
LINNUNMÄEN tuulipuistoalue on 
ollut olemassa Satakunnan maakun-
takaavassa jo pitkään – varhaisimmat 
YouTube-videot tuuli-
puistosta ovat vuodelta 
2012. Satakuntaliitosta 
kiistetään, että olisi ole-
massa mitään virallis-
ta hanketta tuulipuiston 
rakentamiseksi, mutta 
myönnetään, että han-
ketoimija, tässä tapauk-
sessa tuulivoimayhtiö, 
on hiljattain järjestä-
nyt tilaisuuden maan-
omistajien kiinnostuk-
sen kartoittamiseksi voimala-aluetta 
kohtaan. Hanketoimijan nimeä ei Sa-
takuntaliitosta haluttu kertoa, mut-
ta paikallislehti Sydän-Satakunnassa 
20.10. ilmestyneen jutun mukaan ti-
laisuuden piti Suomen Hyötytuuli Oy.

- Minulle tuli muutama viikko sitten 
yhtäkkiä Harjavallasta sellainen tie-
to, että tällaisesta projektista ollaan 
järjestämässä tilaisuutta. Olin jo me-
nossa sinne, kun kävikin ilmi, että ti-
laisuus oli tarkoitettu vain maanomis-
tajille, kaikilta muilta ulkopuolisilta 
se oli suljettu, kertoo Nakkilan Pe-
russuomalaisten varapuheenjohtaja 
Marko Nieminen.

Suunnitelmat 
vielä vaiheessa

Koska virallisia suunnitelmia tuu-
lipuistohankkeesta ei ilmeisesti ole 
vielä olemassa, on täsmällisiä tietoja 
suunniteltujen tuulivoimaloiden mää-
ristä ja tehoista vaikea saada. Esillä 
olleet arviot tuulivoimaloiden määris-

Nakkilan ja Harjavallan pohjoispuolelle on kaavoitettu Lin-
nunmäen tuulipuistoksi nimetty tuulivoimala-alue, jonne on 
suunniteltu rakennettavaksi tämänhetkisten tietojen mu-
kaan noin parikymmentä megaluokan tuulivoimalaa. Nakki-
lan Perussuomalaiset vastustaa hanketta, josta koituisi alu-
een kunnille ja niiden asukkaille monenlaista haittaa.

nunmäen tuulipuistossa olisi 0–3 ki-
lometriä. Siinä on mielestäni aika ti-
heää asutusta jokivarteen asti aivan 
tuulipuistoalueen ytimessä, sanoo 
Nakkilan Perussuomalaisten puheen-
johtaja Sari Kalliokorpi.

Muualla Euroopassa 
tuulivoimaa jo puretaan

Tuulienergia ei todellisuudessa ole 
lainkaan niin päästötöntä kuin moni 
kuvittelee, vaan fossiilisia polttoai-
neita tarvitaan tuulivoimaloiden pyö-
rittämisessä niin rakentamis-, käyttö- 
kuin purkuvaiheessakin, ja käytöstä 
poistetut lavat ovat itsessään ongel-
majätettä. Tuulivoimaloiden purka-
misesta koituu myös huomattavia 
kustannuksia, noin 60 000–120 000 
euroa per voimala tapauksesta riip-
puen. 

Esimerkiksi Saksassa on tuulivoi-
man rakentaminen viime vuosina ro-
mahtanut ja voimaloita puretaan nyt 
kovaa vauhtia kannattamattomina. 
Myös tuulivoiman vastustus on dra-
maattisesti lisääntynyt monessa Eu-
roopan maassa nimenomaan niiden 

”Ihmisten hyvinvoinnin pitäisi olla etusijalla”

tä ovat liikkuneet 20:n ja 34:n välillä 
ja tehot 3–10:n MW:n haarukassa per 
tuulivoimala. Perussuomalainen-leh-

den saaman vahvista-
mattoman tiedon mu-
kaan maanomistajille 
tarkoitetussa suljetussa 
tilaisuudessa viimeksi 
esitetty luku olisi ollut 
21 tuulivoimalaa.

Nakkilalaisen Irene 
Saarisen tekemän Lin-
nunmäen tuulipuistoa 
vastustavan kansalais-
adressin mukaan uudet 
tuulivoimalat olisivat 

napakorkeudeltaan noin 195 metriä 
korkeita, ja niiden kokonaiskorkeus 
olisi lähemmäs 300 metriä. Nakkilan 
Perussuomalaisten tietojen mukaan 
suunniteltu alue olisi laajuudeltaan 
jopa parituhatta hehtaaria.

