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Suomalaisten
turvallisuus ja
hyvinvointi
etusijalle.

Puoluesihteeri Grönroosin neuvot kuntavaaleihin:

Simo Grönroos toivoo,
että Suomen kunnat täyttyvät perussuomalaisista
päättäjistä.

Näin otetaan Suomi takaisin
Valmistautuminen kuntavaaleihin on jo kovassa vauhdissa ja
paikallisyhdistykset ympäri maata täydessä työn touhussa
ehdokkaiden hankkimiseksi. Puoluesihteeri Simo Grönroos
neuvoo paikallisyhdistyksiä ja ehdokkaita ehdokashankinnassa ja vaaliohjelman rakentamisessa.
VAALEIHIN valmistautuminen paikallisosastoissa lähtee yleensä käyntiin ottamalla ensin yhteyttä paikallisiin yhdistysten jäseniin ja alueella
asuviin perussuomalaisiin ja kartoittamalla heidän kiinnostustaan lähteä
ehdokkaaksi kuntavaaleihin. Yhdistykset myös järjestävät erilaisia tapahtumia, joissa tavataan kansalaisia,
kerrotaan perussuomalaista sanomaa
ja kuunnellaan kansalaisten mielipiteitä. Samalla kiinnostuneilla on mahdollisuus lähteä mukaan toimintaan
ja ehdokkaaksikin.
- Myös puolueen verkkosivujen
kautta voivat ihmiset helposti ilmoittaa kiinnostuksensa. Sitä kautta ehdokkuudesta kiinnostuneiden tiedot
lähetetään paikallisyhdistyksille, jotka nopeaan tahtiin käsittelevät ne ja
haastattelevat kiinnostuneita, mainitsee puoluesihteeri Simo Grönroos.

Asiat tärkeysjärjestykseen
Kesän aikana puolueen jäsenillä oli
mahdollisuus esittää ajatuksiaan kuntavaaliohjelman suhteen. Näiden ajatusten pohjalta ollaan parhaillaan
valmistelemassa puolueen kuntavaaliohjelmaa, joka julkaistaan alkuvuo-

desta. Paikallisyhdistykset voivat alkaa jo nyt valmistella omia paikallisia
kuntavaaliohjelmiaan, joissa paikalliset teemat varmasti nousevat vahvasti esiin.
- Suomessa on 300 kuntaa, jotka
poikkeavat toisistaan paljon, mutta
perusteemat ja asioiden laittaminen
tärkeysjärjestykseen nousevat varmasti myös paikallisissa ohjelmissa
esiin. Kun on edessä kovat taloudelliset ajat, on entistä tärkeämpää, että
julkiset varat laitetaan suomalaisten
hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseen ja kaikesta turhasta ja haitallisesta karsitaan, Grönroos sanoo.

Lisää ei kannata luvata
Kun lähtee laatimaan omaa paikallista kuntavaaliohjelmaa, kannattaa
tutustua ensin aikaisempiin paikallisiin ja valtakunnallisiin kuntavaaliohjelmiin ja ottaa niistä käyttökelpoisia
ajatuksia ja ideoita uuden ohjelman
tueksi. Ajankohtaisia kuntakohtaisia
teemoja on hyvä nostaa esiin, samoin
puolueen valtakunnallisesti ajamia
asioita. Tärkein asia on suomalaisten
hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen, jota soveltamalla paikalli-

Pohjimmiltaan
kuntapäättäjät
tarvitsevat lähinnä
vain tervettä maalaisjärkeä ja suoraa
selkää.
siin oloihin myös vaaliohjelma muotoutuu.
- Tässä vaiheessa ei hirveästi voi
lähteä lisää lupaamaan, kun taloudellinen tilanne on todella vakava. Asiat on asetettava tärkeysjärjestykseen
ja esitettävä konkreettisesti, minkälaisia haitallisia asioita pyritään torjumaan. Esimerkiksi haittamaahanmuuton kuluista leikkaaminen, liian
kunnianhimoisen ilmastopolitiikan
kulujen vähentäminen ja epätarkoituksenmukaiset investoinnit ovat asioita, joista voidaan lähteä vähentämään kuluja, Grönroos kertoo.

Tarvitaan vain maalaisjärkeä
ja suoraa selkää
Uusia ihmisiä kannattaa rohkaista lähtemään ehdolle muistuttamalla heitä siitä, ettei kenenkään tarvitse
olla valtuustossa yksin. Paikkakunnan vanhat tekijät kyllä auttavat ja
kertovat, miten kunnanvaltuustoissa
toimitaan. Pohjimmiltaan kuntapäät-

täjätkin tarvitsevat lähinnä vain tervettä maalaisjärkeä ja suoraa selkää.
Niiden kanssa pääsee jo pitkälle.
- Puolue on julkaissut oppaita kuntavaaleja ja järjestötoimintaa varten.
Niitä on hyvä paikallisosastoissa käydä vanhojen ja uusien toimijoiden
kanssa läpi, toteaa Grönroos.

Otetaan Suomi takaisin
Valittujen teemojen esiintuomiseen
löytyy monenlaisia tapoja. Esimerkiksi internet on oiva väylä levittää sanomaansa, paikallisiin lehtiin voi tarjota mielipidekirjoituksia ja erilaisissa
puolueen tapahtumissa tapaa ihmisiä,
joiden kanssa juttelemalla saa ajettua
asiaansa eteenpäin. Myös arkielämässä ystävien ja tuttujen kanssa jutteleminen on tehokasta.
- Kenttää kiertäessä on ihmisten innostus puoluetta kohtaan ollut suuri,
samoin toive siitä, että saisimme aikaan muutosta kuntapolitiikkaan ja
maan politiikkaan. Meidän kaikkien
on tehtävä aktiivisesti työtä, jotta saisimme kerättyä ne 6 000 – 6 500 ehdokasta. Jos siinä onnistutaan, voidaan oikeasti ottaa keväällä kunnat
takaisin ja seuraavissa eduskuntavaaleissa nousta pääministeripuolueeksi ja ottaa koko Suomi takaisin, uskoo
Grönroos.
■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
KUVA PS ARKISTO
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Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Hallaaho on kiertänyt maata
kuuntelemassa kuntalaisten huolenaiheita.

Perussuomalaiset vetää kuntapäättäjiä muista puolueista:

”Ei yhtään enempää Turun ilmiötä enää!”
Perussuomalaisten kannatuksen kasvu ja suoraselkäinen politiikka vetävät imussaan kuntapäättäjiä
muista puolueista. Tulokkaita yhdistävät perinteisten arvojen ja työnteon arvostus sekä halu säilyttää
Suomen turvallisuus ja hyvinvointi.
VANHEMPANA konstaapelina Vaasassa toimiva kaupunginvaltuutettu Anne Rintamäki alkoi kypsyä keskustan
politiikkaan viimeistään
edellisten eduskuntavaalien jälkeen. Rintamäki vastusti kovasti keskustan päätöstä
lähteä vasemmistohallituksen
apupuolueeksi äänestystuloksen perusteella. Rintamäen
on muutenkin vaikea hyväksyä vasemmistopuolueiden tasapäistävää politiikkaa. Kritiikkiä häneltä saa myös viime
aikojen hallitusten harjoittama aluepolitiikka, jossa hajaasutusalueiden väki on jätetty
oman onnensa nojaan.
- Vaikka puheet ovat kauniita, poliittiset ratkaisut kuitenkin torppaavat kauniit ajatukset. Minun oli vähän pakko
tehdä tämä ratkaisu jo senkin
takia, että kuntavaalit tulevat
olemaan keskustalle aikamoinen suonenisku. Koska olin
ääniharava molemmissa aikaisemmissa vaaleissa, pelkäsin,
että tulisin ehkä nyt olemaan
se henkilö, joka ainoana menee keskustasta läpi. En halunnut olla se keskustan äänitorvi Vaasassa, koska saan
jatkuvasti kuulla, että mielipiteeni eivät ole keskustalaisia
vaan enemmän perussuomalaisia, Rintamäki kertoo.

Perinteiset arvot ja
sisäinen turvallisuus
Anne Rintamäki on kauhavalaisen maatalon tyttö, joka
muutti Vaasaan vuonna 1992
saatuaan sieltä töitä poliisina.
Vaasasta hän löysi itselleen
myös miehen, jonka rinnalla
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ajautui poliisitoimensa ohella yritystoimintaan miehensä
pyörittämän tapahtuma-areenan yhteydessä toimivan ravintolan pitäjänä. Hänellä on
neljä lasta. Kaupunginvaltuustossa hän on istunut vuodesta 2012 ja eduskuntavaaleissa
2019 hän sai 1 475 ääntä. Keskustasta hän erosi viime elokuussa ja haki saman tien perussuomalaisten jäsenyyttä.
- Nykyään suomalaista kulttuuria ollaan koko ajan ajamassa maan rakoon ja ollaan
niin valtavan globaaleja. Tietyt perinteiset arvot ovat minulle valtavan tärkeitä, ja olen
yrittänyt niihin kasvattaa lapsianikin. Ei voi olla niin, että
95-97 prosenttia kansasta joutuu antamaan periksi 3-5 prosentin edustamien asioiden
takia esimerkiksi vaikka lasten joulu- ja kevätjuhlissa.
Myös sisäinen turvallisuus on
minulle valtavan tärkeätä. En
halua yhtään ylimääräistä Turun ilmiötä tänne enää toista,
siinä oli aivan tarpeeksi oppirahoja maksettavaksi. Toivon
totisesti, että meillä otetaan
lusikka kauniiseen käteen ennen kuin tilanne on niin kuin
Ruotsissa, Rintamäki pohtii.

