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Perussuomalaiset valtuutetut innokkaimpia jatkamaan:

Perussuomalaiset on
suosituin toripuolue.
Kuvassa kansanedustaja Vilhelm Junnila
(oikealla).

Nyt tehdään uutta linjanvetoa
Suomen poliittiselle kentälle
Kunnallisalan kehittämissäätiön (KAKS) marraskuussa 2020 tekemän kyselytutkimuksen mukaan perussuomalaisilla valtuutetuilla on kaikista puolueista eniten innokkuutta jatkaa valtuustossa.
Tutkimuksen mukaan perussuomalaisissa on varmoja jatkajia eniten (72 %) ja paikkansa jättäviä vähiten (9 %). Esimerkiksi pohjoiskarjalaisessa Kiteen kunnassa ovat suurella todennäköisyydellä
kaikki seitsemän valtuutettua lähdössä uudelleen ehdolle.
KITEEN Perussuomalaisten puheenjohtaja Johannes Laukkasen mukaan Kiteellä on jo vuosikaudet harjoitettu aktiivista PS-toimintaa ja
kunnan toimijoiden kesken vallitsee
hyvä yhteishenki. Kun yhdessä tehdään ja kaikki saavat olla mukana asioista päättämässä, se näkyy porukan
innostuksessa. Kiteen vaalipäällikkönä toimiva 1. varapuheenjohtaja
Klaus Lundholm tarkentaa, että aivan kaikkia ehdokassuostumuksia ei
vielä ole saatu.
- Meillä on seitsemän valtuutettua, joista viisi on kirjoittanut paperit.
Toinen niistä valtuutetuista, jotka eivät vielä ole kirjoittaneet, on ollut valtuutettuna yhtäjaksoisesti vuodesta
1969, ja toinen on äärimmäisen aktiivinen ja tunnettu perussuomalainen
koko Pohjois-Karjalassa, joten olen
hyvin luottavainen sen suhteen, että
nekin paperit tulevat vielä, kun vähän
aikaa kuluu, Lundholm uskoo.

Ehdokkaat aktiivisia
ja innostuneita
Myös uusia ehdokkaita on löytynyt
tähän mennessä jo lähes kaksikymmentä, eli melkein puolet listasta on
jo täynnä. Perussuomalaisten kannatuksen ollessa se mikä se on, uskoo
Lundholm vahvasti, että ehdokkaita tullaan saamaan ainakin enemmän
kuin viime kerralla, jolloin heitä oli
34. Kun aktiivista työtä jatketaan sa-

maan malliin kuin tähänkin saakka,
uskoo Lundholm Kiteellä päästävän
täyteen 40 ehdokkaan listaan.
- Meillä on uusia ehdokkaita laidasta laitaan: on yrittäjätaustaisia, eläkeläisiä, sairaseläkeläisiä, työssäkäyviä
ja nuoriakin. Viime kuntavaalien menestyksen takana olivat nuoret, mutta kyllä me tarvitsemme niin nuoria
kuin eläkeläisiä, kaikenikäisiä, Laukkanen kertoo.
- Siellä on miehiä ja naisia, ja myös
puolueen jäseniksi on tullut uusia ihmisiä. Parikin heistä on oikein äärimmäisen aktiivista ja todella innostunutta. Innostuksen puutteesta ei
ketään muutakaan voi moittia, mutta
erityisesti nämä kaksi henkilöä ovat
erittäin aktiivisesti lähteneet mukaan
toimintaan, sanoo Lundholm.

Perussuomalaisille on
tarvetta poliittisella kentällä
Motiivina ehdolle lähtemiseen niin
uusilla kuin vanhoillakin ehdokkailla
on halu vaikuttaa ja tehdä asioita yhdessä. Perussuomalaista sanomaa on
mukava kertoa teltalla ja auttaa ihmisiä. Monella on nykyään kaikenlaista hätää ja murhetta, ja Laukkanen on
huomannut, että ihmiset mielellään
lähestyvät perussuomalaisia murheillaan. Tärkeä motiivi on myös yhdessä
tekeminen, sillä samoja arvoja omaavien ihmisten kanssa on mukava keskustella ja vaihtaa kuulumisia.

”Meillä on uusia
ehdokkaita laidasta
laitaan: on yrittäjätaustaisia, eläkeläisiä,
sairaseläkeläisiä, työssäkäyviä ja nuoriakin.”
- Valtuustotyöskentely on tasaantunut viime kaudesta. Myös lautakuntatyöskentely on saatu pidettyä mukavalla mallilla. On tehty sitä,
mitä pitäisi periaatteessa tehdäkin, eli yhteisten asioiden hoitamista. Poliittinen peli on jäänyt vähemmälle viime kauteen verrattuna. Kun
perussuomalaiset ovat saaneet seitsemän paikkaa valtuustoon, on se
muuttanut politiikkaa paljon realistisemmaksi. Kyllä perussuomalaisille
ehdottomasti tarvetta on poliittisella kentällä, niin kuntapuolella kuin
muutenkin, Laukkanen sanoo.

Perussuomalaisten
eduskuntaryhmän toiminta
innostanut ihmisiä
Myös Lundholmin mielestä kuntavaaleihin lähtemisen taustalla vaikuttaa ennen kaikkea ehdokkaiden
halu vaikuttaa yhteisiin asioihin. Perussuomalaisten valtuustoryhmä on
Kiteellä kohtuullisen suuri, ja vaikka se onkin vasta valtuuston kolmanneksi suurin, on sillä paljon vaikutusvaltaa Kiteen asioihin. Myös
eduskuntaryhmän toiminta on innostanut ihmisiä, kun vielä neljä vuotta
sitten se pikemminkin lannisti.
- Yksi ehdokas kertoi, että siinä vaiheessa, kun silloinen keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni esitti

avaruuslentohankkeensa, hän päätti että nyt riitti. Ihmisillä on erilaisia
syitä, mutta ennen kaikkea eduskuntaryhmämme toiminta on vaikuttanut
siihen, että entistä enemmän ihmisiä
haluaa lähteä ehdolle, Lundholm kiittelee.

Kuntavaaleissa vedetään
poliittiset linjat uusiksi
Laukkanen toivoo Kiteen Perussuomalaisille lisäpaikkoja valtuustoon,
mutta tulevat kuntavaalit ovat monesta syystä melko arvoitukselliset, joten
hän ei uskalla edes arvata, minkälainen poliittinen asetelma tulee olemaan Kiteellä kevään kuntavaalien
jälkeen. Kentältä on kuulunut viestiä,
että sellaisetkin ihmiset, joilla ei ole
perussuomalaisissa itselleen sopivia
ehdokkaita, aikovat äänestää perussuomalaisia joka tapauksessa. Mielenkiintoiset kuntavaalit ovat siis tulossa.
- Maaseudun ja muutenkin Suomen
elinvoimaisuuden kannalta nämä ovat
tärkeät kuntavaalit. Nyt tehdään uutta
linjanvetoa koko poliittiselle kentälle.
Joku tolkku pitäisi hallituksen hommiin saada, ja jos me voitamme kuntavaalit, se lähtee muuttamaan koko
valtakunnan politiikkaa, Laukkanen
uskoo.
- Henkilökohtaisesti odotan, että
näiden vaalien jälkeen ollaan Kiteellä
toiseksi suurin puolue, kun nyt ollaan
kolmanneksi suurin. Tavoitepuolesta meillä ei ole laajasti käyty keskustelua, mutta omasta mielestäni pitää
sen verran reippaasti tehdä työtä, että
siihen päästään, Lundholm pohtii.
■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
KUVA PS ARKISTO
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Perussuomalaisten kuntavaalikiertue sai
innostuneen vastaanoton Keski-Suomessa:

”Toivottavasti
Halla-ahosta
tulee seuraava
pääministeri”
Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho
ja puoluesihteeri Simo Grönroos olivat kuntavaalikiertueella Keski-Suomessa viikonloppuna.
MIEHET saivat hyvän vastaanoton muun muassa runsaan 3 800 asukkaan
Petäjävedellä. Kyläseppähuoltoaseman pihalle kertyi useita kymmeniä ihmisiä
kuuntelemaan Jussi Hallaahon puhetta.
Yleisön joukossa olivat
paikkakunnalla asuvat Jonna
ja Tomi Kovanen. Louhintatöitä tekevä kolmilapsisen
perheen isä harmitteli kustannusten nousua.
- Ajan 30 000 kilometriä
vuodessa, ja surulliselta näyttää polttoaineen hinnan nousu. Se on palkasta pois. Toivottavasti Halla-ahosta tulee
seuraava pääministeri. Hän
on reilu mies, puhuu faktoilla ja ei lupaile vappusatasia,
Tomi Kovanen tuumi.
- Olen samoilla linjoilla mieheni kanssa, lähihoitajana
työskentelevä Jonna Kovanen totesi.

Palkalla on
tultava toimeen
Puheessaan Halla-aho
muistutti kuulijoitaan Suomen julkisen talouden ongelmista, jotka ovat jääneet koronaepidemian varjoon.
- Julkista rahaa menee
enemmän kuin sitä tulee.
Suomessa on liian vähän oikeaa tuottavaa työtä. Eläkeputken poistamisilla tai
työttömyysputken porrastamisilla ei pitkälle pötkitä, jos
töitä ei oikeasti ole tarjolla,
Halla-aho sanoi.
Yrittämisen, teollisen toiminnan sekä työn vastaanottamisen pitää olla Halla-ahon
mielestä kannattavaa, ja siihen voidaan vaikuttaa poliittisilla päätöksillä.
- Sanna Marinin (sd.) punavihreä hallitus uskoo, että
hyvinvointia syntyy verottamalla ja verorahaa kylvämällä. Oikeasti hyvinvointia
syntyy siitä, että ihmisillä on
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”Valtio ja kunnat
eivät tällä hetkellä
suoriudu omista ydintehtävistään, mutta
meillä kuulemma
on varaa kipata
miljardeja euroja
ulkomaalaisille.”
työtä, he saavat sellaista palkkaa, jolla tulee toimeen, ja
yrittäminen on nykyistä kannattavampaa.

Ilmastovouhotus
syö kilpailukykyä
Halla-aho arvosteli hallitusta siitä, että sen mielestä ilmastonmuutos pysäytetään
tekemällä teollisuuden sekä
kuljetusalan toiminta Suomessa mahdollisimman kalliiksi ja vaikeaksi.
- Jos Suomen kilpailukyky rapautetaan polttoaineiden tai energian hinnan nousulla, niin tuotanto siirretään
Puolaan tai Kiinaan, jossa
se saastuttaa huomattavasti enemmän. Samalla katoavat
suomalaiset työpaikat, verotulot ja Suomen kyky huolehtia omista perustoiminnoistaan.
- Korkeat verot sekä korkeat
asumis- ja liikkumiskustannukset johtavat myös siihen,
että tavalliselle ihmiselle jää
yhä vähemmän käteen omasta palkastaan, Halla-aho summasi.
Hän kummasteli hallituksen
ratkaisua, jolla yritysten kustannustekijäongelmiin vastataan tuomalla halpatyövoimaa kehitysmaista. Samaan
aikaan Suomessa on ollut pahimmillaan melkein puoli
miljoonaa työtöntä.
- Valtio ja kunnat eivät tällä hetkellä suoriudu omista
ydintehtävistään, mutta meillä kuulemma on varaa kipata
miljardeja euroja ulkomaalai-

Perussuomalaisten kuntavaalikiertue sai innostuneen
vastaanoton Keski-Suomessa. Kasvomaskeista on viime
aikoina tullut yhä yleisempi
lisävaruste koronaepidemian kurittamassa Suomessa.

sille maksettaviin toimeentulotukiin, kotouttamispelleilyyn, jatkuvasti kasvaviin
kehitysapumenoihin tai jos ei
muuta keksitä, niin sukupuolineutraaleihin liikennemerkkeihin, Halla-aho selvitti.

”Rehellinen ukko ja
puhuu asiaa”
Eläkeläispariskunta Liisa
ja Reijo Rokkamäki saapuivat kuuntelemaan Halla-ahoa
Petäjäveden naapurikunnasta
Uuraisilta.
- Se on niin rehellinen ukko
ja puhuu asiaa, eikä sen sivusta. Harvoin saa näin selkeää puhetta kuulla kuin Halla-ahon suusta kuulee. Olen
äänestänyt aina perussuomalaisia. Tämä maailma muuttuu sellaiseen malliin, että
tarvitaan perussuomalaisia
arvoja, Reijo Rokkamäki pohdiskeli.
Myös Petäjävedellä eläkepäiviään viettävä Jarmo
Tupamäki piti kuulemastaan.
- Minua kiinnostavat yhteiset asiat. Halla-aho vei vähän niin kuin sanat suustani.
Hän on selvä ja tervejärkinen
mies, Tupamäki tuumi.

Petäjävedellä asuvat Tomi ja Jonna Kovanen toivovat Jussi
Halla-ahosta seuraavaa pääministeriä.

Uuraisilta Petäjävedelle saapunut eläkeläispariskunta Reijo
ja Liisa Rokkamäki ovat aina äänestäneet perussuomalaisia ja
aikovat äänestää jatkossakin. Petäjävedellä eläkepäiviään viettävä Jarmo Tupamäki kertoi Halla-ahon vieneen sanat hänen
suustaan.

”Otetaan ilmaherruus”
Petäjäveden Perussuomalaiset ry:n puheenjohtaja Heikki Puhakka innostui ennakoimaan ensi kevään
kuntavaalien tulosta.
- Otetaan ilmaherruus, eli
pyritään suurimmaksi puolueeksi. Meille on tärkeää itsenäisen kunnan säilyttäminen.
Jos kunnan talouden suuntaa
ei käännetä, niin edessä ovat
viimeiset kuntavaalit itsenäisenä kuntana, Puhakka sanoi.
Puoluesihteeri Simo Grönroosin mukaan perussuomalaisilla on jo noin 2 600
kuntavaaliehdokasta. Kokonaistavoite on 6 000 – 6 500
ehdokasta.
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Puoluejohdon kuntavaalikiertueen päätepysäkki Keski-Suomessa oli maakunnan pääkaupunki Jyväskylä. Ihmisten innostunut vastaanotto oli rohkaiseva merkki vaaleja ajatellen.