Maisemallisia, taloudellisia 
ja terveydellisiä haittoja

Nakkilan Perussuomalaiset haluaa 
torpata hankkeen Linnunmäen tuuli-
puistosta niin maisemallisista, talou-
dellisista kuin terveydellisistäkin syis-
tä. Tuulipuiston myötä loppuisivat 
alueelta sekä metsästys että marjas-
tus, kiinteistöjen arvo laskisi ja infra-
äänien aiheuttamista terveysvaiku-
tuksista kärsisivät niin ihmiset kuin 
eläimetkin. Esimerkiksi VTT:n tutkija 
Panu Maijala on todennut muun mu-
assa Itäväylä-lehdessä, ettei itse asui-
si kahta kilometriä lähempänä tuuli-
voimalaa jo pelkästään meluhaittojen 
takia.

- Etäisyys ihmisten asutuksista Lin-

Nakkilan Perussuomalaisten puheenjoh-
taja Sari Kalliokorpi ja varapuheenjohtaja 
Marko Nieminen vastustavat Nakkilan ja 
Harjavallan alueelle suunniteltua jätti-
mäistä tuulipuistoa.

Tuulipuistot herättävät vas-
tustusta asukkaissa.

Tuulienergia 
ei todellisuu-
dessa ole 
lainkaan niin 
päästötöntä 
kuin moni 
kuvittelee.
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Nakkilan Perussuomalaiset vastustaa Keski-Satakuntaan suunniteltua jättimäistä tuulipuistoa:

Hankkeita puuhataan liian 

kireällä aikataululla.

aiheuttamien terveyshaittojen takia, 
vaikka suomalaisille sanotaan, ettei 
terveys- tai meluhaittoja ole.

- Suomi menee tässä kohtaa jälkiju-
nassa, ja kun se menee jälkijunassa, 
se menee myös perse edellä puuhun. 
Kyllähän teknologia ja tekniikka koko 
ajan kehittyvät. Minun mielestäni pi-
täisi nyt ottaa muutama taka-askel ja 
lähteä viemään asioita eteenpäin sil-
lä tavalla, että otetaan ykkösprioritee-
tiksi ihmisten hyvinvointi ja terveys ja 
mietitään sitä rahasampoa vasta sit-
ten, Nieminen pohtii.

Yhteisvetoomus 
suunnitteilla

Nakkilan Perussuomalaisilla on tar-
koitus lähestyä Keski-Satakunnan 
alueella toimivia perussuomalaisia 
yhdistyksiä mukaan lukien Harjaval-
ta, Kokemäki ja Ulvila, jotta saataisiin 
aikaan yhteinen iso vetoomus tuuli-
puistohankkeen torppaamiseksi en-
nen kuin se on ehtinyt vielä käynnis-
tyäkään. 

Nakkilan Perussuomalaisten mie-
lestä tuulipuistohankkeissa ei ole mi-
tään, mikä auttaisi suomalaisten hy-
vinvointia tai varallisuutta, katsoo 
asiaa sitten terveysvaikutusten, mai-
semavaikutusten, luontovaikutusten, 
huoltovarmuuden, sähköteknisten 
asioiden tai kuntien verotulojen nä-
kökulmasta.

- Eivät perussuomalaiset eikä var-
maan kukaan muukaan ole sitä vas-
taan, etteikö meillä tarvittaisi uusiu-
tuvaa energiaa, mutta ei tällä tavalla 
eikä näin nopealla aikataululla. Kaik-
ki kuitenkin pitäisi tehdä ihmisten 
terveys ja hyvinvointi edellä ja sillä 
lailla, että päätöksistä koituu ihmisil-
le hyötyä, ei haittoja ja kuluja, Niemi-
nen sanoo.

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVA PS ARKISTO
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Jyväskyläläiset Jukka Paananen (kuvassa vasemmalla) ja Kari Porras-
salmi olivat tyytyväisiä Riikka Purran selkeään ja suoraan puhetyyliin.

Marja-Liisa Paljakka noin 2 400 asukkaan Toivakasta saapui perussuo-
malaisten kahviteltalle sanomaan suorat sanat hallituksen linjauksis-
ta ja vihreiden politiikasta.

Perussuomalaisten Suomalainen ensin -kiertue rantautui Keski-Suomen kuntiin lokakuussa. Puolueen puheenjohtajisto sai jyväskyläläisiltä lämpimän vastaanoton.

JYVÄSKYLÄSSÄ lauan-
taina puhunut puolueen pu-
heenjohtaja Riikka Purra 
sai ihmisiltä lämpimän vas-
taanoton. Tilaisuuden juonta-
nut Jyväskylän perussuoma-
laisten kaupunginvaltuutettu 
Kaisa Garedew kysyi pu-
heenjohtajan kuulumisia.

