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Äänestäminen on
tärkeämpää kuin koskaan.
Puoluesihteeri kannustaa perussuomalaisia lähtemään ehdolle aluevaaleihin:

Puoluesihteeri
Arto Luukkanen
viihtyy kentällä.

”Näissä vaaleissa päätetään suomalaisten
hengestä, terveydestä ja rahoista”
Perussuomalaisten puoluesihteeri Arto Luukkanen kannustaa perussuomalaisia lähtemään ehdokkaiksi aluevaaleihin, koska näissä vaaleissa kysymys on jokaisen suomalaisen
hengestä, terveydestä ja rahoista. – Kyse on valtavan isoista
asioista, joten eihän anneta niitä vihervasemmiston päätettäviksi, Luukkanen vetoaa.
TULEVISSA aluevaltuustoissa käsitellään valtion budjetista 25–30 prosenttia, eli kysymys on todella suurista rahoista ja todella suurista asioista.
Puoluesihteeri Arto Luukkanen tähdentää, että aluevaaleissa ei ole kyse
herrainkinkereistä, vaan koko kansanterveyden, suomalaisten hengen ja
elämän asiasta.
- Aluevaltuustoissa päätetään siitä,
saatko oikeaa hoitoa oikeaan aikaan ja
oikeassa paikassa, eli joudutko odottamaan lääkäriä kuukauden, kaksi
viikkoa vai pääsetkö heti. Siellä päätetään myös siitä, missä pelastuslaitos on ja häviääkö paikallinen VPK tai
palolaitos, Luukkanen kertoo.

Toinen uhkakuva liittyy hyvinvointialueiden paisuvaan byrokratiaan.
- Ilman perussuomalaisia syntyy uudenlainen Baabelin torni, joka jakaa
puoluetukea ja ravitsee puoluekorruptiota. On erittäin vaarallinen tilanne, jos näin tapahtuu. Onneksi perussuomalaiset ovat olemassa, koska
me olemme ainoita, jotka emme häpeä puolustaa suomalaisia, Luukkanen sanoo.

Yhdenvertaisuuden ja
kansanvallan puolesta

Perussuomalaisilla on aluevaaleissa mahdollisuus osoittaa konkreettisesti puolustavansa suomalaisten
Uhkakuvina palvelujen
henkeä, terveyttä ja rahoja – tavalkallistuminen ja puoluelista ihmistä. Aluevaaliehdokkaiden
lähtökohtana tulee olla
korruptio
se, että perussuomalaiLuukkanen pitää peset ovat lähdössä tais“Me
rustettavien hyvinvointelemaan suomalaisten
puolustamme
tialueiden suurimpapuolesta, ennen kaikkea
suomalaisia
na uhkakuvana sitä, että
yhdenvertaisuuden, veemmekä häpeä
palveluja häviää tai niisronmaksajien rahojen
puolustaa
tä tulee kalliimpia. Paja suomalaisten kansanhin vaihtoehto olisi se,
vallan puolesta.
suomalaisten
jos hyvinvointipalve- Yhdenvertaisuus taretua.”
luista tulee kalliita takoittaa sitä, että asuit
vallisille suomalaisille.
sitten Inarissa tai Es-

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio osallistui
puheenjohtajakiertueelle Turussa.

poossa, Pelkosenniemellä tai Pielavedellä, niin periaatteessa sinua pitää
kansalaisena kohdella samalla tavalla. Me puolustamme suomalaisia emmekä häpeä puolustaa suomalaisten
etua, Luukkanen painottaa.

Vaakalaudalla oman
perheen elämä ja rahat
Perussuomalaiset nostavat esiin sellaisia asioita, joita muut eivät halua
tuoda päivänvaloon liittyen esimerkiksi piilopuoluetuen luomiseen, jota
muut puolueet harrastavat. Luukkanen tähdentää, että aluevaaleissa todella kannattaa paitsi olla ehdolla,

myös lähteä sankoin joukoin äänestämään ja puolustamaan suomalaisten
kansanvaltaa.
- Jokainen voi kysyä itseltään, onko
mitään sen tärkeämpää asiaa kuin lähimmäisen ja oman perheen henki, elämä ja rahat? Onko muita syitä,
miksi yleensä kannattaa äänestää? Jos
olet multimiljonääri, joka ei koskaan
joudu onnettomuuksiin ja sinulla on
varaa itsesi hoitaa, niin silloin ei ehkä
kannata äänestää, Luukkanen pohtii.
■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
KUVAT MATTI MATIKAINEN

Kauhavan Alahärmässä ihmiset olivat tulleet kuulemaan perussuomalaisten varapuheenjohtajia Mauri Peltokangasta ja Sebastian Tynkkystä, ja jo ilmeet kertovat, että he olivat
kuulemaansa tyytyväisiä. Kuvat: Juha Rantala

Puoluejohdon vierailu Etelä-Pohjanmaalla
sai kansan liikkeelle
PERUSSUOMALAISTEN EteläPohjanmaan piiri sai mieluisan
tehtävän syyskuun viimeiselle viikonlopulle. Piiri nimittäin
järjesti peräti kolmelletoista
paikkakunnalle uuden puoluejohdon odotetun vierailun.
Puolueen puheenjohtaja Riikka Purra ja puoluesihteeri Arto
Luukkanen kävivät tapaamassa äänestäjiä Ähtärissä, Alavudella, Alajärvellä, Kuortaneella,
Kristiinankaupungissa, Teuvalla
ja Vaasassa. Vastaavasti puolueen 2. ja 3. varapuheenjohtajat
Mauri Peltokangas ja Sebastian
Tynkkynen vierailivat Vimpelissä, Kauhavalla, Seinäjoella, Laihialla, Ilmajoella ja Kauhajoella.
Korkean tason vierailu noteerattiin niin paikallisissa medioissa kuin yleisön joukossa.
- Sydämellinen kiitos vierailusta koko puoluejohdolle.
Oli ilo ja kunnia saada heidät
tänne Etelä-Pohjanmaan piirin alueelle kylään. Ihmiset eri
paikkakunnilla olivat tosi kiinnostuneita siitä, mitä viestiä
puoluejohto kansalle toi ja palautteesta päätellen pohjalainen väki oli enemmän kuin tyy-

tyväinen kuulemaansa. Toinen
iso kiitos kuuluu niille yhdistyksille, joilla oli tapahtumien
järjestelyvastuu. Tori- ja muiden tilaisuuksien järjestelyt sujuivat moitteitta ja yleisöä oli
molempina päivinä yllättävän
runsaasti liikkeellä. Perussuomalainen sanoma kiinnosti, tiivisti kaksipäiväistä tapahtumaa
Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja
Matti Heinonen.
Heinosen mukaan hyvä ja positiivinen julkisuus antoi myös
piirille potkua käynnistyneelle
aluevaalityölle.
- Aluevaalithan oli yksi vierailujen kärkiteemoista. Suomalainen ensin -teema nostettiin
myös niin puheissa, lehtihaastatteluissa kuin keskusteluissakin yleisön kanssa vahvasti
esille. Tästä on hyvä jatkaa vaalityötä täällä piirin alueella. Vierailun merkitys koettiin tärkeänä joka paikkakunnalla, missä
puoluejohto vain vierailikin. Ja
jos kentältä kysyttäisiin, niin
kyllä Purra ja kumppanit olisivat
kelvanneet kylään aivan joka
kuntaan piirimme alueella.

Kaupunginvaltuutettu ja piirin 2. varapuheenjohtaja Päivi
Karppi Vaasasta oli vilpittömän
iloinen ja yllättynyt, kuinka paljon väkeä puolueen puheenjohtaja Purra ja puoluesihteeri
Luukkanen sunnuntai-iltapäivänä Vaasan kauppatorille houkuttelivat.
- Sunnuntaina on yleensä aika
hiljaista myös tapahtumien
suhteen, mutta Purran ja Luukkasen vierailu toi piristävän
poikkeuksen. Ihmisiä kiinnosti
aidosti kuulla, mitä uudella puheenjohtajalla on sanottavaa,
ja paljon tuli palautetta, että
Purra puhui tosi hyvin ja asiaa.
Myös se, että Purralla ja Luukkasella oli aikaa kierrellä yleisön
joukossa keskustelemassa, sai
paljon kiitosta. Ja aurinkoinen
säähän suosi tapahtumaa, niin
kuin Vaasassa on aina tapana.
Karpin mukaan aluevaalit eivät jostain syystä ole kiinnostaneet äänestäjiä niin kuin kuntavaalit tekivät.
- Uskon, että Riikan ja Arton
puheenvuorot herättivät ihmiset ymmärtämään, kuinka tärkeistä asioista myös aluevaa-

Suomalainen ensin -teema korostui erinomaisesti perussuomalaisten
puheenjohtajan Riikka Purran puheessa Vaasan kauppatorilla. Aki
Korpela oli enemmän kuin tyytyväinen kuulemaansa.

leissa on kysymys.
Kauhavan Alahärmään oli lauantaiksi saatu kylään puolueen
varapuheenjohtajista Mauri Peltokangas ja Sebastian Tynkkynen.
- Kyllä näiden herrojen kanssa ei aika tule pitkäksi. Asiaa ja
puhetta riitti, ja mikä tärkeintä, viesti tuntui tavoittavan ihmiset. Kun aluevaalien ehdokashankinta ja kampanja ovat
käynnistyneet, niin tämän tason vierailu kyllä toi sitä kaivattua lisäpotkua ainakin meille Kauhavalle, sanoo Kauhavan

Turun Perussuomalaisten puheenjohtaja vaihtui
TURUN Perussuomalaiset on pitänyt sääntömääräisen vuosikokouksensa Turun kristillisellä
opistolla lauantaina 18. syyskuuta.
Yhdistyksen nykyinen puheenjohtaja Jyrki Åland oli jo aiemmin ilmoittanut, ettei aio
enää hakea neljättä jatkokautta Turun Perussuomalaisten puheenjohtajana. Luopumistaan
puheenjohtajuudesta Åland perustelee seuraavasti:
- Nyt kun perussuomalaiset
on Turussa jo keskisuuri puolue,
on aika leventää hartioita myös
yhdistyksen päätöksenteossa. Meille on tullut lukuisia hyviä tyyppejä, joten nyt on aika
siirtää vetovastuu nuorille ja
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nälkäisille tekijöille. En ole kuitenkaan poistumassa Turun poliittiselta kentältä minnekään.
Tarkoituksena on myös hakea
10. lokakuuta Varsinais-Suomen
Perussuomalaisten piirin puheenjohtajaksi. Vaikka olenkin
tunnetusti kova tekijämies, niin
kaksi puheenjohtajuutta olisi
melko mahdoton tehtävä jopa
minulle, Åland naurahtaa.
Turun Perussuomalaisten jäsenistö valitsi nyt ensimmäiselle
kaudelleen uudeksi puheenjohtajakseen tuoreen puolueaktiivin, Sami Kesäläisen, joka voitti äänestyksen tiukalla toisella
kierroksella yhdistyksen nykyisen sihteerin, Kasper Holtarin,
äänin 25–20.

Kesäläinen on 39-vuotias perheellinen, lääketeollisuudessa
työskentelevä teknisen organisaation päällikkö. Hän tuli valituksi kesän 2021 kuntavaaleissa
perussuomalaisten ensimmäiselle varasijalle Turussa.
Kesäläinen uskoo, että yhdistys saa hänestä osallistavan, vastuuta jakavan ja kenttää
kuulevan puheenjohtajan.
- Haluan tuoda yhdistyksen
toimintaan uusia, osallistavia
johtamis- ja kokouskäytäntöjä, joilla luodaan edellytyksiä
yhdistyksen jäsenten kuulemiselle päätöksenteon tueksi. Puheenjohtajan roolissa pystyn
toimimaan linkkinä valtuustoryhmään päin, johon itsekin
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Sami Kesäläinen

kuulun, Kesäläinen toteaa.
Tuekseen tuore tuleva Turun
Perussuomalaisten puheenjohtaja saa uudistuneen mutta silti kokeneen hallituksen, jonka jäseninä valittiin jatkamaan
Kasper Holtari, Jyrki Åland, Laura Kaarniharju, Alice Girs ja Hannele al-Hamzawi sekä paluun

Perussuomalaisten puheenjohtaja ja kaupunginvaltuutettu
Risto Mattila.
Hänen mukaansa tapahtuma
keräsi Kauhavan Alahärmään
paljon ihmisiä.
- Kokonaisuudessaan tuo parituntinen oli kaikin puolin mielenkiintoinen ja antoisa rupeama. Paljon oli aivan uusia
ihmisiä paikalla, ja erityisesti nuorison suuri määrä pantiin
merkille, kiitteli Mattila.
Juha Rantala

paikallisyhdistyksen hallitustyöskentelyyn tekevä Turun
kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Mikael Miikkola.
Uusiksi jäseniksi valittiin Nina
Tiitta, Sari Anttila, Vesa Suvanto
ja Jouni Kaunisto.
Jyrki Åland toteaa väistyvänä
puheenjohtajana olevansa tyytyväinen yhdistyksen tekemiin
valintoihin ja toivoo tämän ryhmän iskevän syvälle Turun poliittisen taistelukentän ytimeen.
- Toivotan tuoreelle puheenjohtajalle onnea ja menestystä, vaikkakin tarvittaessa tulen
toimimaan mentorina parhaani mukaan. Älkäämme toivoko
keveitä taakkoja, vaan vahvoja selkiä.
Turun Perussuomalaiset ry

Kainuun malli?

