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Perussuomalaisten Uudenmaan piirin pitkäai-
kaiselle ja pidetylle varapuheenjohtaja Håkan 
Mansnerille luovutettiin puolueen pöytästan-
daari nro 151 Kirkkonummen kaupungintalol-
la piirin syyskokouksen yhteydessä sunnuntaina 
13.12.2020. Samassa yhteydessä väistyvälle vara-
puheenjohtajalle luovutettiin myös Uudenmaan 
puinen vaakuna piirin ja puolueen eteen tehdys-
tä pyyteettömästä työstä.

”Jos perussuomalaisia 
ei olisi, en äänestäisi 
mitään puoluetta”

HELMIKUUSSA 77 vuot-
ta täyttävä Håkan Mans-
ner jäi vuodenvaihteessa 
pois piirihallituksesta ja Por-
voon Perussuomalaisten pu-
heenjohtajan paikalta, koska 
haluaa tulevaisuudessa viet-
tää enemmän aikaa vaimon-
sa, lastensa ja lastenlasten-
sa kanssa. Politiikasta mies ei 
kuitenkaan ole luopumassa, 
sillä Mansner jatkaa edelleen 
Porvoon Perussuomalais-
ten hallituksessa ja osallis-
tuu myös kuntavaaleihin ensi 
vuonna.

- Minulla on sen verran 
jo ikää, että halusin vähän 
enemmän saada aikaa itselle-
ni ja perheelle. Sitä ei sitten 
tiedä, jos pääsen valtuustoon 
Porvoossa, jatkuuko sitten 
taas sama rumba. Mielelläni 
kyllä menen jos pääsen, koska 
olen puheenjohtajana myös 
Porvoon Lähimmäistyössä, 
joka jakaa vähävaraisille ruo-
katarvikkeita kolme kertaa 
viikossa, Mansner kertoo.

Suomalaiset ensin

Perussuomalaisten jäsen 
Mansner on ollut nyt noin 

töitä ja maksavat veroja. Se 
on ihan ok. Mutta nämä elin-
tasopakolaiset, niistä minä en 
tykkää.

Hatunnosto 
lähimmäistyön 
sankareille

Håkan Mansner teki työ-
uransa yksityisyrittäjänä 
valmistaen kilpiä ja tarroja 
teollisuuden käyttöön. Pien-
yrittäjän päivät eivät ole kul-
taisia, mutta mitään hän ei 
silti vaihtaisi pois. Yrittäjyy-
den etuna oli itsenäisyys. Sen 
verran piti tehdä töitä, että 
sai voita leipänsä päälle, eikä 
Mansner kadu sitä yhtään. 

Vuosien varrella hänelle ke-
hittyi paljon hyviä suhteita 
asiakkaiden kanssa.

Politiikan ohella Mansner 
harrastaa urheiluampumis-
ta liikkuvaan maaliin. Hän 
on ylituomari SAL:n liikku-
van maalin ammunnoissa ja 
Metsästäjäliiton ammunnois-
sa sekä Suomen Metsästäjä-
liiton Uudenmaan piirin kun-
niajäsen. Mansner istuu myös 
Suomen Veteraaniampuji-
en hallituksessa, jonka kaut-
ta hoitaa Suomi-Ruotsi- sekä 
Suomi-Eesti-maaottelut liik-
kuva maali -ammunnoissa. 
Mansnerilla itsellään on kah-
deksan suomenmestaruutta 
liikkuvaan maaliin ampumi-

sesta, kultaisia ansiomerkke-
jä monesta ampumaseurasta, 
yli kaksisataa pokaalia ja kol-
misen sataa mitalia. Hänen 
perheeseensä kuuluu vaimo, 
kaksi lasta ja viisi lastenlasta.

- Lähimmäistyöhön pitäi-
si valtion ottaa vähän enem-
män kantaa. Onneksi meillä 
on hyvä tiimi täällä Porvoos-
sa. He tekevät kuusi päivää 
viikossa töitä, pitkiä päiviä il-
man mitään korvausta, jot-
ta varattomat ihmiset saavat 
ruokaa. Siitä pitää heille nos-
taa hattua, Mansner kehuu.

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ

Väistyvä Uudenmaan piirin varapuheenjohtaja 
Håkan Mansner sai puolueen pöytästandaarin:

kymmenen vuoden ajan. Puo-
lueeseen liittymisestä ei men-
nyt kuin kaksi vuotta ennen 
kuin hän oli Porvoon Perus-
suomalaisten puheenjohtaja 
ja ennen pitkää myös piirihal-
lituksen varapuheenjohtajis-
tossa, jossa hän jatkoi yhtä-
jaksoisesti seitsemän vuotta. 
Mansner kertoo olevansa 
henkeen ja vereen perussuo-
malainen ja pysyvänsä perus-
suomalaisena hautaan saak-
ka.

- Jos perussuomalaisia ei 
olisi, en äänestäisi mitään 
puoluetta. Olen sitä miel-
tä, että suomalaiset ensin ja 
jos siihen on varaa, niin sit-
ten vasta muut. Meillä on 
asunnottomia hirveä määrä, 
viitisen tuhatta koko maas-
sa. Heille pitäisi myös antaa 
asuntoja. Tänne tulevat maa-
hanmuuttajat ovat etuoikeu-
tettuja saamaan asunnot ja 
kaiken muun ylläpidon. Olo-
suhteiden pakosta asunnot-
tomaksi jäänyt suomalainen 
ei saa mitään, Mansner moit-
tii Suomen vieraskoreaa maa-
hanmuuttopolitiikkaa.

- Tiedän paljon maahan-
muuttajia täällä, jotka tekevät 

Palkittu Håkan Mansner ja puheenjohtaja Jari Immonen Perussuomalaisten Uudenmaan piirin 
kevät- ja syyskokouksessa 2021. Kuva: Piia Aallonharja

Liberaalipuolueen entinen 
puheenjohtaja Marko Ket-
tunen lähtee tavoittelemaan 
paikkaa Helsingin kaupungin-
valtuustosta perussuomalais-
ten riveissä.

Liberaalipuolueen entinen puheenjohtaja asettuu 
Helsingissä ehdolle perussuomalaisten joukoissa
HELSINGIN Perussuomalaiset 
jatkaa ehdokaslistansa täyden-
tämistä uusista ihmisryhmistä. 
Näiden nimitysten myötä puo-
lueen asema laajana kansanliik-
keenä monipuolistuu entises-
tään. Aiemmin marraskuussa 
puolueen paikallispiiri ilmoit-
ti kahdeksasta ensikertalaisesta, 
jotka olivat hakeutuneet ehdol-
le ensisijaisesti Keskuspuiston, 
Vantaanjoen ja Malmin lento-
aseman suojelemisen vuoksi. 

Myös liberaalipuolueen enti-
nen puheenjohtaja, valtiotie-
teen maisteri Marko Kettunen 
on nimitetty puolueen ehdok-
kaaksi tulevissa kevään kunta-
vaaleissa. 

Tampereen Perussuomalaiset 
tähtää kolmen suurimman 
kuntapuolueen joukkoon
TAMPEREEN Perussuomalaiset 
ry:n hallitus vuodelle 2021 jär-
jestäytyi. Yhdistyksen puheen-
johtajana vaalivuonna toimii 
27-vuotias matkailupalvelujen 
tuottaja Antti Moisander, joka 
pitää järjestäytymiskokouksen 
valintoja mitä parhaimpana läh-
tökohtana kuntavaalivoittoa 
ajatellen.

- Tampereen Perussuomalai-
set tulee asettamaan vahvan 
ja monipuolisen ehdokaslis-
tan kuntavaaleihin. Tavoitteem-
me on nousta kolmen suurim-
man kuntapuolueen joukkoon. 
Vaa’ankieliasemassa pääsemme 

tuomaan maalaisjärkeä rakkaan 
kaupunkimme päätöksente-
koon, toteaa tuore puheenjoh-
taja Moisander.

Ensimmäisenä varapuheen-
johtajana toimii Pentti Hupanen 
ja toisena varapuheenjohtaja-
na Maria Nikupaavo. Sihteeriksi 
valittiin Anne Valtakivi ja vaali-
päällikkönä jatkaa Sirpa Tuppu-
rainen. Muut hallituksen jäsenet 
ovat Ossi Aho, Ilmari Rostila, 
Joonas Kiviranta, Joakim Vigeli-
us, Valeri Helvamo ja Taisto Ah-
joharju.

Tampereen Perussuomalaiset ry

Kettunen perustelee ehdok-
kuuttaan perussuomalaisten 
poliittisen sisällön muutoksella 
sekä ammattitaidon kehityksel-
lä, erityisesti Helsingissä: 

- Olen seurannut perussuoma-
laisten toimintaa ja uudistumis-
ta puheenjohtajan vaihdokses-
ta alkaen. Erityisen tyytyväinen 
olen ollut puolueen talouspo-
liittisen linjan terävöitymiseen, 
yksilönvapauskysymysten esillä 
pitämiseen ja tapaan, jolla puo-
lue on ammattimaistanut toi-
mintaansa, ilmoittaa Kettunen. 

