman kansan ja maan tarpeet 
unohdetaan tyystin.

Perussuomalaisten tapahtuma 
osoitti Ilmajoella sen, että muu-
tosten tuulet puhaltavat politii-
kassamme. Ihmisillä alkaa olla 
mitta täynnä.

- Meillä on kuntavaalityö star-
tannut todella kiitettävästi. Eni-
ten iloitsen siitä, että viestit ym-
päri Suomea kertovat sitä, mitä 
me omin silmin saimme Ilma-
joella nähdä ja kokea, eli perus-

suomalaiset tapahtumat ovat 
keränneet useilla paikkakunnilla 
ennätysyleisön. Kiitos myös sii-
tä, että kansanedustajat ja puo-
luejohto ovat olleet ahkeras-
ti liikkeellä. Elämme politiikassa 
muutosten aikaa, ja meidän teh-
tävämme täällä piirissä ja yh-
distyksissä on viedä tämä työ 
päätökseen. Nyt on perussuo-
malaisilla kunnon draivi päällä, 
hehkutti Koskela.

Viime kuntavaaleissa 2017 oli 
perussuomalaisten kannatus Il-
majoella 11,2 prosenttia ja tu-
loksena oli neljä valtuutettua. 
Kaikkiaan perussuomalaiset sai-
vat Ilmajoella listoilleen 11 eh-
dokasta.

- Nyt pannaan paremmaksi. Us-
kallan sanoa, että tavoitteena on 
tuplata niin ehdokkaiden kuin 
valtuutettujenkin määrä. Sii-
hen on täysin realistiset mahdol-
lisuudet. Näissäkin kuntavaali-

Perussuomalaisilla kunnon kuntavaalidraivi päällä Ilmajoella

Perussuomalaisten kansanedustaja Mauri Peltokangas antaa 
Marinin punavihreän hallituksen kuulla kunniansa. Hallituk-
sen EU:lle lahjoittamat miljardit ovat käsittämätön osoitus 
hallituksemme täydellisestä selkärangattomuudesta ja välinpi-
tämättömyydestä valvoa oman maan etua. Kuva: Juha Rantala

kutsunnoissa allekirjoitettiin niin 
uusia puolueen jäsenhakemus-
papereita kuin kuntavaaliehdok-
kuushakemuksiakin. Olemme 
jatkossakin näiden kuntavaali-

kutsuntojen merkeissä ihmis-
ten tavoitettavissa, sanoi Har-
ri Koskela.

Juha Rantala

Perussuomalainen sanoma
kiinnosti Kauhavalla
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MIKKELI
Mikkelin Seudun Perussuoma-
laisten vaalitapahtuma kes-
kiviikkona 2.9. kauppakeskus 
Graanilla. Vaalipussien jakoa 
ulko-ovien edustalla klo 16-20. 
Tervetuloa!

KOUVOLA
Kouvolan Seudun Perussuo-
malaiset ry:n sääntömääräinen 
kevätkokous pidetään torstai-
na 3.9. klo 17 Kuusankoskita-
lossa, kokoustila Hirvelässä, 
Kymenlaaksonkatu 1, Kouvo-
la. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat ja kuntavaalit 2021, tee-
mat ja ehdokasasiat. Kokouk-
sen koollekutsujana hallitus. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

KAUHAVA
Kauhavan Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen kevätko-
kous pidetään torstaina 3.9. klo 
19 Kauhavan kaupungintalolla, 
hallituksen huoneessa (3. krs, 
käynti G-ovesta), Kauppatie 
109. Käsitellään sääntömääräi-
set asiat. Kokouksen koollekut-
sujana hallitus. Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa!

KOUVOLA
Kouvolan Seudun Perussuo-
malaiset ry on telttoineen suo-
situilla Pestoomarkkinoilla lau-
antaina 5.9. klo 8-14 Elimäen 
torilla. Pestaamme uusia kun-
tavaaliehdokkaita ja keskuste-
lemme juuri sinulle tärkeistä 
asioista. Poikkeapa teltalla! Pai-
kalla on perussuomalaisia kan-
sanedustajia ja puolueaktiiveja 
ympäri Kaakkois-Suomea. Ter-
vetuloa!

KERAVA
Keravan Perussuomalaiset telt-
tailevat tuttuun tapaan lau-
antaina ja sunnuntaina 5.-6.9. 
klo 9-16 Sirkusmarkkinoiden 
ajan Puuvalonaukiolla, Pris-
man edustalla. Tapahtuma toi-
mii samalla kuntavaalikampan-
jamme aloituksena. Tervetuloa 
käymään läpi ajankohtaisia asi-
oita ja tutustumaan kuntavaa-
liehdokkaisiimme.

MIKKELI
Mikkelin Seudun Perussuo-
malaisten toritelttatapahtuma 
Mikkelin torin kuukausimarkki-
noilla lauantaina 5.9. Mikkelin 
kävelykadulla klo 10-14. Perus-
suomalaisten teltan viereen/
lähistölle tulee oma hot dog 
-myyntikoju, josta myydään jo 
muutenkin alehintaan tuot-
teita, mutta PS:n jäsenkortin 
omaava saa aina euron alen-
nuksen myyntivaunusta!

VANTAA
Tervetuloa Myyrmäen Syys-
markkinoille Myyrmäen Paalu-
torille lauantaina 5.9. klo 10-14 
tapaamaan Vantaan Perussuo-
malaisten vaikuttajia sekä ak-
tiiveja!

VIHTI
Vihdin Perussuomalaiset Pi-
meiden Kauppojen Illassa lau-
antaina 5.9. klo 17-23 Vihdin 
kirkonkylän K-supermarketin 
kupeessa.

KANKAANPÄÄ
Kankaanpään Perussuomalai-

PS KOKOUKSET & TAPAHTUMAT
tetty kevät- ja syyskokous pi-
detään sunnuntaina 13.9. klo 
18 Someron Torituvassa, Joen-
suuntie 10. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Ter-
vetuloa!

TEUVA
Teuvan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevät- ja 
syyskokous pidetään sunnun-
taina 13.9. klo 13 kulttuuritalo 
Orrelassa, Porvarintie 51. Käsi-
tellään sääntömääräiset asi-
at. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Kokoustila rakennuk-
sen takana siipiosassa. Käynti 
D-ovesta. Tervetuloa!

LAPPEENRANTA
Lappeenrannan Seudun Perus-
suomalaisten sääntömääräinen 
kevät- ja syyskokous pidetään 
lauantaina 19.9. Hytin VPK-ta-
lolla, Hytintie 88, Hytti. Sääntö-
määräinen kevätkokous on klo 
12, sääntömääräinen syyskoko-
us klo 13 ja yhteisruokailu klo 
14.30. Käsitellään sääntömää-
räiset sekä hallituksen valmis-
telemat muut asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Ilmoit-
tautumiset ja allergiatiedot 
10.9. mennessä kai.karhukor-
pi@gmail.com, puh. 050-558 
9837. Kokouksessa noudate-
taan koronaviruksen aiheutta-
mia viranomaissuosituksia. Ter-
vetuloa!