Keskusta rakentaa ”maan parasta
myllyä” suhmuroinnin kautta
Keskustan entinen kansanedustaja Timo V. Korhonen
valittiin Kainuun hyvinvointialueen valmistelujohtajan määräaikaiseen tehtävään ilman avointa hakua
ja vähäisellä johtajakokemuksella. Sotkamon Perussuomalaisten puheenjohtaja Hannu Korhonen ihmettelee, että jos keskusta suhmuroi tällä tavalla jo nyt,
mikä mahtaakaan olla tilanne sitten, kun uudet aluevaltuustot aloittavat työnsä.
ALUN perin johtajaehdokkaita valmistelujohtajan tehtävään kartoitti kesäkuussa
perustettu viisihenkinen työryhmä, jossa oli mukana Kainuun soten hallituksen jäseniä. Siinä vaiheessa ajateltiin,
että sote-hallitus nimeää uuden valmistelujohtajan, mutta kun lakia alettiin viranhaltijapuolella tulkitsemaan,
todettiinkin, että johtajan valitsee Kainuun hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (Vate). Vate päätti
yksimielisesti pikaisella aikataululla, että sote-johtajaksi
valitaan Timo V. Korhonen.
- Tehtävän vastuullisuutta
ja laaja-alaisuutta kuvaa mielestäni myös tehtävästä maksettava 9 000 euron kuukausipalkka, toteaa Sotkamon
Perussuomalaisten puheenjohtaja, perussuomalaisten
puoluevaltuuston jäsen Hannu Korhonen.
- Haastattelutyöryhmä
itse asiassa esitti tehtävään
eri henkilöä, Kajaanin koulutusliikelaitoksen johtajaa Antti Tuomista, jolla on
asiantuntemusta ja johtamiskokemusta, mutta Vate valitsi tehtävään Korhosen, joka
on koulutukseltaan agrologi ja toiminut keskustan kansanedustajana vuosina 2007–
2019 sekä MTK-Kainuun
toiminnanjohtajana.

Keskustan perinteinen
tapa toimia
Perussuomalainen Pasi Kilpeläinen Kajaanista teki
Timo Korhosen valinnasta syyskuussa oikaisuvaatimuksen, jonka Vate kokouksessaan hylkäsi perustellen
päätöstään seuraavasti: ”Päätös perustuu niin voimassa olevaan lainsäädäntöön
kuin Kainuun hyvinvointialueen valmistelutoimielimen
päättämiin määräaikaisen
valmistelujohtajan kelpoisuusehtoihin ja tehtyyn ansiovertailuun”.
Vate perusteli Korhosen pikavalintaa myös kiireellään,
eikä Vaten tulkinnan mukaan
väliaikaisen viran tarvitse
olla julkisessa haussa, vaikka kyseessä onkin yli vuoden

kestävä pesti. Vate ei pitänyt
valinnan esteenä myöskään
Timo Korhosen vähäistä johtamiskokemusta.
- Kelpoisuusehdoissa mainitaan epämääräisesti, että
myös muulla tavoin kokemuksen kautta hankittu osaaminen riittää, toisin sanoen
virka on kabineteissa päätetty ja varta vasten Korhoselle
räätälöity. Tämä on ollut keskustan tapa toimia yli sadan
vuoden ajan, siksi ihmiset
ovat nyt raivoissaan. Muutkin puolueet ovat ratkaisua
kritisoineet, mutta perussuomalaiset ovat nostaneet asiasta isoimman haloon, sanoo
Hannu Korhonen.

Keskustalle
räätälöity virka
Sote-kentästä kun puhutaan, ei kenttää hallitse sen
enempää Timo Korhonen
kuin moni muukaan, sillä asiat ovat hyvinvointialueita perustettaessa uusia ja vaikeita.
Hannu Korhonen olisi kuitenkin itse pitänyt tehtävään
pätevämpinä kahta muuta virkaan tarjolla ollutta hakijaa.
- Omasta mielestäni paras
olisi ollut mennä valinnassa haastattelutyöryhmän esityksen mukaan, niin tällaista
suhmuroinnin makua valinnasta ei olisi syntynyt. Korostan vielä, että haastattelutyöryhmä siis oli esittänyt Antti
Tuomista, mutta Vate päätyi
yksimielisessä pikaratkaisussaan Timo Korhoseen, ilmeisesti siksi, että virka oli alun
perinkin varta vasten hänelle ”hillotolppana” räätälöity,
Hannu Korhonen toteaa.

”Maan paras mylly”
Kajaanin Perussuomalaiset
ovat tehneet valtuustoaloitteen avoimuuden lisäämiseksi, jota keskustan tapa toimia
ei missään nimessä edusta. Aluevaaleissa on kysymys
hyvin suurista asioista, sillä
sote haukkaa tulevaisuudessa merkittävän osan valtion
budjetista. Hannu Korhonen
kritisoi Timo Korhosen valintaa poliittisena virkanimi-
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Sotkamon Perussuomalaisten
puheenjohtaja Timo Korhonen
varoittaa, että jos perussuomalaiset eivät onnistu saamaan
aluevaaleissa riittävästi omia
ehdokkaitaan aluevaltuustoon,
saattaa Kainuussa alkaa armoton
keskustan ihmisten nimittäminen avainvirkoihin.

tyksenä, vaikka valmistelujohtajan tehtävän ei missään
tapauksessa tule olla poliittinen virka.
Vaikka Timo Korhosen tehtävä onkin vain määräaikainen, saattaa mennä kaksikin
vuotta, ennen kuin virka menee mahdollisesti julkiseen
hakuun. Jää nähtäväksi, kuka
tehtävään sitten valitaan.
- Sotkamo-lehti otsikoi, että
”Maan paras mylly, ei yhtään
vähempää”. Näinkö tämän
maan paras mylly rakennetaan – suhmuroinnin kautta?
Keskusta ajaa myös maakuntauudistusta kuin käärmettä pyssyyn, jotta saisi myös
maakunnat peukalonsa alle,
Hannu Korhonen ihmettelee.

Keskusta taitaa
poliittisen pelin
Hannu Korhonen kysyy,
että jos keskusta suhmuroi sote-asioissa tällä tavalla
jo tässä vaiheessa, niin mikä
mahtaakaan olla tilanne sitten, kun vaalit on käyty. Silloin on pelkona, että alkaa
keskustan ihmisten armoton
nimittäminen avainvirkoihin,
mikäli perussuomalaiset eivät
onnistu saamaan aluevaaleissa riittävästi omia ehdokkaitaan aluevaltuustoon.
- Keskusta haki Timon tähän virkaan omien joukkojensa vuoksi. Kyllä keskusta
osaa tämän pelin. Muut puolueet eivät päässeet vaikuttamaan tähän valintaprosessiin,
eivät perussuomalaisetkaan,
vaikka saimme Kainuussa
kuntavaaleissa äänestäjiltämme vahvan mandaatin, kritisoi Hannu Korhonen.
■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
KUVA PS ARKISTO
Perussuomalainen
11/2021 ilmestyy
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Aineistot ja lehtitilaukset
viimeistään 9.11.2021

Rataverkko kokonaisuudessaan
käyttöön – poikittaisrata tavaraliikenteen pääradaksi
PERUSSUOMALAISTEN kansanedustaja Jari Koskela, Savonlinnan kaupunginjohtaja Janne
Laine, Savonlinnan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Terho
Kaskinen, Savonlinnan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anna-Kristiina Mikkonen, PoriParkano-Haapamäki-työryhmän
puheenjohtaja Pasi Viitasalo sekä
entinen kansanedustaja Lauri Oinonen esittävät poikittaisradan lisäämistä Väyläviraston investointisuunnitelmaan vuosille
2022-29. Poikittaisrata kulkee
Porin, Parkanon, Haapamäen, Jyväskylän ja Savonlinnan kautta
itärajalle Parikkalaan.
Väylävirastolle jättämässään
lausunnossa allekirjoittajat esittävät tavaraliikenteen siirtoa
poikittaisradalle, jolloin ratakapasiteettia vapautuisi nyt ruuhkautuneilta yhteyksiltä. Samalla
pääradan henkilöliikennettä saataisiin nopeammaksi ja täsmällisemmäksi.
- Ratakokonaisuuden kunnostaminen ja sähköistäminen yhtenäiseksi raskaan raideliikenteen
ja transitoliikenteen pääradaksi
maahamme poistaisi raideliikenteen pahimmat pullonkaulat nopeasti ja kustannustehokkaasti
ilman uusien ratojen ja raideparien rakentamisia, allekirjoittajat
toteavat.
Allekirjoittajat huomauttavat,

että poikittaisrata on hallitusohjelman kirjausten mukainen.
Hallitusohjelmassa mainitaan
rataliikenteen kehittäminen vähäliikenteisillä ja käytöstä poistetuilla rataosuuksilla. Lisäksi kehärata edesauttaisi tavaraliikenteen
siirtymää kumipyöriltä raiteille,
mikä edistäisi myös hallituksen
hiilineutraaliustavoitteita.
Suomen leveimmällä kohdalla kaikki pitkittäisradat yhdistävä poikittaisrata on tällä hetkellä vajaassa käytössä. Kokonaan
käyttämättä ovat osuudet Haapamäki-Parkano ja Kankaanpää-Aittaluoto. Rata pätkii myös
Savonlinnassa Laitaatsillan kohdalla. Välillä Jyväskylä-Pieksämäki rata on sen sijaan jo sähköistetty.
Allekirjoittajien mielestä ensivaiheessa väyläverkon suunnitteluohjelmaan on sisällytettävä
Pori-Parkano-Haapamäki-raideyhteyden uudelleenkäyttöönotto.
- Poikittaisratakokonaisuus on
suuri mahdollisuus, ja se on kunnostettava raskaan liikenteen
pääradaksi maahamme ja tarjoamaan samalla nopean henkilöliikenteen kasvun mahdollisuudet
koko rataverkostollemme, allekirjoittajat toteavat.
Jari Koskela, Pasi Viitasalo,
Lauri Oinonen, Janne Laine

Kymen piiri valitsi ehdokkaita
aluevaaleihin
PERUSSUOMALAISTEN Kymen
piiri valitsi ensimmäiset ehdokkaat aluevaaleihin.
Ehdokkaita tullaan valitsemaan vielä lisää.
ETELÄ-KARJALAN
HYVINVOINTIALUE
Lappeenrannasta valitut 20 ehdokasta ovat Markku Papinniemi, Jani Mäkelä, Ilpo Heltimoinen, Petri Naakka, Jaana Kiiski,
Lauri Laitinen, Sami Behm, Kai
Karhukorpi, Timo Laitinen, Hannes Ruokokoski, Krista Bister,
Jari Nalli, Tarja Saareks, Teemu Liukkonen, Tommi Savolainen, Juha Turkia, Risto Huovinen, Saana Kokko, Jari Pekkanen
ja Kalle Saarela.
Imatralta aluevaaleihin asetetut viisi ehdokasta ovat Antti
Pajari, Juha-Pekka Oksanen, Sari
Miettinen, Milla Eerola ja Sami
Rossi.
Luumäeltä valitut kolme ehdokasta ovat Seikku Kaita, Antti-Matti Laitala ja Juha Rantakaulio.
Rautjärven kaksi ehdokasta ovat Petri Vento ja Päivi Sivenius.
Ruokolahdelta asetetut kolme ehdokasta ovat Ari Javanainen, Kari Kattainen ja Sanni Toiviainen.
Parikkalasta ehdolle on asetettu Timo Saarinen.
Savitaipaleelta vaalikamppailuun lähtevät Juhani Kylliäinen
ja Seppo Myyrä.

KYMENLAAKSON
HYVINVOINTIALUE
Kotkasta aluevaaleihin on tässä vaiheessa nimetty seuraavat
kahdeksantoista ehdokasta: Juho
Eerola, Henri Herranen, Carina
Jäntti, Arttu-Petteri Klami, Mika
Nikkinen, Jani Paananen, Samuli Sibakoff, Ilari Van der Steen,
Jarkko Vuorela, Joy Aalto, Kevin
Bengt, Susanna Blomberg, Heljä Halinen, Eija Heikkilä, Krista
Laamanen, Tiina Mikkonen, Nina
Mustonen ja Maritta Tinkanen.
Pyhtään kaksi aluevaaliehdokasta ovat Tuulikki Aksels ja
Raul Lehto.
Virolahdelta aluevaaliehdokkaaksi on nimetty Anja Kivelä ja
Jani Helenius.
Seitsemäntoista Kouvolasta valittua aluevaaliehdokasta
ovat Riitta Schneider, Tomi Immonen, Janne Patjas, Tuija Ranta, Ukko Bamberg, Mikko Jaanu,
Toni Vainikka, Sheikki Laakso,
Pertti Paloranta, Joni Mörk, Jarmo Uuttala, Juha Ripattila, Juhani Palmros, Aimo Rautiainen,
Tatu Lääveri, Esa Tiainen ja Tomi
Toivonen.
Haminasta asetetut seitsemän
ehdokasta ovat Johanna Ceder,
Tero Hankia, Jani Jaakkola, Harri Kerkelä, Markus Paasio, Antti
Pakkanen ja Kai Tykkä.
Miehikkälästä aluevaaliehdokkaaksi lähtee Markku Korpela.
Perussuomalaisten
Kymen piiri ry

3

Huttunen Kaarinan Seudun
Perussuomalaisten johtoon

Marko Vainionpää ja Liisa Heinämäki toivottivat kaupungin edustajina perussuomalaisten puheenjohtaja
Riikka Purran tervetulleeksi Alavudelle. Kuva: Pentti Hautala