Perussuomalainen 
Helsinki ry
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Perussuomalainen 
2/2021 ilmestyy 

22.2.2021
Aineistot ja lehti-

tilaukset viimeistään 
9.2.2021

Miten hallitus kaadetaan 
kuntavaaleissa?
PERUSSUOMALAISET ovat korostaneet, että kuntavaaleis-
sa äänestäjällä on kuvaannollisesti kaksi ääntä. Toisella näis-
tä äänestäjä voi lähettää suoran selän ja terveen maalaisjärjen 
omaavan perussuomalaisen päättämään valtuustoon paikalli-
sista kysymyksistä. Toisella näistä äänistä hän taas samalla lä-
hettää terveiset siitä, että ei hyväksy punavihreän hallituksen 
politiikkaa.  

OLEMME myös tuoneet esiin, että jos hallituspuolueet, eten-
kin keskusta, kärsivät tarpeeksi tuntuvan vaalitappion, niin 
hallitus on jopa mahdollista saada kaatumaan.

TOISTUVASTI on kuitenkin kuultu vastaväitteitä, että eihän 
hallituksia kuntavaaleissa kaadeta. Viimein hallituspuolueiden 
keskuudessakin on kuitenkin herätty todellisuuteen. Joukko 
keskustan entisiä puoluesihteerejä arvioi hiljattain puolueen 
Suomenmaa-lehdessä, että mikäli puolueen kannatus laskee 
kuntavaaleissa alle kymmenen prosentin, niin puolueen halli-
tustaival tulee päättymään.

ENTISET puoluesihteerit pyrkivät ulostulollaan tsemppaa-
maan keskustaväkeä skarppaamaan ehdokasasettelussa, jotta 
punavihreä hallituspolitiikka voisi jatkua keskustan tuella seu-
raavatkin kaksi vuotta. Äänestäjälle tämä taas toimii hyvänä 
tiekarttana siitä, mitä saa keskustaa äänestämällä tai vaihtoeh-
toisesti äänestämällä perussuomalaisia.    

PANOKSET ovat kovat. Haittamaahanmuutto syö julkisia re-
sursseja ja rapauttaa turvallisuutta. Eurotukipaketit ja holtiton 
velkaantuminen vievät pohjan taloudelta. Viherveropolitiikka 
kurjistaa taas tavallisen ihmisen elämistä.

TÄMÄN kaiken lisäksi sananvapaus on uhattuna. Punavihreä 
hallitus pyrkii kiristämään yhteiskunnallista keskustelua ”vi-
hapuheen” vastaisen taistelun nimissä. Samaan aikaan taval-
liselle kansalle sananvapauden tarjonneet sosiaalisen median 
alustat uhkaavat kiristää sensuuriaan.

HALLITUKSEN olemus ruumiillistuu parhaiten sisäminis-
teri Maria Ohisaloon, joka ei kiemurtelematta pysty vastaa-
maan siihen, onko laiton toiminta väärin, jos se on tehty puna-
vihreiden arvojen innoittamana.

TILANNE on vakava, mutta toivoa kuitenkin on. Perussuo-
malaisten kannatus näyttää vakiintuneen parinkymmenen 
prosentin paremmalle puolelle. Olemme olleet useammis-
sa kyselyissä jopa karvan verran edellä demareita. Vaikka ase-
telma on lupaava, niin ehdokaslistojen kokoaminen ja vaalien 
käyminen vaatii raakaa työtä.

TAMMIKUUSSA saimme gallupeissa ykkössijan 21,7 %:n 
kannatuksella. Kylmä fakta on kuitenkin se, että galluplukua ei 
voi äänestää. Ainoastaan ehdokkaita voi. Ja ilman kattavia eh-
dokaslistoja ei kuntavaalien kannatusprosentti tule olemaan 
sellainen, jota tarvitaan jykevän jalansijan ottamiseksi valtuus-
toihin ja hallituksen kaatamiseksi.

MEITÄ perussuomalaisen puolueen jäseniä on jo yli 14 000. 
Yksin joulukuussa hyväksyttiin puolueeseen lähes 500 uut-
ta jäsentä.

JOS ehdokasasettelussa päästään tavoitteena olevaan 6 000–6 
500 ehdokkaan määrään, niin taistelemme silloin suurimman 
kuntapuolueen asemasta. Jos siis joka toinen puolueen jäsen 
ilmoittaisi olevansa käytettävissä kuntavaaliehdokkaaksi, niin 
ehdokastavoite olisi saavutettu.

KUNTAVAALIT ratkaistaan pitkälti ehdokasasettelussa. Jo-
kaisen puolueen jäsenen olisi nyt siis hyvä pohdiskella sitä, 
onko hänellä oikeasti hyvää syytä olla olematta käytettävissä 
ehdokkaaksi? 

SUOMALAISET luottavat meihin. Meidän tehtävänämme 
on taas rakentaa nuo ehdokaslistat kolmeensataan kuntaan ja 
käydä vaalit, jotta tuo kannatus realisoituu valtuustopaikoiksi 
ja jotta punavihreä hallitus saadaan horjumaan.

■  KOLUMNI

SIMO GRÖNROOS
PERUSSUOMALAISTEN 
PUOLUESIHTEERI

PS HENKILÖVALINTOJA

KOTKA
Kotkan Perussuomalaisten jär-
jestäytymiskokous pidettiin 
10.1.2020. Kokouksessa teh-
tiin henkilövalintoja seuraavas-
ti: sihteeriksi valittiin Ari-Pek-
ka Klami, rahastonhoitajaksi 
Jani Paananen, 1. varapuheen-
johtajaksi Samuli Sibakoff ja 
2. varapuheenjohtajaksi Soi-
le Suursoho. Jäsenasiavastaa-
vaksi valittiin Kimmo Viitanen. 
Puheenjohtajana jatkaa viime 
vuoden puolella valittu Arttu-
Petteri Klami.

KUOPIO
Kuopion Seudun Perussuoma-
laiset ry valitsi syyskokoukses-
saan vuoden 2021 hallituksen. 
Uudeksi puheenjohtajaksi va-
littiin Juha Savolainen. Muut 
hallituksen jäsenet ovat Mika 
Wallius, Sirpa Kulin, Vuokko Hä-
mäläinen, Risto Pirinen, Ari Kul-
tala, Jarmo Auvinen, Mari Laak-
sonen ja Kari Pohjola.

LAITILA
Timo Rantanen valittiin Laitilan 
Perussuomalaisten syyskokouk-
sessa yksimielisesti jatkamaan 
yhdistyksen puheenjohtajana 
vuonna 2021. Hallitukseen va-
littiin Lea Vainiotalo, Pasi Toivo-
la ja Riikka Soini. Varsinais-Suo-
men piirin hallituksessa Laitilan 
Perussuomalaisia edustaa pu-
heenjohtaja Timo Rantanen.

LAPPEENRANTA
Lappeenrannan Perussuoma-
laisten uusi hallitus kokoon-
tui järjestäytymiskokoukseen-
sa 10.1.2021. Kokouksessa 
valittiin yhdistyksen 1. vara-
puheenjohtajaksi Sami Behm, 
2. varapuheenjohtajaksi Mari 
Ruotsalainen ja 3. varapuheen-
johtajaksi Jesse Suomalainen. 
Yhdistyksen sihteeriksi valittiin 
Timo Laitinen. Puheenjohtaja-
na vuonna 2021 toimii syysko-
kouksessa jatkokaudelle valit-
tu Kai Karhukorpi. Hallituksen 
muut jäsenet ovat Tarja Saareks, 
Markku Papinniemi, Pekka Kurvi, 
Ari Ruotsalainen, Ari Salin ja Tee-
mu Liukkonen.

LAUKAA
Laukaan Perussuomalaisten 
syyskokouksessa arpa valitsi 
puheenjohtajan vuodelle 2021. 
Arvonnan voitti Tommi Leppä-
nen, vastaehdokkaana oli Tomi 
Koskela. Varsinaisiksi jäsenik-
si vuodelle 2021 valittiin Joona 

Hintikka, Mia Korppi, Tomi Kos-
kela ja Lasse Häkkinen.

POHJOIS-SAVON 
PERUSNAISET
Pohjois-Savon PerusNaiset 
ry valitsi syyskokouksessaan 
12.12.2020 vuoden 2021 halli-
tuksen. Puheenjohtajana jatkaa 
Vuokko Hämäläinen Kuopiosta. 
Hallituksen varsinaisiksi jäsenik-
si vuodelle 2021 valittiin Sen-
ja Huusko Sonkajärveltä, Rau-
ni Lamberg Leppävirralta, Agnes 
Fred Riistavedeltä, Tiina Grön-
lund Varkaudesta ja Virva Romo 
Kuopiosta.

