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24-VUOTIAS Miko Bergbom Sas-
tamalasta lähti mukaan Perussuoma-
lainen Nuoriso ry:n puheenjohtajaki-
saan, koska nuorisojärjestö tarvitsee 
nyt uuden alun ja Bergbom koki pys-
tyvänsä auttamaan siinä. Melko tuo-
reena perussuomalaisvaikuttajana 
hänellä on intoa ja motivaatiota teh-
tävään, ja myös ystävien kannustus 
rohkaisi häntä lähtemään mukaan ki-
saan.

- Totta kai haluan myös kehittää 
nuorisojärjestöä ja sitä kautta koko 
puoluekenttää tulevaisuuden vaikut-
tajiksi ja tekijöiksi. Suurin tavoitteeni 
on tehdä Perussuomalaisesta Nuori-
sosta Suomen vaikuttavin nuorisojär-
jestö, mutta realiteetit on tunnustet-
tava. Alussa tärkeintä on käytännön 
työ. Järjestölle on luotava ohjelmat ja 
perustettava piirit, Bergbom sanoo.

Toinen tärkeä tavoite liittyy ensi 
vuoden kuntavaaleihin. On saata-
va ehdolle ja valtuustoihin mahdolli-
simman monta nuorta kuntavaikutta-
jaa, koska nuoret, 18-30-vuotiaat, ovat 

Perussuomalaisten uuden nuorisojärjestön vastavalittu puheen-
johtaja Miko Bergbom haluaa tehdä Perussuomalaisesta Nuori-
sosta Suomen vaikuttavimman nuorisojärjestön. Myös kuntavaa-
leihin on saatava mahdollisimman monta nuorta ehdokasta, koska 
nuoret ovat puolueen tulevaisuuden tekijöitä.

ron rakenteellinen ongelma. Euron 
voi saada toimimaan vain tulonsiir-
tounionin kautta, joten Suomen pitäi-
si lähteä eurosta, Bergbom toteaa.

Humanitaarinen 
maahanmuutto ei ole 
kenenkään etu

Bergbomin mukaan Suomessa har-
joitettu maahanmuuttopolitiikka on 
ollut lähinnä kolmansista maista tule-
vaa humanitaarista maahanmuuttoa, 
jonka jatkaminen ei ole sen enem-

Nuorissa on Suomen ja 
puolueen tulevaisuus

Suomen ja puolueen tulevaisuuden 
tekijöitä. 

Ei liittovaltiokehitykselle

Bergbom liittyi perussuomalaisiin, 
koska katsoi puolueen ajavan nii-
tä asioita, joita hän itsekin kannattaa. 
Bergbomille tärkeät teemat liittyvät 
muun muassa sananvapauden turvaa-
miseen, EU-kriittisyyteen ja maahan-
muuttopolitiikan ongelmien korjaa-
miseen.

Jo pidemmän aikaa on ollut nähtä-
villä kehityssuunta, jossa EU:ta ollaan 
viemässä kohti liittovaltiota ja Suo-
men oma päätösvalta lainsäädännössä 
ja valtionbudjetissa koko ajan kape-
nee. Suomi ei enää kykene riittävässä 
määrin päättämään omista asioistaan, 
vaan EU:n suurten jäsenmaiden, ku-
ten Saksan ja Ranskan, edut jyräävät 
Suomen yli. 

- Suomen ei tulisi olla mukana ko-
ronatukipaketeissa, vaan meidän tuli-
si kaataa ne. Kyseessä on EU:n ja eu-

Perussuomalainen Nuoriso sai uuden puheenjohtajan:

Miko Bergbom

pää Suomen kuin maahanmuuttajien-
kaan etu. 

- Suomella ei ole varaa ylläpitää kal-
lista sosiaaliturvajärjestelmää ryh-
mille, jotka eivät pysty riittävästi 
integroitumaan suomalaiseen yhteis-
kuntaan. Suomi pienenä hyvinvoin-
tivaltiona pystyisi auttamaan paljon 
tehokkaammin paikan päällä, esimer-
kiksi kohdentamalla tukea suoraan 
YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n 
ylläpitämille pakolaisleireille, jot-
ta ihmiset voisivat palata omiin ko-
timaihinsa. Kohdemaissa voisimme 
samalla rahalla auttaa yli kymmen-
kertaista määrää ihmisiä kuin mitä 
maksaa turvapaikanhakijan ottami-
nen Suomeen, Bergbom uskoo.

Poliittinen ura alkoi 
somevaikuttamisesta

Nokialla vuonna 1996 syntynyt 
Bergbom on elänyt käytännössä lä-
hes koko ikänsä Sastamalassa. Hän 
on opiskellut rakennusmaalariksi ja 
työskentelee rakennusalan perheyri-
tyksessä sekä työntekijän että toimi-
tusjohtajan rooleissa. Hän on myös 
hyvin aktiivinen sosiaalisen median 
vaikuttaja, joka on tehnyt paljon poli-
tiikkaa omalla YouTube-kanavallaan. 
Tubettamisen lisäksi Bergbomille ra-
kas harrastus on kitaransoitto.

- Videoiden tekeminen sosiaaliseen 
mediaan oli se startti, mitä kautta läh-
din politiikkaan ja perussuomalaisiin 
mukaan. Puolueen vaikuttajia oli mi-
nuun yhteydessä videoideni pohjalta, 
mikä oli mielestäni hyvin positiivista, 
sanoo Bergbom.

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVAT MATTI MATIKAINEN
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Tamperelainen sairaanhoitaja Anni Koponen ehti olla vihreiden rivijäse-
nenä kolme vuotta, koska kuvitteli vihreiden olevan kaltaiselleen arvoli-
beraalille luontoihmiselle oikea puolue. Ennen pitkää Koposelle selvisi, 
että oikeampi puolue hänelle onkin perussuomalaiset.

Entisestä vihreästä tuli 
perussuomalainen

ANNI KOPONEN liittyi vih-
reisiin viime vuosikymme-
nen puolivälin jälkeen puolu-
een ollessa kovassa nosteessa. 
Epäilykset vihreiden politii-
kan järkevyyttä kohtaan al-
koivat herätä viimeistään ke-
sällä 2018, kun vihreiden 
lainsäädäntösihteeri Aino 
Pennanen teki kuuluisan 
lentokoneprotestinsa. Kopo-
nen koki olevansa aika eri lin-
joilla vihreiden kanssa muun 
muassa maahanmuuttopoli-
tiikassa ja monessa muussa-
kin asiassa.

- Moninaiset pohdin-
tani johtivat siihen, että vii-
me vuoden vaihteessa lopul-
ta erosin puolueesta, jota en 
enää kokenut omakseni. Puo-
lue muuttui parin kolmen 
vuoden aikana, liukui paljon 
vasemmalle ja otti myös in-
tersektionaalisen feminismin 
tosi vahvasti omalle agendal-
leen. Kun olin eronnut vih-
reistä, ajattelin ensin pysyä 
sitoutumattomana, mutta tä-
män vuoden kevään aikana 
mieleni muuttui, kun seura-
sin maan nykyistä tilannet-
ta. Mielestäni Suomea ollaan 
viemässä nyt todella ei-toi-
vottuun suuntaan ja perus-
suomalaiset on tälle nyky-
suunnalle paras vastavoima, 
Koponen kertoo.

Vihreät ovat 
aivan kujalla

Vihreiden politiikassa Ko-
ponen kokee ongelmalliseksi 
muun muassa sinisilmäisyy-

den maahanmuuttopolitiikas-
sa, esimerkiksi pakkopalau-
tusten vastustamisen ja sen, 
ettei pystytä millään tunnus-
tamaan monikulttuurisuuden 
haasteita. Koponen pitää hy-
vin ongelmallisena myös in-
tersektionaalisen feminismin 
nostamista politiikan keski-
öön. Vihreät pyrkii myös mel-
ko voimakkaasti rajoittamaan 
sananvapautta esimerkik-
si ajamalla vihapuheen kiel-
tämistä lainsäädäntöön, joka 
myös liittyy intersektionaali-
sen feminismin agendaan.

- Vihreiden ympäristö- ja 
energiapolitiikka on epäre-
alistista. Vihreitä moititaan 
paljon siitä, että he yrittävät 
keskittää ihmiset kasvukes-
kuksiin. Siinä on paljon pe-
rää, sillä he kyllä unohtavat 
aika hyvin harvaanasutuilla 
seuduilla asuvat suomalaiset, 
joiden elämää halutaan han-
kaloittaa esimerkiksi nosta-
malla polttoaineveroja. Työl-
lisyysasioissa vihreät on aivan 

kujalla. Meillä on tällä hetkel-
lä lähes 400 000 työtöntä ja 
siitä huolimatta he haluavat 
maahan 80 000 uutta maa-
hanmuuttajaa muka töihin – 
tekemään mitä? Koponen ih-
mettelee.