- Aamulla lähdin kotoa kuu-
den maissa. Keski-Suomea on 
kierretty koko päivä, tämä on 
neljäs paikka. Täytyy myön-
tää, että on kylmä, mutta pe-
russuomalaisuus lämmittää. 
Aamusta iltaan painetaan töi-
tä, että saisimme tästä maas-
ta paremman paikan meil-
le suomalaisille. Tämä tavoite 
ja sen puolesta taisteleminen 
tuntuu hyvältä, Purra vastasi.

Kansallisylpeyttä

Puheensa aluksi Purra kum-
masteli Suomeen pesiyty-
nyttä kansallishäpeää, jonka 
siivittämänä pitää pyytää an-
teeksi tapojamme ja kulttuu-
riamme. Purran 
mukaan jopa 
päättäjien on 
pyydeltävä an-
teeksi, jos hei-
dän tärkeimpä-
nä vaikutuksen 
kohteenaan on 
Suomi.

- Minun pitää 
perustella esi-
merkiksi toi-

Perussuomalaisten Suomalainen ensin -kiertue rantautui Keski-Suomen kuntiin 
lokakuussa. Puoluejohdon lisäksi vaalitilaisuuksiin osallistui runsaasti perussuo-
malaisia kunnanvaltuutettuja, ja kahviteltoilla olikin kova pöhinä.

Suomi tarvitsee 
kansallishäpeän sijaan 
kansallisylpeyttä

mittajille, minkä takia perus-
suomalaisten pääasiallinen 
huomion kohde ovat suoma-
laiset. Ajatelkaa miten per-
verssiä. Kuvittelisi tietenkin, 
että suomalaisten puolueiden 
luonnollinen kohde ja huo-
lenaihe olisivat nimenomaan 
suomalaiset, Purra päivitte-
li ja jatkoi:

- Ehdottaisin kansallishä-
peän tilalle kansallisylpeyt-
tä. Sitä me tarvitsemme. Se ei 
tarkoita mitään öykkäröintiä. 
Kaikilla ihmisillä on ihmisar-
vonsa, mutta suomalaisista ei 
ole kaikkien apua tai huolen-
pitoa tarvitsevien ihmisten 
tarpeiden kustantajiksi.

Huolehditaan 
omistamme

Purra arvosteli pääministe-
ri Sanna Marinin (sd.) halli-
tusta, jolle miljardit ovat pik-
kurahoja, kun se haluaa tehdä 
suomalaisten veronmaksaji-
en kustannuksella maailman 

kunnianhimoi-
sinta ilmasto-, 
kehitysapu- ja 
maahanmuut-
topolitiikkaa.

- Meillä on 
omia vähäosai-
sia, joista mei-
dän pitäisi kan-
taa parempaa 
huolta. Ei tar-
vitse tuoda tän-

ne heitä lisää. Huolehditaan 
ensin meidän omistamme.

- Tästä maasta kyllä pää-
see pois, jos ei viihdy, mutta 
ei tänne kenen tahansa pitäisi 
voida tulla, Purra sanoi.

Kohti aluevaaleja

Purran lisäksi Keski-Suo-
mea kiersivät puoluesihteeri 
Arto Luukkanen ja 2. vara-
puheenjohtaja Mauri Pelto-
kangas.

Kolmikko kannusti ihmi-
siä lähtemään ehdolle ja ää-
nestämään ensi tammikuun 
aluevaaleissa. Niissä valitta-
va aluevaltuusto päättää jo-
kaiselle tärkeiden sosiaali- ja 
terveyspalvelujen sekä pelas-
tustoimen järjestämisestä.

- Saimme kuntavaaleissa 
suuren määrän uusia valtuu-
tettuja ympäri Suomen. Ai-
omme tehdä aluevaaleissa 
jatkoa tälle työlle ja saavut-
taa hyvän jalansijan alueval-
tuustoissa. Perussuomalaisia 
tarvitaan päättämään soten ja 
pelastustoimen asioista, Pur-
ra linjasi.

Huolta toimeentulosta

Jyväskyläläiset Kari Por-
rassalmi ja Jukka Paananen 
ovat tyytyväisiä Purran sel-
keään ja suoraan puhetyyliin. 
Miehet kävivät Purran juttu-
silla kertomassa huolistaan.