RAISIO
Raision Perussuomalaiset ry:n 
hallituksen vuoden 2021 järjes-
täytymiskokouksessa valittiin 1. 
varapuheenjohtajaksi Mika Koi-
visto ja 2. varapuheenjohtajak-
si Heikki Suominen. Sihteerinä 
jatkaa Hannu Manninen. Aiem-
min syyskokouksessa valittiin 
puheenjohtajaksi Mikko Kan-
gasoja. Hallituksen muut varsi-
naiset jäsenet ovat Jaana Nord-
ström, Pirita Haapsaari, Crista 
Uschanov (Rusko), Heikki Suo-
minen, Evert Grönblom ja Hannu 
Manninen. Vuoden ensimmäi-
sessä kokouksessa hyväksyt-
tiin yhdistykseen uusia jäseniä 
sekä kuntavaaliehdokkaita. Rai-
sion Perussuomalaiset on aiem-
min julkaissut 20 ensimmäistä 
kuntavaaliehdokasta ja seuraa-
va erä ilmoitetaan tammi-hel-
mikuun aikana.

UUSIMAA
Perussuomalaisten Uudenmaan 
piirin kevät- ja syyskokous pi-
dettiin sunnuntaina 13.12.2020. 
Tilaisuudessa piirin pitkäaikai-
nen aktiivi Håkan Mansner pal-
kittiin Uudenmaan puisella 
vaakunalla ja puolueen myön-
tämällä standaarilla. Syyskoko-
uksessa Jari Immonen valittiin 
jatkamaan puheenjohtajana 
myös vuoden 2021. Piirihallituk-
sen jäseniksi vuodelle 2021 va-
littiin Markku Naumanen (Van-
taa), Kevin Servin (Porvoo), Tomi 
Salin (Vantaa), Merja Nevalainen 
(Lohja), Jere Viisanen (Nurmijär-
vi), Kari Rastas (Vihti), Laura Virk-
kunen (Järvenpää), Tatu Tyni 
(Raasepori), Aleksander Polk-
ko (Kirkkonummi), Henri Perä-
lahti (Hyvinkää), Paavo Määttä 
(Espoo), Juha Juntunen (Por-
nainen) sekä Marja Tammileh-
to (Kerava).

Puolueen säännöt uudistuvat
AJATUKSIA PUOLUEEN SÄÄNNÖISTÄ? 
Nyt on oikea aika ottaa kantaa, 
sillä ensi kesän puoluekokouksessa 
päivitämme sääntöjä.
Voit toimittaa ajatuksiasi sääntöjen 
muutostarpeista vuodenvaihteeseen 
asti vapaamuotoisesti sähköpostilla 
saantouudistus@perussuomalaiset.fi 
tai kirjepostilla puoluetoimistolle. 
Ollaan yhteyksissä.  

Kassikaupalla 
iloista 
joulumieltä
VUOSI 2020 jää historian 
muistikirjoihin yllätykselli-
senä ja poikkeavana. Tuskin 
kukaan meistä olisi arvan-
nut edellisen vuoden lopus-
sa, että muutaman kuukau-
den kuluttua Suomeen tulisi 
leviämään koronapandemia 
muuttaen voimakkaasti tut-
tua elämänmenoa. Taudin 
uhka ja asetetut rajoituk-
set näkyivät kaikkien suo-
malaisten elämässä. Yhteis-
kunnassa on haluttu suojella 
ikäihmisiä, joille koronaan 
sairastuminen on erityisen 
suuri riski. Sosiaalisten kon-
taktien rajoittaminen on li-
sännyt yksinäisyyttä vanhuk-
silla, joilla ei ole lähiomaisia 
tai joiden lähiomaiset asuvat 
kauempana.

Kuopion Seudun Perussuo-
malaiset ja Pohjois-Savon 
PerusNaiset ovat huolissaan 
yksinäisten ja vähävarais-
ten vanhusten tilantees-
ta. Yhdistykset päättivätkin 
tarttua joulun alla tuumas-
ta toimeen. Maanantaina 
21.12.2020 perussuomalais-
ten ja perusnaisten edustajat 
vierailivat Kallaveden Seu-
rakunnan diakoniatyön vas-
taavan Maarit Kirkisen luo-
na lahjoittamassa jouluisia 
herkkuja sisältäviä kasse-
ja luovutettavaksi alueen vä-
hävaraisille ikäihmisille. Seu-
rakunta ottikin lahjoituksen 
ilolla vastaan ja lupasi toi-
mittaa joulukassit niitä tar-
vitseville.

Kuopion Seudun 
Perussuomalaiset ry
Pohjois-Savon PerusNaiset ry

Muistathan päivittää 
muuttuneet yhteys-
tietosi (osoite, 
puhelinnumero, 
sähköpostiosoite) 
jäsenrekisteriin. 
Puh: 040 631 7099 tai 
jasenasiat@
perussuomalaiset.fi

HYVÄ 
PERUS-
SUOMALAISTEN 
JÄSEN
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Joensuun Perussuomalaiset järjestäytyivät
JOENSUUN Perussuomalais-
ten järjestäytymiskokous pidet-
tiin 3.1.2021. Kokouksessa valit-
tiin yhdistyksen toimihenkilöt 
vuodelle 2021. Puheenjohta-
jaksi valittiin Kari Surakka, va-
rapuheenjohtajaksi Eero Bog-
danoff, sihteeriksi Outi Mara ja 

taloudenhoitajaksi Esa Härkö-
nen. Muiksi hallituksen jäseniksi 
valittiin Teemu Arponen, Osmo 
Kokko, Veijo Oinonen, Raija Tof-
feri ja Timo Vornanen.  

Kokouksessa keskusteltiin 
myös kuntavaaleista ja ehdo-
kashankinnoista sekä korona-

rajoituksista. Kokoukseen osal-
listuivat myös Pohjois-Karjalan 
piirin puheenjohtaja Marko Kos-
kinen ja kansanedustaja Jussi 
Wihonen. 

Joensuun 
Perussuomalaiset ry

Varsinais-Suomen ennätyksellisen suuri 
ehdokasmäärä ennakoi merkittäviä muutoksia 
valtuustojen voimasuhteisiin

Kinnulan Perussuomalaiset tähyää 
paalupaikalle

VARSINAIS-SUOMESSA perus-
suomalaisten kuntavaalieh-
dokkaita on yli 400. Piirin pu-
heenjohtajan Silvia Kosken 
mukaan kevään kuntavaalien 
tulos antaa signaalin, jolla tu-
lee olemaan aiempaa suurempi 
vaikutus myös valtakunnan po-
litiikkaan, ja se on motivoinut 
ihmisiä lähtemään ehdolle:

- Keskustan tuella vihervasem-
mistolaista politiikkaa ajava Ma-
rinin hallitus ei ole sitä, mitä 
suurin osa kansasta haluaa, ja 
se on motivoinut paljon uusia 
ehdokkaita lähtemään mukaan 
tekemään asialle jotain kunta-
tasolla.

Vaikka jokaisessa kunnassa 
on omat, paikalliset teeman-
sa, nousevat valtakunnalliset ai-

heet näissä vaaleissa aiempaa 
tärkeämmiksi, sillä ne liittyvät 
hyvin vahvasti kuntalaisten ar-
keen – sen turvallisuuteen, su-
juvuuteen ja kustannuksiin. 

- Tämä hallitus vie sitä kaikkea 
hyvin huolestuttavaan suun-
taan, Koski sanoo.

Kosken mukaan ennätykselli-
sen suuri ehdokasmäärä kertoo 
siitä, että vaalien jälkeen val-
tuustojen voimasuhteet tule-
vat kunnissa muuttumaan mer-
kittävästi.

Varsinais-Suomen Perussuo-
malaisten piirihallitus järjes-
täytyi sunnuntaina 10.1. ja teki 
henkilövalintoja vuodelle 2021. 
1. varapuheenjohtajaksi valittiin 
Juhani Pilpola (Lieto), 2. varapu-
heenjohtajaksi Joni Juhani Laak-

so (Turku) ja 3. varapuheenjoh-
tajaksi Evert Grönblom (Raisio). 
Piirisihteerinä valittiin jatka-
maan Mikko Kangasoja (Raisio) 
ja taloudenhoitajana puolueen 
taloussihteerinä työskentelevä 
Juha Koski (Sauvo).

Työvaliokuntaan valittiin edel-
lä mainittujen ja piirin puheen-
johtaja Silvia Kosken (Sauvo) li-
säksi Taito Ylhäinen (Masku), 
Markus Ylis-Junttila (Mynämä-
ki), Janne Nurmi (Somero), Lassi 
Relander (Koski Tl) ja Pirjo Lam-
pi (Turku). Piirin media- ja vies-
tintätekniikkavastaavana valit-
tiin jatkamaan Aleksi Saunamäki 
(Turku).

Perussuomalaisten Varsinais-
Suomen piiri ry

KINNULAN Perussuomalais-
ten kuntavaaliavajaiset pidet-
tiin 7.11.2020 Kinnuskeskuk-
sessa hyvällä menestyksellä. 
Paikalla olivat kansanedustaja 
Toimi Kankaanniemi, Keski-Suo-
men piirin puheenjohtaja Jyr-
ki Niittymaa, sihteeri Kari Paju-
nen, murhayrityksen kohteeksi 
joutunut kunnallispoliitikko ja 
eduskunta-avustaja Pekka Ka-
taja sekä Uuraisten Perussuo-
malaisten puheenjohtaja Lau-
ri Virtanen mainosteltan kanssa. 
Paikallisyhdistyksen naiset tar-
joilivat pullakahvit, miehet piti-
vät grillin kuumana.