LAIHIA
Laihian Perussuomalaiset ry:n 
kevät- ja syyskokous pidetään 
sunnuntaina 20.9. klo 16 Laihi-
an kunnan Olohuoneessa. Kä-
sitellään sääntömääräiset asi-
at. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Tervetuloa!

ROVANIEMI
Rovaniemen Perussuomalaiset 
syysmarkkinoilla 22.-24.9. klo 
9-17 Rovaniemen kauppatoril-
la. Mukana kuntavaaliehdok-
kaita. Tervetuloa juttelemaan!

SONKAJÄRVI
Sonkajärven Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen kevät- ja 
syyskokous pidetään keskiviik-
kona 23.9. klo 18 kunnantalon 
kahviossa, Lepokankaantie 2, 
Sonkajärvi. Käsitellään sääntö-
määräiset sekä muut hallituk-
sen kevät- ja syyskokoukselle 
valmistelemat asiat. Kokouk-
sen koollekutsujana hallitus. 
Tervetuloa!

SYSMÄ
Sysmän Perussuomalaiset ry:n 
kuntavaalikutsunnat pide-
tään lauantaina 26.9. klo 10-
12 Kahvila Lintan Kammarilla, 
Sysmäntie 16. Tervetuloa kes-
kustelemaan ja vaikka ilmoit-
tautumaan kunnallisvaalieh-
dokkaaksi. Kahvitarjoilu.

SYSMÄ
Sysmän Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous 
pidetään lauantaina 26.9. klo 
12 Kahvila Lintan Kammarilla, 
Sysmäntie 16. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Kahvi-
tarjoilu. Tervetuloa!

SYSMÄ
Sysmän Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous 
pidetään lauantaina 26.9. klo 

set ry:n sääntömääräinen ke-
vätkokous pidetään sunnuntai-
na 6.9. klo 18 kaupungintalolla, 
Kuninkaanlähteenkatu 12, 
Kankaanpää. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Ter-
vetuloa!

SIILINJÄRVI
Siilinjärven Perussuomalai-
set ry:n sääntömääräinen ke-
vät/syyskokous pidetään sun-
nuntaina 6.9. klo 12 Ravintola 
Reppumiehessä, Sorakuja 2, 
Siilinjärvi. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Kahvi-
tarjoilu. Tervetuloa!

NURMES
Nurmeksen Perussuomalai-
set ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään sunnuntai-
na 6.9. klo 13 Valtimolla Osulan 
baarissa. Käsitellään syyskoko-
ukselle kuuluvien sääntömää-
räisten asioiden lisäksi myös 
kevätkokouksen asiat. Koko-
uksen koollekutsujana hallitus. 
Tervetuloa!

TURENKI
Janakkalan Perussuomalaiset 
mukana Kipin syysmarkkinoilla 
tiistaina 8.9. klo 10-18 Turengin 
torilla, Keskuskuja. Vieraanam-
me Simo Grönroos klo 16.30-
18. Tervetuloa teltalle juttusille, 
lapsille jaossa heijastimia ja il-
mapalloja.

ASKOLAMYRSKYLÄPUKKILA
Askola-Myrskylä-Pukkila Pe-
russuomalaiset ry:n sääntö-
määräinen kevätkokous pide-
tään keskiviikkona 9.9. klo 18 
Myrskylän nuorisoseurantalol-
la, Keskustie 7, Myrskylä. Kä-
sitellään sääntömääräiset asi-
at. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Runsain joukoin ter-
vetuloa!

SIIKAJOKI
Siikajoen Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen kevät- ja 
syyskokous pidetään keskiviik-
kona 9.9. klo 17 Revonlahden 
Nesteellä, Kasitie 540. Käsi-
tellään sääntömääräiset asi-
at. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Tervetuloa kaikki yh-
distyksen jäsenet!

KEITELE
Keiteleen Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen kevät/
syyskokous pidetään lauantai-
na 12.9. klo 11 Ari ja Tiina Kau-
nisaholla, Rinnepolku 1, Keite-
le. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsu-
jana hallitus. Kahvitarjoilu. Ter-
vetuloa!

KITEE
Kiteen Perussuomalaiset ry:n 
sääntämääräinen syyskokous 
pidetään lauantaina 12.9. klo 
15 Karjalan kalamiesten ma-
jalla, Sarvisalontie 59, Kesälah-
ti. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsu-
jana hallitus. Hallituksen ko-
kous tuntia ennen. Kokousten 
jälkeen rantakalailta.

SOMERO
Someron Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen yhdis-

ENSIMMÄISENÄ koulupäivä-
nä yhdistyksen jäseniä jalkau-
tui ympäri Vantaata. Olimme 
aamulla ajoissa valmiina niiden 
koulujen läheisyydessä, joissa 
on vaarallisia katujen ylityksiä. 
Saatoimme lapsia turvallisesti 
katujen yli.

Kesästä ja koronasta huoli-
matta kuntavaalien ehdokas-
hankinta sujuu hyvin. Pyrimme 
siihen, että kaikki ehdokkaat 
ovat puolueen ja Vantaan Pe-
russuomalaisten jäseniä. Tulevi-
en kuntavaalien tavoitteena on 
veret seisauttava voitto.

Vantaan Perussuomalaisten 
puheenjohtaja Tomi Salin tote-
aa Vantaan Sanomissa:

- Hakemuksia tulee päivittäin. 
Olen ollut mukana kolmissa 
vaaleissa. En muista hakemuk-
sia tulleen koskaan aiemmin 

Vantaan Perussuomalaiset 
turvasivat ekaluokkalaisten 
koulutietä

näin paljon.
- Vaaleihin perussuomalaiset 

lähtevät täydellä sadan ehdok-
kaan listalla. Tällä hetkellä siitä 
on noin puolet koossa.

Kai-Ari Lundell

13 Kahvila Lintan Kammarilla, 
Sysmäntie 16. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Kahvi-
tarjoilu. Tervetuloa!

NUMMELA
Vihdin Perussuomalaisten kun-
tavaalistartti Nummelan syys-
markkinoilla sunnuntaina 27.9. 
klo 9-14 Nummelan torilla.

TURENKI
Janakkalan Perussuomalais-
ten tupaillassa sunnuntaina 
27.9. klo 13-15 vieraana puolu-
een 2 vpj., kansanedustaja Arja 
Juvonen. Kahvitarjoilu. Kaikille 
avoin tilaisuus Club Paratiisissa, 
Kauppakuja 1, Turenki. Tervetu-
loa juttusille!