Perussuomalaisten puoluejohto kiertueella

 - Puhuin vanhustenhoi-
dosta ja siitä, mihin kaikkial-
le sitä rahaa työnnetään. Sitä 
ei riitä meille suomalaisille, 
mutta Afrikkaan tuntuu riit-
tävän, Porrassalmi tuumi.

- Minulla on huoli suoma-
laisten toimeentulosta kaut-
ta linjan. Kuljetusyrittäjänä 
minua huolestuttaa, kuinka 
kotimaiset kollegat pystyvät 
pitämään yrityksensä, kun 
ylikansalliset firmat ja hal-
patyövoima puskevat tänne, 
Paananen totesi.

Myös pienillä paikkakunnil-

la väkeä tuli tapaamaan pe-
russuomalaisia. Esimerkiksi 
noin 2 400 asukkaan Toiva-
kassa Marja-Liisa Paljak-
ka saapui kahviteltalle ilmai-
semaan jyrkän mielipiteensä 
hallituksen linjauksista.

- En ymmärrä vihreää po-
litiikkaa. Se on kuin kirosa-
na. Turvejutut ja monet muut 
asiat ovat ihan syvältä, Pal-
jakka laukoi. 

■ TEKSTI JA KUVAT 
      MIKA RINNE

“Perussuoma-
laisia tarvitaan 
päättämään 
soten ja pe-
lastustoimen 
asioista.”
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TOIMITTAJA Pentti Hautala Töy-
sän Alavudelta on jo 80-vuo-
tias. Pentti on ollut äänestys-
alueensa Töysän ylivoimainen 
ääniharava jo kolmissa viimeksi 
käydyissä kunnallisvaaleissa pe-
russuomalaisten edustajana.

Hautala toimi aikaisemmin 
Alavuteen liitetyn Töysän kun-
nassa kokoomuksen valtuu-
tettuna. Hän toimi myös mm. 
Suomenselän Kokoomuksen 
puheenjohtajana ja sai toimin-
nastaan puolueen kultaisen an-
siomerkin.

Töysän liittyessä Alavuteen 
Pentti houkuteltiin Hautalan 
ehdokkaaksi perussuomalaisiin 
– Suomen isänmaallisimpaan 
puolueeseen – syksyn vaaleihin 
vuonna 2012.

Vaaleissa Pentti sai peräti 266 
ääntä. Se oli Suomen kärkitulos, 
noin 16 prosenttia Töysän kun-
talaisten äänistä. Kesän 2021 
vaaleissakin hän sai vielä nel-
jänneksi eniten ääniä Alavudel-
la. Pentti on kaupungin vanhin 
valtuutettu, mutta ei läheskään 
huonokuntoisin!

Pentti Hautala on toiminut 
kunnallisissa luottamustoimissa 
tähän mennessä peräti 60 vuot-
ta. Lehtiin hän on kirjoittanut 
juttuja 65 vuotta. Vakituisen 
toimittajan tehtävistä hän pää-
si eläkkeelle kepulaisesta Ilkka-
Yhtymästä. Tällä hetkellä hän 
on toimittajana laajasti suosio-
ta ja mielenkiintoa herättänees-
sä Järvi-Pohjanmaan asioista 
kirjoittavassa JPnews-verkko-
lehdessä.

Hautala kirjoittaa JPnewsiin 
juttuja ja suosioon kohonneita 
kolumneja 3–5 kertaa viikossa. 
Hän kirjoittaa myös muihin leh-
tiin ja tiedotusvälineisiin. Viime 
vuonnakin häneltä julkaistiin 
vielä yli 900 kuvallista juttua. 

Hautala on ollut juttujensa 
johdosta myös syytettynä val-
takunnanoikeudessa kiihotta-
misesta kansanryhmää vastaan. 
Harvinaista perussuomalaisis-

TAMPEREEN Perussuomalai-
set järjesti sääntömääräisen 
syyskokouksensa toimistol-
laan Nekalassa maanantaina 
8.11. Kokouksessa tehtiin hen-
kilövalinnat vuodelle 2022. Yh-
distyksen puheenjohtaja Antti 
Moisander on kokouksen valin-
toihin tyytyväinen.

- Tämä kokoonpano on mitä 
mainioin herättelemään tampe-

relaisia lähestyviin aluevaalei-
hin ja niiden tärkeyteen. Tam-
pereen Perussuomalaisten 
tavoitteena alkavalla kaudel-
la on myös lisätä yhdistyksen 
ja sen tavoitteiden näkyvyyttä 
vaalien välilläkin, samalla kas-
vattaen kansalaisten kiinnos-
tusta yhteiskunnallista vaikut-
tamista kohtaan, Moisander 
toteaa.