Perussuomalaisilla
on kannatusta ja
kantopintaa
Kaupunginvaltuutettu Henry Määttä Nurmeksesta erosi
kristillisdemokraateista lokakuussa hakeakseen perussuomalaisten jäsenyyttä. Määtän
mukaan puolueen vaihtoon
ei liity suurta dramatiikkaa,
eikä hän halua polttaa silto-

”Suomalaisessa
yhteiskunnassa
on ongelmallista
se, että suomalaisia
ei saada enää
töihin.”
ja vanhoihin ystäviinsä kristillisdemokraateissakaan.
Perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien arvopohjat eivät Määtän mielestä eroa
toisistaan paljoakaan, mutta
perussuomalaisilla on enemmän kannatusta ja kantopintaa hänen ajamiensa asioiden
edistämiseksi.
- Isäni on ollut perussuomalaisten aktiivijäsen jo pitkään
ja pommittanut minua monta vuotta asialla, olisiko minun aika vaihtaa puoluetta.
Myös veljeni vaihtoi kristillisdemokraateista perussuomalaisiin periaatteessa samaan
aikaan, joten tämä oli samalla myös vastaus isän rukouksiin. Olen ollut eduskuntavaaliehdokkaana kaksi kertaa,
mutta Nurmeksessa ei kristillisdemokraattien kannatus
ja kantokyky riitä eduskuntaan saakka. Perussuomalaisilla on sama kristillissosiaalinen arvopohja, mutta paljon
suurempi kannatus, Määttä sanoo.

Sosiaaliturva on
passivoinut ihmisiä
liikaa
Valtimolta lähtenyt Määttä
on asunut Nurmeksessa parikymmentä vuotta ja ollut politiikassa mukana kymmenen.
Leipätyökseen rakennusalan
yrittäjänä toimivalla Määtällä on kolme lasta. Politiikan
ohella hän harrastaa muun
muassa monipuolisesti lii-
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kuntaa, metsästystä, lukemista ja kaikenlaista kehittävää.
Määttä on myös Nurmeksen
kaupunginvaltuuston kolmas
varapuheenjohtaja ja kristillisdemokraattien piirihallituksen varapuheenjohtaja.
Viime vuoden eduskuntavaaleissa hän keräsi kristillisdemokraateille yli 600 ääntä.
- Suomalaisessa yhteiskunnassa on ongelmallista se, että
suomalaisia ei saada enää töihin. Sosiaaliturva on mennyt sellaiselle tasolle, että se
on passivoinut ihmisiä. Sitä
ei Suomen valtion kantokyky mitenkään kestä. Sosiaaliturvan uudistus pitää tehdä
heti soteuudistuksen jälkeen.
Myös soteuudistuksesta pitäisi saada aikaan jokin päätös,
ettei seitsemän seuraavaakin
hallitusta sitä vielä pyöritä.
Kun joku päätös on saatu aikaan, voidaan valuvikoja korjata sitten lennossa sitä mukaa kuin niitä löytyy, Määttä
uskoo.

Suomi ensin
Pitkäaikainen keskustavaikuttaja Markku Korpela Miehikkälästä jätti eroanomuksen keskustasta viime
syyskuussa ja haki samalla perussuomalaisten jäsenyyttä. Useita kausia Miehikkälän
kunnanvaltuustossa ja lautakunnissa aktiivisesti toiminut
Korpela on kokenut keskustalaisen ajattelutavan himmenneen, kun puolueen sisällä on
niin kovaa ristivetoa. Nuorempi kaarti ajattelee asioista
aivan eri tavalla, eikä keskustan nykylinja enää vastaa Korpelan ajatusmaailmaa.
- Keskustan monopoli Miehikkälässä on saatava murrettua. Perussuomalaisissa vetoaa puolueen Suomi ensin
-politiikka. Jos Suomessakin
rahat ovat entisestään hem-

metin tiukalla ja niistä puolet annetaan Eurooppaan, se
ei minun järkeeni mahdu millään. Nykyisellä maahanmuuttopolitiikalla Suomeen
on saatu haalittua vähemmän
ammattitaitoista porukkaa.
Kyllä Suomi osaajia tarvitsisi, mutta ei kai niiden kaikkien tarvitse olla sitä huonointa
sakkia, Korpela ihmettelee.

Sinnikkyys ja
yritteliäisyys
palkitaan
Korpela palveli aikoinaan
Suomen valtion sotaväessä kahdeksan vuotta, kunnes
lähti RUK:n pioneerikomppaniasta sukeltajaksi Helsingin telakalle ja sitä kautta rakennusalan yrittäjäksi, jota
hän on tehnyt tässä vaiheessa
jo yli 40 vuotta. Politiikkaan
Korpela lähti ensimmäisen
kerran jo noin kolmekymmentä vuotta sitten. Siinä vaiheessa hän istui yhden kauden kokoomuksen listalla, jonka
jälkeen oli poissa politiikasta 10-15 vuotta kunnes taas aktivoitui keskustan riveissä.
Edelleen yrittäjänä toimivan
76-vuotiaan Korpelan arvomaailma pohjaa vahvasti hänen yrittäjätaustaansa.
- Vaikka 80-90-lukujen taitteen lama koetteli minuakin
kovin, ei pidä koskaan luovuttaa, vaikka elämä joskus raskaasti koettelee. Sinnikkyys,
yrittäjyys ja yritteliäisyys ylipäätään työpaikoilla aina palkitaan. Ei se aina tarkoita, että
se näkyisi niin kovin paljon
rahapussissa, mutta antaa se
itsellekin hyvää mieltä, avaa
Korpela elämänfilosofiaansa.
■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
KUVA PS ARKISTO

Kotkan Perussuomalaiset ihmettelevät toisten
puolueiden toimintaa Kotkan Kalamarkkinoilla
PERUSSUOMALAISET osallistuivat Kotkan Kalamarkkinoille Sapokassa 17.-18.10. tiukoin
turvatoimin ja hyvää hygieniaa
noudattaen.
Perussuomalaiset maksoivat
omasta paikastaan ja osallistuivat näin markkinoiden pyörittämiseen ja sitoutuivat markkinoiden sääntöihin.
Tästä syystä emme tarjonneet

teltallamme mitään, mitä markkinoilla olisi myynnissä!
Vuodesta toiseen tilanne on
ollut sama:
Toiset puolueet ilmoittavat
osallistuvansa Kalamarkkinoille,
vaikka todellisuudessa pystyttävät puoluetelttansa markkina-alueen ulkopuolelle eivätkä
näin ollen maksa paikkamaksua. Lisäksi toisilla puolueil-

la on tarjolla makkaraa, jota on
myynnissä myös markkina-alueella.
Näillä markkinoilla ainakin kokoomus mainosti, että heillä on
grilli kuumana. Onko kokoomuksen tarkoituksena viedä leipä yrittäjän suusta tällä toiminnalla?
Kotkan Perussuomalaiset

Pudasjärven Perussuomalaisilla riittää
virtaa kintaissa
PUDASJÄRVEN Perussuomalaisten syyskokous järjestettiin
lauantaina 17.10. Liepeen Pappilassa. Kokous käsitteli sääntömääräiset asiat, ja vuoden 2021
talousarvio sekä toimintasuunnitelma vahvistettiin.
Toimintasuunnitelman mukaan perussuomalaiset arvostavat ja korostavat toiminnassaan tavallisten ihmisten ääntä
ja roolia politiikassa, kulttuurissa ja historiassa. Huomion keskiössä ovat suomalaiset kokonaisuudessaan. Isänmaalliseen
ja oikeudenmukaiseen politiikkaan kuuluu vähäosaisten, huono-onnisten ja syrjäytyneiden
suomalaisten auttaminen. Haluamme tukea apua tarvitsevia
ensisijaisesti oman maamme sisällä. Puolueemme pyrkii edis-

tämään työntekoa sekä yrittämistä ja sillä tavoin maamme
talouden vahvistumista sekä
kilpailukykyä.
Toimintasuunnitelma sisälsi
tutuiksi tulleiden tapahtumien
järjestämistä tai niihin osallistumista, joukossa muun muassa Pikkujuhannus ja Pudasjärven markkinat sekä jäsenistölle
pikkujoulut. Puolueen virallisen
naisjärjestön, Perussuomalaiset
Naiset ry:n, toiminta käynnistetään paikkakunnalla. Lisäksi
kokous käsitteli ulkoista ja eritoten sisäistä tiedottamista, jotta voidaan varmistaa alati kasvavan jäsenistön tiedonsaanti
sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet.
Hallituksen puheenjohtajaksi
tulevalle vuodelle valittiin Mirka

Väyrynen ja hallituksen jäseniksi
Marko Sarajärvi, Juho Kellolampi, Marika Sillanpää, Eila Puurunen, Kaisu Heikkinen, Seppo
Huitsi ja Jukka Puurunen. Piirikokousedustajiksi valittiin Paula
Soronen, Juho Kellolampi, Mirka Väyrynen, Jukka Puurunen ja
Kaisu Heikkinen.
Tulevaa toimintavuotta odotetaan innolla. Toimeliaisuus ja tekemisen meininki huokuu koko
PS-porukasta.
- On mielenkiintoista nähdä,
mitä kaikkea tämän porukan
kanssa yhdessä saadaan aikaan.
Virtaa tuntuu kintaissa olevan,
iloitsee Väyrynen.
Pudasjärven
Perussuomalaiset ry