Purra ja Luukkanen Etelä-Pohjanmaan kierroksella
TULEVAISUUDEN vihjeeksi annan alavutelaisille, että tästä alkaen pitäisi tällaiset tilaisuudet
järjestää laajemmalla kentällä. Näin siksi, ettei tule tällaista tungosta. Tämä ihmismäärä
oikein yllättää minut, ylisti perussuomalaisten puheenjohtaja
Riikka Purra avatessaan toritilaisuuden K-Supermarketin pihaalueella.
Purra oli yhdessä puoluesihteeri Arto Luukkasen kanssa ensi
kertaa Etelä-Pohjanmaan kierroksella aluevaalin innostamana. Lauantaiaamuna kierros
aloitettiin Ähtäristä, josta jatkettiin Alavudelle, Alajärvelle ja
Kuortaneelle.
Alavudella avauksen suoritti
perussuomalaisten paikallisjärjestön puheenjohtaja Yrjö Paukkunen. Kaupunginjohtaja Liisa
Heinämäki esitteli tervehdyspuheenvuorossaan Alavutta ja
kukitti Riikan yhdessä kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Marko Vainionpään kanssa.
Arto Luukkanen sai lämpimän
vastaanoton tutulta toimittajalta Tarja Riihimäeltä. Teologian
tohtoriksi lukenut Arto on mm.
kastanut Tarjan siskontyttären
lapsen.
Purra totesi perussuomalaisten vastustaneen eduskunnassa voimakkaasti aluevaaleja ja
sote-uudistusta. Siitä huolimatta puheenjohtaja ja puoluesihteeri halusivat lähteä vaalikier-

HENKILÖVALINTOJA
ILOMANTSI
Ilomantsin Perussuomalaiset ry
teki syyskokouksessaan henkilövalintoja vuodelle 2022. Hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Arto Haaranen
sekä hallituksen jäseniksi Marko
Jurvanen ja Olli Puhakka.
KANKAANPÄÄ
Kankaanpään Perussuomalaiset ry teki henkilövalintoja syyskokouksessaan vuodelle 2022.
Yhdistyksen puheenjohtajana
jatkaa Sami Ojala. Hallitukseen
valittiin Erkki Alakoski, Teuvo
Roskala, Jari Koskela, Juuso Raitio, Reijo Kuusisto, Tapio Laurila,
Mervi Ylihonko ja Katri Lahdensivu. Piirihallitukseen valittiin Erk-
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rokselle Suomen maakuntiin.
- Maakuntien ihmisten tapaaminen, tavallisten suomalaisten
kanssa jutteleminen sekä heidän kuuntelemisensa virkistävät mukavasti eduskuntatyön
ohessa.
- Valitettavasti minä olen tällainen ”pahanpäivänlintu” tulevien
vaalien ja sote-uudistuksen suhteen. Joudun toteamaan, että
mikään ei muutu eikä tule paremmaksi. Veronmaksajille uudistukset tulevat kalliiksi. Tämän
tulevaisuus varmasti todistaa,
kun hoitoon ei päästä nykyistä
paremmin. Valtionvelka lisääntyy, ja samalla suomalaisten
vero- ja muut maksutaakat vain
kasvavat.
- Hallituksen päätöksillä laitetaan kyllä julkisella sektorilla runsaasti rahaa toisarvoisiin
kohteisiin. Tärkeimmät ja kiireisimmät asiat jäävät hoitamatta,
murehti puheenjohtaja.
Purra paheksui sitäkin, kun nykyään laitetaan 1,3 miljardia euroa vuodessa kehitysapuun, ja
muut puolueet haluaisivat nyt
nostaa tuen lähes kahteen miljardiin!
- Maahanmuuttajien kotouttamiseen löytyy rahaa runsaasti.
Samalla oman maan kansalaisten turvallisuudesta ja hyvinvoinnista etsitään vähentämisen keinoja.
- Ilmastostoasioissa on menty
myös yli ymmärryksen. Suomi

haluaa olla maailman ykkönen
maksamalla myös toisten maiden sotkut. Sen seurauksena
polttoaineiden, sähkön, kaasun
ja ruuan hinnat kallistuvat.
- Meille perussuomalaisille
riittäisi ilmastopolitiikassa pienempikin kunnianhimo. Kaikessa pitää säilyttää maltti ja ottaa
huomioon vaikutukset suomalaisten elämisen kustannuksiin,
muistutti Purra.
Teologian tohtoriksikin lukenut, virkavapaalla työstään Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen yliopistolehtorin työstä
oleva puoluesihteeri Arto Luukkanen käytti myös puheenvuoron. Alfa-television Dosentti-ohjelmassa räväköistä
mielipiteistään tunnetuksi tullut
Luukkanen kertoi olevansa ensi
kertaa Etelä-Pohjanmaalla.
- Heti tänne piha-alueelle ajettuamme minut yllätti runsas
yleisömäärä, vaikka tiesinkin
Etelä-Pohjanmaalla asuvat aktiivisiksi toimijoiksi, osallistujiksi
ja yrittäjiksi. Tällaisia esimerkkikansalaisia Suomi nyt tarvitsee.
Toritapahtuman kuulutuksista
ja juonnosta huolehti Yrjö Paukkunen. Ohjelmaan kuului myös
grillimakkaroiden ja kahvin nautintaa. Aluevaalien ehdokkaiksi
jo lupautuneet Petri Juurakko ja
Marko Vainionpää esittäytyivät.

ki Lilja ja Sami Ojala.

losnumeroon aikataulullisista syistä.

RÄÄKKYLÄ
Rääkkylän Perussuomalaiset ry
on 23.9.2021 pitämässään sääntömääräisessä syyskokouksessa
tehnyt henkilövalintoja vuodelle 2022. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin yrittäjä Seppo Turunen, 64. Vanhoina jäseninä
hallituksessa jatkavat Esa Turunen, Matti Hännikäinen ja Sabrina Turunen. Uusina jäseninä
hallitukseen nousivat Osmo Tikkanen sekä Lea Karttunen.
KITEE
Kiteen valtuuston viimeinen
perussuomalaisten paikka arvottiin tasatuloksen vuoksi arvalla ja onni suosi lopulta Jaakko Uuksulaista. Tieto ei ehtinyt
Perussuomalainen-lehden tu-

Pentti Hautala

TEUVA
Jyrki Rintaluoma valittiin äänestyksen jälkeen Teuvan Perussuomalaisten syyskokouksessa
yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi vuodelle 2022. Kuusi vuotta yhdistystä luotsannut Eliisa Panttila ilmoitti, ettei
enää ole tehtävään käytettävissä. Yhdistyksen hallitukseen
ensi vuodeksi valittiin lisäksi Anneli Haapaluoma, Eliisa Panttila, Mauri Filppula, Jorma Nikitin,
Ari Penttinen ja Mika Lukkarinen. Perussuomalaisten EteläPohjanmaan piirin hallitukseen
valittiin Teuvaa edustamaan yhdistyksen uusi puheenjohtaja
Jyrki Rintaluoma.
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KAARINAN Seudun Perussuomalaiset ry perustettiin keväällä 2012, ja silloin siihen kuuluivat kunnat Kaarina, Paimio,
Sauvo, Parainen ja Kemiönsaari. Näihin kaikkiin kuntiin saatiin uuden yhdistyksen myötä
asetettua ensimmäiset perussuomalaiset ehdokkaat syksyn
2012 kuntavaaleissa. Sittemmin Paimio erkaantui omaksi
yhdistyksekseen, ja kesän 2021
kuntavaalien erinomaisen tuloksen ja runsaan jäsenmäärän
kasvun myötä myös Sauvo, Parainen ja Kemiönsaari ovat perustaneet omat paikallisyhdistykset. Yhdistyksen nimi tulee
näiden muutosten takia myös
vaihtumaan.
Yhteisen yhdistyksen puheenjohtajana toimi neljän viimeisen
vuoden ajan Perussuomalaisten Varsinais-Suomen piirin puheenjohtaja, sauvolainen kunnanvaltuutettu Silvia Koski.
Lauantaina 2.10. kokoontunut Kaarinan Seudun Perussuomalaiset ry valitsi historiansa

Kaarinan Seudun Perussuomalaisten puheenjohtajaksi valittiin
Kaarinan kaupunginvaltuutettu,
kaupunginhallituksen jäsen Hans
Huttunen.

viimeisessä neljän kunnan yhteisessä syyskokouksessa puheenjohtajakseen Hans Huttusen. Huttunen on Kaarinan
kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen.
Yhdistyksen hallitukseen valittiin Jari Ilkka, Terhi Wallenius, Diana Elo, Pekka Heinonen ja
Jani Nipala. Uusi hallitus aloitti
toimintakautensa välittömästi.

Rahat ja henki
KUINKA kauan kestää, ennen
kuin ambulanssi ehtii papan luo
Lopen Pilpalaan?
Kuinka pitkään taapero huutaa yöllä autossa korvakipua
ennen kuin pääsee Humppilasta päivystykseen? Kuinka raivokkaasti tulipalo riehuu ennen
kuin palomiehet ehtivät apuun
Lammin Porraskoskelle?
Kuinka moni jää vaille tarvitsemaansa apua ennen kuin on
liian myöhäistä?
Kaikesta tästä on kyse
23.1.2022 pidettävissä aluevaaleissa, jolloin talousvaikeuksissa
olevien kuntien sote-palvelut ja
sairaanhoitopiirien palvelut yhdistetään. Lopputuloksena on
heikossa hapessa oleva hyvinvointialue, joka vastaa terveyteen ja henkeen liittyvistä palveluistasi.
Kanta-Hämeessä vaaleissa
päätetään, kenelle annetaan
vastuu ja valta päättää lähes
700 miljoonan euron vuotuisten sosiaali-, terveys- ja pelastusmenojen käytöstä.
Kanta-Hämeen PerusNaiset
toteaa, että aluevaltuustoilla
on kaksi keskeistä tehtävää. Ensimmäinen on turvata tarvittavat matalan kynnyksen lähipalvelut. Toinen on uudistaa sotea
niin, että kantahämäläiset ovat
entistä terveempiä entistä pidempään, jolloin sotemenot
saadaan kuriin. Jotta näissä teh-

tävissä onnistuttaisiin eikä lopputuloksena olisi lähipalvelujen
alasajo ja kokonaisveroasteen
korotus, vaaditaan johtamisen
ja organisoinnin merkittävää
uudistamista.
Muutaman kerran vuodessa
kokoontuvasta hyvinvointialueen valtuustosta ja kuukausittain kokoontuvasta hallituksesta uhkaa kuitenkin tulla lähinnä
virkamiesten kumileimasimia.
On myös olemassa selkeä riski sille, että virkajohtopyramidi
paisuu joka suuntaan, eikä poliittisella hallituksella ole eväitä
ohjata virkamiehiä.
Kanta-Hämeen PerusNaiset toteaa, että hyvinvointialueen hallitukseen on saatava
kokoonpano, joka kykenee ottamaan johtamisen omiin käsiinsä virkamiehiltä. Johtamaan
aluetta niin, että kantahämäläiset ovat entistä terveempiä,
sekä hillitsemään ja jopa laskemaan yhteiskunnan kokonaiskustannuksia. Tähän työhön ei
kaivata hillotolppamiehiä tai
kaverinaisia vaan sitoutuneita, selkärankaisia ja osaavia ihmisiä.
Koska kantahämäläisten rahat
ja henki ovat meille elintärkeitä,
on äänestäminen aluevaaleissa
tärkeämpää kuin koskaan.
Kanta-Hämeen PerusNaiset

Mikko Kangasojasta VarsinaisSuomen piirin puheenjohtaja ensi
vuodelle

Kaskisten perinteisillä silakkamarkkinoilla perussuomalaiset olivat näkyvästi esillä. Uutta ja upeaa telttakokonaisuutta kelpasi esitellä. Kuva: Juha Rantala

Kaskisten Perussuomalaiset näyttävästi
esillä syksyn silakkamarkkinoilla
KASKISTEN Perussuomalaisten toiminta on erinomaisessa myötätuulessa. Yhdistyksen
aktiivit olivat rakentaneet kahdesta teltasta näyttävän ja toimivan markkinaosastokokonaisuuden perinteisille Kaskisten
silakkamarkkinoille, jotka tällä kertaa vietiin läpi yksipäiväisenä tapahtumana kaupungin
sisäsataman alueella. Kaunis
lauantainen syyspäivä oli houkutellut lähes tuhat kävijää viettämään leppoisaa syyspäivää
meren äärelle. Markkinatapahtuman järjestelyistä vastasivat
Kaskisten yrittäjät.
- Olimme nyt erityisen näyttävästi esillä, sillä perussuomalaiset oli ainoana puolueena paikalla. Myös upea kahden teltan
osastokokonaisuus toimi hyvin
ja sai paljon kävijöiltä kiitosta.
Osastollamme oli tarjolla mm.
makkaraa, kahvia, leivonnaisia,
karkkia, laajasti perussuomalaisia painotuotteita ja lisäksi arpamyyntiä. Ja menekkiä toden
totta osastollamme oli. Makkaraa piti käydä hakemassa välillä lisää, ja perussuomalainen sanoma kiinnosti ihmisiä, kertaili
todella positiivisen tapahtu-

man kulkua Kaskisten yhdistyksen puheenjohtaja Lasse Lähdesluoma.
Tämän parempaa ”peeärrää” ei
kuvitella saata.
- Omien aktiivien lisäksi paikalle oli saapunut perussuomalaisia ympäri piirin aluetta, ja
erityisen kiitoksen haluan antaa
vierailulle saapuneelle kansanedustaja Jukka Mäkyselle.
Lasse Lähdesluoma kertoo
kaskislaisten perussuomalaisten olevan mukana jokaisessa
paikkakunnalla järjestettävässä markkina- ja messutapahtumassa. Liekö tällä aktiivisuudella ollut vaikutusta myös
vaaleihin, sillä kuntavaaleissa Kaskisten Perussuomalaiset tuplasivat valtuutettujensa
määrän kahdesta neljään. Lisäksi puolue nousi reilun tuhannen
asukkaan pikkukaupungin kolmanneksi suurimmaksi valtuustoryhmäksi.
- Politiikassa ei saa jäädä paikalleen. Meille hyvin sujuneiden kuntavaalien jälkeen on
nyt ohjelmassa aluevaalit. Niiden osalta on ehdokkaiden
haku kesken.
Lähdesluoman mukaan osas-

tolla käytiin vieraiden kanssa
mielenkiintoisia ja antoisia keskusteluja.
- Ihmisiä puhuttivat aivan yleiset asiat ja kaupungin taloudellinen tilanne. Moni kaskislainen
tiedosti senkin, että ryhmämme on keski-iältään valtuuston
nuorin ryhmä ja että menestyminen kaksikielisessä kaupungissa on kovan ponnistuksen ja
työn tulosta. Se nosti täällä huikeasti meidän arvostustamme.
Kansanedustaja Mäkynen
kiertelee mielellään kenttää,
jahka eduskunta- ja muilta luottamustoimiltaan vain ehtii.
- Kaskislaiset osoittivat, että
kaksikielisyys on otettava varsinkin Pohjanmaalla jatkossakin
huomioon. Meillä on ruotsinkielisellä puolella valtavasti potentiaalia, joka pitää hyödyntää.
Sen osoittivat jo silakkamarkkinoilla käymäni useat kahdenkeskiset keskustelut. Valtakunnallisella tasolla puhuttivat
Elokapinan käsittämättömät
kohellukset, koronapassi sekä
Euroopan unioni ja sinne pumpatut miljardit.
Juha Rantala