Yhdistyksen puheenjohtajana 
jatkaa toiselle kaudelle kaupun-
ginvaltuutettu Antti Moisander. 
Hallitukseen valittiin jatkokau-
delle Ossi Aho, Maria Nikupaavo, 
Sirpa Tuppurainen, Anne Valta-
kivi, Ilmari Rostila, Valeri Helva-
mo ja Pentti Hupanen. Uusiksi 
jäseniksi valittiin Severi Jatu-
li, Tomi Lehtola sekä Arttu Ris-
tiniemi.

Pekka Kaihoniemi (kuvassa oikealla) onnitteli kaikkien perussuoma-
laisten puolesta toimittaja Pentti Hautalaa. Kuva: Tuulikki Hautala

Alavutelainen toimittaja Pentti Hautala 
täytti 80 vuotta

Tampereen Perussuomalaisten tavoitteena 
yhdistyksen tavoitteiden näkyvyyden lisääminen

ta puheen ollen oli se, että val-
takunnansyyttäjä Raija Toivi-
ainen ja valtionsyyttäjä Jorma 
Äijälä tekivät Hautalan kohdal-
la päätöksen syyttämättä jät-
tämisestä siitäkin huolimatta, 
että asiantuntijoiden mukaan 
hän kirjoitti maahanmuuttajien 
paapomisesta ja homoista, les-
boista sekä vihreiden vahingol-
lisuudesta paljon kovempaan 
sävyyn kuin Sebastian Tynkky-
nen ja Viitasaaren sahuri Teuvo 
Hakkarainen.

Mainittakoon vielä, että toi-
mittaja Pentti Hautala sai jo 
1970-luvulla presidentti Urho 
Kekkoselta ”myllykirjeen”. Silloin 
Hautala lupasi Vaasa-lehden ko-
lumnissaan maksaa kaikille Ve-
näjää ylistäville matkalipun 
ihannemaahansa. Kekkonen oli 
kuitenkin Pentin kanssa samaan 
mieltä.

Hautala on myös monipuo-
linen urheilumies, ”kiirees-
tä kantapäähän”. Hän kuului 
puolustusvoimien hiihtoval-
mennusryhmään ja liittyi myös 
Lahden MM-hiihtojen hemo-
hessin ”puuronsilmään”. Hän on 
toiminut urheilun järjestöteh-
tävissä ”hikiurheilusta” autour-
heiluun. Hän on käynnistänyt 
lukuisia laturetkiä ja hölkkäta-

pahtumia, toiminut SM- ja pie-
nempien kilpailujen tiedotus-
vastaavana jne. Esimerkiksi 
MM-ralleissa Pentti oli toimitta-
jana yli 50 vuoden ajan. Hänet 
on palkittu ensimmäisenä Suo-
messa Sulka-tiedotuspalkinnol-
la autourheilutiedottajana, Tah-
ko Pihkala -mitalilla, Kunnon 
eteläpohjalaisena sekä Kunnon 
kuntalaisena.

Lisäksi Hautala on ansain-
nut muun muassa Suomen La-
dun, Kuntourheiluliiton, Suo-
men Moottoriliiton, Suomen 
Hiihtoliiton, Kuntaliiton, Poh-
janmaan Liikunta ja Urheilu ry:n 
sekä Töysän Vedon kultaiset an-
siomerkit, kultaisen Hiihdättä-
jä-mitalin, liikunnan ja urheilun 
ansioristin, Kotiseutuliiton ja 
evankelisluterilaisen kirkon an-
siomerkit, Keskisen kyläkaupan 
Kalevan Kiertäjien kunniator-
ven ym. ym.

Pentti Hautala ei koronan kiu-
saamana juhlinut merkkipäi-
väänsä, mutta Alavuden ”Pe-
rus- Pekka”, yrittäjä Pekka 
Kaihoniemi käväisi onnittele-
massa ja lahjomassa päivänsan-
karia Töysän Koskipuiston ko-
meissa maisemissa kaikkien 
perussuomalaisten puolesta.

ME Pohjois-Savon PerusNaiset 
olemme huolestuneita hoitaja-
pulasta, joka koskettaa kaikkia 
joko suoraan tai läheistemme 
kautta. Hoitoala on jäänyt palk-
kakehityksessä jälkeen muiden 
vastaavan koulutustason, kuor-
mittavuuden ja vastuullisuuden 
omaavien ammattien palkois-
ta. Hoitoalan palkkojen korotuk-

set ovat monesti jääneet vaali- 
ja juhlapuheiden mielenkiinnon 
herättäjiksi, mutta hoitoala on 
taantunut palkkakuoppaan pu-
heista huolimatta.