Ostovoima ja työolot kuntoon
YKSITYINEN hoivajätti suunnittelee rekrytoivansa tuhat filippiiniläistä hoitajaa lähinnä pääkaupunkiseudun hoitajapulan
vuoksi. Olisiko hoitajapulaa ensinkään, jos hoitajien työolot
pidettäisiin kunnossa? Vähintään sijaistus tulisi aina taata,
eikä hoitotyöläisten kuulu esimerkiksi kokata tai siivota vaan

tehdä hoitotyötä. Harjoittelijat eivät saa joutua korvaaviksi työntekijöiksi, eikä nykyistä koronatilannetta saisi päästä
hyväksikäyttämään valvonnan
heikennettyä.
Palkka ja elinkustannukset
ovat aina keskeisiä kysymyksiä. Elämisen hinta ei katso passin alkuperää. Ostovoimaa olisi

yleisestikin kohennettava pääosin veroteknisin ratkaisuin, ei
täydentävän sosiaaliturvan keinoin tai näennäisin bruttokorotuksin. Suomen pitäisi kitkeä
veronmaksajien kompensoimat
halpatyövoimamarkkinat, ei
helpottaa niiden syntymistä.
Perussuomalaisten Hämeen piiri

Toisen asteen opiskelijoille
tarjottava opetusta tasa-arvoisesti
myös korona-aikana
AMMATILLINEN opetus on siirretty Kanta-Hämeessä pääosin
etäopetukseen, vaikka lähes
koko muu Suomi on lähiopetuksessa tai yhdistelmämallissa,
jossa osa opetuksesta toteutetaan lähiopetuksena.
Kanta-Hämeessä Hämeenlinnan lukiot kokonaisuudessaan
sekä Riihimäen lukiot ekaluokkalaisia lukuun ottamatta ovat
etäopetuksessa. Koko muun
Hämeen ja lähes koko muun
Suomen lukiolaiset saavat lähiopetusta.
Etäopetus heikentää oppimista ja arvosanoja. Se lisää eriarvoisuutta, koska nuorilla on erilaiset mahdollisuudet tukeen
kotona ja lähipiirissä. Etäopetus
heikentää myös mahdollisuuksia päästä jatko-opintoihin suhteessa lähiopetuksessa oleviin
ja lisää opintonsa keskeyttäneiden määrää. Se kasvattaa syr-

jäytymisriskiä merkittävästi.
Kanta-Hämeen PerusNaiset
on erittäin huolissaan KantaHämeen nuorten tilanteesta ja
edellyttää, että maakunnan toisen asteen opiskelijoille tarjotaan opetusta laadukkaasti ja
tasa-arvoisesti myös korona-aikana. Vuorottelujärjestelmä tulee ottaa käyttöön terveys- ja
turvallisuusnäkökulmat huomioiden ja erityisesti abiturienttien lähiopetus on turvattava.
Lisäksi PerusNaiset vaatii,
että erityistuki sekä oppilashuolto toteutetaan tasapuolisesti lähipalveluna turvaetäisyydet ja maskisuositukset
huomioiden. On myös varmistettava, että toisen asteen ruokailu toteutuu tasapuolisesti ja
että kaikille opiskelijoille tarjotaan kouluruokaa.
Kanta-Hämeen PerusNaiset

Arvonnousu
mielenterveyspalveluille
VIIME päivinä olemme epäuskoisina joutuneet mediasta
seuraamaan Vastaamon tietomurtotapausta. Tapaus on erityisen surullinen sen vuoksi,
että tekijä yritti kiristää mielenterveyspalvelujen käyttäjiä uhkaamalla levittää potilastietoja. Kiristysyrityksen osittainen
onnistuminen kertoo valitettavan paljon niin yhteiskunnastamme vuonna 2020 kuin myös
siitä stigmasta, jota mielenterveyspalvelujen käytön kuvitellaan aiheuttavan. Ainakin poliitikot joutaisivat viheltämään
pelin poikki.
Itse kukin saisi tarkastella
omaa asennettaan. Kuntien velvollisuus taas on huolehtia hoitopolut kuntoon ilman turhauttavia, ylipitkiä arviointeja tai
asiakkaan ”pompottelua” ynnä
muita ”teknisiä” vaikeuksia. Aiheellisesti voi kysyä, onko mielenterveyspalvelut järjestetty
kaikkialla Suomessa mielenterveyslain mukaisesti ”sisällöltään
ja laajuudeltaan sellaisiksi kuin
kunnassa tai kuntayhtymän alu-

eella esiintyvä tarve edellyttää”
sekä riittävyydeltään että henkilöstön pätevyyden osalta.
Noin 50 % mielenterveyden
häiriöistä alkaa ennen 14. ikävuotta (75 % ennen 24. ikävuotta), joten ennaltaehkäisy ja
piittaamaton asennekysymys
koskevat ennen kaikkea lapsia
ja nuoria. Koskaan syntymättömien asiakkuuksien korvaamattomia seurauksia tiedämme jokainen. Asiakkaan palveluihin
hakeutumisen kynnyksen on
syytä olla yhtä matalalla kuin
korona-ajan flunssapoissaolo
eikä suinkaan kenenkään toiseksi viimeinen toivo.
Yhteiskunta menettää riittämättömien mielenterveyspalvelujen suorista haitoista vuositasolla miljarditolkulla euroja,
inhimillisistä kärsimyksistä puhumattakaan. Mielenterveys on
meidän jokaisen yhteinen asia.
Pidä huolta itsestäsi – ja niistä
jotka kärsii.
Janakkalan Perussuomalaiset ry

Satakunnan Perussuomalaiset
keilasivat Huittisissa

Lahden ja Orimattilan Perussuomalaiset virittelivät teltan Kausalan torille ennen piirin
kokousta. Kuva: Samuli Vesioja

Hämeen piiri kokousti Iitissä
PERUSSUOMALAISTEN Hämeen piirin piirihallitus järjesti kokouksen lauantaina 24.10.
vuodenvaihteessa maakuntaa
vaihtavassa Iitissä. Ennen kokousta Lahden ja Orimattilan

yhdistykset virittelivät toriteltan Kausalan torille. Myös piirin
johto sekä kansanedustajat Jari
Ronkainen ja Kristian “Sheikki”
Laakso haistelivat paikallisten
kuntavaalituntemuksia. Ilma oli

syksyisen kolea, mutta tunnelma perussuomalaisen lämmin.
Perussuomalaisten
Hämeen piiri

SATAKUNNAN Perussuomalaiset pitivät keilakisat Huittisissa
lauantaina 17.10. Isäntänä toimi Huittisten paikallisyhdistys
ja kisaan osallistui noin 30 innokasta keilaajaa. Kisa heitettiin neljän hengen joukkueissa.
Karsinnan jälkeen neljä parasta joukkuetta otti osaa kahden
kierroksen loppukilpailuun. Karsintatulosten perusteella valittiin paras nais-/mieskeilaaja.
Tulokset:
1. Huittinen (1047): Niina Immo-

nen, Pasi Isokallio, Jarmo Bluuman, Jouko Lindstedt.
2. Pori Rock (895): Vesa Holopainen, Ismo Läntinen, Jyri Astokari,
Jani Vainionpää.
3. Huittinen (730): Ilkka Riuttamäki, Risto Riuttamäki, Margit
Riuttamäki, Tapio Anttila.
4. Kokemäki (710): Kauko Ketola, Nina Skinnari, Ismo Kopra, Sirpa Björkbacka.
Parhaan tuloksen keilasivat Niina Immonen ja Jouko Lindstedt.

HYVÄ PERUSSUOMALAISTEN JÄSEN. Muistathan päivittää
muuttuneet yhteystietosi (osoite, puhelinnumero,
sähköpostiosoite) jäsenrekisteriin. Puh: 040 631 7099 tai
jasenasiat@perussuomalaiset.fi
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Hyvinkään Perussuomalaiset tähtää ykköspaikalle
HYVINKÄÄN Perussuomalaisten syyskokous pidettiin
17.10.2020. Vierailijana paikalla
oli Uudenmaan piirin puheenjohtaja Jari Immonen, joka valittiin syyskokouksen puheenjohtajaksi. Paikalla oli iso joukko
Hyvinkään paikallisyhdistyksen
jäseniä.
Henri Perälahti valittiin neljännen kerran yksimielisesti Hyvinkään Perussuomalaiset ry:n puheenjohtajaksi.
Perälahti piti valintansa jälkeen puheen. Hän ohjeisti jäseniä ja kuntavaaleihin ehdokkaaksi lähteviä aktiiviseen ja
yhteistyökykyiseen toimintaan.
Perälahden mukaan Hyvinkään
Perussuomalaisilla on selkeä tavoite olla vaalivoittaja. Tällä hetkellä puolue on nuorten ykkönen uutisgallupien mukaan.
- Meillä on jo nyt kuntavaaliehdokkaita enemmän kuin viimeksi. Ja varmasti tulee lisää,
totesi Perälahti.
Perälahden kanssa uuden hal-

Henri Perälahti valittiin yksimielisesti Hyvinkään Perussuomalaisten puheenjohtajaksi jo neljännen kerran. Kuva: Toni Rintala

lituksen muodostavat Arto Järvinen, Carita Auvinen, Tiina
Karhunen, Toni Rintala, Juhani Luukkanen, Matti Heikkilä ja
Samu Huttunen. Toiminnantarkastajaksi valittiin Onni Rostila.
Hyvinkään Perussuomalaisten
lisääntynyt energia näkyy myös
tulevassa toiminnassa: Kylätapahtumia pidetään muutamia,
osa on jo toteutettu. Lisäksi