VARSINAIS-SUOMEN Perussuomalaiset ry kokoontui sunnuntaina 10.10. syyskokoukseensa, jossa piirin puheenjohtajaksi
vuodelle 2022 valittiin Dl Mikko Kangasoja Raisiosta. Kangasoja on Raision kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen
jäsen ja Raision Perussuomalaisten puheenjohtaja. Hän on
toiminut Varsinais-Suomen Perussuomalaisten piirisihteerinä
kolmen vuoden ajan. Puheenjohtajakisassa oli ehdokkaana
myös Turun Perussuomalaisten
puheenjohtaja ja vaalipäällikkö
Jyrki Åland.
Piiriä kaksi vuotta johtanut
sauvolainen kunnanvaltuutettu, musiikin maisteri Silvia Koski ilmoitti jo aiemmin, ettei ole
ehdolla enää kolmannelle kaudelle.
Piirin kokouksessa antoivat
tervehdyksensä perussuomalaisten puoluejohdosta 1. varapuheenjohtaja Leena Meri, 2.
varapuheenjohtaja Mauri Peltokangas ja puoluesihteeri Arto
Luukkanen. Koko puoluejohto oli kiertueella Varsinais-Suomessa viikonlopun ajan.
55 ehdokasta aluevaaleihin
Varsinais-Suomessa
Perussuomalaiset aikoo asettaa täyden 98 paikan listan
aluevaaleihin ja edustuksen jokaisesta Varsinais-Suomen hyvinvointialueen kunnasta. Syyskokouksessa asetettiin 55
ehdokasta.
Turusta ehdolle asetettiin Mikael Miikkola, Sanna Paasikivi,
Juha Anttila, Alice Girs, Pirjo Niinivirta, Pirjo Lampi, Laura Kaarniharju, Sami Kesäläinen, Kasper
Holtari, Jyrki Åland, Kai Sorto,
Sari Anttila, Vuokko Lahtela ja
Noora Korpela. Salosta aluevaaleihin lähtee ehdokkaaksi Heikki Tamminen. Raision aluevaaliehdokkaat ovat Mika Koivisto,

Mikko Kangasoja

Mikko Kangasoja, Risto Murtosaari, Leila Myllyoja sekä Katja
Koivusalo. Ruskon aluevaaliehdokas on Pauli Korgan.
Kaarinasta vaalikamppailuun
ovat lähdössä Mårten Kvist,
Hans Huttunen, Kimmo Ketamo, Markku Agge ja Terhi Wallenius. Naantalista ehdolle asetettiin Saara Paananen, Anniina
Stockfelt, Juha Eura ja Kari Hiltunen. Liedosta aluevaaliehdokkaiksi asetettiin Pasi Jokinen,
Mikko Koivumäki ja Sari Repo.
Loimaalta aluevaaleihin ovat
lähdössä ehdokkaiksi Sini Peltonen, Jarmo Metsänperä ja Kari
Leppäjoki.
Lisäksi aluevaaliehdokkaiksi
asetettiin Uudestakaupungista
Mika Toivonen ja Johanna Hurme, Maskusta Sanna Hirvonen,
Somerolta Janne Nurmi, Pöytyältä Pasi Kahari, Tommi Lehtonen ja Katri Keloniemi, Paraisilta Hanna Forsman ja Nico Ojala,
Mynämäeltä Markus Ylis-Junttila, Paimiosta Annica Tuominen
ja Lauri Kinnunen, Nousiaisista Mikko Taavitsainen, Marttilasta Lauri Heikkilä, Taivassalosta Timo Salmi, Kemiönsaaresta
Satu Söderström, Vehmaalta
Sami Nurminen, Pyhärannasta
Arto Laukkanen sekä Kustavista
Juha Ikola.
Perussuomalaisten
Varsinais-Suomen piiri ry

Matti Naavasalo valittiin syyskokouksessa jatkamaan paikallisyhdistyksen puheenjohtajana. Kuva: Vilhelm Junnila.

Hyvinkään Perussuomalaiset kokoontuivat syksyisissä tunnelmissa. Kuva: Matti Heikkilä

Perälahti jatkaa Hyvinkään Perussuomalaisten
johdossa
HYVINKÄÄN Perussuomalaiset
kokoontuivat syyskokoukseen
lauantaina 9.10. Kokouksessa
tehtiin henkilövalintoja vuoden
2022 kautta varten.
Henri Perälahti jatkaa puheen-

johtajana viidennelle kaudelleen - valinta oli yksimielinen.
Kokouksessa saatiin myös
muodostettua hallitus sopuisasti ilman äänestyksiä. Uuteen
hallitukseen valittiin seitsemän

jäsentä: Carita Auvinen, Samu
Huttunen, Arto Järvinen, Sakari Leinonen, Jarkko Repola, Elias
Stamnas ja Kai Uusitalo.
Hyvinkään Perussuomalaiset ry

Naavasalo jatkaa Naantalin ja
Maskun Perussuomalaisten
puheenjohtajana
NAANTALIN ja Maskun Perussuomalaiset pitivät syyskokouksensa 1.10.2021. Naantalin
Merimaskussa asuva Matti Naavasalo valittiin jatkamaan yhdistyksen puheenjohtajana. Muut
hallitukseen valitut ovat Saara
Paananen, Sami Rantanen, Joni
Rantakallio, Jari Engman ja Ari

Wanden Naantalista sekä Eira
Nokkala, Taito Ylhäinen ja Jyrki
Alastalo Maskusta. Yhdistyksen
taloudenhoitajana jatkaa edelleen Jyrki Alastalo.
Naantalin ja Maskun
Perussuomalaiset ry
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RAUTJÄRVI
Rautjärven Perussuomalaiset telttailevat Simpeleen syysmarkkinoilla keskiviikkona 3.11. klo 8-14
Roihankadulla. Paikalla aluevaaliehdokkaita, tule Sinäkin!

TAMPERE
Tampereen Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 8.11.
klo 18 yhdistyksen toimistolla,
Mäntyhaantie 6, Tampere. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus.
Tervetuloa!

LIETO
Liedon Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 4.11. klo 18 Liedon kunnantalolla. Käsitellään
sääntömääräiset ja hallituksen
valmistelemat muut asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus.
Tervetuloa!

RUOKOLAHTI
Ruokolahden Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään keskiviikkona 10.11.
klo 18 alkaen Koivurannan kerhohuoneella, Virastotie 4, Ruokolahti. Käsitellään sääntömääräiset
asiat. Kokouksen koollekutsujana
hallitus. Tervetuloa.

NAKKILA
Nakkilan Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään perjantaina 5.11. klo 18
Eräpirtillä, Papintie 275, Nakkila.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!

VETELI
Vetelin Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevät- ja syyskokous pidetään torstaina 11.11.
klo 18 Vetelin kunnan virastotalon valtuustosalissa, Kivihyypäntie 1. Käsitellään sääntömääräiset
asiat. Kokouksen koollekutsujana
hallitus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

PS KOKOUKSET & TAPAHTUMAT
SIILINJÄRVI
Siilinjärven Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevät- ja syyskokous pidetään 28.10. klo 17.30
Ravintola Reppumiehessä. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus.
Tervetuloa!
VALKEAKOSKI
Valkeakosken Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen kevätja syyskokous pidetään torstaina
28.10. klo 17 uimahallin kokoushuoneella. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
UTAJÄRVI
Utajärven Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään perjantaina 29.10. klo 18
kokoustila Forumissa, Vanhatie
46, Utajärvi. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
OULU
Oulun Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevät- ja syyskokous pidetään lauantaina
30.10. klo 15 Myllyojan asukastuvalla, Jokivarrenpolku 5, Oulu. Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
VESILAHTI
Vesilahden Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään sunnuntaina 31.10. klo 12
Rämsöön Urheilijoiden seurantalolla, Halisevantie 22, Vesilahti.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
LEMPÄÄLÄ
Lempäälän Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään sunnuntaina 31.10.
klo 15 Kotka-salissa, Ideaparkin 2
krs., Lempäälä. Käsitellään sääntömääräiset asiat sekä jäsen- ja
aluevaaliasioita. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Puhe- ja äänioikeus on puolueen ja yhdistyksen jäsenmaksut sääntöjen
mukaisesti maksaneilla jäsenillä.
Tervetuloa!
KUOPIO
Kuopion seudun Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään sunnuntaina
31.10. klo 16 Suokadun palvelukeskuksessa, Suokatu 6, Kuopio.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
HATTULA
Hattulan Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevät- ja syyskokous pidetään sunnuntaina
31.10. klo 17 Hattulan kunnankirjaston valtuustosalissa, Kauppatie
3, Parola. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Kahvitarjoilu.
Lämpimästi tervetuloa!
MÄNTTÄ-VILPPULA
Mänttä-Vilppulan Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään sunnuntaina
31.10. klo 17 Koskisalilla, Suomelantie 2, Vilppula. Käsitellään
sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
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ÄÄNEKOSKI
Äänekosken Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräiset kevät- ja
syyskokoukset pidetään lauantaina 6.11. klo 12 Kartano Kievarilla, Saarijärventie 434, Hietama.
Käsitellään sääntömääräiset asiat sekä talousarvion 2021 muutos
ja valitaan yhdistyksestä henkilöt,
joita esitetään piirihallitukseen
Perussuomalaisten Keski-Suomen
piirin syyskokouksessa. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Kokouksessa ovat äänioikeutettuja
jäsenet, joiden paikallisyhdistyksen sekä puolueen jäsenmaksut
voidaan todentaa olevan maksetut kuluvalta vuodelta viimeistään kokouspäivänä. Tervetuloa!
VAASA
Vaasan Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 6.11. klo 13
Vaasan Keidas-seurakunnan tiloissa, Varastokatu 7. Käsitellään
sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Kokouksessa ovat äänioikeutettuja ne yhdistyksen jäsenet, jotka
ovat maksaneet niin puolueen
kuin yhdistyksenkin jäsenmaksut.
Syyskokouksen jälkeen aluevaalitapahtuma. Kahvitarjoilu klo 12.
Tervetuloa!
HELSINKI
Perussuomalaisten Helsingin piiri telttailee perinteiseen tapaan
Hakaniemen maalaismarkkinoilla
sunnuntaina 7.11. klo 10–15. Tule
tapaamaan perussuomalaisia poliitikkoja. Tervetuloa teltalle!
RANTASALMI
Rantasalmen Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään sunnuntaina 7.11. klo
10 kunnantalolla, Poikkitie 2, Rantasalmi. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa.
KIURUVESI
Kiuruveden Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään sunnuntaina 7.11.
klo 12 Kiuruveden kaupungintalon kahviossa, Harjukatu 2. Käsitellään sääntömääräiset asiat, valitaan yhdistykselle ensi vuoden
päättäjät ja tutustutaan toisiimme. Kokouksen koollekutsujana
hallitus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa
paikalle.