- Meillä on eniten ehdokkaita kaikista puolueista ja se
on erittäin rohkaiseva merkki, että ihmiset haluavat saada muutosta ja tervettä järkeä
päätöksentekoon, Grönroos
kertoi.
Petäjäveden lisäksi vaalikiertue kävi Jämsässä, Karstulassa, Saarijärvellä, Laukaassa, Äänekoskella ja

Jyväskylässä.
- Maakunnissa on ollut erittäin paljon porukkaa paikalla
ja meillä on erinomaisia kuntavaaliehdokkaita. Voin olla
vain tyytyväinen kaikkiin ehdokkaisiin, Halla-aho kiitteli
kiertueen päätepysäkillä Jyväskylässä.
■ TEKSTI JA KUVAT MIKA RINNE

Naantalin ja Maskun Perussuomalaisten
jäsenmäärä jatkaa kasvuaan
NAANTALIN ja Maskun Perussuomalaisten syyskokous pidettiin tiistaina 10.11. Yhdistyksen
puheenjohtajana jatkamaan
valittiin ilman vastaehdokasta
Matti Naavasalo Naantalin Merimaskusta.
- Naantalin ja Maskun Perussuomalaisten jäsenmäärä on
kasvanut mukavasti kuluneen
vuoden aikana. Kasvu näyttää
jatkuvan edelleen, toteaa puheenjohtajaksi valittu Naavasalo.

- Naantalin ja Maskun Perussuomalaisten listalla tullaan
julkaisemaan kuntavaaliehdokkaiden nimiä lähiviikkoina. Voidaan todeta, että ehdokkaita on tullut kiitettävästi.
Ehdokkaaksi haluavat voivat
ilmoittautua ehdolle perussuomalaisten sivun https://www.
perussuomalaiset.fi/kuntavaalit-2021/lahde-ehdolle-kuntavaaleihin/ kautta. Otamme ehdokkaaksi haluaviin yhteyttä,
jatkaa yhdistyksen kuntavaali-

vastaava Jyrki Alastalo.
Yhdistyksen hallitukseen valittiin uusiksi jäseniksi Sari Outinen ja Jari Engman, molemmat
Naantalista. Jatkokaudelle valittiin Naantalista Ari Wanden,
David Mbing ja Joni Rantakallio
sekä Maskusta Eira Nokkala ja
Taito Ylhäinen. Taloudenhoitajana jatkaa Jyrki Alastalo.
Naantalin ja Maskun
Perussuomalaiset ry

Lahden Perussuomalaiset eivät hyväksy
halpatuontihoitajien hankintaa
LAHDEN Perussuomalaiset ry
ei hyväksy Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän suunnitelmia palkata terveydenhoitajia Filippiineiltä tai muista
halpatuontimaista. Suomalaiset hoitajat ja heidän liittonsa
ovat todenneet, että hoitajapula aiheutuu ensi sijassa matalasta palkkatasosta työn vaativuuteen ja työmäärään nähden.
Lahden Perussuomalaisten
mielestä halpatuontihoitajia käyttämällä hyvinvointikuntayhtymä pyrkii kustannuspaineissa palkkakustannusten
kiertämiseen. Päijät-Hämeen
hyvinvointikuntayhtymä kasvattaa näin suomalaisten hoitajien tieto- ja osaamisvuotoa
ulkomaille. Suomalaisia hoitajia työskentelee palkkaussyistä
muun muassa Norjassa. Lahden
Perussuomalaiset painottavat,
että kysymys ei ole koronasta,
vaan hoitajien alipalkkaus on
ollut alan ongelma jo pitkään
myös Lahden vaikutusalueella.
Halpatuontihoitajien käyttäminen voi muodostaa turvallisuusongelman ja keskinäisen
ymmärtämisongelman asiak-

kaiden ja hoitajien välillä. Asiakkaat ovat toistuvasti jo vuosien
ajan valittaneet eri yhteyksissä, että puutteellisen kielitaidon
omaavien hoitohenkilökunnan
edustajien kanssa on vaikea asioida ja saada itsensä ymmärretyksi.
Suunniteltu pikakoulutus ja
perehdyttäminen Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän tehtäviin ei turvallisuustarvetta vahvista. Lisäksi jokaisen
ulkomaisen hoitajan palkkaaminen ulkopuolisen hankintayhtiön kautta maksaa 10 000 euroa
hoitajaa kohti. Nämäkin palkkauskustannukset tulisi kohdistaa nykyisten hoitajien ja palkattavien suomalaishoitajien
hyväksi.
Työolosuhteiden parantamistavoitteet eivät siis yksin riitä,
vaan kysymys on myös hoitajien määrästä, joka omalta osaltaan heikentää työolosuhteita.
Lahden Perussuomalaiset muistuttavat, että lakisääteinen hoitajamitoitus ei tarkoita sitä, että
hyvinvointikuntayhtymän hoitajatyöt tehdään aina minimihoitajamäärällä ja hoitajat ylira-

sitetaan tehtävissään. Työssään
pahoin voiva hoitaja ei ole hyvinvointikuntayhtymän eikä
sen asiakkaiden etu.
Lahden Perussuomalaiset toteavat, että Lahden ja hyvinvointikuntayhtymän eläinlääkäripalvelut tulisi yhdistää niin,
että saavutetaan sekä toiminnallista että taloudellista hyötyä. Hyvinvointikuntayhtymä
toimii Lahden Perussuomalaisten mielestä oikein pyrkiessään
hoitamaan päivystysviikonloput omien eläinlääkärien avulla.
Perussuomalaiset korostavat, että Lahden kunnallisen
eläinhoidon päivystystilanne kuormittaa liikaa käytettävissä olevaa lääkärityövoimaa.
Lahti joutuu siksi myös käyttämään ulkopuolisia eläinlääkäreitä päivystystyössä. Kunnallisella eläinlääkinnällä tulee olla
riittävät voimavarat äkillisten tilanteiden hoitamiseen ja riittäviin tarkastuskäynteihin tuotantotiloilla. Tarkastuskäynneillä on
tärkeä eläinsuojelullinen merkitys.
Lahden Perussuomalaiset ry

Koski jatkaa Varsinais-Suomen piirin johdossa
PERUSSUOMALAISTEN Varsinais-Suomen piiri ry valitsi Paimiossa marraskuun lopussa pidetyssä syyskokouksessa Silvia
Kosken jatkamaan piirin puheenjohtajana toiselle kaudelle.
Syyskokouksen puheenjohtajana toimi Heikki Tamminen.
Sääntömääräisten asioiden lisäksi kokouksessa kuultiin myös
kansanedustaja Vilhelm Junnilan mielenkiintoinen ja syväluotaava analyysi USA:n presidentinvaaleista, joita hän oli
virkansa puolesta tarkkailemassa. Piirihallituksen koko on ensi
vuonna 34 jäsentä, ja siinä on
edustus kaikista Varsinais-Suomen kunnista.
Piirin puheenjohtajaksi valittu Silvia Koski asuu Sauvossa ja
on toista kautta kunnanvaltuustossa toimien sen toisena varapuheenjohtajana. Hän on myös
sivistyslautakunnan jäsen. Koski valittiin aiemmin syksyllä jat-

Silvia Koski valittiin Varsinais-Suomen piirin syyskokouksessa piirin puheenjohtajaksi toiselle kaudelle.

kamaan neljännelle kaudelle
myös Kaarinan seudun Perussuomalaisten puheenjohtajana.
Yhdistykseen kuuluvat Kaarina,
Parainen, Sauvo ja Kemiönsaari.
Kosken mukaan ehdokasasettelu on sujunut koko VarsinaisSuomessa erinomaisesti ja ehdokkaita on jo nyt enemmän
kuin kaksissa edellisissä kunta-

vaaleissa. Tavoitteet on asetettu korkealle, ja puolueen tavoin
myös Varsinais-Suomessa aiotaan tuplata ehdokasmäärä:
- Tulemme tosissamme taistelemaan suurimman kuntapuolueen asemasta niin kaupungeissa kuin maaseudulla.
Nykyhallitus kurjistaa maaseudulla asuvien tilannetta, ja nyt
tarvitaan perussuomalaista
ääntä myös kuntatasolle. Puolueen teemat koskettavat niitä, jotka haluavat tulla toimeen
omalla työllään ja elää suomalaisen kulttuurin ehdoilla toimivassa turvallisessa ja asioiden
tärkeysjärjestyksen tunnistavassa sekä normaalia oikeudentajua arvostavassa yhteiskunnassa.
Perussuomalaisten
Varsinais-Suomen piiri ry

Perussuomalaisten puoluetoimisto ja Perussuomalainen-lehti
ovat suljettuina 23.12.2020-6.1.2021.
Toivotamme kaikille hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

Mikael Miikkola valittiin
Turun Perussuomalaisten
pormestariehdokkaaksi
TURUN Perussuomalaiset ry:n
puheenjohtaja Jyrki Ålandin jo
aiemmin medialle kertoman
linjan mukaisesti yhdistyksen
jäsenistö valitsi keskuudestaan
pormestariehdokkaan tuleviin
kevään 2021 kuntavaaleihin yhdistetyssä kevät- ja syyskokouksessaan Turun kristillisellä opistolla.
Ville Tavio ilmoitti syyskokouksen puheenjohtajana, että ei
ole käytettävissä pormestariehdokkaaksi tulevissa vaaleissa.
Tavio itse kannatti kaupunginhallituksen jäsenen Mikael Miikkolan valintaa paikallisyhdistyksen pormestariehdokkaaksi,
minkä syyskokous hyväksyikin
yksimielisesti.
Valtuustoryhmän jäsen Jouko
Laakso kommentoi Miikkolan
valintaa tuoreeltaan:
- Nyt Turun Perussuomalaiset
ry:n valitsemassa pormestariehdokkaassa saamme todellisen
upseerin ja herrasmiehen, joka
on tunnettu, pidetty ja arvostettu henkilö Turun poliittisella
kentällä yli puoluerajojen.
Millaisen pormestariehdokkaan Turun Perussuomalaiset sitten saavat Mikael Miikkolasta?
Miikkolan vaimon Onen mielestä:
- Nokkelat hoksottimet, terve
järki, karjalainen kyky verkostoitua. Hyvähermoinen, kestävä ja kokenut. Perusteellisesti tässä kinkeripiirissä tunnettu.
Viipaloitu viimeistä perskarvaa
myöten.
Miikkolan kiitospuheessa yhdistyksen jäsenille ja Turun Perussuomalaisten kuntavaaliehdokkaille hän muistutti, että

Mikael Mikkola

vaaleihin lähdemme joukkueena. Tämä joukkue tuo hänen
mukaansa mieleen jääkiekon
viime MM-kisajoukkueemme:
- Ei supertähtiä – paitsi meillä Ville Tavio. Jotkut aika kokemattomia. Aluksi tappioita.
Sitten voittoja. Voitot ja hyvä
henki liimasivat porukan yhteen. Se luotti itseensä. Pelaajat
luottivat toisiinsa. Joukkue koki,
että suuretkin kaatuvat. Ja niin
mentiin huipulle ja mestariksi.
Odotan samanlaista suoritusta
myös meidän joukkueeltamme.
Joku voittaa vaaleissa – aina.
Miksi se ei olisi perussuomalaiset? Jollei usko ihmeisiin, ei ole
realisti.
Miikkolan mukaan pormestarinvaaleihin lähdetään seuraavin teesein:
- Kaupungin Kukkaro Kunnossa. Maahanmuutto, turvallisuus,
isänmaallisuus.
Turun Perussuomalaiset ry

Turun poliittiselle kartalle
vastuullista muutosta
TURUN Perussuomalaiset järjesti yhdistetyn kevät- ja syyskokouksensa lauantaina 21.
marraskuuta Turun kristillisellä
opistolla ilman draamaa.
Yhdistyksen puheenjohtaja
Jyrki Åland on äärimmäisen tyytyväinen siihen, että hallitustyöskentelyyn oli tälläkin kertaa
tarjolla runsaasti ehdokkaita.
Vaalituloksen saamiseen meni
oma aikansa, mutta kaikki määräajassa annetut äänet laskettiin. Hallituksen jäsenten vaalin
jälkeen syyskokous valitsi Turun
Perussuomalaisille omaksi ensimmäiseksi pormestariehdokkaakseen Mikael Miikkolan.
Jyrki Åland muistuttaa, että
tuleva kevät on Turun ja turkulaisten osalta äärimmäisen merkittävä.
- Liian kauan kuntavaaleissa on nähty laskevia äänestysprosentteja, eivätkä turkulaiset
enää vaivaudu äänestämään,
koska kuntalaisen ääni ei ole
tähän mennessä kuulunut äänestystuloksissa. Turun Perussuomalaiset tulee tarjoamaan Turun poliittiselle kartalle

vastuullisen muutoksen, jossa turkulaista veronmaksajaa
kuunnellaan ja kunnioitetaan
herkällä korvalla.
Turun Perussuomalaisten tavoite on olla kevään 2021 kuntavaalien jälkeen Turun suosituimman puolueen lisäksi
kaupungin suurin puolue.
Kevätkokous myönsi odotetusti vastuuvapauden vuoden
2019 hallitukselle.
Tästä vain runsaan tunnin
päästä syyskokous valitsi yksimielisesti puheenjohtaja Jyrki
Ålandin jo kolmannelle perättäiselle puheenjohtajakaudelleen.
Kuntavaalivuoden 2021 hallituksen jäseniksi syyskokous valitsi jatkamaan Kasper Holtarin, Joni Laakson, Pirjo Lammen,
Hannele al-Hamzawin, Rami
Mattilan sekä Jouko Laakson.
Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Alice Girs, Laura Kaarniharju, Rami Ruohonen sekä Kimmo Terho.
Turun Perussuomalaiset ry
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Harri Vuorenpää valittiin Pirkkalan
pormestariehdokkaaksi
PIRKKALAN Perussuomalaiset
valitsivat syyskokouksessaan
6.11.2020 yksimielisesti ensi kevään kuntavaaleihin pormestariehdokkaakseen Harri Vuorenpään.
Vuorenpää on toiminut kuntapolitiikassa Pirkkalassa vuodesta 2012 lähtien. Hän on
aikaisemmin toiminut mm. valtuustoryhmän puheenjohtajana, jäsenenä ympäristölautakunnassa sekä useammassa
valiokunnassa ja työryhmässä. Tällä hetkellä hän toimii kunnanhallituksen jäsenenä. Perussuomalaisessa puolueessa hän
toimii myös Pirkanmaan piirin puheenjohtajana sekä puoluehallituksen jäsenenä. Hän oli
myös perussuomalaisten eduskuntavaaliehdokkaana viime
vuoden vaaleissa saaden yhteensä 1 498 ääntä.
Vuorenpää on ammatiltaan tilitoimistoyrittäjä ja koulutukseltaan tradenomi YAMK. Hänen
perheeseensä kuuluu vaimon lisäksi neljä tyttöä, kaksi poikaa
ja kaksi koiraa. He asuvat Sork-