21.11. oli Hyvinkäällä Perusilta,
johon vieraaksi saatiin kansanedustaja Mauri Peltokangas.
Aiempaa aktiivisempi perustoiminta jatkuu Hyvinkäällä ja
tavoitteena ei ole sen vähempää tai vaatimattomampaa kuin
Hyvinkäällä ykköspaikka!
Hyvinkään Perussuomalaiset ry

Etelä-Pohjanmaan Perusnaisilla suunnitteilla
paljon kivaa ensi vuoteen
ETELÄ-POHJANMAAN Perusnaiset ry:n syyskokous pidettiin
Kauhavan Alahärmässä lauantaina 7.11. Kansanedustaja Leena Meri lähetti puhelimitse tervehdyksen kokousväelle.
Yhdistyksen toiminta kärsii tänä vuonna koronasta, jonka vuoksi tälle vuodelle suunniteltuja tapahtumia ei kokouksia
lukuun ottamatta ole voitu järjestää.
- Toivottavasti ensi vuonna tilanne maassa ja maailmalla on
parempi. Meillä on paljon kivaa suunnitteilla, kertoo yhdistyksen puheenjohtaja Leena Kurikka.
Ensi vuoden toimintasuunnitelmassa on erilaisiin toritapahtumiin osallistumisten lisäksi
koulutustilaisuuksia, teatterikäyntejä ja ideointipalaveri.
- Tammikuussa vietetään pik-

kujoulua, tarkempi paikka ja
aika selviävät myöhemmin. Viime vuonna olimme Tampereella teatterissa ja sitten syömässä
ja istumassa iltaa. Meillä oli tosi
hauskaa, hymyilee Kurikka.
Yhdistykseen on saatu tänä
vuonna mukavasti uusia jäseniä.
- Tilaa on edelleen. Tulkaahan
naiset mukaan. Yhdessä meissä
on voimaa, kehottaa Kurikka.
Yleiset kokoukset pyritään järjestämään eri kunnissa ympäri aluetta ja samalla tutustutaan
johonkin paikalliseen kohteeseen. Kevätkokous pidettiin
Kyrö Distilleryssä, jossa päästiin
tutustumaan ginin ja viskin tekoon. Syyskokous oli Roadhousessa, jossa mentiin shoppailemaan kokouksen jälkeen.
- Paremman maailman rakentaminen saa olla kivaa. Tämä on

osalle elämäntapa ja osalle harrastus. Vaikka politiikassa asiat
ovat vakavia, vastapainona tarvitaan rentoa ja mukavaa yhdessäoloa ja -tekemistä, painottaa Kurikka.
Leena Kurikka Seinäjoelta valittiin syyskokouksessa yhdistyksen puheenjohtajaksi myös
ensi vuodelle. Kurikan lisäksi
yhdistyksen hallitukseen valittiin varsinaisiksi jäseniksi Merja
Ujanen Isostakyröstä, Seija Salmi Ilmajoelta, Inga Petäjäniemi
Kauhavalta ja Suvi Saunamäki
Koskenkorvalta. Toiminnantarkastajana toimii ensi vuonna
Päivi Karppi Vaasasta.
Kurikka edustaa yhdistystä Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piirin hallituksessa myös
ensi vuonna.
Etelä-Pohjanmaan Perusnaiset ry

KUNTAVAALIT
2021

Lähde ehdolle kuntavaaleihin
www.perussuomalaiset.fi
Puolueen säännöt uudistuvat
AJATUKSIA PUOLUEEN SÄÄNNÖISTÄ? Nyt on oikea aika ottaa kantaa,
sillä ensi kesän puoluekokouksessa päivitämme sääntöjä.
Voit toimittaa ajatuksiasi sääntöjen muutostarpeista vuodenvaihteeseen
asti vapaamuotoisesti sähköpostilla saantouudistus@perussuomalaiset.fi tai
kirjepostilla puoluetoimistolle. Ollaan yhteyksissä.
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PS HENKILÖVALINTOJA
HUITTINEN
Huittisten Perussuomalaiset valitsi syyskokouksessaan yksimielisesti Jouko Lindstedtin jatkamaan puheenjohtajanaan
vuonna 2021. Yhdistyksen hallitukseen valittiin puheenjohtajan lisäksi Maiju Honkonen, Niina Immonen, Seija Multanen,
Jarmo Pluuman, Antti Heikkilä
ja Jani Selin. Perussuomalaisten
Satakunnan piirihallituksessa
Huittista edustavat Jouko Lindstedt ja Seija Multanen.
ISOKYRÖ
Isonkyrön Perussuomalaiset valitsivat syyskokouksessaan Raili Varon yhdistyksensä puheenjohtajaksi myös vuodelle 2021.
Varon lisäksi yhdistyksen hallitukseen valittiin Soile Hakala,
Sirpa Seppälä ja Merja Ujanen.
Varo edustaa ensi vuonna Isonkyrön yhdistystä Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piirin
hallituksessa.
JANAKKALA
Janakkalan Perussuomalaiset
valitsi syyskokouksessaan vuoden 2021 hallituksen. Puheenjohtajaksi valittiin Samuli Vesioja. Muut hallituksen jäsenet
ovat Markku Alen, Hannu Hoffren, Jouni Huusko, Jaana Oravisjärvi, Sini Pajukangas ja Matti Rytilahti.
JYVÄSKYLÄ
Jyväskylän seudun Perussuomalaiset ry:n syyskokous on
valinnut puheenjohtajakseen
vuodelle 2021 yksimielisesti Jarmo Nahkamäen. Tämä on
hänen neljäs perättäinen vuotensa perussuomalaisten johdossa Jyväskylässä. Sama kokous valitsi myös yhdistykselle
uuden hallituksen vuodelle
2021. Valituiksi tulivat Kaisa Garedew, Janne Luoma-aho, Kari
Hokkanen ja Ari Vaskelainen. Piirihallituksen jäseniksi ehdolle vuodelle 2021 päätettiin Jarmo Nahkamäki, Kaisa Garedew,
Janne Luoma-aho, Kari Hokkanen, Ari Vaskelainen ja Jamaica
Kaihlaniemi. Piirikokousedustajiksi vuodelle 2021 valittiin Jarmo Nahkamäki, Kaisa Garedew,
Janne Luoma-aho, Kari Hokkanen, Kauko Isomäki ja Jamaica
Kaihlaniemi.
KANKAANPÄÄ
Kankaanpään Perussuomalaiset ry on valinnut sääntömääräisessä syyskokouksessaan
yksimielisesti Sami Ojalan jatkamaan puheenjohtajana kaudelle 2021. Yhdistyksen hallituksen muodostavat Erkki Alakoski,
Hannu Juhola, Anssi Joutsenlahti, Teuvo Roskala, Reijo Kuusisto, Tapio Laurila, Mikko Kulmala,
Katri Lahdensivu, Toni Tolonen
ja Petri Ylikoski.
KANTA-HÄMEEN PERUSNAISET
Kanta-Hämeen PerusNaisten
syyskokouksessa puheenjohtajana valittiin jatkamaan Lulu
Ranne (Hämeenlinna). 1. varapuheenjohtajaksi valittiin Riikka Tervatuli (Riihimäki) ja 2.

varapuheenjohtajaksi Sini Pajukangas (Janakkala). Sihteeriksi valittiin Jaana Laine (Hattula). Muiksi varsinaisiksi jäseniksi
valittiin Pia Kuparinen (Forssa),
Marjaana Sallinen (Hausjärvi),
Aila Aaltonen (Hämeenlinna)
sekä Pirjo Mettala (Hämeenlinna). Kokousten valinnat ja päätökset olivat yksimielisiä.
KARIJOKI
Rami Aalto valittiin Karijoen Perussuomalaisten syyskokouksessa yksimielisesti yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi.
Aallon lisäksi yhdistyksen hallitukseen valittiin vuodelle 2021
myös Marko Sahakoski, Roosa Hannula, Kim Uusitalo, Kristian Uusitalo, Seppo Tienhaara
ja Heidi Ohriluoma. Puheenjohtaja Aalto edustaa Karijoen
yhdistystä myös ensi vuonna
Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piirin hallituksessa.
KAUHAJOKI
Kauhajoen Perussuomalaisten
syyskokous valitsi Tapio Pihlajan yksimielisesti uudelleen yhdistyksen puheenjohtajaksi
myös vuodelle 2021. Pihlajan lisäksi yhdistyksen hallitukseen
valittiin Mika Muurimäki, Heikki Aho, Jukka-Pekka Taivalmäki, Veli Rajala, Riitta Myllyaho,
Pertti Järviniemi, Karisamuli Korpela ja Mauno Kallio. Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan
piirihallituksessa Kauhajoen yhdistystä edustaa ensi vuonna
puheenjohtaja Tapio Pihlaja.
KUORTANE
Kuortaneen Perussuomalaisten
syyskokouksessa valittiin Seppo
Palomäki yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2021. Yhdistyksen hallitukseen valittiin
Palomäen lisäksi Tauno Lampinen, Tuija Lindahl ja Elina Honkala. Perussuomalaisten EteläPohjanmaan piirihallituksessa
Kuortanetta edustaa ensi vuonna Seppo Palomäki.
LAPPAJÄRVI
Lappajärven Perussuomalaiset
valitsivat syyskokouksessaan
yksimielisesti Arvi Kangastien
yhdistyksen puheenjohtajaksi myös vuodelle 2021. Kangastien lisäksi yhdistyksen hallitukseen valittiin Matti Etelämäki,
Matti Peltola, Aku Juttuniemi,
Sari Karlström ja Eetu Annola.
Arvi Kangastie edustaa Lappajärveä ensi vuonna Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan
piirin hallituksessa.
VAASA
Vaasan Perussuomalaisten syyskokous valitsi edelleen Juha
Rantalan yksimielisesti yhdistyksen puheenjohtajaksi myös
vuodeksi 2021. Rantalan lisäksi yhdistyksen hallitukseen valittiin Anne Rintamäki, Risto Helin, Kirsi Kauppi, Seppo Jussila,
Päivi Karppi, Mauri Ollila ja Jukka Mäkynen. Perussuomalaisten
Etelä-Pohjanmaan piirihallituksessa Vaasaa edustaa myös ensi
vuonna Päivi Karppi.