Kuntalaisia oli runsaasti liik-
keellä nautiskelemassa perus-
suomalaisesta paikallisesta tar-
jonnasta ja kuuntelemassa 
perussuomalaisia kuntastrate-
gioita kevään 2021 kuntavaalei-

hin. Kuntaa on hallinnoitu kol-
men koplan toimesta oikealta, 
keskeltä ja vasemmalta, pääasi-
assa keskeltä, joten poliittisel-
le kentälle tarvitaan käännöstä 
kuntalaisten hyvinvoinnin tur-
vaamiseksi. 

Perussuomalaisilta löytyy kun-
nan asioiden hoitamiseen vaa-
dittavaa potentiaalia, kunhan 
vain Kinnulan äänioikeutetut 
antavat heille valtakirjan kun-
nan ja kuntalaisten asioiden 
saattamiseksi oikeille raiteille. 
Mikään ei voi enää estää perus-
suomalaisten nousemista tule-
vissa kuntavaaleissa Kinnulan 
suurimmaksi puolueeksi. 

Politiikassa tarvitaan turnaus-
kestävyyttä, ja asioilla ja tilan-
teilla on tärkeysjärjestyksensä. 
Jyvän löytäminen asioiden tun-
kiosta vaatii ennakoimista, pe-

rehtymistä ja päätösten lop-
puun saattamista kuntalaisten 
eduksi eikä päätöksiä päätök-
senteon vuoksi. Paalupaikalla 
on pidettävä penkit kuumina, 
tankki täynnä ja iskupituus sää-
dössä tilanteen mukaan. 

Kinnulan taloustilanteen kun-
toon saattamiseksi vaaditaan 
erityistoimia. Velkaantumisen 
pysäyttäminen ja yritysten saa-
minen kuntaan on tulevan val-
tuuston harteilla. Kinnula on 
pohjoisen Keski-Suomen poh-
joisimmassa osassa, joten kai-
kenlainen yritystoiminta pa-
rantaa alueen työllisyyttä ja 
taloutta. Asioita valaistaan vielä 
30.1.2021 tammikuussa pidet-
tävässä toritapahtumassa.

Mikko Hämäläinen
Kinnulan Perussuomalaiset ry

PS KOKOUKSET & TAPAHTUMAT

LAPPI
Perussuomalaisten Lapin pii-
ri ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään sunnuntaina 
14.2. klo 15 Teams-etäyhteyden 
kautta. Käsitellään sääntömää-
räiset asiat. Kokouksen koolle-
kutsujana hallitus. Ehdoton vii-
meinen ilmoittautumispäivä 
syyskokoukseen on keskiviik-
kona 10.2.2021. Myös kokous-
edustajien on ilmoitettava osal-

listumisensa tuohon päivään 
mennessä. Jälki-ilmoittautu-
misia ei oteta vastaan. Ilmoi-
ta osallistumisestasi sihteerille 
sähköpostitse osoitteeseen jyl-
hasinikka@gmail.com tai teks-
tiviestillä numeroon 040-936 
7799. Sihteeriltä tulee kuittaus, 
että ilmoittautumisesi on tul-
lut perille. Ellei kuittausta kuu-
lu, otathan yhteyttä numeroon 
040-936 7799. Tervetuloa!

PS PIIRIT

KINNULA
Tervetuloa keskustelemaan 
kunnan ajankohtaisista asiois-
ta ja tutustumaan Kinnulan Pe-
russuomalaisiin kunta-aktiivei-
hin lauantaina 30.1. klo 11-13 
Kinnulan torille, Keskustie 47. 
Tarjoilua!

JOROINEN
Joroisten Perussuomalaiset ry:n 
vuoden 2020 sääntömääräinen 

syyskokous pidetään lauantaina 
30.1. klo 12 osoitteessa Rauha-
niementie 227, Huutokoski. Kä-
sitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana hal-
litus. Toiminnastamme kiinnos-
tuneet, tervetuloa!

Kokousilmoitukset 
lähetetään osoitteella:
tapahtumat@
perussuomalaiset.fi

Joensuun järjestäytymiskokouksessa keskustelua herättivät kuntavaaliasioiden lisäksi myös 
muun muassa koronarajoitukset.

Kurikkalainen Matti Heinonen 
valittiin Etelä-Pohjanmaan piirin 
uudeksi puheenjohtajaksi
KURIKKALAINEN Matti Heino-
nen valittiin Perussuomalaisten 
Etelä-Pohjanmaan piirin uudek-
si puheenjohtajaksi. Koronaepi-
demian takia syyskokous pääs-
tiin pitämään vasta nyt, ja se 
käytiin etäkokouksena kokous-
toimitsijoiden huolehtiessa ko-
kouskäytännöistä Ilmajoen kun-
nantalolta käsin.

Piirin puheenjohtajakisaan oli 
ilmoittautunut kaikkiaan vii-
si ehdokasta eli Matti Heinonen 
Kurikasta, Päivi Karppi Vaasasta, 
Erkki Valtamäki Seinäjoelta, Piia 
Riiki Laihialta sekä Micael Wes-
terholm Mustasaaresta. Ensim-
mäisen kierroksen äänet jakau-
tuivat sen verran tasaisesti, että 
toiselle ja ratkaisevalle äänes-
tyskierrokselle selvisivät kak-
si eniten ääniä saanutta ehdo-
kasta. Tässä äänestyksessä Matti 
Heinonen voitti Päivi Karpin ää-
nin 40-32.

- Piirin puheenjohtajana pää-
huomio on tietysti kevään kun-
tavaaleissa ja että niissä me-
nestytään. Toinen merkittävä 
asia piirimme alueella on tietys-
ti loppukesästä järjestettävä pe-
russuomalaisten puoluekokous 
Seinäjoella, totesi Heinonen, 
joka luonnehtii itseään rauhal-
liseksi, harkitsevaksi ja asioihin 
perehtyväksi joukkuepelaajaksi. 
Harrastuksistaan Heinonen nos-
taa tärkeimmäksi reserviläis- ja 
maanpuolustustoiminnan.

Matti Heinosen edeltäjä Anne 

Matokangas Alajärveltä johti pii-
riä kaksi vuotta. Syyskokouksen 
puheenjohtajana toimi kansan-
edustaja Juha Mäenpää.

Syyskokouksessa valittiin 
myös piirihallitus tälle vuodelle. 
Hallitukseen valittiin Anne Ma-
tokangas Alajärveltä, Yrjö Pauk-
kunen Alavudelta, Hannu Akka-
nen Ilmajoelta, Jorma Rantala 
Isojoelta, Raili Varo Isostakyrös-
tä, Ossi Sandvik Kurikasta, Las-
se Lähdesluoma Kaskisista, Ta-
pio Pihlaja Kauhajoelta, Martti 
Puronvarsi Kauhavalta, Seppo 
Palomäki Kuortaneelta, Piia Rii-
ki Laihialta, Arvi Kangastie Lap-
pajärveltä, Riitta Kangasluoma 
Lapualta, Micael Westerholm 
Mustasaaresta, Marko Kähönen 
Seinäjoelta, Heikki Tuomela Teu-
valta ja Päivi Karppi Vaasasta.

Juha Rantala

Perussuomalaisten Etelä-
Pohjanmaan piirin uusi pu-
heenjohtaja on kurikkalainen 
Matti Heinonen.
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Tsemppiä kuntavaaleihin itse kullekin
OLEN seurannut keskusteluja 
sosiaalisessa mediassa mones-
sa eri ryhmässä kuntavaalieh-
dokkaaksi lähtemisestä: ”Ei viit-
si lähteä. Ei minua kuitenkaan 
kukaan äänestä. Ei minulla ole 
mitään mahdollisuutta mennä 
läpi.” Näitä normaaliselityksiä. 
Kyllä nyt pitää saada pois tuo 
negatiivinen ajattelu. Kaikkihan 

me olemme läpi menemässä, 
siitä on lähdettävä. 

On toinenkin asia, josta ha-
luaisin mainita: jätetään tämä 
omien haukkuminen ja mol-
laaminen pois. Meitä seurataan 
monissa eri paikoissa, eikä var-
maan anna oikein hyvää kuvaa, 
jos omat toisiaan mollaavat. 
Virheitä on varmaan jokainen 

tehnyt, ja jos jonkun naama ei 
miellytä, ei kun skippaa jutun 
eikä ota kantaa.    

Parempaa vuotta 2021. Var-
mistetaan voittomme vaaliken-
tillä.  

Jari Nyyssölä 
kuntavaaliehdokas Kemistä

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

PS V A P A A  S A N A
KUVAT LEHTIKUVA toimitus@perussuomalaiset.fi

Syntyvyydestä ja sen 
nostamisesta
SUOMALAISILLA tai suoma-
laisten syntyvyydellä ei ole vä-
liä maailmassa, jossa korkeim-
pia pyhiä ovat talous, ilmasto, 
materia ja maahanmuuttajat. 
Minulle taas suomalaisten ole-
massaolo ja jatkuvuus ovat it-
seisarvoja. Onko yhteiskun-
ta loppumassa lähiaikoina, vai 
miksei jatkuvan ja pitkäaikai-
sen ongelman yhdeksi ratkai-
suksi edes yritetä nostaa synty-
vyyttä? 