RAASEPORI
Raaseporin Seudun Perussuo-
malaiset ry:n sääntömääräi-
nen vuosikokous pidetään sun-
nuntaina 27.9. klo 14 Karjaan 
ABC:n kabinetissa. Käsitellään 
sääntömääräiset kevät- ja syys-
kokousasiat. Kokouksen koolle-
kutsujana hallitus. Tervetuloa!

VETELI
Vetelin Perussuomalaiset ry:n 
yhdistetty sääntömääräinen 
kevät- ja syykokous pidetään 
perjantaina 2.10. klo 19 Pekka 
ja Riikka Ahtoniemen kotona, 
Heikkiläntie 146. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Koko-
uksen koollekutsujana hallitus. 
Tervetuloa!

RAAHE
Raahen Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkoko-
us pidetään sunnuntaina 4.10. 
klo 14 ja sääntömääräinen 
syyskokous klo 14.30 teknises-
sä palvelukeskuksessa, Ruska-
tie 1, Pattijoki. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Ter-
vetuloa!

KYMI
Perussuomalaisten Kymen pii-
ri ry:n sääntömääräinen kevät-
kokous pidetään lauantaina 

5.9. klo 14 Elimäen seurakun-
takeskuksen Pikkusalissa, Van-
hamaantie 15, Elimäki, Kouvo-
la. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsu-
jana piirihallitus. Tervetuloa!

SATAKUNTA
Perussuomalaisten Satakunnan 
piiri ry:n sääntömääräinen ke-
vätkokous pidetään lauantaina 
5.9. klo 14 Ravintola Liisanpuis-
ton auditoriossa, Liisankatu 20, 
Pori. Käsitellään sääntömääräi-
set asiat. Kokouksen koollekut-
sujana piirihallitus. Ruokailu 
klo 13. Tervetuloa!

VARSINAISSUOMI
Perussuomalaisten Varsinais-
Suomen piiri ry:n sääntömää-
räinen kevätkokous pidetään 
sunnuntaina 6.9. klo 16-19 Rai-
sion kirjaston Martinsalissa, Ee-
ronkuja 2. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana piirihallitus. 
Koulutusta ja tapaamisia en-
nen kokousta klo 14-16. Terve-
tuloa!

KAINUU
Perussuomalaisten Kainuun 
piiri ry:n sääntömääräinen ke-
vätkokous pidetään lauantaina 
12.9. klo 14 Kontiomäen Neste-
asemalla, Vitostie 2. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouk-
sen koollekutsujana piirihalli-
tus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

POHJOISSAVO
Perussuomalaisten Pohjois-Sa-
von piiri ry:n sääntömääräinen 
yhdistetty kevät- ja syyskokous 
pidetään Iisalmessa sunnuntai-
na 20.9. klo 14.30 Metsäpirtin 
Pitopalvelussa, Vanha Kainuun-
tie 6, Iisalmi. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana piirihallitus. 
Ennen kokousta on PS-puolu-
een piirin jäsenille ruokailu al-
kaen klo 13.30 Metsäpirtin Pi-
topalvelussa. Tervetuloa!

PS PIIRIT
Kokousilmoitukset 
lähetetään osoitteella:
tapahtumat@
perussuomalaiset.fi
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Näin kirjoitat palstalle:
Kirjoita lyhyesti ja ytimekkäästi. Kirjoituksen pituus saa olla korkeintaan 1 500 merkkiä! Laita mukaan 
kirjoittajan yhteystiedot, jotka jäävät vain toimituksen tietoon. Toimitus voi otsikoida ja lyhentää kirjoituksia. 
Lähetä mielipiteesi osoitteella: toimitus@perussuomalaiset.fi tai Iso Roobertinkatu 4, 00120 Helsinki.

PS V A P A A  S A N A
KUVAT LEHTIKUVA

KORONA tuli yllättäen ja aihe-
utti maahamme kriisin. Näin-
hän kriisit tulevat, eivätkä suin-
kaan kello kaulassa. Varoituksia 
oli kyllä kuulunut, että joskus 
tulee pandemia, johon ei ole ro-
kotusta eikä lääkettä. Huonosti 
olimme siihen kuitenkin varau-
tuneet. Tässä sodassa ei ole hyö-
tyä hävittäjistä eikä muista so-
tatarvikkeista, joita kyllä ollaan 
hankkimassa ja hankittu. Pande-
miaa varten tarvitsemme aivan 
erilaisia välineitä ja aseita. Vi-
hollinen ei aina tule tykit tanas-
sa rajalle.

Toivomme, että maamme sel-
viää tästä mahdollisimman pie-
nin menetyksin. Toivomme 
myös, että opimme asioista, jot-
ka eivät menneet aivan put-
keen. Tilanne oli uusi kaikille 
ja näin ollen ei voi toivoakaan, 
että kaikki olisi mennyt aivan 
kuin Strömsössä.

Se, miten palaamme normaa-
liin tai uusnormaaliin elämään 
pandemian jälkeen, on seuraa-
va haasteemme.

Huoltovarmuutemme on hoi-
dettava jatkossa ammattitaidol-
la ja sitä on mietittävä monelta 
kantilta ja monenlaisten uhki-
en varalta. 

Kaikkien yhteisöjen on hoidet-
tava kriisisuunnitelmansa kun-
toon. Esimerkiksi taloyhtiöihin 
piti noin 30 vuotta sitten hank-
kia pelastusvälinelaatikko. Har-
va enää muistaa mitä siellä on. 
Olisikohan ollut ainakin lapio ja 
kaasunaamari? Mitähän niillä 
oli tarkoitus tehdä? Silloin taisi-
vat ydinvoimalaonnettomuudet 
olla puheenaiheena, kun nämä 
laatikot piti hankkia.

Ruuantuotantomme pitää hoi-
taa siten, että se on omissa kä-
sissämme. Me emme voi jää-
dä ulkomaisen kausityövoiman 
varaan. Hyvää on ollut se, että 
kansalaisten keskuudessa on 
herännyt halua asua muualla-
kin kuin Etelä-Suomessa. Nyt pi-
tää politiikkamme olla sellaista, 
että se tukee maalla asumista ja 
maanläheisiä töitä. Kausitöiden 
vastaanottaminen pitää tehdä 

kannattavaksi maamme suurel-
le työttömien joukolle. 