Saadaksemme hoitoalan työn-
tekijät jäämään alalle ja alal-
ta irrottautuneet palaamaan 
takaisin on palkkakehitys ja työ-
olosuhteet nostettava työn 

vaativuuden tasolle. Tuem-
me parannuksia, kuten palk-
kakehityksen korjaamista sekä 
työolojen ja -viihtyvyyden ko-
hentamista, ongelman ratkaise-
miseksi. Haluamme, että suoma-
laisia hoitaa koulutettu, suomen 
kieltä taitava hoitohenkilökunta.

Pohjois-Savon PerusNaiset ry

Hoitoala pois palkkakuopasta

Juha Miedosta Vuoden Äijä 2021
KURIKKALAINEN hiihtäjälegen-
da Juha Mieto on valittu Vuoden 
Äijä 2021 -kunnianimityksen 
saajaksi. Nimityksen myöntäjä 
on Miesjärjestöjen keskusliiton 
jäsen, vuonna 2012 perustettu 
PerusÄijät ry.

Yhdeksän arvokisamitalia hiih-
dossa voittanut Mieto ei saavut-
tanut henkilökohtaista kulta-
mitalia olympia- tai MM-tasolla, 
mutta hopealle hän sijoittui 
henkilökohtaisilla matkoilla kol-
mesti. Vuoden 2007 eduskun-
tavaaleissa Mieto oli Vaasan 
vaalipiirin ääniharava ja nousi 
eduskuntaan.

Mieto oli Kurikan kaupungin-
valtuuston jäsen vuosina 2013–
2017. Palkinnon antajat luon-
nehtivat nimitystä seuraavasti:

- Vuoden Äijäksi voidaan valita 
kansalaisuudesta, ihonväristä, 
poliittisesta taustasta, ammatis-
ta, yhteiskunnallisesta asemasta 
tai muusta sellaisesta seikasta 
välittämättä sellainen mieshen-
kilö, joka omalla luonnollisel-
la käytöksellään, mielipiteillään, 

Juha Mieto

ponnisteluillaan ja yleisellä ole-
muksellaan on edistänyt rehel-
listä äijämäisyyttä.

PerusÄijät ry:n hallitus on yllä 
mainituin perustein valinnut 
Vuoden Äijäksi 2021 Juha Mie-
don. Nimityksen ohessa Perus-
Äijät luovutti Miedolle Vuoden 
Äijä -patsaan muistona nimi-
tyksestä.

PerusÄijät ry

Pirkanmaan Perussuomalaiset 
nimesi ensimmäiset 
aluevaaliehdokkaat
PIRKANMAAN Perussuoma-
laiset ry nimesi sunnuntaina 
17.10. pitämässään piirihallituk-
sen kokouksessa 58 ensimmäis-
tä ehdokasta tammikuun 2022 
aluevaaleihin. Nyt asetetut eh-
dokkaat tulevat yhdeksästätois-
ta eri kunnasta. Perussuomalai-
set tuleekin kattamaan jokaisen 
Pirkanmaan kunnan asettaes-
saan täyden 98 ehdokkaan lis-
tan.

Vaaleissa valitaan 79 edusta-
jaa uuteen Pirkanmaan hyvin-
vointialueen valtuustoon. Hy-
vinvointialueen toimenkuvaan 
siirtyvät kunnilta uudistuksen 
myötä sosiaali- ja terveyspalve-
lut sekä pelastustoimi. Perus-
suomalaiset asettaa kattavan 
listan eri ammattitaustoista tu-
levia ehdokkaita tavoitteenaan 
tuoda uuteen valtuustoon asia-
osaamista, joka huomioi jokai-
sen kunnan päätöksenteossa.

- Pyrimme turvaamaan tule-
vassa päätöksenteossa jokaisen 
pirkanmaalaisen oikeuden saa-
da laadukasta ja välitöntä ter-
veydenhoitoa niin, että palvelut 
ovat mahdollisimman lähellä ja 
saavutettavissa, toteaa Perus-
suomalaisten Pirkanmaan piirin 
puheenjohtaja Harri Vuorenpää.