Työllisyyskeskustelussa synty-
vyys ratkaisuna saatetaan ohit-
taa sillä, että se vaikuttaisi vasta 
parin vuosikymmenen päästä, 
kun uudet suomalaiset saavut-
taisivat työiän. Työurat kestä-
vät nykyään jopa 40-50 vuotta, 
joten se parin vuosikymmenen 
aikaväli, jonka jälkeen synty-
vyys alkaisi vaikuttamaan tähän 
jatkuvaan ongelmaan, on var-
sin lyhyt. 

Syntyvyyteen liittyy kaksi pää-
asiallista ongelmaa: vanhempi-
en saamien lapsien lukumäärän 
keskimääräinen vähentyminen 
sekä se, että lapsia hankitaan 
yhä vanhempana, jolloin lapsi-
luku voi jäädä pienemmäksi. 

Yksiselitteisiä ratkaisuja synty-
vyyden nostamiseksi tuskin on, 
mutta muutamia keinoja löytyy. 
Valtiotasolla lapsilisien määrää 
pitäisi nostaa etenkin ensim-
mäisestä lapsesta lähtien. Suu-
rin kynnys lienee hankkia se 
ensimmäinen lapsi, joten lap-
silisien nostaminen neljännen 
ja viidennen lapsen kohdalla 
(kuten Rinteen ja Marinin halli-
tukset tekivät) ei auta ensisijai-
sesti suomalaisia, joiden lapsilu-
ku on myös selvästi alhaisempi 
kuin monilla maahanmuuttaja-
ryhmillä. 

Unkarista löytyy hyviä esi-
merkkejä lapsiperheiden ja syn-
tyvyyden tukemisesta. Eräs 
valtiotason toimi lapsiperhei-
den tukemiseksi on valtion tu-
loveron laskeminen jokaises-
ta syntyvästä lapsesta, jolloin 
vanhemmille jää käteen yhä 
enemmän. Unkarissa esimer-
kiksi neljä lasta synnyttäneen 
tai kasvattaneen äidin ei tarvit-

se maksaa tuloveroa enää kos-
kaan. 

Lapsiperheillä iso osa me-
noista menee kulutukseen, jol-
loin valtio saa ainakin osan an-
tamastaan rahallisesta tuesta 
takaisin kulutuksesta makset-
tavien verojen kautta. Pitkien 
välimatkojen maassa yksityis-
autoilu on iso osa lapsiperhei-
den arkea päivähoidon, koulun, 
harrastusten ja töiden takia. Sik-
si autoilun kustannuksia ei pidä 
nostaa, vaan päinvastoin laskea, 
jotta työssäkäyvien ja lapsiper-
heiden arki helpottuisi.

Kuntatasolla taas lapsiperhei-
den taloustilannetta voi hel-
pottaa ottamalla käyttöön esi-
merkiksi vauvarahan. Monissa 
Suomen kunnissa näin on-
kin tehty. Vanhemmille lap-
sesta maksettava kunnallinen 
vauvaraha on myös omiaan toi-
mimaan eräänä veto- ja pito-
voimatekijänä pienemmissä 
kunnissa. 

Koronapandemian tuoma etä-
opiskelumahdollisuus jää toi-
vottavasti pysyväksi vaihtoeh-
doksi niille, jotka kokevat sen 
lähiopetusta paremmaksi opis-
kelumuodoksi. Tämä helpotta-
nee osaltaan perheen perusta-
mista opiskelijana, kun opiskelu 
onnistuu kätevästi kotoa käsin, 
vaikka olisikin lapsia. 

Edellä mainittu taloudelli-
nen tuki ei ainoastaan riitä. Tar-
vitaan myös isompi muutos 
kulttuurissa kohti lapsiystäväl-
lisempää yhteiskuntaa. Perhe-
politiikan on oltava keskiössä. 
Suomessa politiikka on varsin 
lyhytnäköistä, sillä usein tunnu-
taan katsovan vain korkeintaan 
muutaman vaalikauden aika-
väliä, paitsi ilmastoasiassa, jos-
sa katsotaan vuosikymmenien 
päähän. Yhteiskunta jatkaa ole-
mistaan jatkossakin, joten pit-
kän aikavälin ongelmiin, kuten 
syntyvyyden laskuun, on puu-
tuttava nyt. 

Asseri Kinnunen 
kaupunginvaltuutettu, 
kuntavaaliehdokas (ps.), 
Joensuu

Perussuomalaisten kannatuksen perusta
JULKISUUDESSA kirjoitellaan 
jatkuvasti, että perussuomalais-
ten kannatuksen nousun taus-
talla olisi oppositiopolitiikka. 
Tämä on kuitenkin vain puoli-
totuus. Perussuomalaisten kan-
natuksen perusta on kaukana 
historiassa eli noin 60 vuoden 
takana. Silloin legendaarinen 
poliitikko Veikko Vennamo yh-
dessä samoin ajattelevien kans-
sa perusti Suomen Pientalon-
poikien Puolueen. Myöhemmin 
SPP:stä tuli Suomen Maaseu-
dun Puolue SMP, joka ajautui 
vararikkoon 90-luvun puolivä-
lissä. SMP:n työn jatkajaksi pe-
rustettiin nykyinen Perussuo-
malaiset rp. 

Koko tämän kansanliikkeen 
olemassaolon ajan paineet ovat 
olleet kovat suurten vanhojen 
puolueiden suunnasta. Tämä 
kansanliike on koettu esteek-
si monille ”hyville pyrkimyksille” 
ja yritetty hävittää monta ker-
taa. Kertaakaan se ei ole onnis-
tunut, vaan aina se nousee tuh-
kasta kuin Fenix-lintu. 

Viimeisin yritys oli vuoden 
2017 Jyväskylän puolueko-
kouksen jälkeen. Perussuoma-
laisen puolueen perustajajäsen 
ja pitkäaikainen puheenjohta-
ja ei voinut hyväksyä sitä, että 
puoluekokouksen enemmistö 
marssi hänen ylitseen eikä va-
linnut puheenjohtajaksi Timo 

Soinin perintöprinssiä Sampo 
Terhoa. Jussi Halla-aho ei josta-
kin syystä kelvannut.

Halla-ahon valinnallekin on 
omat syynsä. Soinin linjalla 
puolueen kannatus oli vajonnut 
jo alle 10 prosentin ja puolue-
kokousväen enemmistön arvi-
on mukaan Sampo Terhon va-
linta ei olisi tuonut tarvittavaa 
muutosta harjoitettuun poliit-
tiseen linjaan. Siksi valinta oli 
Halla-aho.

Kaksi suurta, kepujohtaja Juha 
Sipilä ja kokoomusjohtaja Pette-
ri Orpo, havaitsivat nyt ajan tul-
leen. Timo Soini ja muut PS-mi-
nisterit eivät halunneet luopua 
ministerinsalkuistaan – mustan 
Audin takapenkki oli niin mah-
tava istua – ja tätä Sipilä ja Orpo 
käyttivät hyväkseen. Vaatimus 
oli, että ministerit voivat jatkaa 
ministereinä kuin mitään ei oli-
si tapahtunutkaan, mutta pe-
russuomalaisten eduskuntaryh-
mästä on saatava lohkeamaan 
tarvittava määrä, jotta hallituk-
sella säilyy eduskunnan reilu 
parlamentaarinen enemmistö.  

Ja tämähän onnistui. Minis-
terien lisäksi viisitoista kan-
sanedustajaa oli valmiita 
pettämään äänestäjänsä ja läh-
temään kohti uusia seikkailuja.

Tuli kuitenkin yllättävä takais-
ku – perussuomalaisten kenttä 
ja kunnalliset luottamushenki-

löt eivät olleet riittävän laajas-
ti valmiita lähtemään tälle pe-
toksen tielle.  Tuleva yllätys jäi 
muhimaan. Ja yllätys tuli vuo-
den 2019 eduskuntavaaleissa.  
Eduskuntaan valittiin perussuo-
malaisten listoilta 39 kansan-
edustajaa, ja siitä tuli eduskun-
nan toiseksi suurin puolue. 

Perussuomalaisen puolueen 
hävittämisyrityksen pääpukari, 
Juha Sipilän kepu, kärsi murska-
tappion eikä ole toipunut järky-
tyksestä vieläkään.  Oikein hy-
vin ei mene myöskään suuren 
rahan kokoomuksella – kanna-
tuskäyrän suunta on alaspäin.

Perussuomalaisten kannatus-
käyrä näyttää ylöspäin. Uskot-
tavuus on palannut ja Suomen 
kansa luottaa yhä enenevässä 
määrin tähän kansan syvien ri-
vien puolueeseen.

Julkisuudessa kirjoitellaan 
toistuvasti, että oppositios-
sa oleminen nostaa perussuo-
malaisten kannatusta.  Tämä on 
vain puoli totuutta.  Jos puo-
lueen poliittinen linja olisi vää-
rä ja äänestäjät kokisivat sen 
heidän etujensa vastaiseksi, ei 
sellainen puolue pärjäisi sen 
enempää hallituksessa kuin op-
positiossakaan.