Inhimillisyys, 
luonto ja isänmaa

Anni Koponen on 40-vuoti-
as tamperelainen sairaanhoi-
taja, joka tekee työnsä ohessa 
omaan ammattiinsa liitty-
viä erikoistumisopintoja. Ko-
posella on kaksi lasta, 7-vuo-
tias tyttö ja 10-vuotias poika. 
Vapaa-ajallaan hän harrastaa 
monipuolista liikuntaa pati-
koimalla metsässä, kuntosa-
lilla, juoksemalla ja pyöräile-
mällä.

- Tärkein arvoni on inhimil-
lisyys, heikommista huolen 
pitäminen. Meidän, jotka sii-
hen pystymme, on pidettä-
vä huolta lapsista, vanhuksis-
ta, vammaisista ja sairaista. 
Luonto on itsessään arvokas 
ja ihmisten kuuluu pitää siitä 
huolta. Kolmas tärkeä asia on 
isänmaa. Mielestäni on rik-
kaus, että maailmassa on eri-
laisia kansoja. Suomi on mie-
lestäni maailman paras maa, 
josta meidän suomalaisten 
kuuluu pitää huolta, puhtaas-
ta luonnostamme ja hyvin-
voinnistamme. Kukaan muu 
ei tee sitä meidän puolestam-
me, Koponen sanoo.

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVA MATTI MOLARI

Hyvinkäällä kokeiltiin Perusiltaa

Hyvinkään Perussuomalaisten ensimmäinen Perusilta oli me-
nestys, ja lisää samanlaista on luvassa. Ensimmäisen Perusillan 
vetonaula oli paikallinen kansanedustaja Leena Meri.

Aino Pennanen

HYVINKÄÄN Perussuomalai-
set järjestivät sisäisen vaalistar-
tin jo tammikuussa ja jäsenis-
tö nosti esiin tupaillat. Hallitus 
työryhmineen oli valmiina ko-
ettamaan jo keväällä, mutta ko-
rona vei mahdollisuudet. Työ-
tä tilaisuuden järjestämiseksi ei 
kuitenkaan tehty turhaan, sil-
lä syyskuussa tupailta pääsi to-
teutumaan.

Hyvinkään paikallisyhdistys 
täytti 10 vuotta vuonna 2018, 
jolloin pidettiin Hyvinkään Pe-
russuomalaisten järjestämä 
juhlaseminaari teemalla ”Mitä 
maahanmuutto maksaa?”. Siellä 
Jussi Halla-Aho ja Simo Grönroos 
toivat esiin puolueen poliittis-
ta näkemystä ja tietoa asian tii-
moilta.

Tupaillan järjestämiseksi tar-
vittiin tila, jossa ei vierasteta 
perussuomalaista politiikkaa. 
Juhani Luukkanen neuvotte-
li paikallisen kahvilayrittäjän 
kanssa mahdollisuuden. Paikal-
linen vaalityöryhmä teki työtä 
ja viilasi yksityiskohtia. Erityises-
ti turvallisuuteen panostettiin: 
maskeja ja käsidesiä ostettiin 
ja varmistettiin, että läsnä on 
myös järjestysmieskortillisia jä-
seniämme.

Hyvinkäällä oli ensimmäi-
nen perussuomalaisten tupail-
ta eli “Perusilta” lauantaina, jos-
sa vetonaulana oli paikallinen 
kansanedustaja Leena Meri. Ti-
laisuuden aloitti paikallisyh-
distyksen puheenjohtaja Henri 
Perälahti kertomalla omia ko-
kemuksiaan valtuustoryhmä-
työskentelystä ja yhdistystoi-
minnasta. Hän perusteli, miksi 
yhdistystoiminta ja perussuo-
malaiseksi ehdokkaaksi lähte-
minen on tärkeää.

- Hyvinkäällä on paljon hyvää 
perussuomalaista potentiaalia. 
Kun vain on maalaisjärkeä ja ar-
jen asiantuntemusta, niin täällä 
kenestä vain voi tulla mitä vain, 

kannusti Perälahti.
Perusillan teemaksi oli mää-

ritelty Hyvinkään talous, koska 
siinä valtuustoryhmä on tehnyt 
paljon töitä ja tuonut esityksiä 
valtuustoon ja hallitukseen pe-
russuomalaisella näkökulmal-
la. Valitettavasti muut puolueet 
eivät hyviäkään perussuoma-
laisia esityksiä lähde tukemaan 
poliittisten valtasuhteidensa pi-
tämiseksi. Media ei tuo esiin 
perussuomalaisten arvoihin pe-
rustuvia esityksiä, joten meidän 
perussuomalaisten pitää käydä 
kertomassa ihmisille totuus. Tä-
hän Perusilta on hyvä keino.

Meri alusti keskustelua kerto-
malla Hyvinkään hallitustyös-
kentelystä ja otti esiin perus-
suomalaisten valtuustoryhmän 
esityksiä talouden hoitami-
seen. Hän kannusti yleisöä ky-
selemään ja siitä lähti Perusilta 
käyntiin. Yleisöstä tuli kom-
mentteja ja kysymyksiä, joihin 
vastailivat paikalliset ehdok-
kaamme ja edustajat. Keskus-
telu rönsyili talouden, sosiaa-
lipolitiikan ja ylikunnallisten 
asioiden ympärillä. Joissain 
pöydissä syntyi kuppikuntakes-
kusteluita. Sana oli vapaa.

Vaalityöryhmä on jo seuraa-
vat Perusillat laittanut kalente-
riin ja teemoittanut ne. On tu-
lossa sotea, sananvapautta, 
nuortenilta ja maahanmuuttoa. 
Suunnitelmissa on jo mietitty, 
keitä puolueen kärjestä toivo-
taan vieraiksi puhumaan. Kan-
sanedustajia ja Suomen Perus-
taa lähestytään kalentereiden 
kanssa.

Perusillan päätteeksi täyteltiin 
jäsenhakemuksia ja kaksi uutta 
sitoutumissopimusta kuntavaa-
liehdokkaaksi. Hyvinkäällä pe-
russuomalaisten ehdokaslista 
on jo nyt isompi kuin viime vaa-
leissa. Ja lisää tulee!

Hyvinkään Perussuomalaiset ry

Hämeen piiri kokousti Hollolassa
PERUSSUOMALAISTEN Hämeen 
piirin piirihallitus kokousti lau-
antaina 22.8. Hollolassa. Ennen 
kokousta piirin johto sekä kan-

sanedustajia vierailivat Hollolan 
torilla paikallisyhdistyksen ”kun-
tavaalikutsunnoissa”. Ajoittai-
sista sadekuuroista huolimatta 

tunnelma oli pirteä.

Perussuomalaisten 
Hämeen piiri

Perussuomalainen 10/2020 
ilmestyy 26.10.2020 
Aineistot ja lehtitilaukset 
viimeistään 13.10.2020
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Perussuomalaisten 2. varapuheenjohtaja, kansanedustaja 
Arja Juvonen ja Laihian Perussuomalaisten varapuheenjoh-
taja Piia Riiki keskustelemassa. Kuva: Sede Jussila

LAIHIALLA on helppoa olla pe-
russuomalainen. Puolueen kan-
natus on kasvanut muutamassa 
vuodessa hurjaa vauhtia. Anne-
taanpa muutama esimerkki.

Vuoden 2017 kuntavaaleis-
sa perussuomalaisia äänes-
ti Laihialla 12,8 prosenttia ja 
13 kuntavaaliehdokkaasta kol-
me valittiin valtuustoon. Sitten 
paikkakunnalla käärittiin hihat 
ja ryhdyttiin töihin.

Viime kevään eduskunta- ja 
europarlamenttivaaleissa Laihi-
alla tehtiin poliittista historiaa, 
kun perussuomalaiset syrjäytti-
vät selvästi keskustapuolueen 
ensimmäistä kertaa kunnan his-
toriassa suurimman puolueen 
paikalta äänimäärissä mitaten. 
Molemmissa vaaleissa perus-
suomalaiset saivat lähes neljän-
neksen kaikista annetuista ää-
nistä. Mitä oikein Laihialla on 
tapahtunut?

- Äänestäjät ovat olleet perin 
juurin kyllästyneitä kepun ja ko-
koomuksen katteettomiin lu-
pauksiin. Puheet eivät ole vas-
tanneet tekoja. Ja toiseksi, niin 
kuin sanottu, me perussuoma-
laiset ryhdyimme sanoista te-
koihin ja viemään aatettamme 
eteenpäin kuntalaisten kuulu-
ville. Ja parastahan on se, että 
meidän sanomamme on otettu 
täällä avosylin vastaan, kertoo 
Laihian Perussuomalaisten va-
rapuheenjohtaja Piia Riiki.

Seuraava haaste paikallisyh-
distykselle ovat luonnollisesti 
ensi kevään kuntavaalit.

- Työ vaalien eteen on lähte-
nyt upeasti käyntiin, ja meillä 
on jo nyt enemmän ehdokkaita 
kuin viime kuntavaaleissa. Ja li-
sää tulee. Tarkoituksena on vä-
hintään tuplata valtuutettujen 
määrä. Näillä toritapahtumilla 
on vaalityössämme suuri mer-
kitys, sillä saamme olla kasvok-
kain äänestäjiemme kanssa, to-
tesi Riiki.