Iloksemme olemme saa-
neet kuulla, että jotkut yrityk-
set suunnittelevat valmistuksen 
siirtämistä Eurooppaan tai jopa 
Suomeen. Se olisi oikea ekote-
ko. Ei ole ilmastonsuojelun tai 
ihmisoikeuksien kannalta ol-
lenkaan hyvä pitää tuotantoa 
Kiinassa. Kotiutus tekisi hyvää 
myös huoltovarmuudelle. Po-
liitikkojen tehtävä on takoa nyt 
kun rauta on kuuma. Tuotannon 
kotiuttaminen on tehtävä mah-
dolliseksi ja houkuttelevaksi. 

Rahaa tarvitaan paljon, jotta 
kriisistä selvitään siten, että las-
temme ei tarvitse maksaa vel-
kaa pitkään jälkeemme. Ve-
lanotto ei saa olla pääasiallinen 
rahoitusmuoto. Myöskään ve-
rojen nostaminen ei voi olla 
päätavoitteemme. Menoja tu-
lee käydä tarkalla seulalla läpi ja 
niitä tulee karsia. Nyt pitää to-
dellakin olla oma kansa ensim-
mäinen, jota mietitään, kun pa-
lataan uusnormaaliin. 

Nyt ei ole mitään järkeä lap-
paa rahaa tehottomaan kehi-
tysapuun. Pitää auttaa muuten 
kuin lappamalla rahaa. Jos joku 
maa on aina vain kehitysmaa, 
niin jossain on vikaa. Silloin aut-
taminen on ollut vääränlaista. 

Julkinen hallinto on myös saa-
nut rehottaa melko rauhassa. 
Sieltä voitaisiin karsia kaikki tur-
hat suojatyöpaikat ja hyväveli-
verkostot. 

Yrityksiä on tuettu rahallises-
ti tämän kriisin alettua, mut-
ta onko rahat jaettu oikein? On 
hämmästyttävää lukea, millä 
perusteilla rahaa on jaettu. On 
näyttänyt siltä, että rahaa on 
valtavia määriä jaettavana. Oli-
sikohan parempi vaikka alen-
taa arvonlisäveroa joksikin aikaa 
sellaisilta aloilta, jotka ovat kär-
sineet tilanteesta? 

Virva Romo (ps.), Pauli 
Kainulainen (ps.), Vuokko 
Hämäläinen (ps.), Kuopio

Mitä opimme 
koronakriisistä?

Itsenäisyyden palauttamista odottava
TURUN SANOMISSA oli 24.7. 
kunnioittamani entisen me-
pin, Mikko Rönnholmin kirjoi-
tus koronarahojen jakamisen 
tärkeydestä Suomen kannal-
ta. On täysin selvää, että lähes 
ainoa mahdollisuutemme hoi-
taa vientikauppaa on pääsy Eu-
roopan sisämarkkinoille. Suomi 
on kuitenkin ollut perinteisesti 
ennen EU:hun liittymistä maa-
ilman johtavia maita globaali-
markkinoilla.

Vielä 1990-luvulla Suomi kävi 
kauppaa kahdensadan eri val-
tion kanssa. Suomi oli suhteelli-
sesti laskettuna maailman par-
haita vientimaita. Kiitos pitkälti 
paperi- ja puuteollisuuden sekä 
myös metalliteollisuuden tuot-
teiden korkean laadun niistä 
riitti maailmalla kysyntää. EU-jä-
senyyden aikana on menetet-
ty oman rahan lisäksi myös glo-
baalimarkkinat kalliin valuutan 
vuoksi.

Ranskan ainoa syy pysyä Eu-
roopan unionissa on se, että se 
saa EU:lta kaiken aikaa enem-
män euroja kuin sinne mak-
saa. Nytkin saimme rahanja-
koneuvotteluista lukea, miten 
Ranskan presidentti Emmanuel 
Macron löi nyrkkiä pöytään ja 
sai hulppeat 40 miljardia euroa 
ilmaista rahaa.

Näin Saksa voi taas huokais-

ta helpotuksesta, kun Euroopan 
maiden alistaminen Saksan joh-
tamaksi eurooppalaiseksi suur-
vallaksi, johon Saksa on jo pyr-
kinyt aseellisesti kaksi kertaa, 
ei ole uhattuna. Nyt on menos-
sa uusi yritys talouden kautta 
alistaa muut maat velkasuhtee-
seen yhteisvaluutan avulla.

Sama Saksa eli EY vaati Suo-
mea lopettamaan telakkateolli-
suuden ja keskittymään paperi- 
ja puuteollisuuteen. Wärtsilän 
konkurssin aiheutti 250 miljoo-
nan markan rahantarve ja kon-
kurssipesän selvityksen jälkeen 
omaisuuden arvoksi todettiin 
3 miljardia markkaa. Koko kon-
kurssi oli puhtaasti poliittista 
peliä, jotta Suomi yleensä pää-
si neuvotteluun EY:n jäsenyy-
destä.

Lisäksi vaadittiin pankkeja su-
pistamaan toimintaansa, koska 
Saksan mielestä Suomessa oli 
liikaa pankkeja näin pienen vä-
estöryhmän tarpeisiin muihin 
Euroopan maihin verrattuna. 
Neuvostoliiton kanssa käytävä 
bilateraalinen kauppa oli myös 
lopettava. 

Kovin isku meille oli se, kun 
alettiin jakaa halpakorkoista va-
luuttalainaa pk-yrityksille. Lai-
nan yhteydessä vannottiin joh-
tavien henkilöiden suulla, ettei 
Suomella ole mitään syytä de-

valvaatioon. Toisin kävi. Kaikki-
en aikojen katastrofi tapahtui, 
kun vuosien 1991 ja 1992 aika-
na devalvaatioiden seuraukse-
na velat valuuttalainan ottajil-
le nousivat vajaassa vuodessa 
51 %.

Sitä eivät monetkaan yrityk-
set pystyneet enää maksamaan, 
ja jos ei selviytynyt ensimmäi-
sestä lainaerästä, niin koko lai-
na erääntyi maksettavaksi. Näin 
kaadettiin Suomessa lähes sa-
tatuhatta pk-yritystä ja työttö-
miä tuli yhteensä lähes 700 000. 
Koskaan ennen ei ollut oltu 
näin syvässä lamassa. Perheet 
hajosivat, itsemurhia tehtiin 
enemmän kuin koskaan ennen, 
köyhien määrä kasvoi ennätyk-
sellisiin mittasuhteisiin ja tuli 
pitkät leipäjonot, jotka jatkuvat 
edelleen.

Muistetaan, että jokainen 
euro, joka tulee EU:n kautta, on 
Brysselin kautta kierrätettyä ra-
haa, josta vain pieni osa saa-
daan takaisin Suomeen. Suurin 
osa sinne maksetuista rahoista 
jää muiden maiden tarpeisiin. 
Kysymys kuuluukin, mitä hyvää 
on Euroopan unionista saatu, 
mitä ei olisi itse osattu tai voi-
tu tehdä?