PS KOKOUKSET & TAPAHTUMAT
PORI
Porin Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen syyskokous
pidetään torstaina 26.11. klo
18 piiritoimistolla, Satakunnankatu 33-35 B. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen
koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
KERAVA
Keravan Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevät- ja
syyskokous pidetään perjantaina 27.11. klo 18 Keravan lukion ruokasalissa, Keskikatu 5.
Käsitellään sääntömääräiset
asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
KERAVA
Keravan Perussuomalaiset telttailee Puuvalonaukiolla lauantaina 28.11. klo 10-14. Grilli on
kuumana. Tervetuloa tutustumaan puolueaktiiveihin ja kuntavaaliehdokkaisiimme.
LOHJA
Perussuomalaiset Lohjan torilla lauantaina 28.11. klo 1013. Tervetuloa keskustelemaan
kanssamme ajankohtaisista
asioista pikkujouluglögin merkeissä.
VANTAA
Tervetuloa Tikkurilan Joulumarkkinoille Peltolantorille
lauantaina 28.11. klo 10-14 tapaamaan Vantaan Perussuomalaisten vaikuttajia sekä aktiiveja!
NURMES
Tervetuloa tapaamaan Nurmes-Valtimon perussuomalaisia lauantaina 28.11. klo 11-13
Porokylän Torille. Makkaratarjoilu.
LAPPEENRANTA
Perussuomalaiset Lappeenrannan Kansalaistorilla lauantaina 28.11. klo 12–15. Paikalla
sekä piirin että alueen aktiiveja. Kahvi- ja makkaratarjoilu.
Tervetuloa!
HÄMEENLINNA
Hämeenlinnan itäisten pitäjien
(Hauho, Lammi ja Tuulos) elinvoimaa kohentamaan perustetaan suunnitteluryhmä kokouksessa, joka järjestetään
Tuuloksessa lauantaina 28.11.
klo 13 Kauppakeskus Tuulosen
kabinetissa. Pitovoimaa Itäpitäjiin -tapahtuman järjestäjinä
Hämeenlinnan Perussuomalaisten kuntavaaliehdokkaat
Pekka Honkala ja Arto Kuusela.
Tilaisuuden avaa kansanedustaja Lulu Ranne.
PERUSPUURTAJAT
Peruspuurtajat ry:n sääntömääräinen kevät- ja syyskokous pidetään sunnuntaina 28.11.
klo 13 ABC Lahdesjärven kokoustila Amurissa Tampereella. Käsitellään sääntömääräiset

asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Mahdollisuus
osallistua myös Teamsin kautta. Ennakkoilmoittautuminen
osoitteeseen kirsimaarit.asplund@gmail.com. Tervetuloa!
NURMES
Nurmeksen Perussuomalaiset
ry:n ylimääräinen, tulevia kuntavaaleja käsittelevä, yleiskokous pidetään lauantaina 28.11.
klo 13.30 kaupungin kerhohuoneella, Karjalankatu 12. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
KIURUVESI
Kiuruveden Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen yhdistetty kevät- ja syyskokous pidetään sunnuntaina 29.11. klo
12 Puistolassa, Niemistenkatu
7, Kiuruvesi. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen
koollekutsujana hallitus. Paikalle toivotaan tulevan jo valittujen tulevien kunnallisvaaliehdokkaiden ja ehdokkaiksi
haluavien, joiden kanssa voimme täyttää hakemukset. Paikalla myös piirin edustus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa paikalle!
NURMIJÄRVI
Nurmijärven Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään sunnuntaina
29.11. klo 16 Nurmijärven kunnantalolla, Keskustie 2B. Käsitellään sääntömääräiset ja hallituksen valmistelemat asiat.
Kokouksen koollekutsujana
hallitus. Tervetuloa!
ASKOLA-MYRSKYLÄ-PUKKILA
Askola-Myrskylä-Pukkila Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 30.11. klo 18
Myrskylän palotallilla, Palotie
1, Myrskylä. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen
koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
IITTI
Iitin Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevät- ja
syyskokous pidetään tiistaina
1.12. klo 18 Kausalan Matkakeitaalla, Sitikkalantie 5, Kausala.
Käsitellään sääntömääräiset
asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
JÄMIJÄRVI
Jämijärven Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräiset kevät- ja
syyskokoukset pidetään tiistaina 1.12. klo 18 Raharinteellä, Koulukatu 2 B, Jämijärvi. Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Asialistalla myös kuntavaalit ja
mahdollinen yhdistyksen purkaminen. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa.
ÄHTÄRI
Ähtärin Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen syyskokous
pidetään perjantaina 4.12. klo

18 Ähtärin Autopirtillä. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
PUKKILA
Tervetuloa tapaamaan Askola-Myrskylä-Pukkilan Perussuomalaisia lauantaina
5.12. klo 11-13 Pukkilan Onnintorille.
HYVINKÄÄ
Hyvinkään Perussuomalaisten toripäivä lauantaina
12.12. Hyvinkään kauppatorilla. Tarkempi ajankohta ja
ohjelma tarkentuvat myöhemmin.
POHJOIS-SAVON
PERUSNAISET
Pohjois-Savon PerusNaiset
ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina
12.12. klo 14 Original Sokos
Hotel Puijonsarvessa, Minna Canthin katu 16, Kuopio.
Käsitellään sääntömääräiset
asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!

PS PIIRIT
HÄME
Perussuomalaisten Hämeen
piiri ry:n sääntömääräinen
kevätkokous sekä sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 28.11. klo
12 Asikkalassa, kokoushotelli Tallukassa, Tallukantie
1, Vääksy. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana piirihallitus. Piirikokousedustajien
ilmoittautuminen alkaa klo
11. Jäsenkortti mukaan. Tervetuloa.
KESKI-POHJANMAA
Perussuomalaisten Keski-Pohjanmaan piiri ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään keskiviikkona 9.12. klo 18 Kaustisen
Kansantaiteenkeskuksessa, Jyväskyläntie 3. Käsitellään sääntömääräiset asiat
sekä tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta
2019. Kokouksen koollekutsujana piirihallitus. Tervetuloa!
ETELÄ-POHJANMAA
Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piiri ry:n
sääntömääräinen kevät- ja
syyskokous pidetään sunnuntaina 13.12. klo 11 Etelä-Pohjanmaan Opistolla,
Liakka-talon auditoriossa,
Opistontie 111, Ilmajoki. Käsitellään sääntömääräiset
asiat. Kokouksen koollekutsujana piirihallitus. Ruokailu.
Tervetuloa!