Pirkkalan Perussuomalaisten
pormestariehdokas Harri
Vuorenpää haluaa pitää Pirkkalan budjetit tasapainossa ja
velkaantumisasteen siedettävänä. Veronkorotusten tie on
jo kuljettu loppuun.

kalan seudulla. Lisätietoja hänestä löytyy mm. nettisivuilta
www.harrivuorenpaa.fi.
Vuorenpää haluaa nostaa
esiin muutaman teeman vaalikamppailussa. Niitä ovat vastuullinen taloudenpito, toimivien palveluiden takaaminen

PS HENKILÖVALINTOJA
kaikenikäisille kuntalaisille, kuntalaisten kuulemisen lisääminen sekä kunnallisen itsemääräämisoikeuden säilyttäminen.
- Pirkkala on elinvoimainen
kunta, jonka ei pidä luovuttaa
päätösvaltaa asioistaan muualle yhtään enempää kuin on tarvis. Esimerkiksi seutuyhteistyö
on kannatettavaa, mutta liikaa
ei pidä mennä seudun sanelun
mukaan, Vuorenpää toteaa.
- Vastuullinen taloudenpito
ja toimenpiteet kunnan yrittäjäystävällisenä pitämiseen ovat
avainasemassa. On varmistettava, että budjetit pysyvät tasapainossa ja velkaantuminen
siedettävänä. Veronkorotusten
tie on kuitenkin käyty loppuun,
Vuorenpää jatkaa.
Kuntalaisten entistä parempaa osallistamista päätöksentekoon Vuorenpää pitää tärkeänä:
- Kunnan pitää olla kuntalaistensa näköinen, Vuorenpää
summaa.
Pirkkalan Perussuomalaiset

Maahanmuuton ongelmilta ei pidä sulkea silmiä
PERUSSUOMALAISET eivät hyväksy silmien sulkemista maahanmuuton ongelmilta. Maahanmuuttoon perustuva
väestönkasvu romuttaa Espoon
kaupungin talouden ja heikentää turvallisuustilannetta. Tästä huolimatta muut poliittiset
ryhmät haluavat sulkea silmänsä tältä ongelmalta. Perussuomalaiset on ainoa ryhmä, joka
haluaa laittaa lopun tälle kehitykselle. Koska esityksillemme ei ole saatu muiden puolueiden osalta vastakaikua, eivät
perussuomalaiset voi olla sellaisen budjetin takana, joka hyväksyy vallitsevan kehityksen
jatkumisen.
Espoon väestönkasvu on perustunut jo vuosia vieraskielisen väestön kasvuun.
- Perussuomalaiset ovat pitäneet asian ongelmallisuutta
esillä valtuustossa, ja myös kaupunginjohtaja on useissa yhteyksissä nostanut esiin, että
vallitseva väestönkasvu tuo
enemmän palveluiden kysyntää

kuin verotuloja, toteaa valtuustoryhmän puheenjohtaja Teemu Lahtinen.
- Tilastot ja esimerkiksi viime päivien uutisointi maahanmuuttajien jengiväkivallasta
osoittavat, että vieraskielisen
väestön nopealla kasvulla on
myös erittäin kielteiset vaikutukset turvallisuuteen, jatkaa
valtuutettu Simo Grönroos.
Kaupungin nopea kasvu on
myös velkaannuttanut kaupunkikonsernin, kun väestön kasvua palvelemaan on tehty valtavia panostuksia liikenne- ja
tilainvestointeihin. Tämä on johtanut siihen, että Espoo on tällä hetkellä maan velkaisin kaupunkikonserni.
Perussuomalaiset vaativat
budjettiesityksissään vieraskielisen väestön kasvun hillitsemistä mm. siten, että Espoo
sitoutuu olemaan ottamatta kiintiöpakolaisia, laittomasti
maassa oleville ei tarjota palveluita, maahanmuuttajien oman
kulttuurin ja kielen tuki lopete-

taan ja toimimattoman kotouttamisen sijaan huonosti integroituneiden maahanmuuttajien
paluumuuttoa edistetään.
Perussuomalaiset esittivät lisäksi säästöjä uusista raideinvestoinneista ja ideologisesta
puuhastelusta, kuten sukupuolitietietoisesta budjetoinnista. Ajoimme olemassa olevien
varojen keskittämistä suomalaisten hyvinvointia ja turvallisuutta edistäviin asioihin, kuten
katujen kunnossapitoon, syöpäseulontoihin ja nuorten työllistämiseen.
Perussuomalaiset tarjoavat
tulevissa kuntavaaleissa vaihtoehdon, jossa ongelmat tunnustetaan silmiä sulkematta ja
olemassa olevat resurssit keskitetään ”maailmanparantamisen” sijaan suomalaisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden
edistämiseen.
Espoon Perussuomalaisten
valtuustoryhmä

KUNTAVAALIT
2021

ALAVUS
Yrjö Paukkunen valittiin Alavuden Perussuomalaisten syyskokouksessa yhdistyksen uudeksi
puheenjohtajaksi seuraavaksi kalenterivuodeksi. Paukkusen lisäksi yhdistyksen hallitukseen valittiin Tanja Pääkkö,
Pekka Kaihoniemi, Mikko Knuuti, Petri Juurakko, Tero Vedenpää, Anu Mäki-Lahna ja Orvokki
Tanila. Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piirihallituksessa Alavuden yhdistystä edustaa
vuonna 2021 puheenjohtaja
Paukkunen.
HATTULA
Hattulan Perussuomalaiset ry
on syyskokouksessaan 2020 valinnut hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2021 Jaana Laineen. Hallituksen varsinaisiksi
jäseniksi valittiin Harri Siren,
Vesa Perälä ja Pasi Niemi.
ISOJOKI
Isojoen Perussuomalaisten
syyskokous valitsi yksimielisesti Jorma Rantalan johtamaan
yhdistystä myös ensi kalenterivuodeksi. Rantalan lisäksi yhdistyksen hallitukseen vuodeksi 2021 valittiin Sakari Halkoaho,
Tony Vaarainkorpi ja Sari Kallio.
Puheenjohtaja Jorma Rantala
edustaa Isojoen Perussuomalaisia ensi vuonna Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piirin
hallituksessa.
KASKINEN
Lasse Lähdesluoma valittiin
Kaskisten Perussuomalaisten
syyskokouksessa yhdistyksen
uudeksi puheenjohtajaksi vuodelle 2021. Lähdesluoman lisäksi yhdistyksen hallitukseen
valittiin Jukka Salo, Eija Seppälä, Pia Salo ja Jarmo Tarkka. Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piirin hallituksessa
Kaskisten yhdistystä edustaa
ensi vuonna puheenjohtaja Lasse Lähdesluoma.
KAUHAVA
Kauhavan Perussuomalaisten
syyskokous valitsi Risto Mattilan
edelleen yksimielisesti yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2021. Mattilan lisäksi yhdistyksen hallitukseen valittiin
Esa Puronvarsi, Heikki Haukkala,
Anastasha Budde, Martti Puronvarsi, Martti Koivisto ja Reima
Lilja. Martti Puronvarsi edustaa Kauhavan yhdistystä ensi

vuonna Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piirin hallituksessa.
LAPUA
Riitta Kangasluoma valittiin Lapuan Perussuomalaisten syyskokouksessa yksimielisesti
yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi ensi kalenterivuodeksi. Kangasluoman lisäksi yhdistyksen hallitukseen valittiin
Sini Syrjälä, Mikko Huurinainen,
Marcus Toppari, Ville Alasaari ja
Markku Keskikallio. Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan
piirihallituksessa Lapuan yhdistystä edustaa ensi vuonna puheenjohtaja Riitta Kangasluoma.
OULU
Oulun Perussuomalaiset ry:n
yhdistetty yleinen kevät- ja
syyskokous valitsi Lare Inkalan jatkamaan puheenjohtajana vuonna 2021. Ensi vuoden
hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Henri Granlund, Tommi Hedberg, Jukka Huotari, Anna
Koskela, Janne Koskela, Anitta
Koskenkangas, Raimo Rautiola,
Matti Rinnekangas, Hannu Siipola ja Arja Suuronen.
UUDENMAAN PERUSNAISET
Uudenmaan Perusnaiset ry on
syyskokouksessaan 7.11. tehnyt henkilövalintoja vuodelle
2021. Puheenjohtajana jatkaa
yksimielisesti kansanedustaja Arja Juvonen Espoosta. Juvonen on toiminut Uudenmaan
Perusnaisten puheenjohtajana vuodesta 2017. Hallituksen
varsinaisiksi jäseniksi vuodelle
2021 valittiin Marja Tammilehto Keravalta, Merja Nevalainen
Lohjalta, Leena Meri Hyvinkäältä, Terhi Mattila Vihdistä, Suoma
Karjalainen Espoosta, Hannele
Hakamäki Vantaalta, Satu Lampi
Mäntsälästä ja Aino Lumme Keravalta.
VIMPELI
Vimpelin Perussuomalaiset valitsi syyskokouksessaan vuoden 2021 hallituksen. Uudeksi
puheenjohtajaksi valittiin Jarmo Arpala. Muut hallituksen jäsenet ovat Patrick Itäniemi, Roosa Ilomäki, Markku Ylispangar
ja Harri Niemitalo. Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piirin
hallituksessa Vimpelin yhdistystä edustaa Patrick Itäniemi.

Puolueen säännöt uudistuvat

Lähde ehdolle kuntavaaleihin
www.perussuomalaiset.fi
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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.

Turvallinen kouluarki taattava kaikille
LASTEN ja nuorten turvalliseen
kouluarkeen on panostettava
koko koulunkäynnin ajan, linjaa
Uudenmaan Perusnaiset ry.
Koulujen tulisi olla avoimempia toimenpiteistään kuntalaisille, sillä muuten voi jäädä
kuva, ettei ongelmiin puututa. Oppilaan ääntä on kuultava ja siihen on reagoitava. Aineopetuksen lisäksi koulussa
tulisi opettaa jo alakoulussa erilaisten tunteiden hallitsemista,
riitojen selvittelemistä ja sopimista. Opettajilla ja henkilökunnalla tulisi olla koulutusta
ja tietoa lain sallimista mahdollisuuksista kiusaamistilanteissa. Vapaiden tilanteiden, kuten
ruokailujen ja välituntien, valvontaan on oltava riittävästi aikuisia.
Kuntia tulisi tukea ja kannustaa niitä säilyttämään pienet
kyläkoulut. Suuret koulut ovat
olleet kuntien tavoitteena kustannussäästöjen vuoksi. Säästöpyrkimykset voivat kääntyä
äkkiä kulueriksi ja inhimillisiksi
tragedioiksi. Pidentyneet koulumatkat kuormittavat lapsia sekä
perheitä. Koulumatkojen turvallisuutta tulee lisätä esimerkiksi valaistuksella näin pimeään aikaan.
Sekä kiusaaja että kiusattu,

väkivallan tekijä ja uhri, tarvitsevat apua ja tukea. Koulussa
opettajan tehtävä on opettaa
kasvatusvastuun ollessa ensi sijassa aina huoltajilla. Jos huoltajat eivät pysty kasvatusvastuuseensa, yhteiskunnan on
puututtava asiaan lasten ja
nuorten hyvinvoinnin vuoksi.
Kiusaamiseen tulee puuttua heti, koska se on rikos toista henkilöä kohtaan. Nöyryyttämistä ja alistamista ei pidä sallia
missään muodossa koulussa
eikä vapaa-ajalla. Yhtenä keinona on kiusaajan siirtäminen toiseen kouluun. Ei ole oikein, että
kiusattu joutuu väistymään ja
siirtymään. Kun kiusaaja tietää,
mitä toimenpiteitä kiusaamisesta hänelle itselleen voi aiheutua, voi se toimia pelotteena.
Tämä kannustaisi myös kiusaa-

PS KOKOUKSET & TAPAHTUMAT
LAITILA
Laitilan Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen syyskokous
pidetään sunnuntaina 3.1.2021
klo 18 Laitilan kirjastossa. Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
KESKI-POHJANMAA
Perussuomalaisten Keski-Pohjanmaan piiri ry:n siirretty sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 7.1.2021 klo
18.00 Hotelli Kaustisella, Pajalantie 24, Kaustinen. Käsitellään
sääntömääräiset asiat sekä tilinpäätöksen hyväksyminen ja
vastuuvapauden myöntäminen
vuodelta 2019. Tarkemmat kokoontumisohjeet ja ohjeet etäkokousmahdollisuudesta julkaistaan piirin internetsivuilla.
Kokouksen koollekutsujana piirihallitus. Tervetuloa!