Jouko Laakso
Turku

Perussuomalainen 9/2020 
ilmestyy 28.9.2020 
Aineistot ja lehtitilaukset 
viimeistään 15.9.2020
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  KUNTA-
VAALIT

Tule ehdokkaaksi!
Lähde ehdolle kuntavaaleihin
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Turvallisesti – sittenkin
 ELÄMME edelleen jo kevääs-
tä alkanutta poikkeuksellis-
ta aikaa. Kaikki näyttää epävar-
malta. Turvallisuutemme ei ole 
taattua, vaikka jopa eräs pap-
pismies kirjoitti, että minä luo-
tan viranomaisiin koronaepi-
demiasta puhuttaessa. Jopa 
Vatikaanista keväällä ilmoitet-
tiin, että pääsiäinen on peruttu. 
Myöhemmin kyllä sitten korjat-
tiin, että vain Paavin pääsiäis-
tervehdys Pietarinkirkon aukiol-
la on peruutettu.

Meille tässä ajassa muutte-
levassa eläville on kuitenkin 
kiintopiste, jossa ei ole muu-
tosta, ei vaihteen varjoa, niin 
kuin Jaakobin kirjeestä luem-
me. Niinpä heti ensimmäises-
sä uskonkappaleessa tunnus-
tamme uskovamme Jumalaan, 
Isään, Kaikkivaltiaaseen, taivaan 
ja maan Luojaan, joka sulasta 
isällisestä, jumalallisesta hyvyy-
destänsä ja laupeudestansa lah-
joittaa meille kaikki elämäm-
me tarpeet, suojelee kaikissa 
vaaroissa ja varjelee ja pelastaa 
kaikesta pahasta. Ja tämän us-

konkappaleen lopussa saam-
me tunnustaa, että tästä kaikes-
ta, joka tulee osaksemme ilman 
mitään ansiotamme tai mah-
dollisuuttamme, meidän tulee 
taivaallista Isäämme kiittää ja 
ylistää, palvella häntä ja olla hä-
nelle kuuliainen. Tämä on var-
masti totta.

 Hebrealaiskirjeen 11. luvun 
alussa vahvistetaankin, mi-
ten usko on luja luottamus sii-
hen, mitä toivotaan, ojentau-
tuminen sen mukaan, mikä ei 
näy. Ja edelleen hebrealaiskir-
jeen mukaisesti: “Koska meillä 
siis, veljet, on luja luottamus sii-
hen, että meillä Jeesuksen ve-
ren kautta on pääsy kaikkein 
pyhimpään, niin pysykäämme 
järkähtämättä toivon tunnus-
tuksessa, sillä hän, joka antoi lu-
pauksen, on uskollinen.”

 Ja usko on meille annettu lah-
ja. Jumala tekee meissä työtän-
sä ja saamme olla vastaanottaji-
na. Niin jo kasteen hetkellä kuin 
joka päivä: “Päivä vain ja het-
ki kerrallansa, siitä lohdutuk-
sen aina saan. Mitä päivä tuokin 

tullessansa, Isä hoitaa lasta ar-
mollaan.”

Usko on meidän vastauksem-
me Jeesuksen meidän edes-
tämme tekemään pelastustyö-
hön. Siihen saamme turvata 
elämämme jokaisena päivä-
nä. Ristillä kuolleen ja ylösnous-
seen Vapahtajamme sovitus-
teon ansiosta saamme juuri 
kipeimmin tarvitsemaamme 
oman syyllisyytemme voittami-
seksi syntiemme anteeksianta-
muksen ja turvan vaikeimpina-
kin aikoina.

 Virsirunoilijat ovat pukeneet 
sanoiksi näitä perusluottamuk-
semme tuntoja. Virsi 310: “Herra 
Jeesus kun täällä vain kanssam-
me on, emme kauhistu vastus-
tajaamme. Viha vaikka on vas-
taamme sammumaton, niin 
me turvaamme puolustajaam-
me.” Ja virsi 397: “Kun on turva 
Jumalassa, turvassa on parem-
massa kuin on tähti taivahalla, 
lintu emon siiven alla.”

Anssi Joutsenlahti 
rovasti

LUONNONTIETEISSÄ ja teknii-
kan alueella luonnonlait määrää-
vät pelisäännöt, joita emme voi 
muuttaa paremmiksi. Sen sijaan 
taloustieteen alueella yhteiskun-
nat voivat halutessaan vapaasti 
määrätä talouselämän toiminta-
periaatteet ja niitä koskevat lait 
siten, että ne tukevat yhteiskun-
taa ja kansalaisten hyvinvointia 
parhaalla mahdollisella tavalla.

Ikävä kyllä tätä mahdollisuutta 
ei juuri käytetä hyväksi, koska ta-
loustieteessä talouselämän suu-
ret kuviot ovat hyvin pienen ih-
misryhmän hallussa, eikä heillä 
ole tarvetta tehdä muutoksia.

Valtion ja yhteiskunnan talout-
ta yritetään laittaa kuntoon sa-
mojen periaatteiden mukaan 
kuin yritysten ja yksityishenkilöi-
den taloutta hoidetaan. Tällöin 
lainoja yritetään maksaa takai-
sin säästämällä ja vähentämäl-
lä henkilöstöä sekä nostamalla 
veroja ja maksuja. Tässä ei kerta 
kaikkiaan ole mitään järkeä, kos-
ka se johtaa loputtomaan kysyn-
nän laskuun, massatyöttömyy-
teen ja levottomuuksiin.

Suurin ongelma kuitenkin on, 
että valtiot lainaavat rahaa yksi-
tyisiltä pankeilta, jotka luovat lai-
narahan tyhjästä. Tällöin valtiot 
joutuvat yksityisten rahoituslai-
tosten talutusnuoraan. Uusi EU:n 
elpymispaketti, 750 miljardia eu-
roa, rahoitetaan pääosin saksa-
laisten ja ranskalaisten pankkien 
toimesta, jonne suuri osa rahois-
ta valuu korkojen ja muiden ku-
lujen muodossa.

Euroopan keskuspankki kruu-
naa tämän typeryyden ostamal-
la näitä vähitellen arvottomik-
si muuttuvia velkakirjoja täyteen 
hintaan yksityisiltä pankeilta - il-
man mitään vastikkeita.

Paljon viisaampaa olisi, jos val-
tiot lainaisivat rahat suoraan 
EU:n keskuspankilta. Setelirahoi-
tus on tehokas valtion rahoitus-
muoto, jos sitä käytetään hal-
litusti pitämään yhteiskunnan 

rattaat liikkeessä. Tosin se voi 
johtaa ylikysyntään ja hyperin-
flaatioon, jos sitä käytetään lii-
kaa. Setelirahoituksella taloutta 
on helppo kiihdyttää, keskus-
pankin koron nostolla ylikuume-
nemista voidaan tarvittaessa jar-
ruttaa.