KAUHAVA
Kauhavan Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 11.11. klo
19 Kortesjärvellä Kitkan hiihtomajalla, Kitkantie 60. Käsitellään
sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
HUITTINEN
Huittisten Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään perjantaina 12.11. klo 18
linja-autoaseman kabinetissa,
Risto Rytinkatu 42, Huittinen. Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
ORIVESI
Oriveden Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään perjantaina 12.11. klo 18
Oriveden kaupungintalon kerhotiloissa. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tarjolla purtavaa ja
virvokkeita. Tervetuloa!
LOHJA
Tervetuloa tapaamaan perussuomalaisia aluevaaliehdokkaita ja
muita aktiivisia toimijoita lauantaina 13.11. klo 10–12 Lohjan torille. Tarjolla makkaraa sekä PerusNaisten paistamia lettuja.
POHJOIS-KARJALA
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Ville Tavio vierailee Pohjois-Karjalassa
viikonloppuna 13.–14.11. Tervetuloa juttusille! Tapahtumissa mukana aluevaaliehdokkaita ja muita perussuomalaisia
ympäri maakuntaa. Lauantaina 13.11. kiertueen aikataulu Kitee-Liperi-Outokumpu: klo 10–11
Kiteen K-Supermarket, Kupiaisen parkkipaikka, Kiteentie 6; klo
12.30–13.30 Liperi, Kauppakeskus Mylläri, Ylämyllyntie 78; klo
14.30–15.30 Outokumpu, K-Market Citykumpu, Kummunkatu 9.
Sunnuntaina 14.11. kiertueen aikataulu Polvijärvi-Juuka-Kontiolahti: klo 10–11 Polvijärvi, Polvijärven tori, Polvijärventie 2; klo
12–13 Juuka, Juuan ABC, Karjalantie 1; klo 14–15 Kontiolahti, Kontiolahden kirkonkylän tori,
Keskuskatu 18. Tervetuloa jututtamaan perussuomalaisten edus-
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kuntaryhmän puheenjohtajaa Ville Taviota. Tule ja tuo kaverisikin.
ORIMATTILA
Orimattilan Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 13.11. klo
11 Kulttuuritalolla, Lahdentie 65,
Orimattila. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!
SYSMÄ
Sysmän Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 13.11. klo 12
kahvila Lintan Kammarilla, Sysmäntie 16. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!
SAUVO
Sauvon Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään perjantaina 19.11. klo 18
osoitteessa Sauvontie 14, Sauvo.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksen koollekutsujana hallitus. Kokouksen jälkeen ruokailu
ja karaoke pikkujouluhengessä.
Lämpimästi tervetuloa!
ETELÄ-POHJANMAAN
PERUSNAISET
Etelä-Pohjanmaan PerusNaiset
ry:n sääntömääräinen kevät- ja
syyskokous pidetään lauantaina
20.11. klo 11 Alavuden Tuurissa,
Keskisen kyläkaupan Onnentähtihotellin kokoustilassa 5, Onnentie 7. Käsitellään sääntömääräiset
asiat. Kokousten koollekutsujana
hallitus. Kevätkokouksen jälkeen
yhdistys tarjoaa lounaan, jonka
jälkeen pidetään syyskokous noin
klo 13 alkaen. Tarjoilun vuoksi pyydämme kokoukseen tulijoita ilmoittautumaan 11.11. mennessä sihteerille merja.ujanen@
gmail.com tai puheenjohtajalle,
puh. 0400-906 646, leena@bigmamasranch.com. Tervetuloa!
PERUSPUURTAJAT
Peruspuurtajat ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 20.11. klo 13 Pirkanmaan
piirin tiloissa, Mäntyhaantie 6,
Tampere. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
PERUSÄIJÄT
PerusÄijät ry:n sääntömääräinen
syyskokous pidetään sunnuntaina 21.11. klo 12 Museo Muistissa,
Ristimäenkatu 4, Mikkeli. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus.
Ennakkoilmoittautumiset 1.11.
mennessä. Tervetuloa!
KUUSAMO
Kuusamon Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään sunnuntaina 21.11. klo 15
Kuusamon kaupungintalon valtuustosalissa. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Kokouksessa
ovat äänioikeutettuja paikallisyhdistyksen jäsenet ja tämän sekä
edellisvuoden jäsenmaksun maksaneet jäsenet. Jäsenmaksujen
pitää olla maksettu 14.11.2021
mennessä. Tervetuloa!
PERUSSUOMALAISET NAISET
Perussuomalaiset Naiset ry:n
syyskokous pidetään lauantaina
27.11. klo 11 Lapland Hotels Ounasvaara Chaletsissa, Antinmuk-

ka 4, Rovaniemi. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen
koollekutsujana hallitus. Kokouksen jälkeen lounas, jonka vuoksi ilmoittautuminen sihteeri Merja Nevalaiselle 31.10. mennessä
osoitteeseen sihteeri@perusnaiset.fi tai puh. 040-839 8962. Tervetuloa.
SATAKUNNAN PERUSNAISET
Satakunnan Perusnaiset ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään sunnuntaina 5.12. klo
13 Satakunnan Perussuomalaiset ry:n piiritoimistolla, Satakunnankatu 33-35B, Pori. Käsitellään
sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

PS PIIRIT
POHJOIS-POHJANMAA
Perussuomalaisten Pohjois-Pohjanmaan piiri ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina 30.10. klo 12.30 Kempeleen
Nuorisoseurantalolla, Kirkkotie
19, Kempele. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana piirihallitus. Ruokailu klo 12 alkaen. Jäsenmaksujen
on oltava kokousedustajilla kunnossa kokouspäivään mennessä.
Tervetuloa!
POHJOIS-POHJANMAA
Perussuomalaisten Pohjois-Pohjanmaan piiri ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 30.10. klo 14 Kempeleen
Nuorisoseurantalolla, Kirkkotie
19, Kempele. Käsitellään sääntömääräiset asiat ja valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa (12 § SYYSKOKOUS
kohta 9) vuodelle 2021. Kokouksen koollekutsujana piirihallitus.
Jäsenmaksujen on oltava kokousedustajilla kunnossa kokouspäivään mennessä. Tervetuloa!
KYMI
Perussuomalaisten Kymen piiri
ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 30.10. klo
14 Parikkalassa Hotelli-Ravintola
Kägönessä, Kuutostie 1272. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana piirihallitus. Piirihallitus kokoontuu klo
12, jonka jälkeen ruokailu klo 13
ja syyskokous klo 14. Erikoisruokavaliota tarvitseville ennakkoilmoittautumiset 20.10. mennessä
osoitteeseen paivisiv@gmail.com.
Tervetuloa!
ETELÄ-POHJANMAA
Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piiri ry:n sääntömääräinen
kevätkokous pidetään sunnuntaina 31.10. klo 13 Vaasassa, Vaasan
kaupungin hallintotalon valtuustosalissa, Vaasanpuistikko 10. Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksen koollekutsujana piirihallitus. Kahvitarjoilu klo 12. Tervetuloa!
UUSIMAA
Perussuomalaisten Uudenmaan
piiri ry:n sääntömääräinen kevät- ja syyskokous pidetään sunnuntaina 31.10. klo 12 Porvoon
kaupungintalolla. Käsitellään
sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
Kokousilmoitukset lähetetään osoitteella:
tapahtumat@perussuomalaiset.fi

Hämeenlinnan Perussuomalaiset
vaativat lasten liikenneturvallisuuden parantamista

Vaasan Perussuomalaiset järjestivät Vaasan (Vähänkyrön) Tervajoella kahden hyvinvointialueen yhteisen vaalitilaisuuden, johon oli saapunut aktiiveja ja äänestäjiä ympäri lakeutta. Makkara maistui ja
perussuomalainen painettu sana kelpasi kävijöille. Kuva: Juha Rantala

Vaasan Tervajoen aluevaalitilaisuus
aktivoi ehdokashankintaa
VAASAN Tervajoella järjestetty kahden hyvinvointialueen
(Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa) aluevaalitapahtuma täytti tavoitteet ja odotukset. Tätä
mieltä oli ainakin tapahtumaa
järjestelemässä ollut paikallisaktiivi Ilmo Eerola.
- Oli ilo olla mukana järjestämässä näinkin motivoivaa ja
joukkoja yhdistävää tapahtumaa. Ehdokasasettelu on kesken niin Pohjanmaan kuin Etelä-Pohjanmaankin alueilla,
joten tällaiselle tilaisuudelle oli
suoranainen tilaus. Oma väki
sai hyvin tietoa aluevaaleista ja siitä, mistä vaaleissa on
oikein kysymys. Usein puhutaan vain tuosta sote-puolesta,
mutta unohtaa ei sovi myöskään palo- ja pelastustoimia,
kertaili tapahtumaa Vaasassa

kuntavaaliehdokkaana ollut ja
nyt myös aluevaaliehdokkaaksi
lähtenyt tervajokinen yrittäjä.
Eerolan mielestä on turha
enää käyttää energiaa keskusteluun aluevaalien tarpeellisuudesta.
- Vaalit tulevat. Sille nyt ei
enää voi mitään. Nyt on meidän perussuomalaisten niin
täällä Pohjanmaalla ja EteläPohjanmaalla kuin muuallakin
Suomessa keskityttävä vain ja
ainoastaan hyvään vaalitulokseen. Pohjanmaalla torjutaan
RKP:n ylivaltaa ja Etelä-Pohjanmaalla kammetaan kepun suosiota alaspäin. Siinäpä haastetta kerrakseen.
Tervajoen tapahtuma oli kerännyt lauantai-iltapäivälle
mukavasti väkeä. Aktiiveja ja
tapahtumasta kiinnostunei-

ta oli tullut paikalle kauempaakin.
Eerolaa lämmitti erityisesti se,
että tapahtumaan osallistuivat
vetonauloina kansanedustaja
Jukka Mäkynen ja Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piirin
puheenjohtaja Matti Heinonen.
- Ennen aluevaaleja räväytämme täällä vielä kertaalleen,
lupaa Eerola.
Laihian Perussuomalaisten
puheenjohtaja Piia Riiki oli
myös perheineen paikalla ja
piti näkemästään.
- Tällaisia kannustavia tsemppihenkisiä tilaisuuksia tarvitaan. Tästä sai itsekin uskoa
omaan vaalityöhönsä, kiitteli Riiki.

keskittämään, ja rahoitus siirtyy
aluehallinnolle, Juvonen kertoi.
Hän kertoi myös hoitotakuusta ja sen muutoksista, muun
muassa siitä, että hoitajalle pääsy seitsemässä päivässä tullaan
hallituksen lupauksessa toteuttamaan.
Leena Meri toi puolueen johdolta terveisiä ja kertoi, kuinka
tärkeät tulevat aluevaalit ovat.
Hän kertoi myös, kuinka haasteellisiksi ajankohta tekee vaalit.
- Joulu ja uusivuosi ovat juuri takana, ja pitäisi saada ihmiset äänestyspaikoille. Suurin
osa ei vieläkään tiedä, mistä äänestetään.
Meri kertoi, että rahaa tähän
uudistuksen tullaan käyttämään 22 miljardia eli 25–30 %
koko maan budjetista.
Espoon valtuustoryhmän puheenjohtaja Teemu Lahtinen
avasi valtuustoryhmän toimintaa. Valtuustoryhmä kasvoi kolmesta kahdeksaan, ja Teemun
mukaan valtuustoryhmässä vallitsee hyvä yhteishenki.
- Toiminta on järjestelmällisempää ja laadukkaampaa. Käytännössä se tarkoittaa, että virkamieskäsittelyyn meneviä
aloitteita hiotaan yhdessä val-

tävät ammattilaisresurssit.
Toteutussuunnitelmassa tulee keskittyä sellaisiin toimenpiteisiin ja investointeihin, joilla
ajoneuvojen liikennenopeudet
saadaan alenemaan ja kuljettajat noudattamaan nopeusrajoituksia. Tehokkaita esimerkkejä
näistä ovat töyssyt ja nopeusnäyttötaulut. Huomiota tulee
kiinnittää myös tärkeiden liikennemerkkien näkyvyyteen.
Esimerkiksi suojateistä ja bussipysäkeistä kertovat liikennemerkit ovat paikoin jääneet pahasti pusikoiden peittoon ja
suojatiemerkinnät kaduilla ovat
kuluneita.
Kokous valitsi yksimielisesti yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi Kimmo Kaution. Hallituksen jäseniksi syyskokous
valitsi Pekka Honkalan, Tuomas
Koskisen, Tauno Lahtisen, Jonni
Levaniemen, Antero Niemelän ja
Emmi Rantasen sekä hallituksen
varsinaisille jäsenille henkilökohtaiset varajäsenet. Uusi puheenjohtaja ja hallitus aloittavat toimessaan välittömästi.
Hämeenlinnan
Perussuomalaiset ry

Juha Rantala

Espoon Perussuomalaisten perusillassa
keskusteltiin sotesta
ESPOON Perussuomalaiset ry
järjesti jäsenilleen perusillan
lauantaina 25.9. Osallistujia oli
paikalla viitisenkymmentä henkeä. Illan ohjelma oli suunniteltu lähinnä jäsenistön ehdoilla ja
toiveilla. Iltaan oli saatu vieraiksi
Espoon Perussuomalaisten kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Arja Juvonen
sekä puolueen ensimmäinen
varapuheenjohtaja Leena Meri.
Perusillan aloitti Espoon Perussuomalaisten 1. varapuheenjohtaja Seppo Kallunki, joka
painotti yhdistyksen yhtenäisyyden tarvetta ja yhteistyön
merkitystä.
- Espoo on avainasemassa tulevissa aluevaaleissa Länsi-Uudellamaalla, ja tulemme panostamaan siihen, että saisimme
omat äänestäjämme vaaliuurnille.
Kallunki painotti myös jäsenistön aktiivista osallistumista esimerkiksi telttatapahtumiin.
Arja Juvonen kertoi sotesta ja
siitä, miten se vaikuttaa tulevaisuudessa Espoon ja Länsi-Uudenmaan sekä koko Suomen
sosiaali- ja terveydenhuoltoon.
- Myös pelastustoimi tulee
aluehallintoon. Palveluja tullaan

HÄMEENLINNAN Perussuomalaiset ry piti sääntömääräisen
syyskokouksensa sunnuntaina
3.10.2021 Hämeenlinnan raatihuoneella.
Syyskokouksen kannanotossa perussuomalaiset ottavat
kantaa lasten liikenneturvallisuuteen. Yhdistyksen mielestä Hämeenlinnan tulee Suomen
ensimmäisenä Unicefin lapsiystävällisenä kuntana olla edelläkävijä liikenneturvallisuudessa. Kaupungin tulee painottaa
kaikkein suojaamattomimpien kulkijoiden eli lasten turvaamista.
Niin nykyisellään pysyvien,
peruskorjattavien kuin uusienkin koulujen lähiympäristöjen
liikenneturvallisuutta on arvioitava uudelleen, ja liikenneturvallisuuden parantamiseen on
osoitettava riittävästi resursseja.
Paikallisyhdistys ehdottaa,
että Hämeenlinnan kaupunki
laatii koko kaupungin kattavan
koulujen lähiympäristöjen liikenneturvallisuussuunnitelman
sekä liikenneturvallisuuden parantamisen toteutussuunnitelman. Suunnitelmien laatiminen
on aloitettava välittömästi, ja
laatimiseen on osoitettava riit-

tuustoryhmän kokouksissa.
Myös valtuustoryhmän 1. varapuheenjohtaja Henna Kajava
avasi aloitteiden merkitystä valtuustossa ja sitä, kuinka ne saadaan etenemään.
Valtuustoryhmän ja Espoon
Perussuomalaisten hallituksen sihteeri Kirsi Koivunen kertoi järjestöoppaan merkityksestä kuntapolitiikassa ja tähdensi,
että siihen kannattaisi jokaisen
paneutua. Hän toivoi jäsenistöltä myös sitoutumista aktiivitoimintaan.
Länsi-Uudenmaan kuntavaalipäällikkö Nina Granlund kertoi
tulevien vaalien käytännöistä.
Espoon Perussuomalaiset ry:n
tapahtumavastaavan Joni Raatikaisen ideoima ja vetämä Workshop-työpaja päätti illan. Työpajan annista tiedotetaan,
kunhan se saadaan purettua.
Espoon Perussuomalaiset
kiittää tilaisuuteen saapuneita puhujia ja erityisesti jäsenistöä, joita saapui enemmän kuin
osattiin odottaa. Yhdistys toivottaa kaikki tervetulleiksi myös
seuraavaan tilaisuuteensa.
Espoon Perussuomalaiset ry
Seppo Kallunki (1. vpj.)