SEINÄJOKI
Seinäjoen Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen yhdistetty kevät- ja syyskokous 2020 pidetään lauantaina 9.1.2021 klo
12 Toimintojentalolla, Kasperinviita 13. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa vanhat ja uudet jäsenet! Pyydämme ilmoittautumaan ennakkoon sähköpostilla: marko.kahonen@power.fi.
Huom! Mahdolliset koronan aiheuttamat kokoontumisrajoitukset saattavat tuoda muutoksia kokousaikaan ja -paikkaan.
Rauhallista joulun aikaa, toivoo
hallitus.
Kokousilmoitukset
lähetetään osoitteella:
tapahtumat@
perussuomalaiset.fi

ETELÄ-POHJANMAA
Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piiri ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään
sunnuntaina 10.1.2021 klo 13
Etelä-Pohjanmaan Opistolla, Liakka-talon auditoriossa, Opistontie 111, Ilmajoki, edellyttäen, että viranomaismääräykset
sallivat fyysisen kokouksen.
Muussa tapauksessa syyskokous pidetään etäkokouksena samalla aikataululla. Käsitellään
sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana piirihallitus. Piirikokousedustajien ilmoittautuminen alkaa klo 12.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

SIMO GRÖNROOS
PERUSSUOMALAISTEN
PUOLUESIHTEERI

■

KOLUMN I

Tervaskantoja ja keltanokkia
PERUSSUOMALAISTEN ensimmäinen puoluekokous pidettiin Kokkolassa marraskuun lopulla vuonna 1995. Tuosta
kokouksesta tuli kuluneeksi hiljattain 25 vuotta. Olemme suomalaiseksi puolueeksi nuori, mutta liikkeen historia ulottuu
tätäkin kauemmaksi.
TÄMÄ historia tulee hyvin esiin Suomea kiertäessä. Viimeksi Pohjois-Karjalan kierroksella jäi vahvasti mieleen, kuinka
lähes joka paikkakunnalla tapahtumissa oli perussuomalaista
sanomaa jakamassa vanhoja tervaskantoja, joista kuka oli lähtenyt mukaan jo alaikäisenä Pientalonpoikien puolueeseen,
kuka muuten vaan ollut mukana porukoissa jo puoli vuosisataa.

Uudenmaan Perusnaiset ry

JOTKUT näistä veteraaneista jaksoivat vielä painaa yhdistysten luottamustehtävissä tai jopa kunnanvaltuustossa. Asenne
oli siis sama kuin juuri 80 vuotta täyttäneellä Espoon Perussuomalaisten pitkän linjan vaikuttajalla Veikko Granqvistilla,
joka ei malttaisi jäädä ansaitulle eläkkeelle vuosikymmenten
yrittäjäuran jälkeen. Ihmettelijöille Veikko on selittänyt tekevänsä jo ”vähän lyhempää työpäivää”. Ennen syötiin ruuaksi
muutakin kuin pullamössöä.

Käytöstapoja
valtuuston
kokouksiin

PERUSSUOMALAINEN puolue on lähtenyt liikkeelle pienestä. Entinen puoluesihteeri Ossi Sandvik luonnehti Kokkolan puoluekokouksen vuosipäivän alla julkaistulla haastatteluvideolla puolueen nousun olleen hengen voitto aineesta.
Ilman aikaansa uhraavaa kentän väkeä ei tähän olisi Ossin mukaan päästy. Tähän on helppo yhtyä.

PERUSSUOMALAISTEN Oulun valtuustoryhmä esittää
huolensa huonosta käyttäytymisestä valtuuston kokouksissa. Vaikka suurin osa
valtuutetuista käyttäytyy
mallikkaasti, niin poikkeuksia kuitenkin on.
Ryhmämme mielestä valtuutettujen ei tulisi keskeyttää toisten valtuutettujen
puheita eikä nimitellä toisia
valtuutettuja, ja valtuutettujen tulisi ylipäätään noudattaa valtuuston puheenjohtajan ohjeita esimerkiksi
puheen pituuteen liittyen.
Lisäksi toivomme, että valtuutetut osaisivat keskustella
asioista asioina, vaikka mielipiteissä olisi joskus suuriakin eroja.
Juha Vuorio, puheenjohtaja
Perussuomalaisten Oulun
valtuustoryhmä

PS PIIRIT
HÄME
Koronaepidemian rajoitusten ja
suositusten vuoksi siirretty Perussuomalaisten Hämeen piiri ry:n vuoden 2020 sääntömääräinen kevätkokous sekä
vuoden 2020 sääntömääräinen
syyskokous pidetään etäkokouksena Microsoft Teams -alustalla lauantaina 9.1.2021 klo 12.
Käsitellään kevät- ja syyskokouksen sääntömääräiset asiat.
Kokouksen koollekutsujana piirihallitus. Ennakkoilmoittautuminen viimeistään 26.12.2020
ensisijaisesti paikallisyhdistysten kautta. Lisätietoja Hämeen
piirin verkkosivuilla.

jan vanhempia puuttumaan
lapsensa toimintaan.
Henkistä pahoinvointiaan
vakavasti ja jopa väkivaltaisesti oirehtiva oppilas voi
viedä opettajan kaiken ajan
ja huomion, jolloin muut oppilaat voivat jäädä oman onnensa nojaan.
Oirehtiva oppilas tarvitsee
sosiaali- ja terveydenhuollon
ammattilaisten apua. On tilanteita, jolloin pahoin kiusatun lapsen ja nuoren tilanne on niin huono, että ainoa
mahdollisuus käydä koulua
on sairaalakoulu. Sairaalakoulupaikkoihin on kohdennettava resursseja.
Lasten hyvinvointia tukevia
päätöksiä on tehtävä heti.
Rajat ovat rakkautta. Vanhempien tehtävä on asettaa
ne, mutta jos vanhemmat eivät tähän kykene, on se yhteiskunnan tehtävä.
Korona-arki ja etäkoulu muuttavat oppilaiden arkea. Olisi hienoa, jos tämän
raskaan vuoden jälkeen jokainen kiusaaja ymmärtäisi
pohtia sitä, miten suuri merkitys turvallisuudella ja yhdessäololla on.

HYVÄ
PERUSSUOMALAISTEN
JÄSEN
Muistathan päivittää
muuttuneet yhteystietosi (osoite,
puhelinnumero,
sähköpostiosoite)
jäsenrekisteriin.
Puh: 040 631 7099 tai
jasenasiat@
perussuomalaiset.fi

KANSANLIIKKEESTÄ löytyy vanhoja tervaskantoja, joita kannattaa kuulla ja joilta kannattaa ottaa oppia. Liike myös
kasvaa vauhdilla. Uutissuomalainen uutisoi joulukuun alkupuolella, että puolueet kärsivät jäsenkadosta. Erityisen heikko
jäsenkehitys oli keskustalla. Ainoat viimeisen parin vuoden aikana jäsenmäärältään kasvaneet puolueet olivat perussuomalaiset ja vasemmistoliitto, joista meillä päinvastoin jäsenmäärä
on kasvanut vauhdilla.
VIIME aikoina tehty työ on tuonut siis tulosta. Tämä näkyy
jäsenmäärän huimana kasvuna. Tämä näkyy siinä, että kuntavaaliehdokkaita on saatu kerättyä hyvää tahtia. Tämä näkyy
siinä, että olemme nousseet taas gallupeissa Suomen suurimman puolueen asemaan.
YLEISRADION toimittaja kysyi hiljattain arveluani siihen,
miksi kokoomus ei ole pärjännyt oppositiossa. Toin esiin saman asian, minkä olen kentällä kiertäessäni myös tuonut usein
esiin: kokoomus ei ole vaihtoehto punavihreälle hallitukselle.
Kokoomus ajaa haittamaahanmuuton lisäämistä, viherverojen
nostamista ja eurotukipaketteja siinä missä hallituskin. Puolueen oppositioteatteri ei ole uskottavaa.
HALLITUKSEN juoksupojaksi ryhtyneellä keskustalla ei
myöskään mene vahvasti. Yksi seuraus puolueen kannatuspaniikista on keskustalaisen lehdistön alennustila. Monet perinteikkäät puolueen äänenkannattajat ovat poleemisuudessaan
vajonneet jo Kansan Uutisten tasolle ja faktatkin tuntuvat olevan välillä vain tiellä, kun jutun juurta pitäisi keksiä puolueen
asemien parantamiseksi.
PUNAVIHREÄN hallituksen ongelmallisuutta alleviivaa taas
parhaiten se, että meillä on sisäministeri, jonka tärkein huolenaihe on laittomasti maassa olevien toimeentulo. Ohisalon viimeisimpiä tempauksia on ajaa ”palomuuria”, joka mahdollistaisi laittomasti maassa oleville asioinnin viranomaisten
kanssa, ilman pelkoa joutumisesta otetuksi kiinni ja karkotetuksi.
NYT sekä vanhojen tervaskantojen että meidän keltanokkien
on hyvä pikkuhiljaa rauhoittua joulun viettoon ja kerätä voimia kevättä varten. Laitetaan pyhien jälkeen taas rähinä päälle
ja äänestetään huhtikuussa ohisalojen ja kunnallisen päätöksenteon väliin palomuuri, joka estää hulluuden jatkumisen.
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Korona vaikuttaa vaalitilaisuuksiin ja näkyy muun muassa kasvomaskien käyttönä. Ei Nokiallakaan haluta pahentaa tilannetta, päinvastoin.

Pirkanmaan pyroteknikot vauhdissa. Puoluejohto “ihan liekeissä” Latelan Transitin edessä.

Jussi ja Riikka ”ihan liekeissä”
Nokian kuntavaalistartissa
Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho ja varapuheenjohtaja Riikka
Purra korostivat Nokialla, että Suomessa julkisen vallan ensisijainen tehtävä on
puolustaa suomalaisten hyvinvointia ja terveyttä.
muusta kuin kunnissa tehNOKIAN Perussuomalaisten
Ehdokaslista
kuntavaalistartissa 21.11. vietävästä huonosta politiikasrailivat puheenjohtaja Justa. Ongelma on tuottavan työn hyvällä mallilla
si Halla-ahon ja varapuheen- vähäisyydessä ja työn vasNokian perussuomalaisten
johtaja Riikka Purran lisäksi
taanottamisen kannattavuupuheenjohtaja Jukka Pulakkansanedustajat Veijo Niemi
dessa. Kun ei ole tuottavaa
ka oli tyytyväinen paikalle
ja Mika Niikko.
työtä, ei ole verotuloja, joilla
tulleiden määrään. Hän kiitHalla-aho muistutti puhees- järjestää palveluita.
ti yleisöä turvavälien noudat- Tämän takia palkansaajisaan kuntapäättäjien vastuustamisesta ja maskien käytöstä.
ta priorisoida käytettävissä
en ja yritysten verokuormaa
Vaalipäällikkö Matti Saliolevat varat tärkeysjärjespitäisi laskea, ei nostaa. Liiknin mukaan paikalla oli myös
tykseen. On karsittava sellaikumisen, kuljetusten, asumisuurin osa jo virallisesti nimesia tehtäviä, jotka eivät kuulu
sen ja energian hintaa pitäikunnan ydintehtäviin.
si myös laskea, ei nostaa. Näin tyistä 36 ehdokkaasta.
Ehdokasasettelussa tavoit- Kunnat eivät pärjää, jos
voidaan kestävästi parantaa
niihin ei synny työpaikkoja,
yritysten kilpailukykyä ja pal- teena on täysi lista. Salin toija jos julkinen talous on retukansaajien ostovoimaa, Halla- voo jokaisen perussuomalaisittain ajattelevan nokialaisen
aho uskoi.
perällä. Siksi kuntien asioita
harkitsevan kunnallisvaaliehHalla-aho korosti, että Suoei voi erottaa yleisistä valtadokkuutta. On muutoksen
kunnan tason asioista, Hallamessa julkisen vallan ensisiaika, kuten ehdokkaaksi asetaho sanoi.
jainen tehtävä on puolustaa
tunut Aki Karjalainen totesi:
suomalaisten hyvinvointia ja
- Haluan omalla esimerkilläterveyttä, ei harjoittaa ”punaVeroja laskettava,
ni rohkaista ihmisiä mukaan
vihreää hörhöilyä”. Esimerei nostettava
kansalaisvaikuttamiseen.
kiksi ratkaisuna korkeisiin
Halla-aho kertoi kuntien
kustannuksiin ei voi olla halvaikean taloudellisen tilan■ TEKSTI JUHA TOIVAINEN
patyövoiman tuominen väKUVAT AKI KARJALAINEN
teen johtuvan usein jostain
hemmän kehittyneistä maista.

Paikalle oli saapunut runsaasti Nokian paikallisosaston toimijoita ja nokialaisia ehdokkaita.
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Puoluejohdon vierailu kiinnosti Nokialla ja se näkyi tilaisuuden
yleisömäärässä. Politiikan suunnanmuutokselle on selvästi
tarvetta.

PS-Naiset:

Hallitus ei puutu tosissaan
sähkönsiirron kiskurihintoihin

PERUSSUOMALAISET Naiset
ry vaatii tuntuvaa kohtuullistamista sähkönsiirtomaksuihin.
Siirtomaksut ovat etenkin haja-asutusalueilla asuville ikäihmisille kohtuuton pala maksettavaksi.
- Vastuullisia sähköverkkojen
päätymiseen ylikansallisille sijoittajille löytyy hallituksesta,
sillä esimerkiksi SDP ja vihreät
olivat tukemassa Caruna-kauppoja, Perussuomalaisista Naisista todetaan.
Perussuomalaiset vastustivat
aikanaan sähköverkon myyntiä
ja varoittivat seurauksista. Siitä
lähtien perussuomalaiset ovat
vaatineet, että niin sanottua
tuottoastetta madalletaan.
Siirtohinnat ovat paisuneet
valtavasti viime vuosina. Esimerkiksi Caruna on nostanut
hintojaan jopa yli 50 prosenttia
vuodesta 2016.
- Siirtoja perustellaan vuoden
2011 Tapani-myrskyn jälkeisillä
kaapelointivaatimuksilla, mutta
esimerkiksi Carunan talousluvut
kertovat, että voittoja on kerätty häikäilemättömästi enemmän kuin lain vaatimat kaapeloinnit vaatisivat.