Tällä kertaa Laihian Perussuo-
malaisten elokuista toritapah-
tumaa olivat vauhdittamassa 
perussuomalaisten 2. varapu-
heenjohtaja, kansanedustaja 
Arja Juvonen sekä kansanedus-
taja Jukka Mäkynen Vaasasta.

- Päivänpolttavista asioista oli-
vat esillä mm. maamme hei-
kentynyt taloudellinen tilanne, 
polttoainevero, eläkeläisten toi-
meentulo ja maahanmuuton 
kustannukset. Kyllä ihmiset oli-
vat sitä mieltä, että Marinin hal-
litus on näyttönsä antanut ja 
nyt on perussuomalaisten vuo-
ro laittaa maan asiat kuntoon, 
painotti Riiki.

Riiki lupaa, että Laihialla jär-
jestetään jatkossakin säännöl-
lisesti toritapahtumia ja niihin 
pyritään saamaan kovan luokan 
vierailijoita. 

Juha Rantala

Perussuomalaisuus on Laihialla 
kovassa kurssissa

Neljä kansanedustajaa vauhditti Alavuden 
kuntavaalikutsuntoja

Alavuden perussuomalaisten kuntavaalikutsunnat keräsivät paikallisen marketin edustalle mu-
kavasti perussuomalaisten sanomasta kiinnostuneita paikkakuntalaisia. Kuva: Juha Rantala

ALAVUDELLA, kuten niin mo-
nella muullakin paikkakunnalla 
Etelä-Pohjanmaalla, on lähdetty 
tekemään tosissaan töitä perus-
suomalaisten kuntavaalimenes-
tyksen eteen. Alavus on ollut jo 
vuosikymmenen yksi perussuo-
malaisten Etelä-Pohjanmaan 
piirin vahvimmista tukialueista. 
Kannatus on muutamissa viime 
vaaleissa ylittänyt jopa 30 pro-
sentin rajan. Eikä mikään näy-
tä siltä, että Alavuden Perussuo-
malaisilla olisi tullut äänestäjien 
kanssa ryppy rakkauteen. Päin-
vastoin. Työtä tehdään tunteel-
la ja isolla sydämellä.

Syyskuun alun kuntavaalikut-
suntoihin oli Alavudelle saapu-
nut peräti neljä kansanedus-
tajaa vauhdittamaan menoa. 
Arja Juvonen, Mauri Peltokan-
gas, Juha Mäenpää ja Jukka Mä-
kynen kiinnostivat sen verran 
paikkakuntalaisia, että paikalli-
sen marketin piha-alue oli välil-

lä tungokseen asti täynnä.
- Meillä yhdistyksessä on mu-

kavasti herätty tekemään kun-
tavaalityötä. Koronan takia 
alkuvuodesta jouduimme jät-
tämään markkinat väliin ja pe-
ruuttamaan suunniteltuja 
toritapahtumia, mutta nyt men-
nään täälläkin sata lasissa, iloit-
see Alavuden Perussuomalais-
ten puheenjohtaja Jukka Aho.

Ahon mukaan Alavudella ih-
misiä kiinnostivat tasaisesti niin 
paikallistason kuin valtakunnal-
lisetkin asiat.

- EU, polttoaineveron korotus 
ja maahanmuutto olivat monis-
sa keskusteluissa esillä. Onnek-
si meillä oli eduskunnasta nel-
jä kansanedustajaa kertomassa 
perussuomalaisten kannoista 
eri asioihin.

Kuntavaaleissa perussuoma-
laisten tavoitteet on asetettu 
korkealle. 

- Meillä on tällä hetkellä kun-

tavaalipapereissa viitisentois-
ta allekirjoitusta, mutta tavoit-
teeksi on asetettu täysi lista, 
joka tietää noin viittäkymmentä 
ehdokasta. Kyselyjä tulee koko 
ajan lisää ja me olemme kyllä 
hereillä, vakuuttaa Aho.

Mitä jatkoon tulee, niin suun-
nitelmissa on järjestää lähiaikoi-
na kuntavaalitilaisuus myös Ala-
vuden Töysässä.

- Meillä on myös Töysän puo-
lelta ehdokkaita, joten on jär-
kevää vähän hajauttaa näitä ta-
pahtumia eri puolille Alavutta, 
järkeilee Aho.

Ja mitäpä olisikaan perussuo-
malaisten tilaisuus Alavudel-
la ilman hernesoppaa. Pääkok-
kina häärinyt Pekka Kaihoniemi 
vahvisti, että 90 litran satsi meni 
kuin kuumille kiville parin tun-
nin aikana. Tästä on hyvä jatkaa!

Juha Rantala

Kauhajoen Perussuomalaisilla 
hurjat tavoitteet kuntavaaleihin

Kauhajoen Perussuomalaisten järjestämässä syyskuun alun toritapahtumassa hymyiltiin 
kilpaa iltapäivän auringon kanssa. Syystäkin, sillä Kauhajoella perussuomalaisuus on kovassa 
kurssissa. Kuva: Juha Rantala

KAUHAJOKI on niitä paikkakun-
tia Etelä-Pohjanmaan piirin alu-
eella, jossa perussuomalaiset 
ovat tehneet määrätietoista ja 
suunnitelmallista työtä jo kym-
menien vuosien ajan. Perussuo-
malaisten kannatus on Kauhajo-
ella paukkunut viime vaaleissa 
säännöllisesti yli 20 prosentin. 
Viime kuntavaaleissa 2017 Kau-
hajoella oli peräti 44 kuntavaa-
liehdokasta, joka oli piirin pa-
ras saavutus ehdokasmäärässä 
mitattuna. Moni yhdistys oli-
si tällaisiin lukemiin ja kasva-
vaan kannatukseen tyytyväisen 
kylläinen, mutta Kauhajoella 
ei ole vatsa vielä täynnä. Siellä 
mennään eikä meinata tästäkin 
eteenpäin.

- Tavoitteena ensi kevään kun-
tavaaleissa on täysi lista eli 52 
ehdokasta sekä 30 prosen-
tin kannatus. Kuntavaalityö on 

meillä alkanut oikein hyvin ja 
syyskuun alkuun mennessä 
meillä on tuosta ehdokastavoit-
teesta jo puolet kasassa. Muka-
na tässä joukossa on niin van-
hoja ehdokkaita kuin uusiakin. 
Naisehdokkaisiin ja nuoriin sat-
saamme erityisesti, sanoi Kau-
hajoen menestyksen “takapiru” 
eli paikallisyhdistyksen puheen-
johtaja, kaupunginvaltuutet-
tu ja piirin 2. varapuheenjohtaja 
Tapio Pihlaja.

Toritapahtumien järjestämi-
nen on eräs tärkeä työmuo-
to perussuomalaisen sanoman 
eteenpäinviemiseksi myös Kau-
hajoella. Nyt vetonauloiksi oli 
saatu puolueen 2. varapuheen-
johtaja Arja Juvonen, kansan-
edustaja Juha Mäenpää sekä pii-
rin koko johtotroikka.

- Juvonen on Etelä-Pohjan-
maan piirin alueella toivottu ja 

Hallinnollinen korruptio vie uskottavuutta
SUOMI on keikkunut vuodesta 
toiseen kärkisijoilla Transparen-
cy Internationalin korruptiover-
tailuissa. Menemättä tarkemmin 
viimeaikaisiin tapahtumiin voi 
kysyä, onkohan Suomi niin puh-
toinen kuin tilastot antavat olet-
taa. Hämeen Perussuomalaiset 
paheksuu tilannetta, jossa uuti-

set jatkuvista poliittisista virka-
nimityksiä, mahdollisesta vallan 
väärinkäytöstä, epäillystä lah-
jonnasta ym. ovat uutisvirran 
peruskauraa. Mitähän sitkeät 
journalistit löytäisivätkään tar-
peeksi syvälle kaivautumalla?

Politiikkaan sisältyvät erilaiset 
sopimukset, yhteistyöjärjestelyt 

ja jopa poliittinen ”peli”. Korrup-
tio tai kähmintä ei sinne kuulu. 
Jälkeenpäin selittely ja asioiden 
”korjaaminen” eivät poista jo 
syntyneitä mielikuvia – useim-
miten tapahtuu juuri päinvas-
toin.

 
Perussuomalaisten Hämeen piiri

pidetty vieras, jota ihmisten on 
todella helppo lähestyä, ja Mä-
enpää puolestaan tuo aina mu-
kanaan sopivaa eteläpohjalaista 
särmää ja uskallusta. Hyvä tiimi, 
joka sai ainakin toriväen innos-
tumaan. Viiden tunnin tapahtu-
man aikana kävi todella hyvin 
porukkaa ja palaute oli rohkai-
sevaa, iloitsi Pihlaja.

Kauhajoen Perussuomalais-
ten aktiivisuus on huomattu hy-
vin myös paikallisissa medioissa, 
joissa on ollut ilahduttavan run-
saasti asiallista palstatilaa perus-
suomalaisten tapahtumista ja 
tavoitteista.