Kokousilmoitukset
lähetetään osoitteella:
tapahtumat@
perussuomalaiset.fi

SIMO GRÖNROOS
PERUSSUOMALAISTEN
PUOLUESIHTEERI

■

KOLUMN I

Vastinetta rahoille
PERUSSUOMALAISET eivät veroista pidä. Näin ilmeni Yleisradion marraskuun alussa julkaisemassa tutkimuksessa, jonka
mukaan puolueen kannattajat suhtautuvat kaikista kielteisimmin verotukseen – 38 prosenttia perussuomalaisten kannattajista koki, että ei saa vastinetta veroilleen. Vihreät olivat vähemmän
yllättävästi iloisimpia veronmaksajia.
TUTKIMUKSEN johtopäätös alleviivaa hyvin sitä, miksi vanha
jaottelu oikeistoon ja vasemmistoon on aikansa elänyt.
VANHOINA hyvinä aikoina oikeisto ja vasemmisto kävivät köydenvetoa siitä, kuinka isoksi hyvinvointivaltio tuli rakentaa ja toisaalta kuinka paljon liikkumavaraa piti yksilölle jättää, jotta taloudellinen toimeliaisuus ei rapistuisi. Vääntöä käytiin yhteisten
varojen määrästä, mutta siitä oli varsin selkeä yhteisymmärrys,
että varat käytettiin suomalaisten hyvinvoinnin edistämiseen.
NYKYÄÄN veroastetta olennaisemmaksi kysymykseksi nousee
se, mihin varat käytetään. Liian suuri osa yhteisistä varoista menee maahanmuuton, eurotukipakettien sekä kiilusilmäisen ilmastopolitiikan ja sukupuolineutraalisuuden kaltaisiin huuhaaasioihin, joilla ei ole mitään tekemistä suomalaisten hyvinvoinnin
kanssa.
TULEVISSA kuntavaaleissa perussuomalaiset tulevat korostamaan sitä, että rahat ovat loppu eikä ongelma parane veroja nostamalla. On siis aika laittaa asiat tärkeysjärjestykseen.
JOS perussuomalaiset ovat kriittisiä verovarojen käyttöön, niin
puoluesihteerin tulee varmistaa, että perussuomalaiset saavat
vastinetta myös jäsenmaksurahoilleen.
PARI viime aikoina jäsenistön keskuudesta esille noussutta asiaa
ovat se, minkälaista kuntavaalikoulutusta ehdokkaat saavat ja se,
kauanko jäsenhakemusten käsittely kestää.
EHDOKKAIDEN koulutuksen osalta puolue julkaisi kesällä
Kuntavaalioppaan sekä Järjestöoppaan, joista löytyy hyvin perustiedot vaalien käymisestä ja järjestötoiminnasta. Jokaiselle jäsenelle toimitettu 70-sivuinen Järjestöopas on varsinkin sellainen kirjanen, johon jokaisen jäsenen on hyvä tutustua, ja sieltä
kannattaa ensimmäisenä etsiä vastausta, jos jokin järjestöasia askarruttaa.
PUOLUE tarjoaa siis materiaalit ja yhdistysten tehtäväksi jää
kouluttaa ehdokkaat. Kokeneemmat kuntavaikuttajat ja puolueveteraanit ovat verrattomia tietopankkeja nuorempien toimijoiden koulimisessa, ja moni nuorempi saattaa taas voida kouluttaa
muita uusimmista tietoteknisistä asioista.
PIIRIJÄRJESTÖJEN tehtäväksi jää taas pitää huoli siitä, että
jokaisella ehdokkaalla on mahdollisuus saada koulutusta joko
oman kunnan yhdistyksen, naapuriyhdistyksen tai piirin toimesta. Opintokeskus Pekasus järjestää myös monenlaisia koulutuksia, joten keskuksen opintotarjontaa kannattaa seurata.
PERUSSUOMALAISEN kansanliikkeen suosio on näkynyt syksyn mittaan valtavana jäsenhakemusten määränä. Jokaiselta
maakuntaretkeltä tarttuu hakemuksia puoluesihteerinkin matkaan aina taskuntäydellinen ja vilkkaimpina aikoina toimistolle
on tullut hakemuksia 150 kappaleen viikkovauhtia.
JÄSENHAKIJOIDEN määrä on aiheuttanut positiivisen ongelman, jossa hakijat ovat välillä saaneet odottaa parikin kuukautta
päätöstä. Puolueen jäsenyys on arvokas asia ja hetken odottamisen näin vakavan asian äärellä ei pitäisi sinänsä olla ongelma.
TULEVAT kuntavaalit vaativat kuitenkin prosessin nopeuttamista. Toimistolla tehdyillä järjestelyillä ja puoluehallituksen kokousten tihentämisellä on nyt onnistuttu purkamaan pahin suma
ja riittävät toimenpiteet tehdään sen saavuttamiseksi, että käsittelynopeus pysyy vikkelänä kuntavaalien alla.
PIDETÄÄN siis pyörät pyörimässä niin puoluetoimistolla kuin
kentällä, jotta vanha valta saadaan kaadettua kunnissa huhtikuussa.
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PS

VAPAA SANA
toimitus@perussuomalaiset.fi

KUVAT LEHTIKUVA

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

Suomi - isänmaani
SUOMALAISTEN hyvinvointi on
heikentynyt monella osa-alueella, ja asioiden tärkeysjärjestys on hallituksen toimesta mielestäni asetettu aivan väärin.
Korona on todellakin vakava
asia, mutta se ei selitä kaikkea
sitä, miten sen varjolla tehdyt
toimenpiteet ja holtiton rahanjako heikentävät yhteiskuntamme perusoikeuksien säilyttämiseen ja kestävään kehitykseen
tarvittavia toimia ja resursseja.
Suomen kansalaisten terveyspalvelut on saatava sille tasolle, että voimme hoitaa myös
jatkossa vanhenevan ja köyhtyvänkin väestön tarpeet. Yksityisille ei ole ”normisuomalaisella” varaa.
Haittamaahanmuutto on pysäytettävä ja selvitettävä perusteellisesti kansalaisille siitä
aiheutuvat kustannukset ja tosiasiat, sen todelliset kulut veronmaksajille ja tänne ”valittujen”
sukupuolijakauman perustelut.
Kuka tekee valinnat siitä, keitä
laivaan lastataan? Sokeakin näkee, ettei tämä mene niin, että
tytöt ja pojat olisivat tasavertaisesti saaneet turvapaikkaa Suomesta.
Lähes kiihkomielinen ilmastoöyhötys on saanut aivan sairaan
suuret mittasuhteet samalla
kun kansa köyhtyy ja leipäjonot
sekä työttömyys kasvavat. Suomi ei tätä maailmaa tule kos-

kaan pelastamaan vaan ainoastaan tuhoaa tällä toiminnallaan
oman kansansa kovalla työllä
saavutetun hyvinvoinnin.
Rahaa työnnetään etelän maihin (esim. Italiaan ja Espanjaan), joissa veroprosentti on
alhaisempi kuin kotimaassani Suomessa, jossa tuloveroja
vain nostetaan ja yritystoiminta ajetaan näin pois Suomesta
ja työnteko tehdään kannattamattomaksi.
Vanhusten asioita ei ole saatu
hoidettua tähänkään asti hyvinvointivaltiolle kuuluvalla tavalla, ja nyt rahaa löytyy kaikkeen
muuhun vähemmän kiireelliseen hömppään. Nuoriso voi
pahoin, ja se on erittäin kriittinen ja ajankohtainen ongelma.
Emmehän halua enää ikäviä
kouluampumisjuttuja lisää?
Sisäinen turvallisuus on erittäin tärkeää tässä ja nyt ja tulevaisuudessa vielä enemmän.
Poliisille luvattiin lisärahaa miljardien lisävelasta kokonaista 4
miljoonaa euroa. Tämä kertoo
sen, millä tavalla hallitus arvostaa yhteiskunnan turvallisuutta. Jos ei ole lakia, järjestystä ja
turvaa, meillä ei lopulta ole mitään.
Halpatyövoimalle jyrkkä ei! Ihmisille oikeita töitä eikä pätkätöitä, joilla saadaan vääristettyä myös työllisyyslukuja. Kuka
työllistää yli 55-vuotiaan, kun

nuorikaan ei saa työtä? Pelkkää unelmaa. Nyt valot päälle,
hallitus. Silti tänne vaaditaan lisää työvoimaa ulkomailta. Tekemään mitä? Käpyjä keräämään?
Ensin tarvitaan keinot ja mahdollisuudet luoda niitä työpaikkoja. Tyhjää on turha edes hakea.
Autoilijat maksavat veroja tässä maassa käsittämättömiä
määriä eri muodoissa. Ja tiestö on monin paikoin kuin sodan
jälkeen 40-luvulla. Siirrytään
hevosiin, sitä kai jotkut tahot
(lue: värit) toivovatkin? No, onhan hevonen toisaalta mukava eläin.
Demokratiaan kuuluu sananvapaus, joka on jo osittain vietykin kansalaisilta pois. Asioista ei saa puhua niiden oikeilla
nimillä. Miksi ihminen kaikessa
viisaudessaan itse tuhoaa kaiken saavutetun hyvinvointinsa ja vapautensa? Ei se ole rasismia, jos ajaa suomalaisen
kansankunnan etua. Meidänhän tämä maa ja kulttuuri on.
Olemme kohta kivikaudella.
Tosin ehkä siellä olisivatkin elämänarvot kohdallaan. Ja valkoposkihanhiahan riittäisi, ja niitä
saisi jopa syödä.
Reijo Pasanen
järjestyksenvalvoja
Jyväskylä

Adventti – hoosianna
ENSI sunnuntaina saamme taas
aloittaa adventtiajan, joka on
Jeesuksen saapumiselle omistettu joulua edeltävä neljä sunnuntaita kestävä kirkkovuoden
osa. Näin saamme valmistautua
vastaanottamaan Joulun Lasta,
Jeesusta.
Luukkaan evankeliumissa Jeesus sanoo opetuslapsilleen: “Autuaat ne silmät, jotka näkevät
sen, mitä te näette, monet profeetat ja kuninkaat ovat halunneet nähdä sen, mitä te näette,
eivätkä ole nähneet.”
Meitä houkutellaan, meille
markkinoidaan ja meitä vietellään voimakkailla kuvilla. Vahvojen elämysten keskellä ei
kuitenkaan aina ole, mihin todella katsoa; voimakkaat ärsykkeet eivät jätä tilaa oikealle näkemiselle. Mutta – tämänkin
ajan adventin hoosianna-hymni synnyttää sydämeen iloisen
antaumuksen hengen, vaikka ei
tuntisikaan tuon vanhan heprean sanan merkitystä: oi auta, oi
pelasta! Laulaessamme siirrym-
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me kautta aikojen suureen väkijoukkoon ja tervehdimme sen
kanssa: “Kiitetty Daavidin Poika,
joka tulee Herran nimeen”. On
kuin pääsisimme osallisiksi opetuslasten autuaasta näkemisestä. Saamme katsoa Jeesusta,
joka tulee. Saamme pyytää häntä koteihimme ja elämäämme.
Vaikka tähdellisten asioiden luettelo olisi kuinka pitkä tahansa, Hän on tärkein ja Häntä me
ensiksi tarvitsemme.
Mistä syystä laulamme adventtina hoosianna Daavidin
Pojalle ja miksi luemme jouluevankeliumista, että Vapahtaja syntyi Daavidin kaupungissa?
Vastaus löytyy ennustuksena
Vanhan Testamentin Miikan kirjasta: “Messias on Daavidin sukua. Hän syntyy tämän suvun
kaupungissa Betlehemissä.” Jumala valitsi syrjäisen Israelin ja
köyhän Daavidin suvun. Näin
Jumala tahtoi. Kun aika oli oikea, Jumalan hyvä sanoma ylitti juutalaisten kansalliset rajat.
Paavali julisti, että Kristuksen