Hallitus on esittämässä, että
sähkönsiirron ja -jakelun vuosikorotuksen enimmäismäärää
laskettaisiin nykyisestä 15 prosentista 12,5 prosenttiin. Tämän
pitäisi hallituksen mukaan hillitä siirtohintojen korotusten
vauhtia.
- Käytännössä muutos ei aiheuta muutoksia, vaan esimerkiksi 10 prosentin korotus
vuosittain olisi edelleen mahdollinen. Hallitus hämää äänestäjiä pienellä nippelimuutoksella, joka ei käytännössä vaikuta
korotuksiin mitenkään.
Perussuomalaiset Naiset vaatii, että vuosittainen korotuskatto tulisi alentaa korkeintaan viiteen prosenttiin.
- Ellemme tee näin, annamme ylikansallisen yhtiön rahastaa kansalaisia monopoliasemalla. Syyttävän sormen tulee
osoittaa niin demareihin, keskustaan, kokoomukseen kuin
vihreisiinkin. Tehtyä virhettä voi
paikkailla hieman, mutta nykyinen hallitus ei tunnu edes yrittävän.
Perussuomalaiset Naiset ry:n
hallitus

Kela-kyydeissä ja kuljetuspalveluissa
lukuisia puutteita

Ahti Moilanen jatkaa PohjoisPohjanmaan piirin puheenjohtajana

KELA-KYYTIEN ja kuljetuspalveluiden asiakkaat ovat jo pitkään
valittaneet puutteista palvelussa. Kuljetuksen tilaaminen on
hankalaa ja aikaa vievää. Tilausnumero on usein ruuhkautunut
ja puhelut katkeavat kesken jonotuksen.
- Valmiiksi etukäteen tilatut kyydit saattavat olla reilusti myöhässä, jolloin esimerkiksi
asiakkaiden sovitut lääkäriajat
jäävät käyttämättä ja heille koituu maksettavaksi lasku käyttämättä jääneestä ajanvarauksesta, puuskahtaa Kela-kyytejä
tarvitseva Leena (nimi muutettu).
Kuljettajien ammatti- ja kielitaidossa on myös koettu esiintyvän puutteita. Osa kuljettajista ei hallitse liikennesääntöjä,

PERUSSUOMALAISTEN Pohjois-Pohjanmaan piiri ry piti kevät- ja syyskokouksen 21.11.
Rokua Health & Spa Hotellissa
Utajärvellä. Korona on kurittanut ja vaikeuttanut kokousten
pitämistä, joten tilaisuuden tullen kokoukset pidettiin samana päivänä. Paikalla oli noin 50
paikallisyhdistysten edustajaa
ympäri Pohjois-Pohjanmaata
sekä Utajärven kunnanjohtaja
Anne Sormunen ja kansanedustaja Ville Vähämäki Oulusta tuomassa tervehdyksensä kokousväelle.
Kokousväelle oli mukavaa
kerrottavaa, sillä Ylen vaalipiirikohtaiset gallupit osoittavat valtakunnallisesti neljässä vaalipiirissä ykköspaikkaa
perussuomalaisille. Puolueen
kannatuksen kasvaessa vaatii vastuullisen aseman nousu
myös luottamushenkilöiltä vastuullisuutta ja paneutumista
yhteisten asioiden hoitamiseen.
Tulevalla kuntavaalivuodella
2021 on vaikutusta myös eduskuntavaaleihin 2023.
Kokous päätti yksimielisesti,
että Ahti Moilanen Utajärveltä
jatkaa piirin puheenjohtajana
vuonna 2021. Piirihallitukseen

navigaattorin käyttöä eikä auta
liikuntarajoitteisia asiakkaita
autoon nousemisessa tai autosta poistumisessa. Mahdollisuutta antaa palautetta saamastaan
palvelusta ei ole.
- On pelkkää veronmaksajien
rahojen haaskaamista, kun lääkäriajat jäävät käyttämättä ja
joudutaan varaamaan uusi aika
muutenkin ruuhkaantuneesta
terveydenhuollosta, toteaa PerusNaiset Helsingin puheenjohtaja Nina Strandén.
Asiakkaat ovat toivoneet Kela-kyyteihin ja kuljetuspalvelukyyteihin tuttuja kuljettajia, jotka tuntevat asiakkaansa tarpeet
paremmin. Niillä asiakkailla, joiden kuljettajat ovat toistuvasti
samoja, on pääosin myönteistä
sanottavaa saamastaan palve-

lusta.
Asiakkaat pitävät myönteisenä myös sitä, että kyytien omavastuuosuus maksetaan suoraan kuljettajalle. Tämä on
koettu huomattavasti helpommaksi kuin korvauksen hakeminen jälkikäteen Kelasta.
PerusNaiset Helsinki ry vaatii palvelukriteerien tarkistamista ja laadukkaan palvelun
edellyttämistä kilpailuttamisen
yhteydessä sen sijaan, että hyväksytään halvin mahdollinen
tarjous. Kaikilla Kela-kyytien
käyttäjillä on oikeus turvalliseen ja laadukkaaseen palveluun.
PerusNaiset Helsinki ry

Perussuomalaiset säästäisivät maahanmuuttokustannuksista, ei kotihoidon Helsinki-lisästä
PERUSSUOMALAISTEN Helsingin valtuustoryhmän on
mahdotonta hyväksyä talousarvioehdotusta erityisesti budjettineuvotteluiden jälkeen,
joissa lisättiin menoja ja velkaantumista entisestään.
- Kriisitilanteessa tulisi olla
vastuullinen ja katsoa tarkasti jokainen käytettävä euro niin,
että ensisijaiset kohteet rahoitetaan ensin. Nyt säästöjä haetaan esimerkiksi Helsinki-lisästä,
mutta laittomasti maassa olevien palveluja tai mitään muutakaan maahanmuuton menoja
ei leikata. Tämä on arvovalinta,
jota perussuomalaisten valtuustoryhmä ei voi hyväksyä, kaupunginvaltuutettu Mari Rantanen toteaa.
Kaupunkia halutaan kasvattaa hinnalla millä hyvänsä. Väestönkasvusta suurin osa on
ulkomailta ja loput muualta
Suomesta, vaikka Helsingissä
työttömyysaste oli syyskuun lopussa 13,8 % ja työttömiä työnhakijoita 60 % enemmän kuin
vuosi sitten.

valittiin varsinaisiksi jäseniksi
Ilkka Repo Haapavedeltä, Esko
Loukkola Kärsämäeltä, Ulla Pietilä Reisjärveltä, Lare Inkala Oulusta, Matti Rinnekangas Oulusta, Janne Koskela Oulusta, Anna
Koskela Oulusta, Anu Elovaara
Nivalasta, Tarmo Hirvelä Ylivieskasta, Anne-Mari Jaara Kempeleeltä, Tuomas Okkonen Limingalta, Heidi Pöykiö Muhokselta,
Mirka Väyrynen Pudasjärveltä sekä Veikko Laurukainen Siikajoelta.
Perussuomalaisten
Pohjois-Pohjanmaan piiri ry

Perusäijät kokoontuivat
Mari Rantanen ihmettelee kaupunginvaltuuston päätöstä.

- Helsinki hassaa rahat ja energian hallitsemattomaan väestönkasvuun ja haalii väestöä,
joka käyttää palveluja enemmän kuin maksaa niistä. Helsinki velkaantuu 2,5-kertaisesti
vuoteen 2024 mennessä. Kehitys on huolestuttava, Rantanen
huomauttaa.
Perussuomalaiset tekivät palautusehdotuksen, jonka lähtökohtana Helsingin talouden
osalta oli se, että vain sitä kulutetaan, mitä tienataan.
- Perussuomalaiset ovat budjetissa kuitenkin tyytyväisiä sii-

hen, että veroprosentit pysyivät
ennallaan. Olisi ollut suuri virhe
tässä tilanteessa nostaa veroja
ja vähentää näin käteen jääviä
tuloja kaupunkilaisilta. Asioita
on voitava laittaa tärkeysjärjestykseen ja huolehtia siitä, että
ensisijaisiin kohteisiin jaetaan
ensin. Helsingin tulee olla turvallinen, siisti ja hyvä kaupunki elää, opiskella, yrittää, tehdä
työtä ja kasvattaa lapsia, Rantanen kiteyttää.
Perussuomalaisten Helsingin
valtuustoryhmä

Digiloikkaa ja kuntavaaliuutisia Joutsasta
JOUTSAN seudun Perussuomalaiset piti sääntömääräisen
syyskokouksensa 14.11. Henkilövalintojen ohella kokouksessa
käsiteltiin myös yhdistyksen toimintaan tehtyjä uudistuksia ja
tuoreimpia kuntavaaliuutisia.
Vuonna 2020 on tehty paljon uudistuksia yhdistyksen toimintaan, ja ne ovat onnistuneet
erinomaisesti eritoten ”digiloikan” osalta. Uudistuksia olivat
mm. etäkokoukset hallituksen
kesken (jo ennen korona-aikaa)
sekä etäkokousten ja live-kokousten tueksi rakennetut Power Point -esitykset. Uudistuksia lisätään vuonna 2021, kun
päätettiin siirtyä kokonaan sähköisiin kokouskutsuihin ja e-laskuun. Kokouksen jälkeen täytettiin myös paljon papereita
kuntavaaliehdokkaiden kanssa.
Joutsan yhdistyksen hallitus hyväksyi 19.11.2020 kun-

Ahti Moilanen

Hetki sitten puheenjohtajaksi valittu Saku Kaistinen kiittää
jäseniä luottamuksesta kyseiseen tehtävään. Kuva: Jussi Lehtonen

tavaaliehdokkaita, joista tässä
vaiheessa julkaistaan kahdeksan nimeä: Sami Kuitunen, Asko
Kuoppamäki, Pirjo Mäkinen, Jari
Partanen, Aarre Talja, Kari Tapper, Ville Tourunen ja Kalervo
Vinter. Loput nimet julkaistaan
ensi vuoden puolella.
Yhdistyksen puheenjohtajana

jatkaa Saku Kaistinen. Puheenjohtajan valinnan lisäksi hallitukseen valittiin varsinaisiksi jäseniksi Juha Nummelin ja Jussi
Lehtonen.
Joutsan seudun
Perussuomalaiset

PERUSÄIJÄT ry piti syyskokouksensa Kuopiossa 22.11.2020.
Yhdistyksen puheenjohtajana
jatkaa Kari Kolari. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin
Sami Behm, 2. varapuheenjohtajaksi Pasi Salonen ja 3. varapuheenjohtajaksi Hannes Ruokokoski. Hallituksen varsinaisiksi
jäseniksi vuodelle 2021 valittiin Mika Hämäläinen, Tero Jäppinen, Markku Kähkönen, Asmo
Mikkola, Kari Surakka ja Lauri Virtanen. Kokouksen alussa Juho Eerola (kansanedustaja,
eduskunnan 2. varapuhemies ja
PerusÄijien jäsen) piti kokouksen avauspuheenvuoron.

Juho Eerola

Sotkamon Perussuomalaisten
pikkujouluissa jokainen
sai olla tähti
SOTKAMON Perussuomalaiset ry on lähes tuplannut jäsenmääränsä vuoden 2020 aikana. Kiitos tästä kuuluu osaltaan
myös kansanedustaja Sebastian Tynkkyselle sekä puoluejohdolle, kun olemme saaneet
vieraiksemme puheenjohtaja
Jussi Halla-Ahon, puoluesihteeri Simo Grönroosin ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville
Tavion. Olemme saaneet joukkoomme paljon nuoria ja aktiivisia jäseniä, ja olemme järjestäneet lukuisia toritapahtumia
ja muita kokoontumisia.
Viimeisin tapahtuma oli ensimmäinen pikkujoulumme
Särkisen Majalla perjantaina
13.11. Hyvä, perinteinen jouluruoka aloitti pikkujoulut, ja
jälkiruokaakin oli useampaa
sorttia. Maukkaat ruoat saa-

tiin Annen Grilliltä Sotkamosta.
Ryhmähenkeä nostettiin yhteislaululla kajaanilaisen tangolaulaja Hanna Hirvosen johdolla
Minna Partasen (Jenna Simulan
avustaja) toimiessa esileikkijänä
yhteisleikeissä sekä Nina Määtän ja Minnan toimiessa taustalaulajina ja Hannan tuuraajina.
Loppuillasta jokainen sai
olla vuorollaan tähti, ja laulua
ja tanssia riitti pikkutunneille
saakka. Kiitos kaikille mukavasta pikkujoulusta! Toivottavasti korona ensi vuonna hellittää
ja voimme järjestää koko piirin
pikkujoulut. Kiitos arpajaispalkinnoista, Eila Aavakare!
Ja meillä kaikilla oli niin mukavaa, voi jospa oisit saanut olla
mukana...
Sotkamon Perussuomalaiset
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Muutoksen tuulet puhaltavat politiikassa myös Kuortaneella. Kevään kuntavaaleja ajatellen
pörinä perussuomalaisten osastolla lupaa hyvää. Kuva: Juha Rantala

Kuortaneen Perussuomalaisilla menossa
merkillinen vuosi
PERUSSUOMALAISET olivat hyvin esillä Kuortaneen joulunavauksessa. Positiivisuus näkyi
kaikessa, ja kiitosta paikkakuntalaisilta herui siitä vastuullisuudesta, millä perussuomalaiset olivat ottaneet huomioon
koronatilanteen. Maskit, käsidesit, turvavälit (paitsi kun kuvaaja komensi aktiivit joukkuekuvaan) sekä se kuuluisa
maalaisjärki oli huomioitu tarkasti silloinkin, kun joulupukki,
tonttuarmeija ja muutama poro
pyyhälsivät iloisesti joululauluja
rallatellen perussuomalaisosaston ohi.
- Meillä on menossa todella merkillinen vuosi. Siis positiivisessa mielessä. Ennen kuntavaalien alla yhdistyksen aktiivit
kyselivät kuntalaisilta kiinnostusta lähteä ehdokkaaksi. Tilanne on kertaheitolla muuttunut,
sillä nyt meihin otetaan yhteyttä ja kysytään, että pääsisikö
mukaan, naurahtaa Kuortaneen
Perussuomalaisten puheenjohtaja ja valtuutettu Seppo Palo-

mäki.
Palomäki on aistinut muutoksen tuulet myös Kuortaneella.
- Perussuomalaisuus nähdään
nyt positiivisena asiana ja toisin kuin ennen, ihmiset uskaltavat tulla avoimesti sanomaan
olevansa kanssamme asioista samaa mieltä. Se, että ihmiset uskaltavat näyttää värinsä,
on jotakin aivan uutta. Varmasti valtakunnallinen tilanne on
vaikuttanut perussuomalaisten suosioon, mutta myös se,
että tyytymättömyys vanhojen
puolueiden tekemisiin on noussut voimakkaasti esille. Muutosta halutaan voimakkaasti myös
kuntatason politiikkaan.
Oma osansa perussuomalaisten suosioon Kuortaneella on
myös paikallisyhdistyksen aktiivisuudella. Työtä tehdään muulloinkin kuin vain vaalien alla.
- Olemme jakaneet säännöllisesti paikkakunnan kotitalouksiin Perussuomalainen-lehteä, tehneet omaa esitettä ja
järjestäneet omia tilaisuuksia

tai sitten olleet mukana paikkakunnalla järjestettävissä tapahtumissa. Näistä mainittakoon
mm. markkinatapahtuma Kuhinat, meidän oma Perusonki-kisamme sekä tämä paikkakunnan joulunavaustapahtuma,
kertoo Palomäki.
Kuortaneen joulunavauksessa
kiinnostusta herätti joulukinkku- ja jouluämpäriarvonta, joka
toi sopivasti jouluista valoa pimenevään talvi-iltaan. Perussuomalaisten kansanedustajilla
Juha Mäenpäällä ja Jukka Mäkyselläkään ei aika tullut pitkäksi, sillä keskusteltavaa riitti ajankohtaisista poliittisista asioista
iltamyöhälle.
- Kuntavaalien osalta meillä menee kaikki suunnitelmien mukaan. Mihinkään uhoon
silti ei ole aihetta, mutta sanotaanko näin, että huomattavasti
paremmaksi pannaan kuin viimeksi.
Juha Rantala