Nykyinen talousjärjestelmä 
johtaa siihen, että omaisuus kes-
kittyy muutaman harvan ihmi-
sen haltuun, eivätkä he kerta 
kaikkiaan ehdi kuluttaa riittäväs-
ti, jotta syntyisi kysyntää, kulu-
tusta ja työpaikkoja. Haluttaessa 
tilannetta voidaan helposti kor-
jata setelirahoituksen luomien 
työpaikkojen, helikopterirahan ja 
kansalaispalkan muodossa, joita 
ei ole syytä jakaa vastikkeetta.

Tällä hetkellä yli 99 % maail-
massa olevasta rahasta ja omai-
suudesta on yksityisten pank-
kien luomaa lainaa, osakkeita, 
kiinteistöjä ja johdannaisia. Val-
tioiden budjetit ovat pikkurahaa 
näihin verrattuna. Uudet kryp-
tovaluutat nakertavat edelleen 
yhteiskunnan uskottavuutta, ja 
niiden louhinnassa kuluu saas-
tuttavaa sähköä enemmän kuin 
koko Suomi tarvitsee. 

Tilanne on absurdi, jos sadan 
euron pankkiryöstäjä tai rahan-
väärentäjä on suuri roisto; mut-
ta hän, joka luo tyhjästä sata 
miljoonaa pankissa tai kryptova-
luutalla, on suuri sankari.

Uuden rahan luomisen tulee 
olla vain yhteiskunnan ja kes-
kuspankkien yksinoikeus, kos-
ka rahan avulla yhteiskuntaa oh-
jataan. Jos mitään ei tehdä, niin 
kuljemme kohti diktatuuria - 
ja demokraattisen valtion ylin 
päätäntävalta siirtyy vähitellen 
eduskunnalta yksityisille rahoit-
tajille. Taloudelliset ja poliittiset 
järjestelmät tulee kehittää ihmis-
tä varten, eikä ihmistä järjestel-
miä varten.

Antti Roine, Ulvila

Valtioiden ei kannata maksaa 
lainoja takaisin

Hyvät tavat kaunistavat 
sekä ilahduttavat
ONHAN se vallan kauheaa, kun 
suomalaiset ovat normaalisti 
keskustelleet viiden metrin etäi-
syydeltä. Ja nyt koronan aika-
na joudutaan lähestymään kah-
teen metriin! 

Mutta enää ei katsota edes sil-
miin. Puhumattakaan siitä, että 
soisi toisilleen hymyn.

Älkää unohtako hyviä ja ystä-
vällisiä tapoja. 

Piristykää, olkaa hyvä! Vaalit 
lähestyvät.

Mikael Miikkola (ps.)
turkulainen 
tapakouluttaja

Vihapuhetta ei ole olemassa
MITÄÄN vihapuhetta ei ole ole-
massa. Vihapuhe on ensinnä-
kin käsitteenä harhaanjohtava 
ja ongelmallinen, koska sellais-
ta ei löydy Suomen rikoslaista. 
Puhe voi olla arveluttavaa ja se 
voi olla jonkun mielestä louk-
kaavaa tai halventavaa. Se ei 
kuitenkaan tee siitä mitenkään 
rikollista puhetta. Vihaista pu-
hetta tai epämiellyttävää pu-
hetta on, joista kaikilla on oi-
keus olla pitämättä, jos se ei 
itseä miellytä. 

Vihapuheen käsitteen luoji-
en ja termiä jatkuvasti esillä pi-
tävien tahojen tarkoituksena on 
vain ja yksinomaan luoda pelon 
ilmapiiriä pelottelemalla kansa-
laisia mahdollisilla vapaan mie-
lipiteen ilmaisun oikeudellisilla 
seurauksilla. Itänaapurista löy-
tyy kyllä esimerkkejä siitä, mitä 
totalitaarinen Neuvostoliiton 
hirmuhallinto Stalinin aikakau-
della sai aikaan. Kaikki kansa-
laisoikeudet murrettiin määrä-
tietoisesti.

Suomessa puolestaan nämä 
kommunistien jälkeläiset, vi-
hervasemmistolaiset, pyrkivät 

myös vaientamaan epämiellyt-
täväksi kokemansa ja omaa toi-
mintaansakin arvostelevan nor-
maalin mielipiteen ilmaisun 
vastenmielisesti luokittelemalla 
sen vihapuheeksi.

Eduskunta teki kansanedus-
taja Mäenpään tapauksessa ai-
noan oikean ratkaisun, minkä 
oikeusvaltiossa voi tehdä, lähin-
nä punavihreiden tahojen sekä 
valtakunnansyyttäjä Raija Toi-
viaisen henkilökohtaisten vai-
noamisfantasioiden perusteella 
alkuun panemassa syyttämislu-
pa-asiassa. 

Kysymys oli todellakin paljon 
suuremmasta asiasta kuin vain 
kansanedustaja Mäenpään sa-
nomisista eduskunnassa. Ilmi-
selvä tarkoitus näillä kansande-
mokraateilla oli hakea asiasta 
ennakkotapaus, jonka perus-
teella kansanedustajien vahvaa 
sananvapautta olisi pala palal-
ta murrettu tulevaisuudessakin. 
Vallitsevissa keskusteluissa on 
jo viljelty rikosnimikkeitä asiaan 
liittyen, vaikka mitään rikosta ei 
ole edes tapahtunut. Tämä on 
säälittävää mutta irvokasta. 

Varmaa on, että jos eduskun-
ta vain olisi antanut tuomion 
antamiselle luvan (ei siis syyttä-
miselle), olisi luvassa ollut neu-
vostoliittolais-venäläistyylinen 
näytösoikeudenkäynti, jossa 
tuomio olisi ollut varma ja etu-
käteen päätetty. Onneksi riittä-
vä osa kansanedustajia ymmär-
si tämän ja näki tämän törkeän 
sumutusyrityksen läpi. 

Pelottavaa on se, että osa kan-
sanedustajista äänesti tota-
litarismia edistävän viherva-
semmistolaisen yhteiskunnan 
puolesta. Tämä osoittaa sen, 
että nämä voimat ovat valmii-
ta menemään sananvapauden 
tukahduttamisessa mihin saak-
ka tahansa, eivätkä ne tule kos-
kaan lopettamaan tai tyyty-
mään mihinkään saavutettuun. 
Siispä tuumaakaan ei saa enää 
antaa näille tyypeille periksi.