Pentti Kettunen
ex-kansanedustaja (SMP ja PS), 
Kajaani
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Tavoitteena lyhyt mutta 
surkea elämä?

Siirretäänkö kuntavaalit lokakuulle?

Pormestarit kilpailevat keskenään 
ja pelaavat yhteen

KEVÄÄN kuntavaalit ovat ilmas-
tovaalit. Hyvä niin. Hiilineutraa-
li Tampere 2030 -hanke on esi-
merkki Tampereen kaupungin 
tämän hetken vastuuttomasta 
päätöksenteosta. Jäin vielä ke-
sällä 2018 yksin, kun kyseen-
alaistin valtuustossa kyseisen 
hankkeen. Se sai vuonna 2020 
tiekartassa ja ilmastobudjetis-
sa sisältöä.

Hiilineutraali Tampere 2030 
-tiekartan päästösektoreissa on 
muun muassa käsittämättömän 
raju teollisuuden sähkönkulu-
tuksen vähentämistavoite. Kau-
pungin pyrkimys on vähentää 
vuoteen 2030 mennessä lähes 
95 % vuoden 1990 teollisuuden 
sähkönkulutuksen kasvihuone-
päästöistä.

Tampereella päätöksente-
ko ohjaa tavoitteen mukaises-
ti teollisen toiminnan alasajoon. 
Yksi keino on kaavoittaa työ-
paikka-alueita kerrostaloiksi. Tie-
tullit sekä maan alle louhittava 
rakenteellinen pysäköinti ovat 
myös tehokkaita keinoja vähen-
tää talouskasvua.

Elinkeinoelämän tutkimuslai-
tos on arvioinut talouskasvus-
ta luopumisen vaikutusta. Talou-
den pitäisi supistua joka vuosi 
yli seitsemän prosenttia 30 vuo-
den ajan hiilineutraalisuuden 
saavuttamiseksi. Käytännössä 
elintaso tippuisi esiteolliseen ai-
kaan, jolloin ihmisen ”elämä oli 
lyhyt mutta surkea”. Tätäkö ha-

luamme?
On järjetöntä siirtää suomalai-

nen teollinen tuotanto ja työpai-
kat maihin, joissa sama tuotanto 
aiheuttaa enemmän ilmasto-
päästöjä. Tuotannon ja päästö-
jen siirtäminen toiseen paikkaan 
ei tarkoita päästöjen leikkaamis-
ta. Globaalisti päästöt kasvavat, 
eivät suinkaan pienene.

Tällä hetkellä koronapande-
miaa käytetään ideologisten il-
mastohankkeiden edistämiseen. 
Suomen valtio otti viime vuon-
na uutta velkaa 20 miljardia eu-
roa. Tampereen kaupunki ottaa 
vuosittain 100 miljoonaa. Val-
tion antamasta tuesta menee 
kohtuuttoman paljon niin sa-
nottuihin ilmastohankkeisiin, ei 
siis esimerkiksi kaupunkilaisil-
le välttämättömiin terveyspal-
veluihin, joiden tarve koronan 
seurauksena tulee entisestään 
kasvamaan.

Tampereen talous on jo aiem-
pien hankkeiden seurauksena 
erittäin huono. Ydinkaupungin 
velka ylittää jo miljardin. Tilanne 
menee nykymenolla vain huo-
nompaan suuntaan. Tampereen 
pitäisi panostaa palveluihin, ei 
ideologisiin ja hyvinvointia vä-
hentäviin hankkeisiin. Kuntavaa-
lit mahdollistavat suunnanmuu-
toksen.

Aarne Raevaara
tamperelainen 
kaupunginvaltuutettu

Voima uuteen vuoteen
OLEMME onniteltavia ihmi-
siä, siitäkin huolimatta, ettei sil-
tä aina tuntuisikaan. Alkaneena 
uutena vuotenakin saamme va-
paasti viljellä Jumalan Sanaa, lu-
kea ja kirjoittaa, vaikkemme nyt 
koronarajoitusten vuoksi voi-
kaan kokoontua yhteen. Saam-
me luottaa yksin Taivaan Herran 
johtavan meidät virvoittavien 
vetten tykö ja ohjaavan meidät 
oikealle tielle nimensä tähden.

Vuoden vaihtuessa huomaam-
me kipeästi kaiken olevan muu-
toksen alaisena, vanha on häviä-
mässä uuden tieltä. Tunnemme 
myös ihmiselämän lyhyyden, 
sukupolvet seuraavat toisiaan.

Maamme-kirjassa Sakari To-
pelius kertoo äidin vastauksen 
poikansa kysymykseen: “Mikä 
on isänmaa?”. Äiti kertoo tääl-
lä asuneen ennen isääsi isäsi isä 

ja edelleen hänen isänsä ja esi-
isänsä. Ja jos he eivät olisi tääl-
lä Jumalan pelossa kärsivällises-
ti työtä tehneet, olisi maamme 
leivätön autiomaa. Ja he ovat 
kasvattaneet lapsensa Jumalan 
tuntemiseen. Ja he ovat puolus-
taneet tätä maata vihollisen vä-
kivaltaa vastaan, sillä tämä maa 
on paljon kärsinyt kylmän ilmas-
tonsa tähden ja vieraat kansat 
ovat sitä paljon sortaneet. Mut-
ta tämä maa on ollut isillemme 
jopa niin rakas, että he uhrasivat 
sen hyväksi elämänsä parhaat 
voimat, ajallisen onnensa ja vie-
läpä sydänverensä ja henkensä.

Näin pohtiessamme ajalli-
sen ja taivaallisen isänmaam-
me asioita saamme pysähtyä 
miettimään, olemmeko eläneet 
niin kuin olisi pitänyt, muista-
en myös lähimmäisemme tar-

peet niin lähellä kuin kaukana ja 
koko yhteisen isänmaamme asi-
an. Rehellisiä ollaksemme – ai-
nakin minun – täytyy tunnustaa, 
etten ole elänyt niin kuin olisi 
pitänyt: ajatuksin, sanoin ja töin 
olen rikkonut Herramme tahtoa 
vastaan.

Mutta kaiken muutoksen ja 
katoavaisuuden sekä oman 
mahdottomuuden keskellä 
meillä on luja kiinnekohta, jos-
sa ei ole muutosta eikä vaihteen 
varjoa. Ja siksi voimme turval-
lisin mielin käydä uuteen vuo-
teenkin, sillä Jeesus Kristus on 
sama eilen ja tänään ja iankaik-
kisesti. Hänen nimessään kes-
tämme niin taivaassa kuin maan 
päällä ja Hän myös voi varjella 
isänmaamme asian!

 
Anssi Joutsenlahti, rovasti

Huomioita varjobudjetista
MUUTAMIA huomioita perus-
suomalaisten ns. varjobudjetis-
ta vuodelle 2021, joita olen tele-
visiosta ja lehdistä löytänyt. Yksi 
tärkeimmistä asioista on maa-
hanmuutosta karsiminen. Nykyi-
sessä kehityksessä ei ole mitään 
järkeä. Uutisissa sanottiin, että 
maamme väestöstä on vieras-
kielisiä jo 8 prosenttia. Eikö tästä 
pitäisi jo olla huolissaan?

Mielestäni pakolaisten vas-
taanotto pitäisi kokonaan lopet-
taa. On aivan sama, otetaanko 
tänne vuodessa sata vai tuhat 
pakolaista, kun seuraavaksi on 
tulossa miljoona. Niin kauan 
kuin käydään sotia, joihin suur-
vallat ovat sotkeutuneet ja joista 
asekauppiaat rikastuvat, mikään 
ei muutu. Ja jos kehitysmaissa ei 
saada köyhyyttä ja naisten ase-
maa parannettua ja sitä kautta 
syntyvyyttä alennettua, tilanne 
on toivoton. 

Lisäksi talousarviossa perus-
suomalaiset esittivät kansallis-
puistojen alasajoa. Ihmettelen 
vaan, että uusia kansallispuisto-
ja ollaan suunnittelemassa, vaik-
ka entistenkään hoitoon ei ole 
rahaa. Meillä on täällä Rantasal-
mella hyvänä esimerkkinä Lin-
nansaaren kansallispuisto, jota 
aikanaan piti väen väkisin laa-
jentaa ja sen yhteyteen tänne 
kirkolle rakentaa ns. Luontokes-
kus, näyttävä rakennus, jossa 
esiteltiin Saimaan luontoa. Sit-
temmin metsähallitus halusi 
luopua tästä näyttävästä raken-
nuksesta.

JAN VAPAAVUORI toi esille ka-
levalaisten pormestarimalli-
en homeongelman; pormesta-
ri on ylin operatiivinen johtaja. 
Hänelle kuuluvat hallintosään-
nössä määritetyt tehtävät. Sitä 
vastoin apulaispormestarit 
ovat kokopäivätoimisia poliitti-
sia luottamushenkilöitä. Ikään 
kuin nuo politiikan ammattilai-
set skabaisivat samassa kisassa 
mutta eri säännöillä.