Perussuomalainen 1/2021 ilmestyy 25.1.2021
Aineistot ja lehtitilaukset viimeistään 12.1.2021

Lappajärven Perussuomalaisten onnistunut kuntavaalistartti
ilahdutti paikallisyhdistyksen puheenjohtajaa Arvi Kangastietä. Maneesintiellä riitti marraskuisena lauantai-iltana vipinää,
kun toistasataa perussuomalaisesta sanomasta kiinnostunutta
ihmistä oli saapunut Lappajärveltä ja naapurikunnista paikalle.
Kuva: Juha Rantala

Lappajärven Perussuomalaisilla
onnistunut kuntavaalistartti
LAPPAJÄRVEN perussuomalaisilla aktiiveilla oli hymy herkässä, kun paikallisyhdistys aloitti oman kuntavaalikutsuntansa
marraskuun puolivälissä Lappajärvellä Maneesintiellä. Korona-nimiseen kiusanhenkeen
oli paikkakunnalla varauduttu käsidesein ja maskein, vaikka varsinaisia rajoituksia ei tapahtumahetkellä Lappajärvellä
ollutkaan.
- Huomaa minkälaisessa nosteessa perussuomalaiset tällä hetkellä ovat. Jos muuallakin
näissä toritapahtumissa on ollut melkomoista kuhinaa EteläPohjanmaan piirin alueella, niin
sama tahti tuntuu täällä meilläkin jatkuvan. Ei näin paljoa porukkaa ennen meidän tilaisuuksissamme Maneesintiellä ole
nähty, kiitteli Lappajärven Perussuomalaisten puheenjohtaja Arvi Kangastie lauantaista tapahtumailtapäivää.
Lappajärveläisiä aktiiveja ilahdutti eritoten se, että paikalle
olivat saapuneet kaikki kolme
Vaasan vaalipiirin kansanedustajaa eli Juha Mäenpää, Jukka
Mäkynen sekä Mauri Peltokangas. Kansanedustajien lisäksi
myös piirin johtoa oli paikalla.
- Tuli paljon kiitosta siitä, että
kansanedustajillamme oli run-

saasti aikaa keskustella ihmisten kanssa erilaisista päivänpolttavista asioista. Lisäksi
kansanedustajien puheenvuorot saivat yleisöltä varauksettoman tuen, myhäili Kangastie.
Kangastien mukaan positiivinen kuntavaalistartti ja väenpaljous antoivat hyvän
lähtökohdan vaalityölle Lappajärvellä.
- Perussuomalainen sanoma
upposi hyvin kuulijoihin ja väkeä oli tullut runsaasti paikalle
myös naapurikunnista. Paikallisyhdistyskin sai tästä kummasti lisävoimia, ja palaamme taatusti asiaan samoissa merkeissä
myös ensi vuoden puolella.
Arvi Kangastien mukaan kuntavaalityö on Lappajärvellä hyvässä vauhdissa.
- Viime kuntavaaleissa meillä oli Lappajärvellä yhdeksän
ehdokasta ja saimme 10,4 prosenttia kuntamme äänisaaliista. Sanomattakin on selvää, että
nyt pannaan paremmaksi. Työtä se totta kai pienessä kunnassa vaatii, mutta me perussuomalaisethan olemme siihen jo
tottuneet, naurahti aina positiivinen paikallisyhdistyksen puheenjohtaja.
Juha Rantala

Onnistunut kuntavaalistartti
Enonkoskella
SAVONLINNAN Seudun Perussuomalaiset ry starttasi kuntavaalityönsä Enonkoskella tiistaina 24.11. Kahvila Maitolaiturilla
pidettyyn tilaisuuteen saapui
kolmisenkymmentä perussuomalaisten toiminnasta ja ajankohtaisista asioista kiinnostunutta henkilöä.
Illan avasi Etelä-Savon piirin
puheenjohtaja Pekka Laitinen.
Tilaisuuden pääpuheenvuoro
oli kansanedustaja Sheikki Laaksolla, joka käsitteli illan pääteemoja eli kuljetusalaan ja Paskalaki 2:een liittyviä asioita. Aiheet
herättivätkin vilkasta keskustelua yleisön parissa.
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Myös paikallisyhdistyksen ja
Etelä-Savon PerusNaisten edustajien puheenvuorot kuultiin illan aikana. Lisäksi yleisö pääsi tutustumaan Enonkoskella
luottamustehtävissä toimiviin
yhdistyksen jäseniin ja esittämään heillekin kysymyksiä.
Savonlinnan Seudun Perussuomalaiset ry -paikallisyhdistys toimii Savonlinnan, Enonkosken ja Sulkavan alueella.
Vaalityö jatkuu tulevana vuonna eri puolilla yhdistyksen toiminta-aluetta, mm. Punkaharjulla ja Kerimäellä.
Susanna Peura

Savonlinnan Seudun Perussuomalaisten aktiiveja ja kansanedustaja Sheikki Laakso Enonkosken
kuntavaalistartissa. Kuva: Susanna Peura
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PS

VAPAA SANA

KUVAT LEHTIKUVA

toimitus@perussuomalaiset.fi

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.

Älkää hyvät ihmiset tehkö sitä meille
NÄIN totesi eläkeputken poistosta A-studiossa 30.11. työttömäksi joutunut 62-vuotias automaalari Scania Lahden
bussikorivalmistuksen siirryttyä Puolaan. ”Me olemme tehneet pitkiä raskaita päiviä ja toivomme, että jaksamme sitten
loppuun asti”, hän jatkoi. Tehtaalta työt loppuvat 200 henkilöltä ja Lahden työttömyysaste
on yli 16 %.
Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Antti Kurvisen mukaan maailma
on muuttunut ja 60 on uusi 50.
Kuusikymppisellä on jopa kymmenen vuotta työelämää edessä, Kurvinen katsoo.
Ihmettelen tätä intoa ikääntyneiden eläkeputken poistamiseen. Kysehän on vain 62-vuotiaiden oikeudesta kohtuulliseen
toimeentuloon pari viimeis-

tä vuotta ennen eläkettä. Kyllä nuorten syrjäytymisen ehkäisyn pitäisi olla etusijalla. Heidän
on mahdollisimman nopeasti päästävä työnsyrjään kiinni.
Kovasti nuorille luvattiin työpaikkoja, kun suuret ikäluokat jäävät eläkkeelle. Me-säätiön toimitusjohtaja Ulla Nordin
mukaan Suomessa on noin
61 000 syrjäytynyttä nuorta (IL
18.11.2019). Tämän pitäisi nyt
olla suurin huolenaihe.
Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) työllisyyskatsauksen
mukaan lokakuun lopussa alle
25-vuotiaita oli työttöminä 36
314 henkilöä. Lisäystä vastaavaan aikaan viime vuodesta oli
+36 %.
Myös ulkomaalaisia, joilla ei
ole Suomen kansalaisuutta,
työttöminä oli 32 223 ja lisäksi
erilaisissa työvoimapalveluissa

30 130, eli laajan työttömyyden
piirissä oli lokakuun lopussa yhteensä 62 353 ulkomaalaista.
Ja heilläkin alle 25-vuotiaiden
työttömyys on lisääntynyt +45
% vuoden takaisesta.
Tämän operaation työllisyysvaikutukseksi arvioidaan noin
10 000 henkilöä. Samaan aikaan
hallitus on esittänyt, että Suomi
tarvitsee 80 000 ulkomaalaista työntekijää. Koko maassa laajan työttömyyden piirissä TEM:n
mukaan on noin 432 000 henkilöä. Eikö olisi viisainta työllistää
valtava määrä valmiiksi työttöminä olevia, vai mistä on kysymys? Vasemmistoliitto ja perussuomalaiset ovat ainoat selkeät
eläkeputken poistamisen vastustajat.
Airi Pulkkinen
Kuopio

Mikä maahanmuuttajien integroitumisessa tökkii?
YLE uutisoi hiljattain maahanmuuttajataustaisten lasten heikommasta koulumenestyksestä, psyykkisestä oireilusta sekä
huostaanotoista. Ongelmien syyksi arveltiin vanhempien integroitumisongelmia, heikompaa tulotasoa sekä matalaa
koulutustaustaa. Artikkeliin liittyen päätin jakaa oman kokemukseni toisen polven maahanmuuttajana.
Synnyin Suomessa ja vietin lapsuuteni Etelä-Pohjanmaalla pikkukaupungissa, jossa
90-luvulla oli vielä kovin vähän
maahanmuuttajia. Kotonani
puhuttiin venäjää, ja ensikokemukseni suomen kielestä sain
vasta päiväkodissa. Koulutaipaleeni aloitin tavallisella luokalla, jossa opiskelin suomea äidinkielenä alusta saakka. En
ole varma, oliko koulussa tuolloin edes tarjolla suomi toisena kielenä -opetusta. Kaltaisiani
lapsia oli vähän, mutta jokainen tietämäni oppi puhumaan
suomea natiivitasoisesti jo alaasteen aikana. Avainasemassa kielitaidon kehittymiseen oli
se, että suomen kieltä oli pakko
käyttää, sillä muuten ei voinut

oppia eikä saada kavereita.
Nykyisten maahanmuuttajien
elinolot Helsingissä ovat hyvin
erilaiset kuin 90-luvun Seinäjoella. Samanlaisessa tilanteessa
oleviin on helppo verkostoitua
esimerkiksi somen välityksellä. Maahanmuuttajien kotouttamiseen panostetaan valtavasti niin julkisen, yksityisen kuin
kolmannen sektorinkin toimesta. Älypuhelimet mahdollistavat puolestaan unohtuneiden
termien tarkistamisen alta aikayksikön. Silti Helsingissä asuu
yhä enemmän maahanmuuttajia, jotka vuosikymmentenkään jälkeen eivät hallitse suomen kieltä.
Syy tilanteeseen on helppo
päätellä: maahanmuuttajien
määrä on jo niin suuri, että Helsingin alueille on syntynyt omia
maahanmuuttajaryhmittymiä.
Ryhmittymissä voidaan jatkaa
elämää ilman, että joudutaan
merkittävästi tekemisiin suomalaisen yhteiskunnan kanssa.
Tätä edesauttaa osaltaan myös
tasokas ja vastikkeeton sosiaaliturva.
Integroituminen vaatii valtavasti ponnisteluja. Se on kui-

tenkin asia, jonka eteen jokainen maahanmuuttaja joutuu
itse näkemään vaivaa. Vaikka
valtio ja kunnat kuinka tukisivat
prosessia, se ei toteudu ilman
omaa aktiivisuutta. Kynnys tarttua toimeen on kuitenkin erityisen korkea, jos integroitumista
ei koeta välttämättömänä asiana eikä siihen olla motivoituneita. Näin käy siinä tapauksessa,
ettei riittävän elintason eteen
tarvitse tehdä mitään.
Maahanmuuttajien kotoutumista voidaan parhaiten edesauttaa rajoittamalla heidän
määräänsä, ehkäisemällä ryhmittymistä sekä purkamalla kannustinloukkuja. Rahan
pumppaaminen kotoutumispalveluihin ja toimeentulotuen korottaminen eivät sen sijaan ratkaise ongelman syytä.
Mikään ei estä motivoitunutta
maahanmuuttajaa integroitumasta yhteiskuntaan, ja toisaalta mitkään tukitoimet eivät saa
integroitumaan, jos motivaatiota ei löydy.
Alisa Leppäkoski

Pietarilaisissa valtava potentiaali
Suomen matkailuelinkeinolle
VALTIONEUVOSTON tilaamassa
tuoreessa Venäjä-raportissa esitetään Suomen valtiolle, kunnille, elinkeinoelämälle, matkailusektorille, kansalaisjärjestöille ja
kansalaisille uusia aktiivisempia
toimia Pietarin kanssa.
Valtioneuvoston oma, vuonna
2009 hyväksytty, Venäjä-toimintaohjelmahan oli jo syntyessään tehoton ja vailla konkreettisia toimenpide-ehdotuksia.
Viimeiset 27 vuotta pietarilaiset ovat olleet suurin asiakasryhmä Keski-Suomen ja Lapin
matkailulle. Pietarilaiset ovat
tuoneet vuosina 1993-2020
Suomen matkailuelinkeinolle
noin 27 miljardin euron tulot.
Venäjältä Suomeen saapuvista matkailijoista 82 % tulee juuri Pietarin alueelta. Tahkolla ja
Kolilla pietarilaiset ovat olleet jo
vuosia yli 90 % lomakeskusten
ulkomaisista matkailijoista.
Silti pietarilaisten tutkimusten
mukaan Suomi on pietarilais-

ten matkailumaana vasta sijalla
seitsemän. Näin Pietarista Suomeen suuntautuvalla matkailulla on valtaisaa potentiaalia.
Valtioneuvostolla on velvollisuus laatia vuoden 2009 jo homehtuneen Venäjä-ohjelmansa
tilalle uusi Pietari-toimintaohjelma ja 20 miljoonan euron
Suomi-markkinointikampanja
Pietarissa.
Jos – tai kun – saamme nostettua Suomen pietarilaisten
viidenneksi suosituimmaksi
matkailumaaksi, se tietää useiden miljardien lisätienestejä
matkailuelinkeinollemme ja tuhansia uusia työpaikkoja.
Kun saamme nostettua sijoituksen kolmanneksi, niin se tietää kymmenien miljardien lisätuloja matkailuelinkeinollemme
ja kymmeniätuhansia uusia työpaikkoja.
Martti Pelho, suuhygienisti
Cymru (Wales)