Harri ”Perusjätkä” Tauriainen
Heidi Kärki
Kemin perussuomalaiset 
kaupunginvaltuutetut
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Haluan liittyä Perussuomalaiset-puolueeseen 
25 euron jäsenmaksuun sisältyy 

Perussuomalainen-lehden vuosikerta

Vuositilaus 30 euroa

1/2 vuosikerta 20 euroa

Ilmainen näytenumero

Lahjatilaus (maksajan tiedot alle) tai jäsenhankkijan tiedot

Haluan tilata ainoastaan Perussuomalainen-lehden:

Voit ladata jäsenhakemuksen PDF-muodossa 

myös osoitteesta: www.perussuomalaiset.fi/jasenyys

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

SUKUNIMI

ETUNIMET

LÄHIOSOITE

POSTINUMERO JA TOIMIPAIKKA

KOTIKUNTA

HETU JA KANSALAISUUS

AMMATTI / TOIMI / KOULUTUS

PUHELIN

SÄHKÖPOSTI

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS

Haluan liittyä Perussuomalaiset Naiset ry:n 
jäseneksi (ei erillistä jäsenmaksua). 

Jäsenyys edellyttää puolueeseen liittymistä.

Haluan liittyä Perussuomalaiset Nuoret ry:n jäseneksi 

(15-30-vuotiaat ilman jäsenmaksua). Jäsenyys ei edel-

lytä puolueeseen liittymistä.

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

ILMOITA tilattavien lehtien määrä ja 
mihin tarkoitukseen lehdet ovat tulossa. Muista laittaa 
tilaukseen yhteystietosi ja lehtinippujen 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

a
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Perussuomalainen-
lehteä voi tilata 
tapahtumiin ja yleiseen 
jakeluun uudesta 
osoitteesta.

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

tapahtumat@
perussuomalaiset.fi

Muista laittaa 
ilmoitukseen tapahtu-
man nimi, paikka, osoite, 

päivämäärä ja kellonaika. 

i

Tunnista huijarit
KUTEN valveutuneimmat kan-
salaiset kenties tietävätkin, kun-
tavaalit ovat tulossa vajaan 
vuoden päästä. Kuntien talous-
tilanne on punaisella ympä-
ri Suomen, ja nyt kun rahat ovat 
koronaviruksen entisestään ää-
rimmäisen synkkään tilantee-
seen tekemän railon jäljiltä ker-
takaikkisen loppu, korostuvat 
tulevissa vaaleissa kuntalaisten 
osalta juuri ne tärkeimmät asiat, 
nimittäin arki ja sen sujuvuus.

Ei niin paljon pahaa, ettei jo-
tain hyvääkin, nimittäin vuoden 
2021 kuntavaaleissa huijarei-
den erotteleminen ”kunnon eh-
dokkaista” on kenties helpom-
paa kuin koskaan. Se, joka lupaa 
käytännössä yhtään mitään ker-
tomatta mistä rahat siihen ote-
taan, on valehtelija tai tyhjäpäi-
nen taivaanrannanmaalari.

Kun sanoin arjen ja sen suju-
vuuden korostuvan, tarkoitin 
erityisesti sitä, että kuntalaiset 
saavat olla onnellisia, jos demo-
kraattinen järjestelmämme tuot-
taa valtuuston, joka kykenee pi-
tämään ihmisten arjen kasassa 
ja edes kohtalaisen toimeentu-
lon työväen lompakossa ilman, 
että kuntaverojen korotukset 
laskevat duunarin elintason toi-
meentulotukiasiakkaan tasolle.

Kuntaliiton toimitusjohtaja 
Minna Karhunen luki blogissaan 
madonluvut ja kertoi koronavi-
ruksen iskevän kuntien talou-
teen 1,8 miljardin euron voimal-
la. Mittakaava on typerryttävä, 
joten laitetaan asia hieman pie-
nempään kehykseen.

Kotikunnassani Järvenpääs-
sä koronavirus on tullut yk-
sin tämän vuoden ensimmäis-
ten kolmen kuukauden aikana 
maksamaan 15 miljoonaa euroa. 
Reilun 40 000 asukkaan kau-
pungissamme talous oli mm. 
sotekuntayhtymän talouden-
pidollisten virheiden vuoksi jo 
valmiiksi viime vuoden jäljiltä 12 
miljoonaa euroa pakkasella ja 
valitettavasti tilanne on sama lä-
hes kaikkialla muuallakin. Kolme 

neljästä Suomen kunnasta teki 
viime vuonna miinusmerkkisen 
tuloksen.

Mitä tällä kirjoituksellani sitten 
haen…

Kuten kansalaiset aivan oi-
keutetusti odottavat poliitikoil-
ta vastuunkantoa, nyt on kan-
salaisten vuoro kantaa osaltaan 
vastuuta. Valitettavasti vastuut-
tomia poliitikkoja on maail-
ma väärällään, mutta jos kan-
san yleistä mielipidettä on 
uskominen, niin on politiikan 
suhteen vastuuttomia kansa-
laisiakin, jopa yli 50 % äänestä-
neistä! Tehkää siis hyvin ja kar-
sikaa viimeistään nyt huijarit, 
taivaanrannanmaalarit ja maail-
manpelastamisesta sekä polku-
pyörästradoista unelmoivat am-
nesty-sankarit pois listoiltanne.

Ottaisiko ehdokkaasi vastaan 
elintasosiirtolaisia, rakentaisi-
ko tämä polkupyöräratoja pit-
kin poikin keskustaa ja korpea, 
yksityistäisikö ehdokkaasi kun-
nan toimintoja hintalapusta vä-
littämättä tai estäisikö keskeltä 
jättömaata löytynyt yksisarvisen 
kikkare työllistävän yrityksen ra-
kennusprojektin? Korostaako 
ehdokkaasi maailmanhalaamis-
ta vai peruspalveluita ja esimer-
kiksi kouluja sekä päiväkote-
ja? Puhuuko ehdokkaasi Sinulle 
välttämättömistä asioista vai asi-
oista, joita vain on jostakin abst-
raktista syystä ”pakko tehdä”?

Muistutan myös teitä, jotka 
olette taipuvaisia äänestämään 
niitä, jotka lupaavat yhdeksän 
hyvää, kymmenen kaunista ja 
yksitoista afgaanipakolaista, että 
vaikka äänestäisittekin ehdok-
kaanne lupauksia, ne tullaan lä-
hes systemaattisesti pettämään 
kirjoituksen alussa mainitusta 
syystä: Rahaa-Ei-Ole.

Tunnista huijari, ajattele ja ää-
nestä oikein!