- Niin Kauhajoella kuin koko 
piirinkin alueella on lupa odot-
taa erinomaista kuntavaalitu-

losta. Perussuomalaisuus pu-
ree Pohjanmaalla ja me olemme 
saaneet väen liikkeelle. Työtä 
menestys tietenkin vaatii, mutta 
Pohjanmaallahan ei työntekoa 
ole ennenkään vierastettu, lau-
koi Tapio Pihlaja.

Juha Rantala
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Jokioisten Perussuomalaisten valtuustoryhmä kasvanee ensi 
vuonna reippaasti, kun porukkaan siirtyy entinen keskustalai-
nen ääniharava Rami Lehtinen (kuvassa oikealla). Vasemmalla 
kunnanvaltuutettu Petri Into.

Jokioisten Perussuoma-
laiset saivat ensi vuoden 
kuntavaaleihin oikean 
lottovoiton, kun edellis-
ten vaalien kiistaton ää-
niharava ja kunnanhal-
lituksen puheenjohtaja 
Rami Lehtinen siirtyi 
keskustasta perussuoma-
laisten riveihin.

Keskustan ääniharava 
siirtyi perussuomalaisiin

VANHEMPI konstaape-
li Rami Lehtinen Hämeen 
poliisilaitokselta lähti kun-
tapolitiikkaan vuonna 2012 
keskustan riveissä, kun hä-
nen rakas kotikuntansa uhat-
tiin liittää naapurikuntaan, 
mikä ei Lehtiselle sopinut. 
Hän tuli valituksi valtuus-
toon ja seuraavien kuntavaa-
lien jälkeen hänestä tehtiin 
kunnanhallituksen puheen-
johtaja Lehtisen saatua kes-
kustan ryhmästä eniten ääniä. 
Vieraannuttuaan keskustan 
päätöksenteosta hän päätyi 
siihen ratkaisuun, että perus-
suomalaisten politiikka oli-
si lähempänä hänen omia ar-
vojaan.

- Olen aina ollut varsin EU-
kriittinen enkä voi missään 
nimessä hyväksyä viimeaikai-
sia päätöksiä enkä liittoval-
tiokehitystä. Sisäinen turval-
lisuus ja siitä huolehtiminen 
on mielestäni perussuoma-
laisilla parhaiten hallinnassa. 
En puhu pelkästään maahan-
muutosta, vaan myös slum-
miutumisesta, yhteiskunnan 
polarisoitumisesta, eriar-
voistumisesta, ammattirikol-
lisuuden lisääntymisestä ja 
poliittisen päätöksenteon us-
kottavuudesta, Lehtinen sa-
noo.

Suomalaista 
kulttuuria vaalittava

Edellä mainittujen asioiden 
lisäksi Lehtiselle on tärke-
ää suomalaisen kulttuurin ja 
perinteiden vaaliminen, joka 
nykyään halutaan tukahdut-
taa tai unohtaa. Nyky-yhteis-
kunnassa kun pitäisi kuulua 
johonkin erityisryhmään tai 

olla jotenkin poikkeava tul-
lakseen hyväksytyksi, vaikut-
taa melkein siltä, että on jo-
tenkin häpeällistä olla aivan 
tavallinen, perheellinen suo-
malainen.

- Perussuomalaisissa kiin-
nostaa sekin, että politiikkaa 
pitää tehdä uskottavasti niin, 
että viesti on selkeä ja myös 
kuulija sen ymmärtää. Sii-
nä muilla puolueilla on kyllä 
jumppaamista, kun kuuntelee 
poliittisia puheita, joissa pu-
hutaan paljon mutta ei sanota 
mitään, toteaa Lehtinen.

Kuntalaisten 
puolesta

Rami Lehtinen on ollut pa-
rikymmentä vuotta töis-
sä Hämeen poliisilaitoksel-
la. Sivutoimisesti hän toimii 
myös yrittäjänä maanraken-
nusalalla. Lehtisellä on vaimo 
ja kaksi lasta, ja hän harras-
taa monipuolisesti urheilua, 
tällä hetkellä pääasiassa kun-
tosalia.

- Oma arvomaailmani läh-
tee kaikessa siitä, että tär-
keintä päätöksenteossa on pi-
täytyä faktoissa ja muistaa, 
kenen puolesta päätöksiä teh-
dään. Oman ja puolueen edun 
sijaan pitää aina ajatella vain 
äänestäjän etua. Perussuoma-
laisissa suvaitaan myös van-

hoja puolueita paremmin eri 
mieltä olemista. Jokainen saa 
muodostaa oman mielipi-
teensä, ja se hyväksytään ryh-
mässä. Mukaan mahtuu mo-
nenlaisia ihmisiä, tavallaan 
läpileikkaus koko Suomesta, 
Lehtinen pohtii.

Lottovoitto Jokioisten 
Perussuomalaisille

Jokioisilla on tällä hetkel-
lä vain yksi perussuomalai-
nen valtuutettu. Kunnan-
valtuutettu Petri Into (ps.) 
pitää Lehtisen liittymistä po-
rukkaan ehdottomana lot-
tovoittona Jokioisten Pe-
russuomalaisille ja uskoo 
valtuutettujen määrän ensi 
vuonna huomattavasti kas-
vavan.

- Viime vaaleissa Rami oli 
ehdoton ääniharava. Hän sai 
150 ääntä, seuraavaksi tul-
lut satakunta. Ramin siirty-
minen meille on todellinen 
lottovoitto. Kunnanhallituk-
sen puheenjohtajana hänellä 
on tietotaitoa, ja varmasti hän 
myös vetää mukanaan mui-
ta ehdokkaita, kun meillä on 
muutenkin todella hyvä lista 
tulossa, Into kertoo.

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVA CHARLOTTA INTO

Kuopion seudun Perus-
suomalaiset valmiina haasteisiin

Pyhäjoen Perussuomalaisille 
oma paikallisyhdistys

KUOPION seudun Perussuoma-
laiset ja sen toimintansa vasta 
aloittanut hallitus ovat valmii-
ta tarttumaan korona-ajan ja ko-
ronan jälkeisen ajan haasteisiin 
niin Kuopion seudulla kuin laa-
jemminkin. Uudella hallituksel-
la on nuorekas ilme ja yhdessä 
tekemisen meininki. Hallituksen 
laajasta ikäskaalasta huokuu ko-
kemus, joka on todella tärkeää 
yhdistyksen toiminnassa.

Tiedämme, että nyt käsillä ole-
vat uhkat on mahdollista voit-
taa vain kuunnellen toisiamme 
ja toistemme näkemyksiä kun-
nioittaen.

Uusi hallituksemme halu-
aa kutsua kaikkia alueemme 
asukkaita rakentamaan yhteis-
tä kansallisesti vahvaa ja oikeu-
denmukaista Suomea sekä koti-
kuntaamme Kuopiota.

Nyt on aika liittyä yhteen ja 
ryhtyä toimeen niiden arvo-
jen pelastamiseksi, joiden eteen 
menneet sukupolvet ovat teh-
neet arvokasta työtä. Hän, joka 
tuntee sisällään tämän kutsun, 
on tervetullut mukaan toimin-
taan.

Menneinä vuosikymmeninä 
kansalaisten vaikutusmahdol-
lisuudet ovat merkittävästi vä-
hentyneet kuntien määrän pie-
nentyessä. Nyt muodostetuissa 
suurkunnissa on muistettava 
huolehtia myös ns. liitoskuntien 
elinvoimaisuudesta ja palveluis-
ta. Kunnan tärkeimmän tehtävän 
tulee olla kuntalaisten palvele-
minen. Haluamme kantaa huolta 
kaikista kuntamme asukkaista.

Kuopion seudun 
Perussuomalaiset ry

PYHÄJOEN Perussuomalaiset 
perustivat oman paikallisyhdis-
tyksensä syyskuun 5. päivänä 
pidetyssä kokouksessa. Paikal-
lisyhdistyksen puheenjohta-
jaksi valittiin Jyrki Takala, vara-
puheenjohtajaksi Kaija-Leena 
Kallio ja sihteeriksi/talouden-
hoitajaksi Jorma Romppanen.

Oman yhdistyksen avulla pys-

tytään toimimaan paremmin 
alueellisesti. Yhdistyksen tavoit-
teena on saada vähintään kol-
me valtuustopaikkaa Pyhäjoella 
ensi kevään kuntavaaleissa. Eh-
dokashankinta on parhaillaan 
käynnissä.

Pyhäjoen Perussuomalaiset

Kuvassa hallituksen jäsen Topi Kortelainen, taloudenhoitaja 
Virva Romo, puheenjohtaja Vuokko Hämäläinen, sihteeri 
Anniina Hyvärinen ja hallituksen jäsen Jesse Jääskeläinen. 
Kuvasta puuttuu hallituksen varapuheenjohtaja Ari Kulta-
la, toinen varapuheenjohtaja Risto Pirinen sekä hallituksen 
jäsenet Airi Pulkkinen ja Pauli Kainulainen.

Yhdistyksen perustajajäsenet Jyrki Takala (1. vas.), Jorma 
Romppanen (2. vas.) ja Kaija-Leena Kallio (1. oik.). Perussuo-
malaisten Pohjois-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja 
Ahti Moilanen (2. oik.) oli myös läsnä.