tähden myös muiden kansojen ihmisistä, pakanoista, voi
tulla Jumalan perillisiä. Ja Pietari jatkaa nimittämällä kristittyjä valitun suvun jäseniksi. Ja
me saamme kuulua tähän sukuun. Ensimmäisessä Pietarin kirjeessä: “Te olette valittu
suku, kuninkaallinen papisto,
pyhä heimo, Jumalan oma kansa, määrätty julistamaan hänen
suuria tekojaan, joka teidät on
pimeydestä kutsunut ihmeelliseen valoonsa!”
Saakoon rukouksenamme
olla: ”Rakas Vapahtajamme. Sydämet syntymäs armolla täytä.
Auta meitä Hengessä riemuitsemaan. Pois ota murhe ja kasvosi näytä. Halleluja! Saavu nyt
armosta, Jeesuksemme, tänäkin jouluna keskellemme. Kiitos,
kiitos, Jeesus, sun syntymästäs!
Amen.”
Anssi Joutsenlahti
rovasti
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Koronaepidemia ei tullut
yllätyksenä
AJATTELEVALLE ihmiselle koronaepidemia ei voinut tulla yllätyksenä – suuri yllätys oli, että
se tuli vasta nyt. Ihminen on osa
luontoa ja luonto toimii siten,
että tautien ja luonnonkatastrofien avulla ylisuuret populaatiot palautetaan kestävälle tasolle. Ihmiskunnan historia on
tautien ja katastrofien historiaa. Viimeisten sadan vuoden aikana kansakuntien vuorovaikutus ja ihmisten liikkuvuus ovat
kasvaneet räjähdyksenomaisesti. Tässäkin mielessä on varmaa,
että koronan jälkeen näitä uusia
vakavia epidemioita on tulossa
suuri joukko lisää.
Markkinatalous on äärimmäisen tehokas tapa tuottaa yhteiskunnalle ja ihmisille hyvinvointia, tuotteita ja palveluja.
Se ei kuitenkaan ole patenttiratkaisu kaikkiin yhteiskunnan
ongelmiin, koska yritysten ensisijainen tavoite on tuottaa
omistajille voittoa. Ikävä kyllä
parantavien lääkkeiden, kuten
rokotteiden ja antibioottien, kehittäminen ei aina ole taloudellisesti kannattavaa toimintaa.
Nykyään lääkkeiden kehittäminen, testaaminen ja viranomaisten hyväksymismenettely
on äärimmäisen kallis ja hidas
prosessi. Uuden lääkkeen kehittäminen maksaa keskimäärin 1 000 miljoonaa euroa. Sen
vuoksi lääkeyritykset suuntaavat tuotekehittelyn sellaisten
lääkkeiden kehitykseen, joita
ihminen joutuu syömään koko
ikänsä.
Taloudellisessa mielessä ei ole
mitään mieltä kehittää rokotetta nopeasti, koska epidemian
alkuvaiheessa rokoteannoksia
tarvitaan ehkä vain tuhat kappaletta. Tällöin yhden annoksen
hinnaksi tulee miljoona euroa.
Taloudellisesti järkevämpää on
kehittää rokote hitaasti, jolloin
annoksia tarvitaan tuhat miljoonaa, ja silloin kahden euron
annoshinnalla saadaan jo mukavasti voittoa.

Koronaepidemian terveydelliset, henkiset ja taloudelliset
vaikutukset yhteiskuntaan ovat
jättimäisen suuria. Tässä mielessä on kerrassaan kummallista, että oireiden hoitoon panostetaan ainakin tuhat kertaa
enemmän varoja kuin itse ongelman ratkaisuun. Laivan pohjassa olevaa pientä vuotoa ei
paikata, vaan aletaan opettaa
ihmisiä uimaan.
Toinen kummallinen ilmiö on
rokotevastaisuus. Monet lääkkeet aiheuttavat sivuvaikutuksia muutamalle henkilölle
miljoonasta, mutta lääkkeistä luopuminen aiheuttaa usein
vakavia vammoja jopa kymmenille ihmisille sadasta. Viisas ihminen ja yhteiskunta valitsee vaihtoehdon, jossa riski on
pienin. Vapaaehtoiseen valintaan ei aina kuitenkaan kannata luottaa.
Ainoa kestävä ja toimiva ratkaisu on sellaisen teknologian
ja lainsäädännön kehittäminen,
jonka avulla rokotteita sekä antibiootteja voidaan tuottaa ja
käyttää nopeasti heti uuden
epidemian alussa. Erityisesti yhteiskunnan antama lääketieteen tutkimustuki tulee suunnata sellaisten teknologioiden
kehitykseen, joiden avulla uusia
rokotteita ja antibiootteja voidaan luoda nopeasti.
Ratkaisu on olemassa, se pitää vain löytää. Tutkimustyössä panostaminen vain yhteen
mahdolliseen ratkaisuun ei ole
järkevää, koska tuloksia ei tiedetä etukäteen. Ratkaisu löytyy nopeimmin tutkimalla montaa erillistä polkua yhtä aikaa.
Tässä mielessä on erittäin tärkeää, että myös Suomi osallistuu merkittävin panoksin kansainvälisiin tutkimustalkoisiin,
uuden EU-lainsäädännön kehitykseen ja uusien rokotteiden
hankintaprojekteihin.
Antti Roine
Ulvila

Vallankumouksen ensimmäinen
uhri on totuus
EU on taas, Suomi muiden mukana, lietsomassa vallankumousta omien rajojensa ulkopuolella Valko-Venäjällä ikään kuin
se ei olisi oppinut historiastaan mitään. Entisiä vallankumouksia muistellessa tulee mieleen vaikkapa kylmä jouluviikko
1989, jolloin maailmalle kantautui tietoja Romanian tuhansista
kuolonuhreista ja Ruotsin ulkoministeri vaati jopa kansainvälisten joukkojen lähettämistä
Romaniaan otettuaan ehkä täydestä silloisen opposition maailmalle lähettämät tiedot.
Esimerkkejä on paljon, kuten islamilainen vallankumous Iranissa keväällä 1979, jolloin
shaahi toistuvasti kyseli, onko
lännellä varaa menettää hänet,
tai arabikevät 2011, jolloin ihmisille luotiin perusteettomia
odotuksia, kunhan vain diktaat-

torit saadaan aivan konkreettisesti eliminoitua.
Vallankumouksia tuettaessa ei
voida juuri koskaan uskoa, että
uudet vallanpitäjät olisivat kaatamiaan oikeudenmukaisempia, humaanimpia tai kauniimpia, eikä kuitenkaan kyetä tai
edes haluta kantaa vastuuta aiheutetun sekasorron seurauksista. Siis mikä onkaan vaikka
Ranskan vastuu Libyan tilanteesta?
Vallankumouksia tehdään toki
aina silloin tällöin, ja Suomenkin nykyisen aseman voidaan
osittain ajatella olevan vallankumousten seurausta, mutta EU:nkin pitäisi omassa erinomaisuudessaan ymmärtää,
ettei se tiedä kaikkea, eikä Venäjäkään ole aina väärässä.
Juha Antinkaapo, Tervola

Ei anneta mopon karata

Politiikan ”taivaallinen kartanlukija”

ARVOISAT perussuomalaiset
kansanedustajat ja kaikki luottamushenkilöt ympäri Suomen.
Mikään ei enää voi estää perussuomalaisten nousua tulevien
kuntavaalien suurimmaksi puolueeksi, paitsi te itse.
Tarkoitan tällä sitä, että puolueen ohjelmat ja aloitteet ovat
poliittisessa katsannossa niin
paljon muista poikkeavia kotimaisuudellaan, että niihin eivät
enää vihakampanjoinnit pysty
muiden puolueiden sylttytehtailta tuomaan sellaista säröä,
että kansalaiset meille selkänsä
kääntäisivät.

POLIITIKON ”gepsuna” olkoon
Ison Kuvan ymmärtäminen. On
nähtävä metsä puilta. Vasta sitten tulevat yksityiskohdat, lillukanvarret sekä mikropuuhastelu.
Politiikassa tarvitaan taistelukestävyyttä. Palkintoja ei jaeta
lähtösuoralla. Kaikkiin tilanteisiin ei pidä mennä aina samalla
mielenlaadulla (moodilla). Asioilla ja tilanteilla on tärkeysjärjestyksensä. Silti joka tilaisuuteen ja tilanteeseen tulee
valmistautua hyvin! ”Lue kaikki paperit. Useimmat eivät niitä lue”, opetti muinoin mentorini Kauko Kare.
Tilanteet myös muuttuvat. Jyvän löytäminen asioiden tunkiosta, muutoksen hallitseminen
ja paineensietokyky. Ne tekevät politiikassakin kukkulan kuninkaita.
Visio on mielikuva siitä, mitä
halutaan saavuttaa. Tulevaisuuden tavoite. Se on kuin palapelin kannessa oleva kokonaiskuva. Joka tasolla on oltava oma
kokonaisuutta palveleva visionsa. Kuten maatuska-nukeilla. Taitavan johtajan tehtävä on
loihtia visio todeksi!