Petri Perta
puheenjohtaja
Järvenpään 
Perussuomalaiset ry

Suomen asema EU:n ja kehitysmaiden 
talouskriiseissä
SUOMI joutuu nyt yllättävällä 
hallituksen päätöksellä maksa-
maan muiden EU-maiden vel-
koja, jollei asiaan saada muu-
tosta. Sanna Marin on Suomen 
hallituksen edustajana hyväk-
synyt EU:n ehdot 750 miljardin 
tuki- ja lainapaketista (pienin 
muutoksin). Ennen päätöstä oli-
si pitänyt selvittää, miksi velka-
tilanne oli kestämätön jo ennen 
koronatilannetta.

Velkamaiden verotusasteet 
ovat Suomea alhaisempia, pe-
rintä tehotonta, veroparatiisi-
na toimiminen rehottaa. Ostaa-
ko EKP velkamaiden arvottomia 
velkakirjoja rahoituspohjaksi? 
Ihmettelen, miksi Sanna Marin 
ei ole vaivautunut kutsumaan 
eduskuntaa keskustelemaan 
näistä asioista ennen päätös-
ten tekoa.

Sanotaan, että velka-avustuk-
set edesauttavat Suomen vien-
tiä. Siis otamme lainaa, annam-
me rahan esimerkiksi Italialle, 
joka näillä rahoilla (siis omilla 
rahoillamme) ostaa vientituot-
teemme (saattaa ostaa myös 
muualta). Onko tässä mitään 
järkeä Suomen kannalta kat-
soen? 

Miten kuvitellaan Kreikan 
maksavan uusia lainoja, kun 
vanhatkin velat ovat maksa-
matta? 

Suomen osuus velkasaatavista 
on kasvanut valtiovarainminis-
teriön mukaan 3,6 miljardista 
4,6 miljardiin. EU:n velkaantu-
minen ei ole ainoa menoerä, 
vaan Suomi jakaa kehitysapu-
rahaa miljoonittain eri puolil-
le maailmaa, ja omat kansalai-
set jäävät unholaan. Varojen 
käyttökontrolli takkuaa, kos-

ka suomalaisten tarkkailijoi-
den oikeat raportit menevät 
aina ensiksi kyseisten maiden 
hallitusten kautta tarkoituksel-
lisesti sopiviksi muunneltuina 
Suomen viranomaisille. Toisen 
maailmansodan jälkeen Suo-
mea kunnioitettiin maana, joka 
maksoi velkansa. Eikö tämä olisi 
suositeltavaa myös muille kan-
sakunnille? 

Aila Lahtinen (ps.) 
Forssa
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PUOLUETOIMISTO 

PERUSSUOMALAISET RP. 

Iso Roobertinkatu 4, 00120 Helsinki 

Puh. 0207 430 800 • www.perussuomalaiset.fi

Puoluesihteeri • Simo Grönroos
Puh: 040 664 9017 • simo.gronroos@perussuomalaiset.fi 

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

Hallintojohtaja • Kai Järvikare
Puh: 040 172 7560 • kai.jarvikare@perussuomalaiset.fi

Toimistopäällikkö • Tiina Sivonen 

Puh: 0400 917 354 • hallinto@perussuomalaiset.fi

Toimistosihteeri • Sirje Mänd
Puh: 040 573 0160 • sirje.mand@perussuomalaiset.fi

Talouspäällikkö • Eija Ihatsu-Repo 
Puh: 040 630 8773 • laskenta@perussuomalaiset.fi

Taloussihteeri • Juha Koski
Puh: 040 847 0651 • juha.koski@perussuomalaiset.fi

Kuntasihteeri • Heimo Konttinen
Puh: 040 631 3440 • heimo.konttinen@perussuomalaiset.fi

Työmies • Matti Putkonen
Puh: 0400 904 447 • matti.putkonen@perussuomalaiset.fi

Projektisuunnittelija • Jaana Vesterinen-Prähky
Puh: 040 661 6919 • tuki@perussuomalaiset.fi

Jäsenasiat • Puh: 040 631 7099

jasenasiat@perussuomalaiset.fi

PIIRIEN PUHEENJOHTAJAT

ETELÄ-POHJANMAA 

Anne Matokangas • Puh: 044 531 5028
annematokangas@gmail.com

ETELÄ-SAVO 

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

HELSINKI

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

PERUSSUOMALAINEN NUORISO

Puheenjohtaja • Jenna Simula
Puh: 09 432 3180

jenna.simula@eduskunta.fi

Pääsihteeri • Antti Moisander
Puh: 09 432 3180

psnuoriso@gmail.com

ps-nuoriso.perussuomalaiset.fi

  OPINTOKESKUS PEKASUS

Rehtori • Lasse Lehtinen
Puh: 0500 704 956 • posti@pekasus.fi

 PERUSÄIJÄT

Puheenjohtaja • Kari Kolari 
Puh: 041 318 6040 • pj@perusaijat.fi

 PERUSYRITTÄJÄT

Puheenjohtaja • Veikko Granqvist
Puh. 044 9717830 • veikko.granqvist@perusyrittajat.fi

 EUROPARLAMENTTIRYHMÄ 

MEP Teuvo Hakkarainen

Puh: +32 2 2 28 45465

teuvo.hakkarainen@europarl.europa.eu

MEP Laura Huhtasaari

Puh: +32 2 28 45254

laura.huhtasaari@europarl.europa.eu

 PUOLUEHALLITUS 

Puheenjohtaja • Jussi Halla-aho
jussi.halla-aho@eduskunta.fi

1. Varapuheenjohtaja • Riikka Purra
Puh: (09) 432 3185

riikka.purra@eduskunta.fi

2. Varapuheenjohtaja • Arja Juvonen
Puh: (09) 432 3060

arja.juvonen@eduskunta.fi

3. Varapuheenjohtaja • Juho Eerola
Puh: (09) 432 3013

juho.eerola@eduskunta.fi

Eduskuntaryhmän pj. • Ville Tavio
Puh: (09) 432 3177

ville.tavio@eduskunta.fi

MUUT JÄSENET:

Marko Koskinen (Pohjois-Karjala)

Ahti Moilanen (Pohjois-Pohjanmaa)

Matti Mäntylä (Häme)

Pauli Saarinen (Satakunta)

Heikki Tamminen (Varsinais-Suomi)

Henri Uljonen (Pohjois-Savo)

Harri Vuorenpää (Pirkanmaa)
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Ari Koponen  (09) 432 3117
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Juha Mäenpää  (09) 432 3042
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Tom Packalén  (09) 432 3136
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Veikko Vallin  (09) 432 3156
Ville Vähämäki  (09) 432 3195
Jussi Wihonen  (09) 432 3172
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 PERUSSUOMALAISTEN RYHMÄKANSLIA

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

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

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

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

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

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

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