Pormestari valitaan vaalit voit-
taneesta koalitiosta. Apulais-
pormestarit ovat hänelle hävin-
neet. Tuskin on uusi normaali, 
että jotkut toivovat pormesta-
rin epäonnistuvan? Saattavatpa 
yrittää sitä vauhdittaakin? Uusi-
en vaalien kynnyksellä muodol-
linen käyttäytyminen korostuu. 

Hallitseminen on ihmisten lä-
heistä tarkkailua ja kaiken sen 
tietämistä, mitä he yrittävät sa-
lata. Siksi on jatkuvasti oltava 
liikkeessä tuntosarvet ja sen-
sorit ulkona. Ei saa päästää kil-
pailijoita juonittelemaan. Ta-
pelkoot keskenään. Silloin 
unohtavat liittoutua pomoa 
vastaan. Johtaja pärjää vain, jos 
taitaa valvoa kilpailijoita.

Presidentti Kekkosella oli omat 
kyylänsä. Syväkurkut kertoivat 
hänelle, kuka vehkeili ketäkin 
vastaan. Urkki oli varsinainen 
”kettu keksiäkseen ansat, leijo-
na pelottaakseen sudet”. Poli-
tiikka on ennen kaikkea viestin-
nän taitoa.

Mutta miten voi kilpailla teh-
den samalla yhteistyötä? Jos on 
keksinyt menetelmän parantaa 
omaa suoritustaan, niin mik-
si kertoa se toisille?  Kun vielä 
kuuntelee lobbareiden ja mui-
den seireenien lauluja, on “fair 
play” kovalla koetuksella.

 Johtaja on aina yksin. Samoja 
tehtäviä suorittavat voivat me-
nestyä vain toistensa kustan-
nuksella. Näennäiseen sopuun 
auttavat hyvät käytöstavat. Jyr-
ki Katainen neuvoo: ”Pysy rau-
hallisena. Ole kohtelias. Sano 
myös jotain kohteliasta.” Tarkas-
ti kuuntelemalla pääsee tiedon 
lähteille. Avoin uuni ei paista 
hyvää leipää.

Poliittisten johtajien napanuo-
rat ovat tiukasti omissa valtuus-
to- ja sidosryhmissä. Harvat us-
kaltavat ottaa kantaa ennen 
kuin ovat saaneet siihen henki-

sen luvan.
Pormestarimallin puolusta-

jat luottavat pormestariohjel-
man credoon. Mutta se on vain 
ruokaresepti. Ateria muhii val-
tuustoryhmissä ja kabineteissa. 
Kuka siellä maustaa ensimmäi-
sen keitoksen, sillä on suurin 
vaikutusvalta lopputulokseen.

Turussakin valta leijuu ja suo-
rittaa ihmetekoja. Sitä ei jaeta. 
Se pitää ansaita. Pormestarikol-
legio (1+3) on aikaansaapa, kun 
pormestari nauttii jokaisen apu-
laispormestarin luottamusta. 

Jo kokousagendan laatimi-
nen on vallankäyttöä. Kollegio 
päättää, mitä asioita tuodaan 
pöytään. Se määrää, milloin ne 
otetaan käsittelyyn. Asioita voi-
daan nostaa kiireellisinä listal-
le, vatuloida niiden järjestys-
tä, vauhdittaa, jarruttaa tai jopa 
tappaa. Se on mahdollisuuksien 
taidetta, ja menestyksen taka-
na on vastapalveluksia. Suhmu-
rointiakin. 

Poliitikko, joka ei kilpaile val-
lasta, osallistuu väärään lajiin.

Mikael Miikkola (ps.)
pormestariehdokas

KUNTAVAALIT on aikaisemmin 
pidetty lokakuussa, mutta viime 
kerralla vuonna 2017 ne olivat 
huhtikuussa. Syynä muutokseen 
oli kuntavaalien ja suunnitteil-
la olevien sote-vaalien yhteen-
sovittaminen. Soten maakun-
tavaaleja ei tullutkaan, mutta 
vaalien huono siirto jäi voi-
maan. Asia pitää korjata.

Lokakuun vaalit olivat sopi-
vaan aikaan vuodesta. Kesän 
ja syksyn lämmössä oli muka-
va tehdä vaalityötä, mutta huh-
tikuun vaaleihin valmistautumi-
sessa talvella oli pakkasta, lunta, 
tuiskua ja räntää. Nyt tänä vuon-
na kuntavaalit ovat koronan ta-
kia väärässä paikassa. Jatkuvasti 
on Suomessa uusia koronatar-
tuntoja ja altistumisia virukselle.

Ehdotan, että kuntavaalit siir-
retään takaisin niiden alkupe-
räiselle paikalle lokakuuhun py-
syvästi. Toivon, että eduskunta 
tekee nopean ratkaisun asias-
sa ja ottaa huomioon koronan 
aiheuttamat terveysriskit sekä 
haitat vaalityöhön.

Miten vaalityö on oikeuden-
mukaisesti mahdollista koronan 
pelossa? Ehdokkaat haluaisi-
vat kulkea toreilla ja kujilla kes-
kustelemassa ihmisten kanssa 
ja jakamassa vaalimateriaaliaan, 
mutta ehdokkaan ja kuntalaisen 
välissä on turvaväli. Puolueet pi-
täisivät tapahtumia toreilla ja 
muissakin paikoissa kaupungil-
la, mutta niiden pitoa on rajoi-
tettu.

Näyttää siltä, että kuntavaa-

lit käydään pääasiassa sähköi-
sinä. Yksistään etänä vaaleja ei 
voi järjestää, koska demokratia 
ei silloin toteudu. Vaalikeskuste-
lun ulkopuolelle jäävät ihmiset, 
joilla ei ole tietokonetta koto-
na eikä älykännykkää laukus-
sa tai taskussa ja jotka eivät käy-
tä internettiä. Osa kuntalaisista 
voi jättää äänestämättä koronan 
pelossa. Äänestysprosentti voi 
olla erittäin alhainen.

Korona on voitettu kesään 
mennessä, kun Suomessa on jo 
aloitettu rokottaminen. Kesän 
lämpö tappaa viimeisetkin vi-
rukset, joten lokakuu on hyvä 
kuntavaalien pitoaika.

Kaija Räsänen
Kuopio

Kunta osti sen, ja nyt sille pi-
täisi keksiä järkevää käyttöä. Re-
monttiakin pitäisi tehdä. Sittem-
min on tullut jos jonkinlaista 
Natura-aluetta ihmisten elämää 
ja elinkeinoa rajoittamaan. Eikö 
näille hulluuksille pitäisi tehdä 
loppu? Ihmettelen sitäkin, ettei 
kaivoslakiin ole saatu tolkkua, 
vaan ulkomaalaiset kaivosyhtiöt 
saavat huseerata mielensä mu-
kaan. Pitäisi saada maanomista-
jille ja kunnille enemmän sanan-
valtaa tässä asiassa. 

EU:sta ollaan montaa miel-
tä. Vapaa liikkuvuus on eräs pa-
himmista unionin varjopuolista. 
Olemmeko me suomalaiset koh-
ta vähemmistönä omassa maas-
samme? Lopuksi ihmettelen, 
miksi kukaan ei mene Venäjäl-
le. Siellä olisi tilaa, onhan Venä-
jällä hallussaan maailman laajin 
maa-alue ja siihen nähden vä-
hän väestöä.

Tapio Pärnänen
Rantasalmi
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Turvetuotannon alasajon 
seuraukset – ilmastokiihko 
ajaa konkurssiin
TÄSSÄ on ollut omassa blogi-
tuotannossa/lehtikirjoittelus-
sa puolen vuoden tauko. Sen 
kummemmin en ala syitä kirjoi-
tustauolle selittämään, mutta 
nyt kuntavaalien lähestyessä al-
kaa taas ajatuksenvirta tekstiksi 
toimimaan.

Luovuin tuossa neljän vuoden 
jälkeen Kuusamon Perussuoma-
laiset ry:n puheenjohtajuudes-
ta ja tilalle astui todella pätevä 
nainen – Tarja Leinonen-Viinik-
ka. Nyt oli aika vaihtaa vetä-
jän naamaa, ja samalla saadaan 
Kuusamonkin perussuomalai-
seen toimintaan jatkuvuutta. 
Tulen edelleen pysymään mu-
kana toiminnassa aktiivisesti, 
mutta itse haluan nyt keskittyä 
vaihteeksi myös omaan elämää-
ni ja yritystoimintaani. Eihän 
paikallisyhdistyksen veto voi 
olla yhden tai kahden henkilön 
varassa – joukkueen on oltava 
laajempi. Ja uusia nimiä meil-
lä rynnistää keskiöön nyt kiih-
tyvään tahtiin. Näin me otam-
me kunnon vaalivoiton kevään 
kuntavaaleissa.

Mutta itse aiheeseen. Suo-
messahan nyt punavihreän he-
gemonian aikaan ollaan erinä-
köisten simsalabim-temppujen 
avulla ajamassa kaikenlaista ai-
vottomuutta eteenpäin. Temp-
puja löytyy monia – mutta nyt 
keskityn tässä kirjoituksessa 
turvetuotannon alasajoon il-
mastokiihkon nojalla.