Ensimmäiset piirihallituksen 
valitsemat ehdokkaat kunnit-
tain ovat Akaalta Tero Mäki ja 
Marlena Weck, Hämeenkyröstä 
Janne Mäkinen ja Virve Soininen, 
Kangasalalta Matti Heinämäki, 
Mia Kinnar ja Susanna Saarinen, 

Kihniöstä Pasi Ojala, Kuhmoi-
silta Ari Ampuja, Lempäälästä 
Toni Kallio, Johanna Kuisla, Veijo 
Niemi ja Mikko Viitanen, Mänt-
tä-Vilppulasta Marko Kuronen 
ja Jari Mäkinen, Nokialta Maria 
Asunta, Tuomo Isokangas, Juk-
ka Pulakka, Matti Salin ja Juha 
Toivainen, Orivedeltä Sami Ky-
mäläinen, Parkanosta Marja Kal-
lioniemi, Pirkkalasta Jaana Risti-
mäki-Anttila ja Harri Vuorenpää, 
Pälkäneeltä Tero Ahlqvist, Sas-
tamalasta Miko Bergbom, Sari 
Henriksson, Janne Prihti ja Olli 
Kärki-Chaiwut, Tampereelta Dia-
na Ahmavuo, Arto Grönroos, Pet-
teri Hinkka, Lassi Kaleva, Joonas 
Kiviranta, Pirkko Kuvaja, Tapa-
ni Leppänen, Jani Moisio, Anni 
Molari, Marika Puolimatka, Aar-
ne Raevaara, Yrjö Schafeitel, Erk-
ki Seppänen ja Ari Viitanen, Urja-
lasta Lisa Wesin, Valkeakoskelta 
Sami Hyvärinen, Mikko Nurmo, 
Anne Rikassaari ja Auri Saarelai-
nen, Vesilahdelta Tommi Merti-
mo ja Tanja Salo, Virroilta Pirjo 
Ala-Kaarre sekä Ylöjärveltä Mau-
ri Heiska, Tuija Hirsimäki, Panu 
Koski, Inga-Mari Lehti, Erja Pel-
konen, Hannu Ruuska ja Jan-
ne Selin.

Aluevaalit käydään sunnuntai-
na 23.1.2022. Ennakkoäänestys 
on kotimaassa 12.-18.1.2022 ja 
ulkomailla 12.-15.1.2022.

Pirkanmaan Perussuomalaiset ry

Perussuomalainen 12/2021
Aineistot ja lehtitilaukset viimeistään 7.12.2021
Muistathan päivittää muuttuneet yhteystietosi 
(osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) jäsenrekisteriin. 
Puh: 040 631 7099 tai jasenasiat@perussuomalaiset.fi

PERUSSUOMALAINEN
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Kymen piiriltä lisää ehdokkaita aluevaaleihin
PERUSSUOMALAISTEN Kymen 
piiri on valinnut lisää ehdokkaita 
aluevaaleihin. 

Etelä-Karjalasta ehdolle on 
asetettu Suvi Laukkanen, Jan-
ne Hämäläinen ja Heidi Wahlberg 
Imatralta, Ari Hooman, Mikko 
Karhu, Auli Kangasmäki, Ari Ruot-
salainen, Mika Tuomisto, Tero Pa-

ganus, Riku Kilpiä, Ulla Pyysalo, 
Antti Rautio, Joni Riihelä, Valtte-
ri Ahonen, Kai Partanen, Ari Sa-
lin, Pekka Kurvi ja Mirja Parkko 
Lappeenrannasta, Seppo Taika 
Lemiltä, Jouni Waris Rautjärvel-
tä, Pinja Aroalho Ruokojärveltä 
sekä Juha-Pekka Heiskanen Tai-
palsaarelta.

Kymenlaakson uudet ehdok-
kaat ovat Antti Laine ja Tero Flink 
Kotkasta, Janne Pahkala Kou-
volasta sekä Tuomo Hopeasaa-
ri Pyhtäältä.

Perussuomalaisten 
Kymen piiri ry

PS KOKOUKSET & TAPAHTUMAT

BILLNÄS
Keskustelu-/tiedotustilaisuus 
torstaina 25.11. klo 18-20 Bill-
näsin ruukin kokoustila Piipus-
sa, Ruukintie 8, Billnäs. Aloitteen 
ideoija Tatu Tyni (ps.) esittelee 
aloitteen, jonka hän jätti elo-
kuussa Raaseporin valtuustol-
le. Tilaisuudessa on puhumassa 
Marskin vaiheista Pietarissa pe-
russuomalaisten puoluesihteeri, 
dosentti Arto Luukkanen. Vapaa 
pääsy. Tervetuloa!
 
JOROINEN
Joroisten Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräiset kevät- ja syys-
kokoukset pidetään torstaina 
25.11. klo 18 Hotelli Joronjäljes-
sä. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsuja-
na hallitus. Tervetuloa!