PS HENKILÖVALINTOJA

MICAEL WESTERHOLM jatkaa 
yksimielisesti Mustasaaren pe-
russuomalaisten puheenjoh-
tajana myös ensi vuonna. Wes-
terholmin lisäksi yhdistyksen 
syyskokouksessa valittiin halli-

tukseen Jussi Lammi, Erkki Kor-
pela ja Susanna Sariola. Perus-
suomalaisten Etelä-Pohjanmaan 
piirin hallitukseen Mustasaar-
ta valittiin edustamaan puheen-
johtaja Westerholm.

Kankaanpään Perussuomalaisille uusi toimitila
KANKAANPÄÄN Perussuoma-
laiset kokoontuivat kaupungin-
talolle pitämään koronan takia 
syyskuulle siirtynyttä kevätko-
koustaan. Sääntömääräisten 

asioiden lisäksi keskustelua he-
rätti Kankaanpään Perussuo-
malaisten uusi toimitila, jon-
ka viralliset avajaiset pidettiin 
myöhemmin syyskuussa torita-

pahtuman yhteydessä. Toimiti-
lan nimeksi päätettiin kokouk-
sessa yksimielisesti PerusPesä.

Kankaanpään Perussuomalaiset
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Koko Suomen puolue
MAASEUDUN Tulevaisuus 
uutisoi hiljattain keskustan 
olevan puolue, jonka suoma-
laiset näkivät ajavan parhai-
ten maaseudun asiaa. Tar-
kemmin asiaa tarkasteltaessa 
totuus otsikon alta paljastui 
kuitenkin nopeasti, sillä itse 
maaseudulla asuvat näkivät 
taas perussuomalaiset par-
haiten asioitaan puolustavana 
puolueena.

TUOSTA, että kaupunkilai-
set kehuvat keskustaa kelvok-
si maaseudun puolustajaksi, 
tulee mieleen vanha Spe-
den filmi, jossa Uuno Tur-
hapuro kehui, että häntäkin 
oli pyydetty kansanedustaja-
ehdokkaaksi – kommunistit 
pyysivät, kokoomuksen eh-
dokkaaksi.

KIITOSTEN ja haukkujen 
merkitys riippuu täysin siitä, 
mistä suunnasta ne tulevat. 
Kun media räksyttää, muut 
puolueet ovat apeina ja vir-
kamiehet tympääntyneitä, on 
perussuomalainen todennä-
köisesti hoitanut tehtävänsä 
hyvin. Jos taas muiden puo-
lueiden edustajat tulevat te-
kemään skeittaritervehdyksiä 
ja virkamiehet kiittelevät yh-
teistyöstä, on hyvä tuumata 
tarkemmin, ovatko hommat 
menneet aivan nappiin.

TOKI yhteistyötäkin tarvi-
taan, mutta näkökulmien ko-
vatkin törmäämiset kuuluvat 
olennaisena osana politiik-
kaan ja varsinkin perussuo-
malaisten ja muiden puo-
lueiden välillä käytävään 
vääntöön.

VARSINKIN vanhat puolu-
eet ovat unohtaneet sen, mikä 
signaali on kenenkin anta-
milla risuilla ja ruusuilla. Po-
litiikan kuvitellaan menevän 
mallikkaasti, kun Euroo-
pan neuvottelupöydissä kaik-
ki hymyilevät ja paiskaavat 
iloisesti kättä yhteistyöha-
luisille suomalaisille, joiden 
tavoitteena neuvotteluihin 
lähtiessä on se, että kaikki 
käy, kunhan saadaan sopimus 
kuin sopimus rustattua.

KAS kummaa, että tällä asen-
teella syntyy sopimuksia, 
joissa annetaan kuusi mil-
jardia ja saadaan vaihdos-
sa kolme takaisin, ja neuvot-
telukumppanien kiitosten 
sokaisemana hehkutetaan 

lopputulosta vielä menestyk-
senä.

KANSALAISTEN kritii-
kin taas ei enää valtaapitävi-
en mielestä nähdä kuuluvan 
osaksi poliittista prosessia 
ja se mielellään vaiennettai-
siin erilaisella ”vihapuheen” 
ja ”maalituksen” kieltäväl-
lä lainsäädännöllä. Varo vi-
hollisen kiitoksia ja kuuntele 
herkällä korvalla ystävän kri-
tiikkiä, siinä hyvä ohje, jolla 
pääsee pitkälle.

MAASEUDUN Tulevaisuu-
den kyselyn tulos ei yllätä, 
sillä puolue on kyselytutki-
muksissa yleisestikin suo-
situin puolue maaseudulla. 
Perussuomalaiset on ainoa 
puolue, joka on johdonmu-
kaisesti vastustanut liikkumi-
sen ja asumisen kustannuk-
sia lisääviä viherveroja sekä 
puolustanut suomalaisia työ-
paikkoja epärealistisen kun-
nianhimoiselta ilmastopoli-
tiikalta.

HYVÄNÄ käytännön esi-
merkkinä kannatuksesta käy 
hiljattain tehty puoluejohdon 
kiertue Urho Kekkosen koti-
maakuntaan Kainuuseen, jos-
sa piskuisen Suomussalmen 
tori oli täynnä Jussi Halla-
ahoa kuuntelemaan tullutta 
väkeä hyisenä lauantaiaamu-
na. Keskustan tuolloinen pu-
heenjohtaja Katri Kulmuni 
oli ollut samaisella torilla pa-
ria viikkoa aiemmin ja kuu-
lijoita oli ollut paikalla väite-
tysti kolme.
 
PERUSSUOMALAISET on 
puoluekentän kummajainen, 
jonka alle perustetaan uusia 
paikallisyhdistyksiä. Muuta-
mat pienet muuttotappiokun-
nat, joissa ei ole vielä aktii-
vista puolueen yhdistystä, 
vaativat kuitenkin vielä työtä 
kuntavaalien ehdokaslistojen 
keräämisessä. Isossa roolissa 
ovat piirijärjestöt ja seudun 
paikallisyhdistykset, joiden 
on hyvä tehdä ristiretkiä kun-
tiin, joissa toiminta on vasta 
käynnistymässä.

MAASEUDUN väki luottaa 
meihin. Kannatus on vank-
ka kautta maan. Suomalaiset 
haluavat muutosta niin maa-
kunnissa kuin kasvukeskuk-
sissa – kerätään ehdokaslistat 
kokoon ja ollaan tuon luotta-
muksen arvoisia!

■  KOLUMNI

SIMO GRÖNROOS
PERUSSUOMALAISTEN 
PUOLUESIHTEERI

Markku Pöyry

Neljäkymmentä vuotta Pertunmaan kunnanval-
tuustossa istunut Markku Pöyry joutui melkoisen 
ryöpytyksen kohteeksi, kun kunnan koko tarkastus-
lautakunta erotettiin viime vuonna epäillyn tieto-
vuodon vuoksi. Itä-Suomen hallinto-oikeus kumosi 
kesäkuussa päätöksen tarkastuslautakunnan erot-
tamisesta mielivaltaisena.

”Tällaista ryöpytystä en 
ole kokenut vielä koskaan”

JUTTU sai alkunsa jo vuo-
den 2018 puolella, kun Per-
tunmaan tarkastuslautakun-
nan puheenjohtaja Risto 
Salminen (kesk.) sai erään 
työntekijän kanssa käydyn 
keskustelun kautta kuul-
la, että kyseisen työntekijän 
kertomaa olisi kantautunut 
tämän esimiehen, tekni-
sen johtajan Matti Ratilai-
sen korviin. Epäily tietojen 
vuotamisesta kohdistui tar-
kastuslautakunnan jäseneen 
Markku Pöyryyn (ps.).

- Työntekijä oli mennyt 
kertomaan tarkastuslau-
takunnan puheenjohtajal-
le, että minä olisin puhunut 
hänen asioistaan teknisel-
le johtajalle, mikä ei pidä al-
kuunkaan paikkaansa. Mi-
nulla ei näiden kahden 
miehen välisiin riitoihin 
ole osaa eikä arpaa. Nythän 
myös tekninen johtaja on 
erotettu, ja sekin asia on nyt 
hallinto-oikeuden puitava-
na. Pertunmaan kunta jou-
tuu myös korvaamaan kaikki 
oikeudenkäyntikuluni, Pöy-
ry kertoo.

Pöyry painostettiin 
eroamaan

Tarkastuslautakunnan pu-
heenjohtaja päätti kuiten-
kin uskoa työntekijän pu-
heet ja vaati kovasanaisesti 
Pöyryä eroamaan tarkastus-
lautakunnasta. Pöyryn mu-
kaan puheenjohtaja Salmi-
nen huusi ja haukkui hänet 
niin pahasti, että hän suostui 
painostuksen alla eroamaan, 
vaikka kiistikin väitteen tie-
tojen vuotamisesta.

- Minuun kohdistui aivan 
mahdoton poliittinen paine, 
kun puheenjohtaja huusi ja 
haukkui ja vaati minua eroa-
maan. Sanoin sitten, että ei-
hän siinä mitään, pannaan 
nimi lappuun, Pöyry muiste-
lee nöyryyttävää tilannetta.