Perussuomalaiset eivät hyväksy
Espoon strategiaa
ESPOON perussuomalaiset
kaupunginvaltuutetut ja kaupunginhallituksen jäsenet Arja
Juvonen ja Ari Ampuja ovat jättäneet eriävän mielipiteen Espoon kaupunginhallituksessa
liittyen Espoo-tarinaan ja valtuustokauden tavoitteiden päivittämiseen eli valtuustostrategiaan. Juvonen ja Ampuja
huomauttavat, että strategiassa ei ollenkaan huomioida Espoolle taloudellisia ja turvallisuuteen liittyviä ongelmia
aiheuttavaa maahanmuuttoon
perustuvaa väestönkasvua.
Espoon valtuustostrategia tulee kaupunginhallituksen jälkeen lokakuussa valtuuston
käsittelyyn. Espoon perussuomalaiset kaupunginvaltuutetut ja kaupunginhallituksen
jäsenet Arja Juvonen ja Ari Ampuja toteavat, että strategiassa
ei huomioida niitä asioita, jotka
olisi kuitenkin välttämättä huomioitava Espoon taloudellisessa tilanteessa.
- Maahanmuuttoon perustuva
väestönkasvu aiheuttaa Espoolle taloudellisia kustannuksia

ja turvallisuuteen liittyviä ongelmia, perussuomalaiset huomauttavat.
- Strategiassa esitetty ilmastopoliittinen tavoite Espoon hiilineutraaliudesta vuoteen 2030
mennessä on myös liian kunnianhimoinen, ja se ylittää jopa
valtioneuvoston määrittelemän
valtakunnallisen tavoitteen
vuodesta 2035, perussuomalaiset jatkavat.
- Strategiassa ei myöskään
huomioida Espoon tarkastuslautakunnan esittämiä huomioita strategiatavoitteiden asettamisesta. Tavoitteita on liikaa,
ja ne ovat esitettyinä liian kunnianhimoisia ja vaikeita toteuttaa.
Perussuomalaiset esittivät
kaupunginhallituksessa, että
strategiaa ei hyväksytä, vaan se
valmistellaan uudelleen edellä mainitut seikat huomioiden.
Perussuomalaiset tulevat nostamaan havaitsemansa huomiot
esiin myös kaupunginvaltuuston kokouksessa lokakuussa.
Espoon Perussuomalaiset
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PS

VA P A A S A N A
toimitus@perussuomalaiset.fi

KUVAT LEHTIKUVA

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

Siun henki – siun rahat

Alueet unohtuvat aluevaaleissa
TAMMIKUUSSA käydään Suomen ensimmäiset aluevaalit.
Vaaleissa valitaan edustus ensimmäistä kertaa muodostettaviin aluevaltuustoihin. Aluevaaleilla valitulle valtuustolle
lohkeaa iso osa kuntien toimenkuvasta sotepuolelta pelastustoimeen. Nämä ovat tähän asti
olleet kuntien oman toteutuksen alla, mutta uudistuksen toteutuessa päätösvalta siirtyy
aluevaltuustolle.
Aluevaalien heikko kiinnostus uhkaa vakavasti alueellista edustusta. Mikäli kunnissa ei
tiedosteta aluevaalien merkitystä tai osittain ymmärrettävästi osoitetaan boikottimielialaa

koko uudistusta kohtaan, uhkaa
useamman kunnan edustus jäädä tyystin uupumaan. Maakuntakeskusten yliedustus maakunnan väkiluvussa on myös
omiaan korostamaan jo entisestään suurten kuntien edustusta.
Hyvinvointialueen päätösvalta
vaikuttaa suoraan yksittäisten
kuntien lähipalvelujen säilymiseen. Mikään ei takaa valittavan
aluevaltuuston tekevän tasapuolista politiikkaa yksilöllisten
kuntien tarpeet tai toiveet huomioiden. Mikäli palvelujen keskittäminen on hyvinvointialueen edustajien enemmistön
tahto, kuka puolustaa sitä kuntaa, jonka edustajaa ei valtuus-

tosta löydy?
Jo nimensä puolesta ”hyvinvointialue”, sekä ”demokratiarahaksi” nimetty piilopuoluetuki,
jota kaikessa hiljaisuudessa on
suunniteltu maksettavaksi jokaisesta valitusta edustajasta,
ovat omiaan vähentämään kansalaisten uskoa edustukselliseen demokratiaan. Voidaankin
kysyä, rakennetaanko aluevaaleissa hyvinvointialuetta vai hyväveliverkoston jatketta.
Antti Moisander
Pirkanmaan maakuntavaltuutettu (ps.), Tampere

Rehellisyys maan perii
KUKAAN päivänpolitiikkaa seuraava ei voi välttyä ajatukselta,
että tietoinen valehtelu eduskunnassa ja julkisuudessa on
tänään politiikanteon arkipäivää. Ennen puhuttiin asian vierestä, jätettiin kertomatta olennaista tai oltiin yksinkertaisesti
hiljaa. Valehtelua pidettiin epärehellisyytenä.
Nykyinen Sanna Marinin hallitus on puhunut jatkuvasti
avoimuuden ja poliittisen päätöksenteon läpinäkyvyyden
puolesta. Liturgiat eivät ole näkyneet käytännön politiikassa,
jossa asioiden salaaminen, tosiasioiden vääristely ja tietoinen
valehtelu romuttavat parhaillaan suomalaista parlamentarismia. Marinin vierailu Kokkolassa
osoitti, että myös pääministeri on valmis esittämään osittain
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muunneltua totuutta Kruunupyyn sote-ongelmista auttaakseen ministerikollegaansa Anna-Maja Henrikssonia, joka on
julkisesti ja toistuvasti ministerivalastaan piittaamatta julistanut, että Kruunupyyn tulee pysyä Pohjanmaan maakunnassa.
Edellinen puheenjohtajamme Jussi Halla-aho julisti eduskunnassa: ”Pääministeri ei voi
valehdella yleisölle ja eduskunnalle. Jos Rinne on valehdellut,
hänen on erottava.” Antti Rinne joutui sitten eroamaan, ja samoin oli tehnyt jo aikaisemmin
demarien omistajaohjausministeri Sirpa Paatero.
Valehtelu vallan työkaluna on
arkipäiväistynyt, ja siitä on tullut poliitikkojen keskuudessa hyväksyttävämpää. Tämä valehtelun kulttuuri on johtanut

vääjäämättä siihen, että kansalaisten usko politiikkaan, poliitikkoihin ja puolueisiin on romahtanut. Moni äänestäjä
ajattelee, että turha sinne äänestyskoppiin on raahautua,
koska ehdokkaat pettävät kuitenkin vaalilupauksensa ja vääristelevät totuutta, jopa valehtelevat.
Meidän ministeriemme ja
kansanedustajiemme tulisi jopa
päivittäin muistuttaa itseään
siitä, että kysyttäessä Suomen
kansalaisilta, mitä ominaisuutta he eniten arvostavat kanssakäymisessä ja julkisissa ulostuloissa, on vastaus rehellisyys ja
kyky pysyä aina totuudessa.
Peter Albäck
kunnanvaltuutettu,
Kruunupyyn Perusuomalaiset

Perussuomalainen 10/2021 • www.perussuomalaiset.fi

TERVEYS on meille kaikille tärkeä asia. Soteuudistus, maakuntauudistus, aluevaalit, hyvinvointialue… sanat voivat
kuulostaa kaukaisilta, mutta koskevat meistä ihan jokaista. Miten haluamme meitä, vanhempiamme ja lapsiamme
hoidettavan, ja missä? Mikä saa
meidät tuntemaan olomme turvalliseksi?
Aluevaalit pidetään 23.1.2022,
ja silloin valitaan ne, jotka päättävät meidän jokaisen terveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä
asioista. Pelastustoimi sekä sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistetään yhdeksi organisaatioksi.
Aluevaaleissa eri hyvinvointialueille valittavat luottamushenkilöt päättävät 25–30 % valtionbudjetin käytöstä.
Hyvinvointi lähtee turvallisuudesta ja turvallisuus peruspalveluiden toimivuudesta. Jos
peruspalveluita vähennetään
ja keskitetään entisestään, ei
tämä ole oikein eikä tasapuolista. On tärkeää, että jokainen
meistä voi jatkossakin luottaa
siihen, että ensihoitajat ja pelastajat ovat luonamme silloin,
kun hätä on suurin. On tärkeää,
että sosiaalityöntekijät ehtivät

kohtaamaan kaikki asiakkaansa,
että lääkäri ja lähihoitaja puhuvat kanssamme samaa kieltä ja
että ymmärrämme toisiamme
turvallisesti.
Suomalaisten turvallisuus on
prioriteetti numero yksi. Siitä ei
voida luistaa myöskään tulevaisuudessa, ei hyvinvointialueilla eikä valtakunnanpolitiikassa.
Perusnaiset ovat mukana rakentamassa turvallista tulevaisuutta. Parhaan vastineen äänellesi saat olemalla yhteydessä
meihin myös vaalien välillä, jotta äänesi tulee kuuluviin uusia palveluita ja rakenteita muotoillessa.
Nyt on sinun aikasi vaikuttaa. Nyt jos koskaan on puolustettava suomalaisia, meitä, jotka käytämme näitä palveluita.
Ei ole yhdentekevää, ketkä näitä meidän jokaisen henkeä ja
rahoja koskevia päätöksiä tekevät. Nyt jos koskaan kannattaa jokaisen käyttää äänioikeuttaan!
Milla Eerola ja Sari Miettinen,
Imatra
Auli Kangasmäki, Jaana Kiiski,
Saana Kokko ja Tarja Saareks,
Lappeenranta

Todella huolissaan
MISSÄ mennään, kun kuuntelee hallituksen ja opposition välistä keskustelua tai jopa syyttelemistä siitä, kuka on tehnyt tai
vain vaatinut tekemään asioita paremmin kuin nyt? Mikä tai
kuka nostikaan vuosien 2012–
15 aikana tapahtuneen suurteollisuuden viennin kasvuun? Pitää muistaa, että euro oli kallis
verrattuna dollariin, parhaimmillaan 145 euroa verrattuna sataan dollariin, ja sen seurauksena vientimme kolmansiin
maihin väheni tai peräti loppui
kokonaan.
Tämän seurauksena olimme
pelkästään euroalueelle tapahtuvan viennin varassa, joka tarkoitti sitä, että menetimme ison
osan metsätaloudesta saatavia vientituloja, joiden varassa
olimme eläneet vuosikaudet ollen tämän alan johtavia maita.
Meillä oli jopa maailman kolme
suurinta paperitehdasta, joita
jouduimme kalliin euron vuoksi sulkemaan. Emme olleet enää
kilpailukykyisiä euroalueen ulkopuolella.
Nykyään, kun euron ja dollarin kurssiero on ollut 108-117,
olemme saaneet viennin taas
nostettua, mikä on tarkoittanut
parempaa talouden kehitystä.
Hallitusten, jotka kertovat teh-

neensä jotain hyvää taloutemme nostamiseksi, on vain kiitettävä maailmalla tapahtuvia
muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet Suomen parempaan talouskehitykseen.
Mikäli euro valuuttana ei olisi
lähentynyt dollaria, mitään positiivista kehitystä ei olisi saavutettu. Tämä kertoo siitä, miten tärkeää olisi ollut pitää oma
raha, jolloin emme olisi koskaan
välttämättä menettäneet vientimarkkinoita aloilta, joita tuskin koskaan saadaan takaisin.
Hallituksen olisi kerrottava totuudenmukaisesti, mistä nyt tapahtunut heikko kehitys parempaan johtuu.
Mihin vielä tulevaisuudessa
joudumme, kun maahanmuuton vuoksi on selvää, että väestö muuttuu ja meille vieras
kulttuuri, varsinkin islamistinen
uskonto, ei hyväksy muita uskontoja, jotka eivät sovi heidän
maailmankatsomukseensa?
Mikä on Suomen asema luterilaisena yhteiskuntana vuonna
2050? Onko Suomi silloin enää
entisensä, vai vaikuttaako uusi
islamilainen valtio täällä?
Jouko Laakso (ps.)
Turku