Ihmisoikeuslähtöinen selonteko
vaarantaa valtion turvallisuuden
IHMISOIKEUSLÄHTÖINEN turvallisuusajattelu valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa 2020
estää näkemästä humanitaarista maahanmuuttoa turvallisuusongelmana. Koko käsitettä
ei mainita selonteossa kertaakaan, kun taas ihmisoikeuslähtöisyyttä vakuutellaan noin
seitsemässäkymmenessä yhteydessä. Selonteossakin kyllä todetaan sääntelemättömän
muuttoliikkeen voivan aiheuttaa epävakautta valtioiden sisällä ja välillä. Erityisesti humanitaarinen maahanmuutto on
kuitenkin itsessään laaja ja monisyinen ulko- ja sisäpoliittinen
turvallisuusongelma.
Euroopassa ja Suomessakin
on havaittu, että humanitaarisella maahanmuutolla on vahva
yhteys kansainväliseen terrorismiin. Siihen liittyi myös Turussa tehty terrori-isku. Isis-yhteyksistä voidaan päätellä Suomen
olevan tukialue, josta hoidetaan kansainvälisen terrorismin
rahoittamista, verkottumista ja
rekrytointia.
Turvapaikkajärjestelmän väärinkäytökset nakertavat oikeusvaltioperiaatetta ja sääntöpohjaisen järjestelmän
uskottavuutta. Liian usein, kun
on jostain syystä jouduttu perehtymään turvapaikan tai oleskeluluvan saaneen taustaan tavallista turvapaikkaprosessia
tarkemmin, on samalla havaittu henkilön valehdelleen turvapaikkaprosessissa. Kuitenkin
henkilö on läpäissyt proses-

sin ja saanut väärin perustein
myönteisen turvapaikkapäätöksen. Emme tiedä, millaista väkeä maahan on tullut humanitaarisen maahanmuuton
myötä.
Humanitaarinen maahanmuutto on syynä suureen laittomasti maassa oleskelevien
määrään. Määrän tiedetään olevan tuhansia, mutta laittomien
tarkka lukumäärä ja olinpaikka eivät ole viranomaisten tiedossa.
Selonteossa todetaan muuttoliikkeen käyttäminen hybridivaikuttamisen keinona.
Toteamatta jää, että ihmisoikeuskeskeinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka jättää Suomen
erityisen haavoittuvaksi juuri
tälle hybridivaikuttamisen muodolle. Vuoden 2015 tapahtumista sekä Turkin Eurooppaan
tänäkin vuonna kohdistamista
toimista nähdään, että muuttoliikettä hyödyntämällä voidaan
todella horjuttaa maan ja alueen taloutta, yhteiskuntarauhaa
ja johtamisjärjestelmää.
Keskittyminen ihmisoikeusnäkökulmaan estää tiedostamasta
globaalin väestönkasvun ongelmia. Nopeasti kasvava väestö
on ehkä keskeisin syy ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden katoamiseen.
Sodat ja konfliktit keskittyvät
alueille, joilla väestö muutenkin
ylikuormittaa kantokykyä.

mokraattinen koalitio) kauden
päätyttyä takaisin Orbánin pystyttämään diktatuuriin, vai valehteletteko te ja muut?
Voiko olla totta, että Petri Sarvamaa ei tajua, että ihmiset
nauttivat siitä, jos heitä ei ammuta, jos heidän ei pidä pelätä

verikätisten kommunistien jälkeläisiä eikä heitä tukevia meppejä, vaan että heitä autetaan
rakentamaan kotia ja nauttimaan kasvusta?
Vastaustanne odottaen,

Esko Kaukonen ja
Anna-Maria Haaksiala
Hattulan Perussuomalaiset

Avoin kirje MEP Petri Sarvamaalle
TAPAAVATKO ihmiset muuttaa
diktatuuriin, vai valehtelevatko ne tahot (HS, Tytti Tuppurainen, Petri Sarvamaa, Helsingin
yliopisto, Aleksanteri-instituutti,
poliitikko Katalin Miklóssy, Heino Nyyssönen, Pekka Haavisto,
HS jne.), jotka väittävät, että Un-

karissa on diktatuuria?
Katsokaa tilastot Unkarin tapahtumien valossa: vuonna
2006 poliisillaan vuoden 1956
tapahtumia muistaneita kansalaisia ammuttaneen ja maan
taloutta konkurssin partaalle
saattaneen vasemmistohallituk-

sen tilalle tuli vuonna 2010 Orbánin hallitus.
Arvoisa toveri Petri Sarvamaa!
Ovatko ihmiset niin typeriä,
että ne muuttavat Gyurcsányin
(vaimo Klára Dobrev, Euroopan parlamentin varapuheenjohtaja, SDP:n veljespuolue De-

György Kadar (FT), Vaasa
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Jos saisi töitä?
TRENDINÄ näyttää olevan, että
yhä harveneva joukko työssäkäyviä elättää yhä suuremman
joukon työttömiä ja myös eläkeläisiä, sillä on kuultua, että myös
eläkkeiden maksatus lankeaa
työssäkäyville eli työllisille huolimatta kaiken maailman eläkerahastoista. Jollain tapaa on näin
järjestetty. Suomi on ajautumassa runsaan velanoton ja työttömyyden vuoksi niin sanotusti
piippuhyllylle, ja syitä on varmaankin koko tukku.
On ehkä turhaa väittää, että
kun velka on valtion velkaa ja se
on tarpeeksi suuri, ei sitä tarvitse maksaa takaisin. Tällaista on
eduskunnassa sanottu vasemmalta laidalta. Jos valtion velkaa
ei makseta rahana, se kuitenkin
jollain tapaa sitouttaa Suomea.
Mihin? Pitääkö esimerkiksi olla
sitoutunut ottamaan vastaan lisää tuontityöttömyyttä maahanmuuton muodossa? Eiköhän kotikutoisessakin työttömyydessä
ole aivan riittävästi ongelmia.
Itse olen 55-vuotias ja kokenut ne ajat, kun töitä sai kun
meni kysymään. Pomo saattoi
kysyä, joko tulet huomenna. Ensimmäinen duuni oli, kun olin
15-vuotias. Sain työntää seurakunnan ruohonleikkuria Metsolassa 8 tuntia päivässä, eikä puhettakaan, että olisi ollut päältä

ajettava ruohonleikkuri. Työpäivän jälkeen oli pää hieman
pyörällä pakokaasuista, eikä tullut mieleenkään valittaa.
Myös seuraavana kesänä sain
nauttia ruohonleikkuun melko
yksitoikkoisesta ilosta samassa
duunissa seurakunnalla. 17-vuotiaana olin jo raksalla à la Veljekset Laakso ja myöhemmin muillakin raksoilla.
Kaikkea on tullut tehtyä. Olen
ollut kunnalla puutarhatöissä, Metsäliitossa tukkilautoilla ja muissa paperitehtaan hommissa, meijerissä rullakoiden
käsittelijänä, kaupungilla ulkoalueiden hoitajana myös urheilukentällä, aluesairaalassa
huoltomiehenä ja onpa tullut
työskenneltyä lentokentälläkin
turvatarkastajana Oulunsalon
kentällä.
Töitä oli, koska oli työntekijän
markkinat. Nyttemmin tuntuu,
etteivät markkinat ole oikein kenenkään hallussa, sen enempää
työnantajan kuin työntekijänkään. Lisäksi on kaiken maailman koronaa ja ilmastonmuutosta riesana.
Olen kuullut sanottavan, että
toimettomat kädet tai toimeton
mieli ovat pirun temmellyskenttää. Ja toisaalta on myös sanottu, että työ pitää ihmisen ihmisenä. Aivan viime aikoina on

Suomi velkaantuu huolettomasti
herätty siihen todellisuuteen,
että maahanmuuton kanssa
Suomi olisi Ruotsin tiellä, mikä
näkyy jo jengiytymisenä ja vaaramomenttina isoissa kaupungeissa. Vaikka hyvää tahtoa olisi vaikka kuinka paljon, ei se voi
tarkoittaa aina sitä, että omat
mahdollisuudet uhrataan vieraskoreuden vuoksi.
Parasta integraatiota ja melkein ainoaa mahdollista, joka
kunnolla voisi toimia, tapahtuisi
työpaikkojen kautta. Eikö haitalliset prosessit pitäisi pysäyttää,
kunnes maa kääntyy taas nousuun monessa suhteessa?
Jotkut taas näkevät tuontityöttömyydessä halpatyövoiman
mahdollisuuden. Se ei kuitenkaan palvele koko yhteiskuntaa, koska halpatyövoima tulee muille kalliiksi kustantaa. Nyt
kuitenkin esimerkiksi maan hallituksella on aivan päinvastainen
tavoite, koska se haluaa helpottaa entisestään maahanmuuttoa, joka Suomessa jo ennestään
on ollut todella löyhästi säännösteltyä. Mutta näihin erilaisiin
ja omituisiin temppuihin näyttää olevan varaa, koska otetaan
velkaa ja sitoudutaan johonkin.
Jari Vuorinen
Lohja, Ojamo

Sukupuolettomia kansalaisia
VALTIOVARAINMINISTERIÖ on
asettanut uuden toimikunnan
selvittämään henkilötunnuksen
uudistamista.
Toimikunnan toimikausi alkoi joulukuun alusta, ja se jatkuu
vuoden 2022 loppuun.
Pyrkimys on, että henkilötunnuksen sukupuolimerkintä poistuu 2027. Ministeriö kertoo tiedotteessa, että hankkeen
tehtävänä on tuoda esiin henkilötunnuksen hyviä käsittelyme-

nettelyjä, ohjata toimintatapoja,
jotta henkilötunnusta käytetään
ainoastaan henkilöiden yksilöintiin sekä erotteluun tietojärjestelmien välillä ja asiointitilanteissa. Kyse on henkilötunnuksesta,
josta ei kävisi ilmi henkilön ikää,
syntymäaikaa, sukupuolta tai
muutakaan henkilöön liittyvää
tietoa.
Ajatus on käsittämätön. Vaikkei
nykyisessä Kela-kortissa olekaan
kuvaa, niin siitä voi todeta aina-

kin sukupuolen ja iän. Kysehän
on tietysti siitä, ettei missään yhteydessä saisi enää mainita sukupuolta. Vaikeuksia tuottaa myös
se, että nykyjärjestelmä tuntee
vain kaksi sukupuolta. Lisääntyvä
sukupuolen vaihto ei myöskään
vaatisi vastaisuudessa mitään toimenpiteitä.
Yrjö Saraste
Helsinki

Joulun Lapsi jakaa lämpöä ja rakkautta
SAAMME taas elää mieltä herkistävän joulunajan koronaepidemian leviämisen hillitsemiseksi tehdyistä rajoituksista
huolimatta. Ei ole voitu kokoontua yhteen erilaisiin joulujuhliin
eikä laulaa koko kirkon täyttävän väkijoukon kanssa Kauneimpia joululauluja. On jouduttu olemaan mukana vain
netin avulla.
Varsinainen joulu on meille
perheyhteyden, hyvän tahdon,
levon ja ilon juhla, koska juuri joulun suuri sanoma, Jeesuslapsen syntymä, vallatessaan
sydämemme tuo kaikkea sitä.
Näin vuoden suurin juhla, joulu, ja sen tuoma suuri lahja, Jeesus-lapsi, herkistävät mielemme muistamaan arkielämän
rutiineista poiketen niin läheisiämme kuin myös vähempiosaisempia veljiämme ja sisariamme monin eri tavoin. Jo
vähiin käyneille Kankaanpään
kymmenelle sotiemme veteraanille saan olla viemässä joulutähden ja Satakunnan Sotaveteraanien joululehden.
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Mutta kaikki saamme ilahtua
ja jopa riemastua juuri nytkin
joulusta: ”Tulkaa köyhät, onnettomat, aarteenne on seimessä.
Tulkaa huonot, arvottomat, riemastukaa Hengessä. Nääntyvät,
jo joutukaa, kuormat täällä purkakaa.” Näin veisaamme Siionin
virsissä.
Siionin virsien jouluvirret
ovatkin erittäin puhuttelevia
tuoden joulun sanoman ja Seimen Lapsen niin alas ja lähellemme kuin mahdollista, aivan jokaisen saavutettavaksi:
”On ihmisenä olo autuasta, kun
veljenään saa pitää Jeesus-lasta. Me saamme lasten lailla hyvillämme nyt laulaa, Jumala
on keskellämme. Pois, syntiset,
nyt pankaa orjan pelko älkääkö köyhyyttänne piilotelko, kun
köyhäksi on tullut Jumalanne ja
seimen lapsena on auttajanne.”
Koska joulu on meille suuri lahja, haluamme antaa myös
joululahjoja. Jaakko Haavio runoili Jeesus-lapsen joululahjoista, ja runon lopussa on myös
meidän lahjamme:

He saapuivat kaikki seimen luo.
Kukin tullessansa lahjan tuo.
Kointähti lempeän välkähdyksen,
ja härkä lämpimän henkäyksen.
Pyhä Maria hyväilyn kädestänsä,
puulelun Joosef veistämänsä.
Tuo paimen lampaan valkean
ja paimenen poika karitsan.
Ja sauva ristin muotoinen
on lahja nuoren Johanneksen.
Idän viisaat, palvoen lapsukaista
tuo mirhaa kaukaisista maista.
He saapuvat kaikki seimen luo.
Kukin tullessansa lahjan tuo.
Minkä toisin minä? Ah vähin erin
olen myönyt ja pantannut, mitä
perin.
Siks, tähden suuren köyhyyteni,
tuon aution hänelle sydämeni.
Näin Jeesus-lapsen siunaamaa
lämpöä, iloa ja rakkautta joulujuhlaamme!
Anssi Joutsenlahti
rovasti
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VELKAANTUMISESTA on tullut uusi normaali. Ulosottovelallisia oli vuoden 2019 lopussa
noin 258 000 ja heidän velkansa
oli yhteensä 5,6 miljardia euroa
(AL 23.9.2020). On hälyttävää,
että kotitalouksien velkaantuneisuus on kasvanut vuodesta
1997 ja viime vuonna velkaantumisaste oli jopa 130 prosenttia käytettävissä olevista tuloista.
Kaiken lisäksi ensimmäistä
kertaa yli kymmeneen vuoteen
valtion verotulot putosivat tänä
vuonna. Odotukset valtion tämän vuoden tuloista ovat menneet koronan takia moneen
kertaan uusiksi (YLE 25.9.2020),
todennäköisesti myös ensi
vuonna.
Helppo ja huoleton pikavippi ja talousopetuksen puutteet
koulussa ovat osasyynä, ja siihen pitäisi hallituksen puuttua,
sillä se johtaa ihmiset myös rikollisuuteen ja mielenterveyssektorille. Kaiken lisäksi Suomella on myös valtionvelkaa yli
120 miljardia euroa, ja määrä

on kasvussa koronakriisin hoitamiseksi. Yhtä suomalaista kohden velkaa on hieman yli 22 000
euroa.
Velka on tuplaantunut viimeisten 13–14 vuoden aikana.
Korkokulut olivat lähes 5 miljardia euroa vuodessa vuonna
2000, kun 2019 ne olivat enää
1,2 miljardia euroa. Iso määrä rahaa kuitenkin. Alhaiset korot ovat erehdyttäneet kokemattomia julkkispolitiikkoja
julistamaan, ettei velkoja tarvitse maksaa takaisin, mutta kyllä valitettavasti maksun aika tulee vielä.
Seuraavaan hallitukseen tarvitaan talousnero, muuten emme
selviä tästä konkurssinomaisesta tilanteesta. Kokeneiden talousasiantuntijoiden ja hallituksen välillä näyttää olevan
rautaesirippu, joka pitäisi sulattaa pikaisesti. Pitää kaivaa historiasta sotakorvausten aikaiset
keinot esiin ja hyödyntää niitä.
Esko Järvenpää
valtuutettu (ps.), Jämsä

Eläketaakka ei uhkaa ketään
USEAT lehdet otsikoivat
25.11.2020, että ”Pieniä ikäluokkia uhkaa raskas eläketaakka”.
Tilastokeskus ja Eläketurvakeskus toistavat jo vuosi sitten
esillä ollutta sanomaa. Molemmat instituutiot ovat ulostuloissaan unohtaneet tyystin eläkerahastojen varat, jotka ovat
tällä hetkellä lähes 210 miljardia euroa.
ETK:n oma ennuste rahastojen
kasvusta 3,35 %:n tuotolla vuosina 2020–2085 muodostuu siten, että varojen määrä vuonna 2050 on 564 miljardia euroa
ja vuonna 2085 jopa 1 788 miljardia. Laskelma on tehty siten,
ettei tuotoista makseta eläkemaksuja. Jos sijoitustuotoista
maksetaan vuodesta 2021 alkaen vuosittain esimerkiksi 3 mil-

jardia eläkemaksuja, niin eläkerahastojen varat ovat samalla
korkoprosentilla vuonna 2050
noin 408 miljardia ja vuonna
2085 noin 1 092 miljardia.
Summa summarum. Toivoisin,
että eläkeyhtiöt fuusioituisivat
yhdeksi yhtiöksi, jolloin yhtiöiden hallintokuluissa säästettäisiin vuosittain satoja miljoonia
euroja. Tämä ei tietenkään passaa ”hillotolpilla” istuville korkeapalkkaisille johtajille. Lisäksi
toivon, että he tulevissa ulostuloissaan huomioisivat myös eläkerahastojen huikean vuosittaisen kasvun.
Kauko Tuupainen
talousneuvos, eläkeläinen
Jyväskylä

Marinin hallituksen turvetuhon tie
ALFATV:llä oli juuri Suuri turveilta. Siinä mm. kaksi hallituspuolueita (keskusta ja SDP)
edustavaa kansanedustajaa
kauhisteli asiantuntijan kanssa
eduskunnan tekemää turvepäätöstä. Järjettömän päätöksen
vaikutus on se, että neljä vuotta
voidaan vielä turvetta nostaa,
sitten kaikki on loppu. Koneyrittäjät ajetaan konkursseihin,
vahingot ovat 900 miljoonaa
euroa. Lisäksi tulevat seurannaisvaikutukset metsäteollisuuteen, jossa jo nyt pelätään vaikutuksia. Kokonaisvahingot
lasketaan miljardeissa.
Marinin vihersosialistihallitus
on vaarantamassa kunnianhimoisella ilmastopolitiikallaan
viime kädessä koko Suomen talouden. Ohjelmassa puhuttiin,
että vahingot ovat viiden Kaipolan tehtaan luokkaa, ja kun
metsäteollisuuteen tulee vaikutusta, jyrsitään koko Suomen
yhtä tukijalkaa, metsäteollisuutta. Turvepäätös vaikuttaa myös
hakekauppaan ja lämpövoima-

loihin sekä vaarantaa Suomen
omavaraisuuden mahdollisena
kriisiaikana vakavasti.
Puutarhojen tarvitsema kasvuturve tuodaan kohta ulkomailta. Miten se auttaa ilmastoa, että turve tuodaan eri
paikasta maapallolla? Vastaus:
ei mitenkään, täydellistä tyhmyyttä hallitukselta. Ilmastoliturgiallaan leikkivä hallitus ajaa
Suomen talouden syvälle turvesuohon, ymmärtämättä tai välittämättä tekemistensä vaikutuksista.
Haketta joudutaan tuomaan
ulkomailta ja sen mukana tulevat tuholaiset, jotka tulevat tuhoamaan Etelä-Suomen metsät,
jotka kuolevat pystyyn. Eduskunnan turvepäätös on peruttava. Katso äärimmäisen hyvin
tehty AlfaTV:n Suuri turveilta uusintana osoitteesta permanto.fi.
Sakari Sormunen
ruiskumestari evp., yrittäjä (ps.)
Hollola

Tämäkö on Suomen tulevaisuus?
MONILLA keskustelupalstoilla
netissä on nykyään varsin ankara moderointi, niin ankara että
olisi syytä puhua mieluummin
sensuurista. Myöskään omille kotisivuilleen ei saa kirjoittaa
mitä haluaa. Moni on saanut
rangaistuksen Facebook-kommenteistaan.
Tämä ei välttämättä ole keskustelusivuja ylläpitävien vika,
sillä he joutuvat noudattamaan
Suomen lakeja, jotka mm. kieltävät uskonrauhan rikkomisen
ja kiihottamisen kansanryhmää
vastaan. Syyllisiä ovat Suomen
eduskunta ja oikeuslaitos.
Edellä mainitut lait on muotoiltu varsin epäselvästi, ja niiden tulkinta oikeusistuimissa
on mielivaltaista.
Suomesta on tullut jonkinlainen laimennettu versio Neuvostoliitosta. Vasemmistopuolueet
ja vihreät käyttävät oikeuslaitosta hyväkseen rangaistakseen

ihmisiä heidän mielipiteistään.
Ja aina ei rangaista vain mielipiteistä, vaan myös toden puhumisesta. Eräästä tietystä uskonnosta ei saa kertoa eräitä
tiettyjä tosiasioita ilman, että
saa kirjeen poliisilta, päätyy käräjille ja saa sakot.
Ovatko sensuuripuolueet ja
-poliitikot tulleet ajatelleeksi,
että ihmiset eivät kommunikoi
pelkästään kirjoittamalla, vaan
myös puhumalla? Onko seuraava askel se, että siviilipukuiset
poliisit jalkautuvat kansalaisten
keskuuteen busseihin, raitiovaunuihin, kahviloihin ja ravintoloihin ja kuuntelevat, mitä ihmiset niissä puhuvat?
Jos poliisi havaitsee ns. vihapuhetta, hän pidättää puhujan ja rankaisee tätä. Tämäkö on
Suomen tulevaisuus?
Vesa Höijer
Jyväskylä

Sähkömarkkinalainsäädännön
puutteet on korjattava
EDUSKUNNASSA on jo pitkään
vallinnut laaja yhteisymmärrys siitä, että sähkön siirtohintojen jatkuva nousu on saatava hallintaan. Hallitus tuonee
eduskuntaan loppusyksyllä lakiesityksen, jonka toteutuessa
verkkoyhtiöiden investointeja
valvottaisiin aiempaa tarkemmin ja siirtohintojen korotuskattoa madallettaisiin. Nämä
toimet ovat tarpeellisia, mutta
ne eivät riitä pysäyttämään sähkölaskun kasvua.
Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ylijohtajana
vuodenvaihteen jälkeen aloittava Mikael Collan on arvostellut sähkön siirtohinnoittelun
sääntelyyn tähtäävää, lausuntokierroksella ollutta lakiluonnosta pääosin kosmeettiseksi uudistukseksi. Hän katsoo,
että siirtohintojen alentamiseksi tarvitaan muutoksia verkkoyhtiöiden kohtuullisen tuoton
laskentamalliin. Collanin mu-

kaan kohtuullisen tuoton ei pitäisi määräytyä laskennallisella
perusteella vaan investointeihin
tosiasiallisesti sitoutuneiden
pääomien nojalla.
Collanin esittämät huomiot
ovat varsin aiheellisia. Sähkön
kaltaisten välttämättömyyshyödykkeiden siedettävä hinta on
arkisten menojen kurissa pysymisen edellytys. Paikallista monopolia ei tule voida käyttää tosiasiallisten kustannusten ja
kohtuullisen tuoton ylittävään
laskutukseen. Ennätyksellisen
matala korkotaso on puolestaan otettava huomioon kohtuullista tuottoprosenttia määritettäessä. Investointien on
myös oltava tarpeellisia ja hyödynnettävä aidosti asiakkaita.
Eduskunnan tehtävänä on varmistaa, että lainsäädäntö on tältä osin selkeä ja yksiselitteinen.
Sami Savio
DI, KTM, kansanedustaja (ps.)

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

Demokratia toteutettava Suomen
kieli- ja koulutuspolitiikassa
SUOMI on EU-politiikassa asemoinut itsensä demokratian ja
oikeusvaltioperiaatteen esitaistelijaksi. Sisäpolitiikassa kansalaisten enemmistön kieli- ja koulutuspoliittiset oikeudet sen
sijaan eivät vielä toteudu demokratian edellyttämällä tavalla.
Vallitseva kielipoliittinen mantra on maamme ”kaksikielisyys”. Tämä väittämä ja koko kielilainsäädäntömme – kolmisen
sataa eritasoista säädöstä – tukeutuvat perustuslain 17 §:n tarkoitushakuiseen virhetulkintaan.
Sen seurauksena koko suomenkielinen ikäluokka on kohta 50
vuoden ajan ollut velvoitettu
opiskelemaan ruotsia pakollisena kielenä kaikilla koulutusasteilla. Lisäksi ns. virkamiesruotsi
rajaa suomenkielisten sijoittumista julkisen sektorin virkoihin.
Demokratiassa kansalaisten tulee voida vapaasti kouluttautua
yksilöllisten vahvuuksiensa pohjalta. Pakko-ohjauksella valtiovalta loukkaa sekä kansainvälisiä
lasten oikeuksia että kansalaisten perusoikeuksia. Hallituksen
tavoite palauttaa ruotsin yo-kirjoitus pakolliseksi on perus-

i

teeton ja kielipoliittisesti askel
taaksepäin. Pakkoon – olipa se
fyysistä tai henkistä – perustuva
hallinto ei ole demokratiaa, vaan
sille on aivan oma historiallinen
nimityksensä.
Vinoutunut kieli- ja koulutuspolitiikka on johtanut kansallisen kielivarantomme romahtamiseen peruskoulua
edeltäneeseen tasoon verrattuna. Tämä heikentää merkittävästi vientiyritystemme kilpailukykyä ja rajoittaa myös
kulttuurisuhteita.
Selviytyäkseen Suomi tarvitsee
kokonaisvaltaisen kielistrategian. Vapaa kielivalinta perusopetuksessa on välttämätön ja panostaminen maahanmuuttajien
kielipotentiaaliin johtaa mittavaan monikielisyyteen. Ottaako
hallitus vastaan nämä haasteet
vai jatkaako se näpertelyä kansalliskielistrategian parissa?
Yhä useammat nuoret keskeyttävät toisen asteen opintonsa.
Oppivelvollisuusiän nostaminen
18 ikävuoteen ei ole ratkaisu, sillä ongelman syyt ovat perusopetuksessa ja oppilashuollossa.
Syyllistäminen ja pakottaminen

eivät motivoi, nuoret tarvitsevat
kannustusta ja ohjausta.
Kielivarannon kapeuden ja
koulutuksen ongelmien perussyy löytyy 1900-luvun lainsäädännöstä, perustuslaista ja
peruskoululaista. 2000-luvun
vaatimustason saavuttaminen
kummallakin ongelma-alueella edellyttää koko kielipoliittisen
lainsäädännön täysremonttia:
suomen kieli tulee perustuslain
muutoksella määrätä maamme
ainoaksi viralliseksi kieleksi ja
muut kieli- ja koululait on perattava vastaavasti. Vastuu tästä on
puolueilla, hallituksella ja eduskunnalla.
Vasta sitten, kun myös kielilainsäädäntö on saatettu täysimääräisesti vastaamaan kansalaisten enemmistön tahtoa,
Suomen voidaan katsoa olevan
liberaali pohjoismainen demokratia ja oikeusvaltio. Ei yhtään
ennen sitä!
Paul Betcke, Tuula Laitala, Leo
Havukainen, Marjatta Astrén,
Olavi Salokangas
Yksikielisen Suomen puolesta
-yhdistyksen hallitus

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
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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
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