Näyttöä asiasta 
ei ollut kellään

Pöyryn eroaminen ei kui-
tenkaan riittänyt, koska yhtä 
jäsentä ei voi erottaa tar-
kastuslautakunnasta. Niin-
pä osa kunnanvaltuutetuis-
ta teki aloitteen tilapäisen 
valiokunnan perustamisesta 
koko tarkastuslautakunnan 
erottamiseksi tehtävästään 
luottamuspulan takia. Kun 
valtuusto oli erottanut tar-
kastuslautakunnan, se valit-
si siihen uudet jäsenet, jotka 

Pöyryä lukuun ottamatta oli-
vat pitkälti samat kuin edel-
lisessäkin kokoonpanossa. 
Pöyry teki asiasta valituk-
sen Itä-Suomen hallinto-oi-
keuteen.

- Minkäänlaista näyttöä 
luottamuspulasta ei ollut 
kellään. Tällaisilla vippas-
konsteilla yrittivät saada mi-
nut syytettyjen penkille ja 
savustettua ulos valtuustos-
ta. Neljäkymmentä vuotta 
olen ollut valtuutettuna Per-
tunmaalla ja aion vieläkin 
mennä, jos vain kuntalaiset 
haluavat. Tällaisen poliitti-
sen ryöpytyksen kohteeksi 
en ole koskaan ennen joutu-
nut, Pöyry ihmettelee.

Erottamisen 
perusteena 
lehtiartikkeli

Kuntalain mukaan luot-
tamushenkilön erottami-
nen kesken toimikauden voi 
perustua poliittiseen har-
kintaan, minkä vuoksi lais-
sa ei ole säädetty erottamis-
perusteista. Erottaminen 
ei kuitenkaan saa olla mie-
livaltainen. Pöyryn hallin-
to-oikeuteen tekemässä va-
lituksessa kerrotaan muun 
muassa tilapäisen valio-
kunnan pöytäkirjasta il-
menevän, että oletus Pöy-
ryn syyllisyydestä perustuu 
Länsi-Savo -nimisessä sano-
malehdessä 9.1.2019 ilmes-
tyneeseen lehtiartikkeliin 
”Tarkastuslautakunta menee 
vaihtoon Pertunmaalla”.

Kyseisessä lehtiartikkelis-
sa yleisesti kirjoitetaan, että 
yhden lautakunnan jäsenen 
otaksutaan luovuttaneen 
luottamuksellista tietoa lau-
takunnan ulkopuoliselle ta-
holle. Artikkelissa haasta-
tellaan myös Pöyryä, joka 
kiistää väitteen, jonka mu-
kaan hän olisi vuotanut tie-
toja. Artikkelissa ei suoraan 
väitetä sen enempää Pöyryn 
kuin kenenkään muunkaan 
vuotaneen tietoja ulkopuo-
lisille, eikä lehtikirjoituksia 
muutenkaan voida pitää to-
disteena kenenkään syylli-
syydestä. 

Erikoisena voidaan pitää 
sitäkin, että tarkastuslauta-
kunnan erottamista koske-
va asia tuli vireille Pertun-
maan kunnanhallituksen 
kokouksessa 17.12.2018, jol-
loin luottamuspulan perus-
teeksi mainittu sanomaleh-
tiartikkeli ei ollut vielä edes 
ilmestynyt.

Poliittinen ajojahti

Markku Pöyry arvelee, että 
todellinen syy erottamisju-
pakan taustalla oli keskus-
tan ja kokoomuksen häneen 
kohdistama ajojahti hanka-
laksi koetun henkilön rai-
vaamiseksi pois tieltä. Pöyry 
on tarkastuslautakunnassa 
toimiessaan pyrkinyt otta-
maan asioista selvää ja edis-
tämään kuntalaisten asioita.

- Sitä varten tarkastuslau-
takunta on, että asioista ote-
taan selvää. Lautakunnassa 
on muutama aika kokema-
ton jäsen. Pikkuisen pitäi-
si olla asioista perillä, kun 
siihen lautakuntaan lähtee. 
Näin minut yritettiin pelata 
pihalle, jotta saataisiin joku 
suutuppumies siihen tilalle. 
Olen saanut melkoisesti kär-
siä tämän asian takia, enkä 
paljon ole uskaltanut kylillä 
naamaani näyttää. Nyt voin 
taas kävellä rinta pystyssä, 
Pöyry toteaa.

40 vuotta 
valtuustossa

Neljäkymmentä vuotta 
kestäneen poliittisen uran-
sa aikana Markku Pöyry on 
ehtinyt olla mukana kaikis-
sa Pertunmaan lautakunnis-
sa, kunnanhallituksessa sekä 
-valtuustossa ja muutamis-
sa maakunnallisissakin luot-
tamustehtävissä. Hän on 
päässyt läpi kaikissa vaaleis-
sa hyvillä äänimäärillä teke-
mällä kovaa vaalityötä vaa-
lista vaaliin.

- SMP:n ajoista saakka olen 
ollut mukana ja perussuo-
malaisiin liityin heti, kun 
SMP meni vararikkoon. 
Missään muussa puoluees-
sa en ole ollut koskaan. Jos 
ehdokashankinnoissa onnis-
tutaan, saadaan hyvä tulos 
näissäkin vaaleissa. Kaikki 
vaalityö ei saa kaatua yhden 
ihmisen niskaan ja myös jal-
katyötä tarvitaan, pelkkä tie-
tokoneen ääressä istumi-
nen ei riitä. Gallupit ainakin 
näyttävät hyviltä keskus-
taankin verrattuna, Pöyry 
sanoo.

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVA PS ARKISTO

Hallinto-oikeus kumosi tarkastuslautakunnan erottamisen Pertunmaalla
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KOUVOLA
Kouvolan Seudun Perussuo-
malaiset ry:n sääntömääräinen 
syyskokous pidetään tiistaina 
29.9. klo 17 Kuusankoskitalossa, 
kokoustila Hirvelässä, Kymen-
laaksonkatu 1, Kouvola. Käsi-
tellään sääntömääräiset asiat ja 
kuntavaalit 2021, teemat ja eh-
dokasasiat. Kokouksen koolle-
kutsujana hallitus. Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa!

KAARINA, SAUVO, 
PARAINEN JA KEMIÖ
Kaarinan Seudun Perussuoma-
laiset ry:n yhdistetty sääntö-
määräinen kevät- ja syyskokous 
pidetään perjantaina 2.10. klo 
18 Kaarina-salissa, Lautakun-
nankatu 1, Kaarina. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Koko-
uksen koollekutsujana hallitus. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

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

IMATRA
Kymen piirin syyskokouksen 
yhteydessä järjestetään Imat-
ran Koskenpartaalla kaikille 
avoin telttatapahtuma lauantai-
na 3.10. klo 9-11. Paikalla kan-
sanedustajat Jani Mäkelä sekä 
Sheikki Laakso. Tarjolla mehua, 
keksejä sekä aatteen paloa! 

VANTAA
Tervetuloa Tikkurilan Maa-
laismarkkinoille Peltolantoril-
le lauantaina 3.10. klo 10-14 
tapaamaan Vantaan Perussuo-
malaisten vaikuttajia sekä ak-
tiiveja! 

HOLLOLA
Hollolan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen yhdistet-
ty kevät- ja syyskokous pide-
tään lauantaina 3.10. klo 12 Ku-
tajoenniemen metsästysseuran 
majalla, Kuresuontie 96, Hollo-
la. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsuja-
na hallitus. Kokouksen jälkeen 
vapaata keskustelua mm. kun-
tavaaleista. Kahvitarjoilu. Ter-
vetuloa!

HARJAVALTA
Harjavallan Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen yhdis-
tetty kevät- ja syyskokous pi-
detään lauantaina 3.10. klo 16 
Proffantalolla, Satalinnantie 63, 
Harjavalta. Käsitellään sääntö-
määräiset kevät- ja syyskokous-
asiat. Kokousten koollekutsuja-
na hallitus. Kokousten jälkeen 
illanviettoa. Tervetuloa.

HÄMEENLINNA
Kanta-Hämeen Perussuoma-
laiset ry:n kevät- ja syyskoko-
us pidetään sunnuntaina 4.10. 
klo 14 Kantolan toimistollam-

PS KOKOUKSET & TAPAHTUMAT
Rautalammilla Kalevan kokous-
tiloissa. Käsitellään sääntömää-
räiset asiat. Kokouksen koolle-
kutsujana hallitus. Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa!

SALO
Salon seudun Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen kevät-
kokous pidetään sunnuntaina 
4.10. klo 17 Salon kaupunginta-
lon valtuustosalissa. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Koko-
uksen koollekutsujana hallitus. 
Tervetuloa!

AURA
Auran Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevät/syysko-
kous pidetään tiistaina 6.10. klo 
18 Auran ABC:n kabinetissa, Val-
tatie 36. Käsitellään sääntömää-
räiset asiat. Kokouksen koolle-
kutsujana hallitus. Tervetuloa!

ASKOLA
Askola-Myrskylä-Pukkilan Pe-
russuomalaisten toritapahtuma 
lauantaina 10.10. klo 10-12 As-
kolan Salella, Terveystie 2. Ter-
vetuloa tapaamaan perussuo-
malaisia.