■

KOLUMNI

ARTO LUUKKANEN
PERUSSUOMALAISTEN
PUOLUESIHTEERI

Entä jos talosi jäätyy…
ja sote vie kurjuuteen?
Vetoomus
PÄÄTIN näin Perussuomalainen-lehden kautta esittää kaikille perussuomalaisia aikaisemmin äänestäneille ja heitä
äänestää aikoville pyynnön,
sanoisinko suorastaan vaatimuksen, koska vain annettu
ääni ratkaisee. Se pätee myös
tulevissa tammikuun maakuntavaaleissa.
Kun vaaleista ennustetaan alhaisen äänestysprosentin vaaleja ja sanotaan meidän perussuomalaisten olevan se
puolue, joka siitä eniten kärsii kannattajiensa passiivisuuden johdosta, niin näytetään
nyt ennustajille pitkää nenää ja lähdetään kaikki joukolla kirjoittamaan äänestyslippuumme perussuomalaisen
ehdokkaan numero. Jos jätät
äänestämättä, niin se on sama
kuin antaisit äänesi meidän arvojemme vastaisille puolueil-

le ja toveri- sekä hyvä veli -kerhoille.
Kun seuraamme, kuinka kovaa työtä perussuomalaiset
valitut edustajamme tekevät
arvojemme puolesta edestämme kaikilla poliittisilla estradeilla, niin on suoranainen häpeä, jos jätämme heidät yksin
nyt, kun he meidän tukeamme
eniten tarvitsevat annetun äänen muodossa.
Arvoisat perussuomalaiset,
niin nykyiset kuin tulevatkin,
meidän kilpailevat puolueemme eivät halua mitään niin
mielellään kuin lyödä sen viimeisen naulan meidän poliittiseen ruumisarkkuumme ja
osallistua perussuomalaisen
puolueen hautajaisiin.
Jos nyt jätämme sen vaikutuskanavan käyttämättä, jolla
nämä isänmaanvastaiset voimat murskataan ja liitymme

nukkuvien puolueeseen, niin
sen jälkeen on turha itkeä, kun
Suomi-neidon ruumiinvalvojaisia vietetään.
Joten äänestämättä jättämisen syyksi eivät kelpaa kuin
omat hautajaiset, jos nekään.
Meillä perussuomalaisilla ei
ole muuta keinoa ja toimintatapaa nykymenon muuttamiseksi kuin käydä äänestämässä perussuomalaisia, sillä me
olemme lainkuuliaisia kansalaisia, jotka emme lähde turuille ja toreille huutamaan tuskaamme ja rikkomaan lakia,
vaan uskomme demokraattisten vaalien kautta tapahtuvaan muutokseen. Se on omissa käsissämme.
Arvi Marjamäki
Tampere

OTSIKON yksinkertainen kysymys voi olla ensi talvella ihan
totta. Suomalainen energiaomavaraisuus laahaa. Meillä on
noin 5 000 MW:n vaje omassa
energiatuotannossamme. Korvataksemme sen ostamme sähköä Venäjältä, Eestistä, Ruotsista ja ennen kaikkea Norjasta.
Ongelmana on vain se, että kylmänä talvipäivänä saattaa käydä niin, että emme saakaan ulkomailta sähköä.
Mitä sitten tehdään?
No ei oikein mitään, koska suomalaisen energiaomavaraisuuden selkäranka on
murrettu. Meille on kyllä rakennettu tuulivoimaloita, joilla olisi mahdollisuus tuottaa 2
700 MW sähköä. Ongelmana
on vain se, että siitä on yleensä käytössä vain 10 %. Aina ei
tuule.

jetön energiapolitiikka, joka
perustuu ideologiaan ja uskomuksiin. Suomi on mukana tässä hiilivapaassa ”lasten ristiretkessä” vastoin omia kansallisia
etujaan. Päästökaupan vääristymät ja selvät yhteydet ylikansalliseen rikollisuuteen merkitsevät sitä, että me maksamme
hämärille tahoille siksi, että me
saisimme hyvän omantunnon.
Kyse on nykyajan anekaupasta.
Kun keskiajalla ostettiin aneita vainajien olon helpottamiseksi kiirastulessa, niin nyt pulitamme rahaa kansainvälisille
hämärätahoille voidaksemme harjoittaa hyvesignalointia kansainvälisissä konferensseissa.
Kyllä tuntuu niin hyvältä!

Turve ja risut kärisevät

Lopuksi aluevaaleista! Kepu
lupaa kaikkea, demarit taas rahaa taivaasta. Todellisuus on
kuitenkin toinen. Aluevaalit
merkitsevät syrjäseuduille katastrofia. Suunniteltu rahoituslaki ei pelitä, koska se ei toimi
palvelutarpeen mukaan.

Tyveniä varten meillä kehitettiin erittäin puhtaita hiili- tai
turvevoimaloita, mutta nyt niitä ruvetaan ajamaan alas, koska
Suomen pitää olla hiilineutraali ihan melkein huomenna. Tämän takia oma turvetuotanto
on pysäytetty, ja varastot riittävät pariksi vuodeksi. Ongelmaa
on yritetty ratkaista tuomalla
Karjalasta turvetta, jonka seassa on puuhaketta, mutta sekin
palaa huonosti, ja sitä varten on
tarvittu polttonesteitä, että se
moska palaisi. Joudumme polttamaan Karjalan turpeet ja risut ihan tavallisella öljyllä.
Suomella on ”mopen osa”

Tehystä
TANJA HARTONEN kirjoitti
täyttä asiaa Tehystä PS-lehden
numerossa 9/2021. Perussuomalaisten hoitajien kohtelu oli
kohdallanne syrjivää ja rasistista – lähes rikollista, varsinkin kun kyseessä on paikkajako äänten perusteella. Tätä
asiaa ei pitäisi jättää tähän
vaan viedä eteenpäin. Tehy
on aina ollut kovasti sisäänpäin lämpiävä liitto, jossa ”piiri
pieni pyörii”. Me kalliisti maksaneet jäsenet (siellä otetaan
jäsenmaksu myös ns. vuorolisistä) tunnuimme olevan sivuseikka ja jopa häiriötekijä. Sisäpiiri elää ikään kuin omaa
elämäänsä – jäsenten kalliisti

rahoittamana!
Yleensä ammattiliitot lähettävät eläkeläisjäsenilleen järjestölehden maksutta, vaan ei
Tehy. Niin vähän Tehy arvostaa jäseniään, jotka ovat sitä
ylläpitäneet jopa vuosikymmeniä. Ei ollut vaikea päätös
lopettaa ”suhdetta” ja lehteä.
Huomasin kyllä jo työvuosieni
aikana, minkälaisesta liitosta
oli kyse, mutta en saanut aikaiseksi liiton vaihtamista. Enkä
ole ainoa.
Teidän kannattaisi vakavasti miettiä, josko jossain toisessa liitossa olisi terveemmät
olosuhteet yhteisten asioiden
hoitamiseen, sillä Tehy on lä-

pimätä. Aikoinaan kun menin
kysymään apua paikan päälle Pasilaan, tuntui siltä kuin olisi mennyt kuninkaan linnaan
häiritsemään arvon väkeä,
vaikka menin omaan ammattiliittooni. Kellään ei ollut aikaa tahi halua auttaa asiassani.
Siellä taidetaan pelätä perussuomalaisten tuomaa – tervettä – muutosta.
Tsemppiä teille perussuomalaiset hoitajat ja hyvää syksyä
kaikille!
Tarja Karstila
Lahti

Suomelle on jäämässä energiamarkkinoilla ns. ”mopen
osa”. Ruotsille ja Norjalle on
uusien kaapeleiden ansiosta kätevämpää ja taloudellisempaa lähettää sähköä KeskiEurooppaan, jossa saksalaiset
maksavat siitä hyvää hintaa.
Meillä taas on vaarana se, että
reippaana talvipäivänä tapahtuu ns. ”blackout”, ts. energiaverkon tuotantokyky häviää
kulutuksen huipussa. Sen jälkeen seuraa parin päivän huoltotauko, jonka aikana palellaankin sitten aika ripakasti.
Varmaa on ainoastaan se, että
sähkön hinta nousee kaksinkertaiseksi. Tavallisen ihmisen
elämän tarkoitukseksi tulee sen
jälkeen messevän sähkölaskun
maksaminen.
Punavihreä lasten ristiretki

Tämän kaiken on mahdollistanut punavihreä ja täysin jär-

Sote kurittaa syrjäseutuja –
tapaus Pohjois-Karjala

Miten se tapahtuu? Nykyisen
ehdotetun mallin mukaan jokaiselle alueelle tehdään aluksi
laskentarahoitus, jonka jälkeen
tehdään siirtymätasaus. Ongelmana on vain se, että esimerkiksi Pohjois-Karjala on jo nyt
reippaasti aliresursoitu. Siellä
käytetään jo nyt 400 euroa vähemmän per asukas kuin todellinen palvelutarve on. Suomeksi: siellä ei pääse lääkäriin eikä
kuntoutukseen.
Palvelun tarpeen vaje kuitenkin kasvaa Karjalan laulumailla vuonna 2023 58 miljoonaa, seuraavana vuonna 56
miljoonaa, kolmantena 50 miljoonaa – 7 vuoden kuluttua
vaje on 30 miljoonaa huonompi kuin muun maan keskiarvo.
Pohjois-Karjala tulee menettämään vuoteen 2029 mennessä
noin 400 miljoonaa. Tilanne on
suunnilleen samanlainen Päijät-Hämeessä.
Perussuomalaisten viesti on
yksinkertainen: kaikille alueille pitää maksaa rahaa palvelutarpeen mukaan kuitenkin niin,
että nykyisten alueiden palvelutasoa ei heikennetä!
Ei nöyryytetä syrjäseutuja ja
suomalaisia! Eikä valehdella!
Suomalainen ensin!
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Kuka on Elokapinan takana?
OLEN jo pitkään miettinyt, että
kukahan mahtaa olla Elokapinan takana. Onhan selviö, ettei
kyseessä ole vain joku koululaisten herätysliike, vaan kyseessä on tarkkaan suunniteltu ja ohjattu yritys saada aikaan
pelkoa ja sekaannusta Euroopassa. Toiminnan laajuus vaatii
rahaa. Ei riitä, että media hoitaa
mainonnan ja eduskunta antaa
sähköä ilmaiseksi.
Lapin Kansassa (7.10.) Jaakko
Ojaniemi väittää, että ”Elokapina tavoittelee vallankumousta.”
Hän kirjoittaa: ”Maailmalla liike tunnetaan nimellä Extinction Rebellion. Vaikka nimi viittaa lajien sukupuuttoon ja sitä
kautta ilmastonmuutokseen,
liikkeen perustajat antavat ymmärtää, että kyse ei ole niinkään ilmastonmuutoksesta,
vaan paljon isommasta vallankumouksesta. Liikkeen perustajat ovat ilmoittaneet, että ilmastonmuutoksen vastustaminen
on vain keino saada massat liikkeelle, mutta muuten ilmastonmuutoksella ei ole maininnan
arvoista osuutta alkuperäisenä
liikkeen motivaattorina.
Extinction Rebellion -liikkeen
Suomen osasto Elokapina on

koonnut YouTubessa opetusvideoita. Niissä ja muissa taustamateriaaleissa liikkeen tavoitteista sanotaan suoraan: se ei
ole enempää eikä vähempää
kuin globaali vallankumous.
Elokapinan mukaan liikkeen perimmäinen tehtävä on hälventää nykyjärjestelmän harhat, ilmastonmuutosta syvemmät
ongelmat, jollaisina nähdään
muun muassa valkoinen ylivalta, Eurooppa-keskeisyys, heteronormaalisuus, taloudellinen
epätasa-arvoisuus ja luokkahierarkia. Tavoitteena on kaa-

Kehitysavun periaatteet
on syytä uudistaa

taa kaikki hallinnot maailmassa, mieluiten samaan aikaan, ja
korvata ne liikkeen jäsenillä.
Saksan tiedustelupalvelu tietää kertoa, että Saksan Elokapina on saanut rahoitusta Venäjältä. Liittokansleri Angela
Merkelkin hermostui asiasta ja
moitti sellaista toimintaa Venäjän hybridivaikuttamiseksi. Mielestäni asiaan tulee suhtautua
vakavasti ja lopettaa ”kapina”
alkuunsa.
Yrjö Saraste
Helsinki

AFGANISTANIN tapahtumat
osoittavat konkreettisesti, että
kehitysavun toimintatavat ovat
haaksirikossa. Koko länsimaista
kehitysavun periaatetta on syytä muuttaa.
Vastustin aikanaan sitä, kun
Suomessa suunniteltiin lähtöä
mukaan Afganistanin operaatioon. Englanti oli siellä 1800-luvulla ja tuli häntä koipien välissä pois. Neuvostoliitto oli siellä
1980-luvulla ja tuli sekin pois
häntä koipien välissä. Nyt sieltä tulevat pois kaikki läntisten
maiden joukot häntä koipien
välissä.
Mielestäni jokaisella valtiolla on oikeus itse valita oma hallintomuotonsa. Minkään ulkomaan kansan pakkoapu
yhteistyössä muodostetun nukkehallituksen kanssa ei ole kestänyt sukupolvea pidempään.
Kukin kansa haluaa itse päättää,
kenet se hallitsijakseen haluaa
ja minkälainen hallitusmuoto
sen tarpeita parhaiten palvelee.
Mielestäni Suomen kehitysavun tulisi olla pelkästään kehittyvän maan itse pyytämää
pehmeää apua, sen älymystön

kouluttamista Suomessa ja valmistumisen jälkeen lähettämistä takaisin kehittämään omaa
maataan. Muunlainen kehitysapu on täydellisesti epäonnistunutta. Se johtaa vain kansaa
räikeästi eriarvoistavaan korruptioon.
Maan kehittäminen on kunkin
kansan itse tehtävä. Kun kansan hallintoa kehittävät ovat
oman kansan jäseniä, ei kansalle synny muukalaisvihaa, joka
Afganistanissa on vuosisatojen aikana kasvanut hirvittävän
kiihkon mittoihin. Vallan vaihtuminen nukkehallitukselta kansan omaan valintaan merkitsee
lähes aina sekasortoa – ainakin
nukkehallituksen ja sitä tukeneiden osalta.
Veikkaan, että ennen kuin Afganistanin sekasorto on saatu rauhoittumaan ja sen kansalle sen haluama hallitusmuoto,
ehtii kulua maan historian johdosta vähintäänkin kahden tai
kolmen (ellei kymmenenkin)
sukupolven mittainen aika.
Hannes Ruokokoski
majuri (evp)