Kunhan nyt pidetään ne somesormet kurissa eikä anneta mopon karata käsistä, vaikka kuinka
korpeaisi tämä vihervasemmistolainen jakopolitiikka ja kepulainen maaseudun tappolinja.
Eikä pidä siellä eduskunnassakaan kokoomuksen populismia
lähteä myötäilemään. Tehdään
omaa populismiamme kansalaisten ääntä herkällä korvalla kuunnellen, heidän meille antamiaan
ääniä kunnioittaen ja ohjelmastamme piiruakaan tinkimättä,
niin hyvä tulee.
Arvi Marjamäki , Tampere

Susi jo syntyessään
HIRVIJAHDIN aloituspäivinä joutui kymmenen koiraa suden suihin. Päivittäin saa lukea, kuinka
susi on vienyt jonkun parhaan
kaverin. Tätä kirjoittaessa tuli tietoa, että viiden suden joukko on
lähestymässä omaa metsästysaluetta. Porukoissa on herännyt
pelko ja tappomieliala.
Onneksi kansanedustajien joukossa on myös niitä, jotka ymmärtävät tämän ongelman, joskin myös niitä, joilla on halu

suojella ihan vaan suojelun takia (se kun on nykyään niin mediaseksikästä). Nykyään kun susia on liikaa, ne ovat alkaneet
vierailla ihmisten pihapiirissä. Ihmisen pelkoa ei susilla enää ole.
Omasta mielestäni sutta pitäisi saada metsästää vapaasti pari
kolme vuotta tai ainakin triplata
kiintiöt, niin saataisiin sudelle jälleen luontainen ihmispelko.
Jari Nyyssölä, Kemi

Totta vai utopiaa?
LIIKENNEMINISTERIÖN työryhmä on linjannut mahdollisuuksia autoilun päästövähennyksiksi. Eräs päälinjauksista on, että
vuonna 2030 Suomessa tulisi olla 700 000 täyssähköhenkilöautoa.
Tämä tavoite herättää ansaitusti muutamia kysymyksiä: Miten
tuotetaan näiden sähköautojen
tarvitsema sähkö? Miten näiden
autojen latauspaikat järjestetään
ja kuka sen projektin maksaa?
Miten näissä autoissa voidaan
matkustaa 30 asteen pakkasella?
Miten loppuun käytetyt akut hävitetään tai kierrätetään?
Tämän lisäksi jo nyt on julkisuudessa ollut se, että sähköauton syttyessä palamaan on se

hengenvaarallinen sammuttajille. Onkohan tässä ajateltu asiaa
loppuun asti, vai onko vain hetken mielijohteesta pistetty paperille jotain viisasta?
Ja toinen asia. Taas kerran on
nostettu esiin autoilun verotuksen suorittaminen satelliittivalvonnan avulla. Ensimmäisen
kerran tämän asian nosti esille
silloinen liikenneministeri Merja Kyllönen (vas.). Nyt asialla ovat
keskustalaiset. Laitevalmistajat jo hykertelevät käsiään – toteutuessaan se olisi iso bisnes ja
kansa maksaisi!
Pentti Kettunen
ex-kansanedustaja (ps.)
Kajaani

PA LV E L U KO R T T I
Haluan liittyä Perussuomalaiset-puolueeseen
25 euron jäsenmaksuun sisältyy
Perussuomalainen-lehden vuosikerta
Haluan tilata ainoastaan Perussuomalainen-lehden:
Vuositilaus 30 euroa

i

Strategia puolestaan kertoo,
miten ja millä keinoin visio jalkautetaan. Se voi tapahtua vaiheittain, kiertoteitse, jähmeästi sekä tappioita kärsien. Kuten
shakkipelissä. Mutta se etenee
silti määrätietoisesti. Päämäärä on aina pidettävä kirkkaana
mielessä.
Sotilaskielessä taktinen tarkoittaa välittömästi edessä
olevaa. Strateginen on pitkäaikaisempaa. Esimerkeiksi kelvannevat kaupungin valloitus
ja diktaattorin syökseminen vallasta. Joskus saattaa olla hyvä
kokea pikku pettymys. Visiosta
ja strategiasta ei silti pidä luopua.
Strategia ei ole kiveen hakattu. Se on kuin pelisuunnitelma,
aina mulkattavissa ja tarkastettavissa vastustajan, voimavarojen ja tilanteen mukaan.
Operaatio on sotatoimi. Kuten maihinnousu. Politiikassa
se vastannee ohjelman tai projektin toteuttamista. Niillä tulee
aina olla aikajänne, tavoite ja
tietenkin vastuuhenkilö.
”Ei etäinen maali riitä, tie sinne tarvitaan. Tien löytäminenkään ei riitä, on lähdettävä kul-

kemaan.”
Eivät organisaatiot tai suunnitelmat mitään tee, vaan ihmiset. Usein kuitenkin puhujat,
suunnittelijat ja tekijät ovat eri
henkilöitä.
Johtaminen on taito saada ihmiset tekemään, mitä heidän
tulee tehdä. Vasta silloin kun
johtaja delegoi, hän todella johtaa. Ollakseen hyvä johtaja on
oltava ensin hyvä seuraaja.
Moderni puoluejohtajakaan ei
johda käskyillä, vaan ehdotuksilla. ”Luota, mutta valvo”, kuten
Lenin opetti, on yhä realismia.
Joukkue tekee pohjatyön, yksilöt ratkaisevat. Pelaajat tarvitsevat valmentajia, huoltajia, faneja. Jokaista. Politiikan
sarjakausi kestää yleensä neljä vuotta.
Mieleeni on jäänyt NATO-kersantin ohje joukkueelleen: ”Pitäkää suu kiinni, korvat auki,
älkää unohtako mitään ja pysykää aikataulussa.” Saattaa olla
oivallinen ohje vaalikiiman aikana?
Mikael Miikkola
komentajakapteeni
Turun valtuutettu (ps.)

Perussuomalaisen
nipputilaukset

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

Perussuomalainen-lehteä
voi tilata tapahtumiin ja yleiseen
jakeluun uudesta osoitteesta:
lehtitilaukset@
perussuomalaiset.fi
ILMOITA tilattavien lehtien määrä ja
mihin tarkoitukseen lehdet ovat tulossa. Muista laittaa
tilaukseen yhteystietosi ja lehtinippujen toimitusosoite.
Laita mukaan myös vastaanottajan puhelinnumero.
Toimitus varaa itselleen oikeuden päättää lehtitilausten
määrästä ja toimituksesta. Tilaukset täytyy lähettää halutun
numeron aineistopäivänä.
Aineistopäivät löytyvät perussuomalaisten nettisivuilta.

YHTEYSTIEDOT

RASTITA JOS KYSESSÄ ON
OSOITTEENMUUTOS

SUKUNIMI
ETUNIMET
LÄHIOSOITE

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

Haluan liittyä Perussuomalaiset Naiset ry:n
jäseneksi (ei erillistä jäsenmaksua).
Jäsenyys edellyttää puolueeseen liittymistä.
Haluan liittyä Perussuomalainen Nuoriso ry:n
jäseneksi (ei erillistä jäsenmaksua).
Jäsenyys edellyttää puolueeseen liittymistä.
Voit ladata jäsenhakemuksen PDF-muodossa
myös osoitteesta: www.perussuomalaiset.fi/jasenyys

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

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

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

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

PIIRIEN PUHEENJOHTAJAT

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

KESKI-POHJANMAA
Timo Sillanpää • Puh: 0400 614 734
timo.sillanpaa@gmail.com
KESKI-SUOMI
Jyrki Niittymaa • Puh: 040 705 1636
jyka.niittymaa@gmail.com
KYMI
Kai Karhukorpi • Puh: 050 558 9837
kai.karhukorpi@gmail.com
LAPPI
Juhana Kelloniemi • Puh: 044 284 4475
kelloj@hotmail.com
PIRKANMAA
Harri Vuorenpää • Puh: 040 725 7128
harrivuorenpaaps@gmail.com
POHJOIS-KARJALA
Marko Koskinen • Puh: 0400 927 200
marko@makesafe.fi
POHJOIS-POHJANMAA
Ahti Moilanen • Puh: 044 550 0297
ahti.moilanen@hotmail.fi
POHJOIS-SAVO
Henri Uljonen • Puh: 044 559 3783
henri.uljonen@gmail.com
SATAKUNTA
Tiina Klemelä-Ruohomäki • Puh: 045 177 9001
tiina.klemela@gmail.com
UUSIMAA
Jari Immonen • Puh: 045 856 1828
jaripekka.immonen@gmail.com
VARSINAIS-SUOMI
Silvia Koski • Puh: 045 113 4311
silvia.koski@gmail.com

PERUSSUOMALAISET NAISET

Puheenjohtaja • Ritva Elomaa
Puh: 050 512 0806
ritva.elomaa@eduskunta.fi
PERUSSUOMALAINEN NUORISO RY

Puheenjohtaja • Miko Bergbom
Puh: +358 44 206 9164
miko.bergbom@gmail.com

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. 0400 208 222 • veikko.granqvist@gmail.com
EUROPARLAMENTTIRYHMÄ
MEP Teuvo Hakkarainen
Puh: +32 2 2 28 45465
teuvo.hakkarainen@europarl.europa.eu
MEP Laura Huhtasaari
Puh: +32 2 28 45254
laura.huhtasaari@europarl.europa.eu
PUOLUEHALLITUS

Puheenjohtaja • 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

ps-nuoriso.perussuomalaiset.fi

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

PERUSSUOMALAISTEN RYHMÄKANSLIA

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

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

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

MUUT JÄSENET:
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)

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

(09) 432 3064
(09) 432 3075
(09) 432 3060

Sähköposti: etunimi.sukunimi@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

EDUSKUNTARYHMÄ

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

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

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

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

(09) 432 3049

TA I TA TÄ S TÄ J A N I D O K I I N N I
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