KUOPIO
Pohjois-Savon Perusnaiset ja 
Kuopion Seudun Perussuoma-
laiset Kuopion torilla lauantai-
na 10.10.2020 klo 10-13. Muka-
na myös kansanedustajat Kike 
Elomaa ja Minna Reijonen. Ter-
vetuloa!

VANTAA
Vantaan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkoko-
us pidetään lauantaina 10.10. 
klo 11 Tikkurilan lukion luokas-
sa 1.034, Niskavuori. Käsitellään 
ainakin sääntömääräiset asi-
at. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Kokous on avoin kaikil-
le Vantaan paikallisyhdistyksen 
jäsenille. Pullakahvitauko n. klo 
13.05-13.30. Tervetuloa!

VAALA
Vaalan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous 
pidetään lauantaina 10.10. klo 
13 Vaalan kunnan valtuustosa-
lissa, Vaalantie 14. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Koko-
uksen koollekutsujana hallitus. 
Tervetuloa!

VANTAA
Vantaan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous 
pidetään lauantaina 10.10. n. 
klo 13.35 Tikkurilan lukion luo-
kassa 1.034, Niskavuori. Käsitel-
lään ainakin sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsuja-
na hallitus. Kokous on avoin kai-
kille Vantaan paikallisyhdistyk-
sen jäsenille. Tervetuloa!

ASIKKALA
Asikkalan Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen kevät- ja 
syyskokous pidetään lauantai-
na 10.10. klo 14 Vääksyn Olk-
karilla, Vääksyntie 4, Asikkala. 
Käsitellään sääntömääräiset asi-
at. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Kahvitarjoilu. Tervetu-
loa mukaan ja ilmoittautumaan 
vaikka ehdokkaaksi kuntavaa-

me, Vanajantie 5, Hämeenlin-
na. Käsitellään kevätkokouksen 
sääntömääräiset asiat ja välittö-
mästi perään sääntömääräiset 
syyskokouksen asiat. Aluksi ko-
kouksen esityslistalla on myös 
sääntömuutos. Hallitus esittää 
muutosta tilintarkastajasta sekä 
yhdistyksen nimen muuttamis-
ta muotoon Hämeenlinnan Pe-
russuomalaiset ry. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Voi-
massa oleva jäsenkortti ja kas-
vomaski mukaan. Tervetuloa!

MIKKELI
Eläkeläisfoorumin uusinta Mik-
kelissä sunnuntaina 4.10. klo 
10-13 Eväsherkussa kauppakes-
kus Stellassa. Kansanedustaja 
Arja Juvonen tulossa paikalle.

KOTKA
Kotkan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous 
ja syyskokous pidetään sunnun-
taina 4.10. klo 14 Kotkan kau-
pungintalolla, Kustaankatu 2, 
Kotka. Käsitellään sääntömää-
räiset asiat sekä muut hallituk-
sen kevät- ja syyskokoukselle 
valmistelemat asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Käyn-
ti kaupungintalolle takaovesta. 
Tervetuloa.

RAAHE
Raahen Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkoko-
us pidetään sunnuntaina 4.10. 
klo 14 ja sääntömääräinen syys-
kokous klo 14.30 teknisessä 
palvelukeskuksessa, Ruskatie 
1, Pattijoki. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Terve-
tuloa!

RANTASALMI
Rantasalmen Perussuomalai-
set ry:n sääntömääräiset ke-
vät- ja syyskokoukset pidetään 
sunnuntaina 4.10. klo 14 Hotel-
li Rinssi-Everstissä, Ohitustie 5, 
Rantasalmi. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Kahvi-
tarjoilu. Tervetuloa!

KIIMINKI
Kiimingin Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen kevät- 
ja syyskokous pidetään sun-
nuntaina 4.10. klo 15 Hannuk-
sen kylätalolla, Loukkojärventie 
4, Kiiminki. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Terve-
tuloa.

LIETO
Liedon Perussuomalaiset ry:n 
yhdistetty sääntömääräinen 
kevät- ja syyskokous pidetään 
sunnuntaina 4.10. klo 17.30 Lie-
don kunnantalolla. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Koko-
uksen koollekutsujana hallitus. 
Tervetuloa vaikuttamaan!

SISÄ-SAVO
Sisä-Savon Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen yhdistet-
ty kevät- ja syyskokous pide-
tään sunnuntaina 4.10 klo 16 

leihin!

SALO
Salon seudun Perussuomalai-
set ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään sunnuntaina 
11.10. klo 17 Salon kaupun-
gintalon valtuustosalissa. Käsi-
tellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana hal-
litus. Tervetuloa!

MIKKELI
Mikkelin Seudun Perussuoma-
laisten toritelttatapahtuma Mik-
kelin Mikkomarkkinoilla tiistai-
na ja keskiviikkona 13.-14.10. 
klo 9-17 Maaherrankadulla/kä-
velykadulla.

VALKEAKOSKI
Valkeakosken Perussuomalaiset 
ry:n kevät- ja syyskokous pide-
tään torstaina 15.10. klo 17 lii-
kuntahallin kokoushuoneessa, 
Apiankatu 7. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Terve-
tuloa.

HUITTINEN
Huittisten Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen kevät- ja 
syyskokous pidetään perjan-
taina 16.10. klo 18 Matkahuol-
lon Kahvilan kabinetissa, Risto 
Rytin katu 42, Huittinen. Käsi-
tellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana hal-
litus. Tervetuloa kaikki yhdistyk-
sen jäsenet.

LOHJA
Lohjan Perussuomalaisia tavat-
tavissa Lohjan Suurmarkkinoilla 
lauantaina 17.10. klo 10-13 Loh-
jan torilla.

ORIMATTILA
Orimattilan Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen kevät- ja 
syyskokous pidetään lauantai-
na 17.10. klo 11 Kulttuuritalol-
la (2. krs), Lahdentie 65, Orimat-
tila. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsu-
jana hallitus. Kahvitarjoilu. Ter-
vetuloa!

HYVINKÄÄ
Hyvinkään Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syysko-
kous pidetään lauantaina 17.10. 
klo 14 JHL:n kokoustilassa, Ku-
tomokatu 5 H, Hyvinkää. Sa-
massa yhteydessä pidetään 
myös koronan vuoksi siirretty 
kevätkokous. Käsitellään kevät- 
ja syyskokouksen sääntömää-
räiset asiat. Kokouksen koolle-
kutsujana hallitus. Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa!

JOENSUU
Joensuun Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen yhdis-
tetty kevät- ja syyskokous pi-
detään lauantaina 24.10. klo 
12 piiritoimistolla, Niskakatu 2 
K 1, Joensuu. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Terve-
tuloa!

SATAKUNNAN PERUSNAISET
Satakunnan Perusnaiset ry:n 
sääntömääräinen kevät-/syys-
kokous pidetään sunnuntai-

na 25.10. klo 11 Viinitila Meg-
galassa, Venesjärventie 1005, 
Venesjärvi. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Lähtö 
Porista klo 10, Satakunnankatu 
33. Tervetuloa!
 
NAKKILA
Nakkilan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään sunnuntaina 25.10. 
klo 18 Eräpirtillä, Papintie 271, 
Nakkila. Käsitellään sääntömää-
räiset asiat. Kokouksen koolle-
kutsujana hallitus. Tervetuloa!
 
LAHTI
Lahden Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen yhdistet-
ty kevät- ja syyskokous pide-
tään keskiviikkona 28.10. klo 
18 Ravintola Wanhassa Her-
rassa Metelinmäki-kabinetis-
sa, Laaksokatu 17. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Koko-
uksen koollekutsujana hallitus. 
Tervetuloa!

RIIHIMÄKI
Riihimäen Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen kevät- ja 
syyskokous pidetään lauantai-
na 31.10. klo 14 Kiskon majal-
la, Hiihtomajantie 105, Riihimä-
ki. Käsitellään sääntömääräiset 
sekä hallituksen valmistelemat 
muut asiat. Kokouksen koolle-
kutsujana hallitus. Ilmoittautu-
miset ja tiedustelut: jasenyys-
asiat@gmail.com. Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa!

KYMI
Perussuomalaisten Kymen pii-
ri ry:n sääntömääräinen syysko-
kous pidetään lauantaina 3.10. 
klo 13 Imatran kylpylässä (koko-
ustila Ukonniemi), Purjekuja 2, 
Imatra. Käsitellään sääntömää-
räiset asiat. Kokouksen koolle-
kutsujana piirihallitus. Telttata-
pahtuma Imatran kävelykadulla 
(Koskenparras) klo 9-11 ja hal-
litus kokoontuu klo 11.30 ko-
koustila Ukonniemeen Imatran 
kylpylässä. Ruokailu klo 12-13. 
Syyskokous alkaa klo 13. Terve-
tuloa!

KESKI-SUOMI
Perussuomalaisten Keski-Suo-
men piiri ry:n sääntömääräinen 
kevätkokous pidetään sunnun-
taina 4.10. klo 14 Kartanokieva-
rissa, Saarijärventie 434, Hieta-
ma. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsuja-
na piirihallitus. Tervetuloa!