Luonto antaa voimaa
SYKSYN kuluessa olemme saaneet elää ja viettää monenlaisia viikkoja. Sain olla vanhusten
viikolla Kankaanpään seurakunnan tilaisuudessa. Jokainen
ikääntyessämme joudumme kipeästi huomaamaan voimien
vähenemisen ja kaikenlaisten
vaivojen lisääntymisen. Itsellänikään ei enää monenlaisten
remppojen johdosta ole mitään
mahdollisuuksia maratonin
juoksemiseen, vaikka mieli kyllä
tekisi. Vanhusten viikon aiheeksemme on annettu: luonto antaa voimaa. Luonto onkin meitä
täällä maalla lähellä ja puhtaudellaan ja kauneudellaan antaa
todella paljon juuri sitä, mitä
vanhetessamme tarvitsemme:
rauhaa ja VOIMAA jokapäiväiseen elämäämme.
Kristinopissakin olemme oppineet, että Jumala kohtaa meidät luonnossa, elämämme kohtaloissa ja kansojen vaiheissa ja
erityisesti omassatunnossamme. Ja erityisesti Vapahtajassamme Jeesuksessa Kristuksessa. Niinpä saamme kiitollisin
mielin muistaa Luojaamme
Kansojen Kaitsijana ja Vartijana
myös tänä syksynä, kun sotiemme aikana ja aikaisemminkin
tärkeää palvelustehtäväänsä suorittanut Lotta Svärd -liitto on juhlinut 100-vuotista taivaltaan.
Me täällä kauniissa ja laajaalaisessa Suomenmaassamme
pääsemme virkistymään luonnon helmaan vaivattomasti lähes kotiovelta, ja mitä monipuolisinta luontoa riittääkin
kuntoreiteistä ja poluista lähtien: järvimaisemia, peltoaukeita
ja metsiä, jokisuistoa ja kallioita ja harjuja, aivan kuten lukuisat runoilijamme ovat runois-
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saan kuvanneet. Aivan kuten
suuri kirjailijamme Aleksis Kivi
kirjoitti: ”Maa kunnasten ja laaksojen, / mi on tuo kaunoinen? /
Tuo hohtees kesäpäivien, / tuo
loistees pohjan tulien, / tää talven, suven ihana, / mi ompi
soma maa?”
Psalmissa 19 kerrotaan Jumalan luomistyöstä: ”Taivaat julistavat Jumalan kunniaa, taivaankansi kertoo hänen teoistaan.
Päivä ilmoittaa ne päivälle, yö
julistaa yölle.” Vähä-Katekismuksen ensimmäisen uskonkappaleen ”minä uskon Jumalaan, Isään, kaikkivaltiaaseen,
taivaan ja maan Luojaan” selityksessä Mitä se on: ”Minä uskon, että Jumala on minut ja
kaikki olennot luonut, antanut
minulle ruumiin ja sielun, silmät, korvat ja kaikki jäsenet,
järjen ja kaikki aistit, ja että hän
nämä vielä pitää voimassa; antaa myös vaatteet ja kengät,
ruoan ja juoman, kodin ja konnun, puolison ja lapset, pellot,
karjan ja kaiken omaisuuden;
lahjoittaa runsaasti ja joka päivä ravinnon ja kaikki tämän elämän tarpeet, suojelee kaikissa
vaaroissa, varjelee ja pelastaa
kaikesta pahasta; ja että hän tekee tämän kaiken sulasta isällisestä, jumalallisesta hyvyydestänsä ja laupeudestansa, ilman
mitään minun ansiotani ja
mahdollisuuttani; mistä kaikesta minun tulee häntä kiittää ja
ylistää, palvella häntä ja olla hänelle kuuliainen. Tämä on varmasti totta.”
Saame täysin rinnoin nauttia
luonnosta ja iloita, että Luoja
on antanut meille hyvän maan,
ja näin saamme luonnostamme
myös VOIMAA, elinvoimaa. Suomalaiset runot kuvaavat myös

tätä. Niinpä lopuksi lainaan runoilijarovasti Jaakko Haavion runoja:
Pyhäaamu: ”Oi pyhäaamun
rauha – sen suvituulta lauhaa
ja hiekkaa valkeaa! Laineiden kimallusta! Nyt Hengen vuodatusta sieluni odottaa.”
Kuutamo: ”Tänä yönä loistaa
täysikuu. / Taivas äärettömiin
avartuu. / On kuin sydän irtoaisi: / niin kuin tarttuisi ja kuljettaisi / joku yli puiden latvojen / kohti kuuta, yli, ohi sen / sinne, missä
kehät suljetaan. / Ahdas polku
pienen elämäni, / viitoitettu pettymyksilläni, / väljään valtatiehen liitetään. / Löydän, etsimättä, määränpään.
Syystaivas: ”Pois värit toiset
tyystin riisutaan: / punainen,
musta, vihreä ja kelta. / Jäljelle
jää vain toivon lauha sini. /
Se levittyy, syystaivas, ylle maan,
/ ja äänetönnä kysyy
jokaiselta: / Näetkö tähdet,
pannut poimuihini?”
Ja vielä käsikirjan rukous:
”Rakas taivaallinen Isämme. Kiitämme sinua maailmasta, jonka
olet luonut. Kiitämme kauneudesta. Kiitämme kasveista, eläimistä ja ihmisistä. Kiitos, että
sinä rakastit tätä maailmaa niin
paljon, että lähetit oman Poikasi. Me emme osaa elää tahtosi
mukaisesti. Kiitos, että annat
meille anteeksi Poikasi Jeesuksen tähden. Auta meitä varjelemaan sitä hyvää, minkä sinä
olet luonut. Kuule meitä Jeesuksen nimessä. Amen.”
Anssi Joutsenlahti
rovasti
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Metsä ei ole hiilinielu
JULKISESSA keskustelussa metsää pidetään yleensä hiilinieluna, koska ilmastoaktivisteilla
ei ole realistista kokonaiskuvaa
maapallon hiilikierrosta.
Todellisuudessa metsä on vain
hiilen välivarasto; jos metsä olisi hiilinielu, niin maaperässä olisi ainakin viisi metriä orgaanista
maata. Jokainen voi ottaa lapion käteen ja todeta, että tavallisessa suomalaisessa metsässä
on vain muutama kymmenen
senttiä multaa, ja heti sen alla
on soraa. Sademetsissä tilanne
on aivan sama.
Suomessa soiden maaperässä
on orgaanista materiaalia vain
parin metrin kerros; jos suo olisi
tehokas hiilinielu, niin sieltäkin
pitäisi löytyä ainakin viisi metriä
turvetta, jota on muodostunut
noin puoli milliä vuodessa sen
jälkeen, kun jääkausi päättyi 9
500 vuotta sitten.
Metsä ja suo eivät ole hiilinieluja, koska niistä syntyvä orgaaninen aines vähitellen
lahoaa ja siitä muodostuu hiilidioksidia ja metaania.
Tässä mielessä viisas metsätalous, jossa metsää uudistetaan
ja tuotto käytetään teollisuuden raaka-aineena, ainoastaan

nopeuttaa hiilenkiertoa. Hiilen varastointi jopa tehostuu,
jos metsän tuotteista tehdään
tuotteita, jotka kestävät pitkään, kuten huonekaluja ja rakennuksia.
Hiilidioksidi on kasvien tärkein ravintoaine ja sen pitoisuus ilmakehässä vaikuttaa kasvun nopeuteen. Pitoisuus oli
vain 280 ppm 1800-luvulla. Tästä johtuen puiden vuosikasvut
olivat mitättömiä nykyiseen tilanteeseen verrattuna. Nykyään
hiilidioksidin pitoisuus ilmakehässä on 410 ppm. Kasvihuoneissa pitoisuutta nostetaan
jopa 1 200 ppm:ään kasvun nopeuttamiseksi. Jos pitoisuus laskee noin 200 ppm:iin, niin kasvit kuolevat.
Ympäristön suojelu on erittäin
tärkeää, mutta sitä tulee tehdä faktojen ja järjen perusteella. Hyvää tarkoittava tunteisiin
vetoava toiminta johtaa herkästi vääriin johtopäätöksiin – ja
mikä pahinta, tällöin tutkimukseen ja ongelmien ratkaisuun
käytettävissä olevat rahat sijoitetaan vääriin kohteisiin.
Antti Roine
Ulvila

Oireilua

Kielipolitiikka kansalaisten vastuulla

SUOMESSA on viime aikoina käyty keskustelua maahanmuuttajajengien aiheuttamista ongelmista. On erikoista, että
valtamedia ja ”tutkijat” kuittaavat kaiken ”oireiluna”. Ajatellaanpa asiaa hiukan tarkemmin.
Kun henkilö saapuu Suomeen
ja hakee turvapaikkaa, hän on
tullut useimmiten monen Euroopan maan läpi. Vaikka hän
ei saisikaan turvapaikkaa, hän
voi saada jäädä Suomeen, jos
lähtömaa ei ota häntä vastaan.
Suomessa on asumisperusteinen sosiaaliturva, joten käytännössä tulokas saa hyvin nopeasti asunnon ja kalusteet. Jos
hänellä on lapsia, lapset pääsevät kouluun. Koulussa kunta
maksaa oman uskonnon opetuksen, kouluruoan, kirjat ja laadukkaan opetuksen.
Maailmalla nykyään kullan
hinnoissa liikkuvaa luksustuotetta, maailman puhtainta juomavettä, tulee hanasta. Pihalla
saa leikkiä ja hengittää maail-

man puhtainta ilmaa. Jos tulee
pipi, kouluterveydenhuolto tai
kunnan terveydenhuolto auttavat. Tukia, apua ja hoivaa saa loputtomiin. Lopuksi luvassa on
eläke, vaikkei olisi tehnyt päivääkään työtä.
Vaikka tekisi rikoksen, saa vain
pienet rapsut. Jos on ensikertalainen, istuu vain puolet. Mikäli tekee paljon rikoksia, saa
paljousalennusta. Sosiaalitädit ymmärtävät loputtomiin.
Kansalaisuus tulee kuin apteekin hyllyltä, kunhan on asunut
maassa viitisen vuotta. Jos tulee jotain ongelmia, voi aina
syyttää rasismia. Jos haluaa, voi
matkustaa lähtömaahansa lomalle. Kukaan ei pakota mihinkään.
Kysynkin nyt: Missä maailman
maassa saa tällaista täysihoitoa?
Onko uskottavaa, että tällainen
täysihoito saa ”oirehtimaan”?
Pia Polviander
Espoon Perussuomalaiset

Vihreä unelma
Vihreää unelmaa
puoluekokous julistaa:
kannabis vapauttaa,
tosissaan toitottaa.
Vihreää unelmaa,
ruohon myyntiä verottaa,
näkemystä laajentaa,
räjäyttää tajuntaa.
Höpöheinää, vedä kitusiin.
Kaikki mukaan pössyttelemään.
Sillä revittää, Suomi taivaisiin,
kun sitä aletaan viljelemään.
Vihreää unelmaa,
ituja siellä täällä rehottaa.
Nuorisojärjestötkin osa
kannattaa vihreää unelmaa.
Kokoomusjunnutkin fanittaa,
Vasemmistonuoret myös
peukuttaa.

Vuosia on jo supistu.
Nyt ääneen sanottu.
Ihmiset ovat kummissaan.
Onko nuo ihan tosissaan?
Laittomuudet sallivat.
Vihreät unelmat.
Kannabis, vihreiden habitus.
Muotia joissain piireissä.
Ihmiset, nämä tavalliset,
eivät lainkaan liekeissä.
Vihreää unelmaa,
ituja siellä täällä rehottaa.
Nuorisojärjestötkin osa
kannattaa vihreää unelmaa.
Kokoomusjunnutkin fanittaa,
Vasemmistonuoret myös
peukuttaa.
Ari Saukko
Tervola

Lakupiippuja ei kaupassa näy.
Ruohonpoltto kuitenkin käy.

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

KESKUSTELUSSA suomen kielen asemasta ja kansalaisten
kielivarannon kuihtumisesta on
suurimmaksi uhaksi nostettu
englannin kielen ”ylivalta”. Sen
enempää poliittiselta taholta
kuin opetusalan suunnaltakaan
ei kuitenkaan ole tehty konkreettisia aloitteita epäkohtien
korjaamiseksi.
Se, miksi suomalaiset ovat jäämässä vain kahden kielen varaan, englannin ja suomen,
johtuu siitä, että vuoden 1968
peruskoululaisilla ruotsin kieli määrättiin pakolliseksi englannin sijasta. Sen seurauksena
maamme menestymisen kannalta keskeisten kielten, saksan, ranskan ja venäjän, taito
on hiipunut oppikoulua käyneiden ikäluokkien poistuessa työmarkkinoilta.
Maamme kielipolitiikka on
täysin RKP:n sanelemaa. Se näkyy hallituksen halusta palauttaa ruotsin yo-kirjoitus pakolliseksi ja kansalliskielistrategian
tukemisesta 200 000 euron lisämäärärahalla. Tämän hankkeen
tehtävänähän on vain ruotsin
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kielen aseman vahvistaminen.
Suomen kielen puolustajaa
on turha haikailla eduskunnasta tai yhdestäkään puolueesta,
sillä ne ovat kielipoliittisesti täysin RKP:n talutusnuorassa. Siksi korjausliike on kansalaisten
itsensä tehtävä. Sen käynnistämiseksi on saatava viriämään
asiapohjainen keskustelu kielilainsäädännön päivittämisestä
nykypäivän tarpeisiin.
Keskustelun pohjalta tulee

laatia toimintastrategia vuoden
2023 eduskuntavaaleja silmällä pitäen. Tavoitteena on saada
eduskuntaan vankka suomenmielinen enemmistö, joka olisi
valmis perkaamaan koko kielilainsäädännön alkaen perustuslain 17 pykälästä, jolla Suomi
määrättiin hallinnollisesti kaksikieliseksi. Pohtikaapa tuota!
Paul Betcke (pj.)
Yksikielisen Suomen puolesta ry

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

YHTEYSTIEDOT

RASTITA JOS KYSESSÄ ON
OSOITTEENMUUTOS

SUKUNIMI
ETUNIMET
LÄHIOSOITE

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

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

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

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