Juuri tämän ilmastokiihkon 
varjolla turpeelle on nyt laitet-
tu lisäveroja ja samalla turpeen-
nostoa tehneet yrittäjät ovat 
suomeksi sanottuna ongelmis-
sa. Samalla tuhansia työpaik-
koja on liipaisimen alla, ja ih-
misiltä uhkaa lähteä elanto alta 
– pelkästään punavihreiden 
ja kepun pönkkäämän ilmas-
tokiihkon takia. Samalla moni 
energiantuotantolaitos on on-

gelmissa, koska polttoprosessis-
sa turve on tärkeä osa. Kaiken 
huipuksi turve on myös uusiu-
tuva energianlähde, vaikka kiih-
kovihreät muuta väittävätkin.

Maataloudelle tämä aiheuttaa 
myös isot ongelmat. Voidaan 
mainita muutama esimerkki:

Ensinnäkin turve on erinomai-
nen alusta eläinten suojiin. Tur-
ve ei pölise pätkääkään, toi-
sin kuin kutterinpuru, ja se on 
mahdollistanut tähän saakka 
suomalaisen antibioottivapaan 
lihantuotannon. Turpeessa ei-
vät mikrobit elä.

Toiseksi on mainittava suoma-
lainen kasvihuoneissa tapahtu-
va vihannesten tuotanto, joka 
perustuu vähintään 95-prosent-
tisesti kasvuturpeeseen. Tämä-
kin on tähän mennessä perus-
tunut kotimaiseen tuotantoon, 
ja tällä vihannesten tuottajat 
ajetaan suuriin ongelmiin. Juh-
livatko kiihkovihreät vegaanit 
tätäkin?

Käytännössä tällä politiikal-
la valtaapitävät sahaavat omaa 
oksaansa poikki. Pääasia heille 
on se, että raha virtaa eri muo-
doissaan ulkomaille kiihtyvään 
tahtiin samalla kun oma kansa 
ajetaan alas. Tässä asiassa alas-
ajon kohteena ovat turvetuot-
tajat, maanviljely ja siihen liit-
tyvät sidosryhmät. Ja samalla 
ulkomailta aletaan kuskaamaan 
turpeen tilalle energianlähteitä, 
kuten Venäjältä haketta jne.

Kannattaa siis huhtikuus-
sa miettiä tosi tarkkaan, kenel-
le äänensä antaa – antaako sen 
vihervasemmistolle ja heidän 
pönkälleen kepulle, vai antaako 
sen Suomen puolesta toimiville 
perussuomalaisille?

Näillä mennään – Suomi takai-
sin myös paikallistasolla omal-
le kansalle. 

Tapio Lämsä (ps.)

Sananen oikeudesta ja kohtuudesta
SANOTAAN asia ensiksi suo-
raan. Harva meistä on perustus-
lakiasiantuntija. En minäkään. 
Muistutan silti vanhasta tunne-
tusta ja Suomessa usein siteera-
tusta Olaus Petrin tuomarinoh-
jeesta: ”Mikä ei ole oikeus ja 
kohtuus, se ei voi olla lakikaan.”

Tätä moni suomalainen poh-
tii, kun näkee, miten oikeus 
maassamme toteutuu. Kyse ei 
ole vain tuomioistuimista, vaan 
myös siitä, miten lakia tulkitaan 
esimerkiksi perustuslakivalio-
kunnassa (PeVL).

PeVL totesi tiedotteessaan 
9.12.2020 seuraavaa: ”Valiokun-
ta katsoo, että vaikka ulkominis-
teri Pekka Haaviston menettelyä 
yhdessä muistutuksen kohtee-
na olevassa asiassa (kohta 3, 
Hanke siirtää konsulipäällikkö 
toisiin tehtäviin) on pidettävä 
hallintolain ja ulkoasianhallinto-
lain vastaisena ja siten moititta-
vana, ei perustuslain 116 §:ssä 
ministerisyytteen nostamisel-
le asetettu korotettu syyksiluet-
tavuusvaatimus (tahallisuus tai 
törkeä huolimattomuus) eikä 
ministerin virkavelvollisuuksi-
en rikkomisen olennaisuusvaa-
timus kuitenkaan täyty asiassa. 
Perustuslakivaliokunnan mie-

lestä edellytyksiä syytteen nos-
tamiselle ei näin ollen ole.”

Muodolliseksi perusteek-
si PeVL löysi sen, että ”olen-
naisuusvaatimuksen osalta on 
otettava huomioon erityisesti, 
että ministeri Haaviston osalta 
lainvastaiseksi väitetty menet-
tely paikantuu suullisen valmis-
telutoimeksiannon antamiseen 
sekä väitettyihin asian valmiste-
lussa esiintyneisiin menettely-
virheisiin. Huomionarvoista on 
sekin, että asiassa ei tehty pää-
töstä konsulipäällikön siirtämi-
sestä toiseen tehtävään. Kyse 
on ollut siirron valmistelusta, 
jossa on selvitettävänä muun 
ohella siirron lainmukaisuuteen 
liittyvät seikat.”

Minulle oli uusi asia, että suul-
linen toimeksianto ei olisi yhtä 
pätevä kuin kirjallinen, mutta il-
meisesti tällä seikalla asia saa-
tiin tulkittua Haaviston eduksi.  

Olisin itse kiinnittänyt huo-
miota siihen, että kyse oli mi-
nisterin selkeästä aikeesta ja 
pyrkimyksestä siirrättää konsu-
lipäällikkö toisiin tehtäviin, kun 
tämä ei toiminut oikein. En oli-
si lähtenyt takertumaan siihen, 
onko käsky annettu missä muo-
dossa. Törmäävätkö tässä mie-

lestäsi kansan oikeustaju ja juri-
dinen kikkailu? Päätä itse.

Sama PeVL päätti kesäkuus-
sa 2020, että eduskunnan olisi 
annettava lupa asettaa kansan-
edustaja Juha Mäenpää syyt-
teeseen, koska hän käytti sanaa 
”vieraslaji”. Se oli kuulemma kii-
hotusta kansanryhmää vastaan, 
vaikka Mäenpää ei itse asiassa 
edes täsmentänyt, mihin tai ke-
neen hän sanaa ”vieraslaji” käyt-
tämällä viittasi.

Olemme siis oppineet, että 
yksi väärä sana voi perustusla-
kivaliokunnan mielestä olla pe-
ruste syytteen nostamiselle 
kansanedustajaa vastaan, mut-
ta ministeri pääsee pälkähästä, 
vaikka toimintaa olisi pidettävä 
hallintolain ja ulkoasiainhallin-
tolain vastaisena PeVL:n itsen-
säkin mielestä.

Nyt kaikkien kannattaisi ym-
märtää, että kunhan on oikeas-
sa poliittisessa puolueessa, saa 
tehdä melkein mitä vain, toisille 
taas ei ole sallittua mikään.

Pia Polviander
Espoon Perussuomalaiset
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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

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

ps-nuoriso.perussuomalaiset.fi

  OPINTOKESKUS PEKASUS

Rehtori • Arto Luukkanen
artoluuk@gmail.com

 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

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

MUUT JÄSENET:
Marko Koskinen (Pohjois-Karjala)
Ahti Moilanen (Pohjois-Pohjanmaa)
Matti Mäntylä (Häme)
Pauli Saarinen (Satakunta)
Heikki Tamminen (Varsinais-Suomi)
Henri Uljonen (Pohjois-Savo)
Harri Vuorenpää (Pirkanmaa)

  EDUSKUNTARYHMÄ

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

Vilhelm Junnila  (09) 432 3064
Kaisa Juuso  (09) 432 3075
Arja Juvonen  (09) 432 3060
Toimi Kankaanniemi 
Ari Koponen  (09) 432 3117
Jari Koskela  (09) 432 3120
Jouni Kotiaho  (09) 432 3134
Sheikki Laakso  (09) 432 3121
Rami Lehto  (09) 432 3087
Mikko Lundén  (09) 432 3138
Leena Meri  (09) 432 3165
Juha Mäenpää  (09) 432 3042
Jani Mäkelä  (09) 432 3109
Jukka Mäkynen  (09) 432 3017
Veijo Niemi  (09) 432 3108
Mika Niikko  (09) 432 3129
Tom Packalén  (09) 432 3136
Mauri Peltokangas  (09) 432 3105
Sakari Puisto  (09) 432 3171
Riikka Purra  (09) 432 3185
Lulu Ranne  (09) 432 3174
Mari Rantanen  (09) 432 3178
Minna Reijonen  (09) 432 3135
Jari Ronkainen  (09) 432 3141
Sami Savio  (09) 432 3149
Jenna Simula  (09) 432 3180
Riikka Slunga-Poutsalo  (09) 432 3057
Ville Tavio  (09) 432 3177
Sebastian Tynkkynen  (09) 432 4198
Veikko Vallin  (09) 432 3156
Ville Vähämäki  (09) 432 3195
Jussi Wihonen  (09) 432 3172

Sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

 PERUSSUOMALAISTEN RYHMÄKANSLIA

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

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

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

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

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

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

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

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

PS O TA  Y H T E Y T TÄ !