KAINUU
Perussuomalaisten Kainuun pii-
ri ry:n sääntömääräinen kevät-
kokous pidetään sunnuntaina 
4.10. klo 14 Kontiomäen Neste-
asemalla, Vitostie 2, Kontiomä-
ki. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsu-
jana piirihallitus. Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa!

PS PIIRIT

Kokousilmoitukset 
lähetetään osoitteella:
tapahtumat@
perussuomalaiset.fi

mailto:jasenyys-asiat@gmail.com
mailto:jasenyys-asiat@gmail.com
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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

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

Turun kouluilla edessä vaaran vuodet – 
vielä koronan jälkeenkin
KOULUTYÖ on alkanut Turun 
lukioissa, peruskoulussa ja esi-
opetuksessa lähiopetuksena 
12. elokuuta. Kiitos perheille ja 
opettajille kevään ensimmäisen 
korona-aallon aikaisesta etä-
opetusjaksosta selviämisestä. 
Väistötila- ja sisäilmaongelmi-
en kanssa tulee kuitenkin riittä-
mään töitä vielä pitkään koro-
nan jälkeenkin.

Yhteensä 1 500 turkulais-
ta koululaista ja opiskelijaa on 
aloittanut kouluvuotensa väis-
tötiloissa. Vaikka Turussa on 
laadittu koulu- ja päiväkoti-
kohteille kymmenen vuoden in-
vestointisuunnitelma, ongelmia 
aiheuttavat edelleen odotta-
mattomat yllätykset sekä sovel-
tuvien väistötilojen puute.

Kiinteistöhuollon ja rakennus-
valvonnan laiminlyönnit sekä 
yleinen välinpitämättömyys ai-
heuttavat kaupungille arviolta 
n. 10 miljoonan vuotuisen lisä-
laskun. Tilaongelmat ovat suuri 
haaste, johon sivistystoimialal-
la on vuokralaisena valitettavan 
vähän vaikutusmahdollisuuksia.

Edessä oleva oppivelvollisuu-
den laajentaminen on tuomas-
sa toisen asteen opetukseen 

omat lisähaasteensa nykyi-
sessä koronatilanteessa, jos-
sa toimitaan jo muutenkin vain 
askeleen päässä poikkeusjärjes-
telyistä. Lisäksi syksyllä 2021 on 
edessä lukion uuden opetus-
suunnitelman sisäänajo.

Käytännössä lukioissa eletään 
siis muutama vuosi kahden 
päällekkäisen opetussuunni-
telman kanssa. Viesti toimialal-
ta on se, että “haasteiden” sijaan 
edessä on tällä kertaa todelli-
sia ongelmia. Hallituksen tulisi 
huomioida tilanne ja vähintään-
kin lykätä oppivelvollisuusuu-
distusta siihen saakka, kunnes 
kouluissa voidaan palata nor-
maalioloihin.

Myös monikulttuurisuus-
ajattelun ja väärän maahan-
muuttopolitiikan aiheuttamat 
ongelmat näkyvät Turun kou-
lumaailmassa yhä vahvemmin. 
Varissuon koulussa lähes 90 
prosenttia oppilaista puhuu äi-
dinkielenään muuta kuin suo-
mea. Myös Lausteella ulkomaa-
laistaustaisen väestön osuus on 
jo ajat sitten ylittänyt 20 pro-
sentin rajan.

Lapset eivät opi kouluissa suo-
mea, jos vertaisoppiminen jää 

pois. Maahanmuuton suhteen 
turkulaisilla on kuntavaaleissa 
valittavanaan tasan kaksi vaih-
toehtoa: perussuomalaisten lin-
ja, tai kaikkien muiden ryhmien 
vihervasemmistolainen linja.

Eräs Turun kaupungin strate-
gian päämääristä on alueellisen 
eriytymisen ja syrjäytymisen 
ehkäisy. Vaikka oppilasainek-
sen sekoittamista perustellaan-
kin segregaation ehkäisemisel-
lä, taustalla vaikuttaa olevan 
myös päättäjien halu siirtää pe-
rusopetusta yhä isompiin yksi-
köihin.

Oppilasaineksen sekoitta-
minen näyttäisi olevan monil-
le pelkkä tekosyy, jonka varjol-
la lähikouluja voidaan ajaa alas 
entisestään. Kouluverkon kar-
siminen ja niin sanottu sosiaa-
linen sekoittaminen eivät rat-
kaise mitään, jos vieraskielisten 
määrän annetaan samalla nous-
ta jatkuvasti.

Kai Sorto (ps.)
Turun kasvatus- ja 
opetuslautakunta

Pörssirealismia
OTSIKOISSA esillä ollutta 
UPM:n Kaipolan tehtaan sulke-
mista paheksutaan yleisesti. Ei 
hyväksytä sitä, että kannattava 
tehdas suljetaan. Sulkemista pi-
detään jopa epäisänmaallisena. 
Onhan se sitäkin, tavallaan. 

UPM perustettiin vuonna 
1996, kun kuusi suomalaista 
metsäyhtiötä yhdistyi saman ni-
men alle ja listautui Helsingin 
pörssiin.  Tällä hetkellä yhtiöllä 
on osakkeenomistajia 32:ssa eri 
maassa. UPM:n osakkeista suu-
rimman siivun, n. 31 %, omistaa 
Skandinaviska Enskilda Banken. 
Nordean hallussa on 29,9 %. 
Kun vuoden 2016 tietojen no-
jalla valtaosa omistuksista, 
n. 67 %, on hallintarekistereissä, 
niin pitää kysyä, missä se isän-
maallisuus oli silloin, kun met-
säteollisuutta myytiin ulos.

Jos tänä päivänä tutkaillaan 
Suomessa toimivia suuryrityk-
siä, niin harvassa ovat ne firmat, 
jotka ovat täysin kotimaises-
sa omistuksessa. Pois on myyty 
kemianteollisuus, terästehtaat, 
sähköyhtiöitä ja paljon muuta. 
Tuosta kansainvälisyydestä seu-
raa kapitalismin kiro. Kun tuo-
tantoa on enemmän kuin ky-
syntää, niin leikataan.

Ja luonnollisesti se helpoim-
malla suljettava. Tällä kertaa 
Kaipolan tehdas.

Pitää siis mennä yhdeksän-
kymmentäluvun puolelle, kun 

aletaan hakea syitä ja seurauk-
sia suomalaisen teollisuuden 
ongelmille ja siitä seuranneel-
le työllisyyden heikkenemiselle 
ja epävarmuudelle. Ja keitähän 
tuolloin istui asioista päättä-
mässä?

Olen asiaa miettinyt vuosi-
en varrella kaikenlaista nähty-
äni. Se suuri ja mahtava sosi-
alistinen teollisuusjätti kaatui 
omaan mahdottomuuteen-
sa vuonna 1990. Järjestelmä oli 
vailla kannustavaa palkitsemis-
ta: teit työsi hyvin tai huonos-
ti tai vaikkapa hyvin huonosti, 
sait saman palkan. Ei siis hyvä 
järjestelmä.

Kova kapitalismi taas mittaa 
kaiken rahana ja nimenomaan 
voittona omistajille. Seuraukse-
na alipalkkaus, työntekijöiden 
ryöstöhyödynnys ja kurjuus, 
tässäkin. Ei hyvä tämäkään.

Ei tarvita kovaa sosialismia 
eikä kovaa kansainvälistä kapi-
talismia vaan suomalaista yrit-
täjyyttä suomalaisella inhimil-
lisyydellä. Yrittäjän tulee saada 
palkkionsa riskeistä kuten työn-
tekijänkin palkkansa työstään ja 
osaamisestaan.

Tänä päivänä, laajemmin kat-
soen, näyttäisi siltä, että mitä 
suurempi yritys, valtio tai järjes-
telmä, sitä heikommassa ase-
massa ihminen on.

 
Arvo Latomaa (ps.)

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

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

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

Jäsenasiat • Puh: 040 631 7099
jasenasiat@perussuomalaiset.fi

PIIRIEN PUHEENJOHTAJAT

ETELÄ-POHJANMAA 
Anne Matokangas • Puh: 044 531 5028
annematokangas@gmail.com
ETELÄ-SAVO 
Pekka Laitinen  • Puh: 050 528 2810
nll.raksa05@gmail.com
HELSINKI
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 • Miko Bergbom
Puh: +358 44 206 9164
miko.bergbom@gmail.com

Pääsihteeri • Santeri Eskola
Puh: +358 50 431 6899
psnuoriso@gmail.com 
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  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)

  EDUSKUNTARYHMÄ

Sanna Antikainen   (09) 432 3063
Juho Eerola  (09) 432 3013
Ritva Elomaa  (09) 432 3022
Jussi Halla-aho  
Petri Huru 
Olli Immonen  (09) 432 3049

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

Sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

 PERUSSUOMALAISTEN RYHMÄKANSLIA

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

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

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

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

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

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

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

Kansainvälisten asiain sihteeri Tuulia Tiihonen
Puh: 050-326 2227  •  tuulia.tiihonen@eduskunta.fi
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