MUHOS
Muhoksen Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräiseen syyskokous 
pidetään torstaina 25.11. klo 18 
Muhoksen kunnantalon kerho-
huoneella. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat ja keskustellaan 
mm. tulevista vaaleista. Kokouk-
sen koollekutsujana hallitus. Hal-
litus kokoontuu klo 17. Kahvitar-
joilu. Tervetuloa!

LOHJA
Lohjan Seudun Perussuomalai-
set ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään perjantaina 
26.11. klo 18 Kirkniemen vanhal-
la koululla, Marskintie 4, Lohja. 
Käsitellään sääntömääräiset asi-
at. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Kokouksen jälkeen yh-
distyksen pikkujoulut, jonne il-
moittaudutaan erikseen. Terve-
tuloa!

JÄRVENPÄÄ
Järvenpään Perussuomalai-
set ovat tavattavissa lauantaina 
27.11. klo 9–14 torilla Jouluka-
dun avajaisissa. Tervetuloa nou-
tamaan uusi PS-lehti, tapaamaan 
aluevaaliehdokkaita ja maistele-
maan lämmintä glögiä.

SIPOO
Sipoon Perussuomalaisten telt-
tatapahtuma Nikkilän sydämes-
sä lauantaina 27.11. klo 10–14 
osoitteessa Iso Kylätie 12. Tule 
tapaamaan meitä. Mukana kun-
nanvaltuutettuja ja tulevia eh-
dokkaita. Glögiä ja ilmapallo-
ja tarjolla!

VANTAA
Järjestämme jo perinteeksi muo-
dostuneen Riisipuuron jakoti-
laisuuden tänä vuonna yhdessä 
Keravan (hyvinvointialue) kans-
sa (Vantaa-Kerava-aluevaalitoi-
mikunta) lauantaina 27.11. Mo-
lempien paikallisyhdistysten on 
tarkoitus jakaa oma soppatykil-
lisensä riisipuuroa. Kerava aloit-
taa tapahtumansa jo noin klo 10 
aikaan, Vantaalla aloitetaan klo 
13. Tapahtuma rakennetaan Tik-
kuraitin promootioalueelle, ja sii-
tä informoidaan erikseen jäse-
nistöämme.

VIHTI
Vihdin Perussuomalaiset kir-

konkylän joulumarkkinoilla lau-
antaina 27.11. klo 10–17 ja 
sunnuntaina 28.11. klo 10–16 K-
Supermarket Vihdissä, Kirjavan-
tie 2.

ÄHTÄRI
Ähtärin Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään sunnuntaina 28.11. klo 
15 Uurnalehtosäätiöllä, Suojan-
kuja 6. Käsitellään sääntömää-
räiset asiat. Kokouksen koolle-
kutsujana hallitus. Lämpimästi 
tervetuloa!
 
KAARINA
Kaarinan Seudun Perussuomalai-
set ry:n ylimääräinen yleiskoko-
us pidetään sunnuntaina 28.11. 
klo 16 Kaarina-talolla. Käsitellään 
yhdistyksen nimenmuutos ja pii-
rikokousedustajien täydentämi-
nen. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Tervetuloa!

ULVILA
Ulvilan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään sunnuntaina 28.11. klo 
16 Satakunnan Perussuomalais-
ten piiritoimistolla, Satakunnan-
katu 33-35B. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Terve-
tuloa!

LESTIJÄRVI
Lestijärven Perussuomalaiset 
ry:n yhdistetty sääntömääräi-
nen kevät- ja syyskokous pide-
tään sunnuntaina 28.11. klo 18 
Juho Kiiskilän kotona, Kiiskilän-
tie 15. Käsitellään sääntömääräi-
set asiat. Kokouksen koollekut-
sujana Ulvilan Perussuomalaiset 
ry:n puheenjohtaja Tero Kuusi-
mäki. Tervetuloa!

PORI
Porin Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään sunnuntaina 28.11. klo 
19 Satakunnan Perussuomalais-
ten piiritoimistolla, Satakunnan-
katu 33-35B. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Kahvi-
tarjoilu. Tervetuloa!

LAHTI
Lahden Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen yhdistetty ke-
vät- ja syyskokous pidetään 
maanantaina 29.11. klo 18 Suo-
men Moottoripyörämuseolla, 
Veistämönkatu 1, Lahti. Käsitel-
lään sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana halli-
tus. Tervetuloa!

KERAVA
Keravan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään keskiviikkona 1.12. klo 18 
alkaen Keuda-talossa (2. krs., ko-
koustila Hjumppa), Keskikatu 3, 
Kerava. Käsitellään sääntömää-
räiset asiat. Kokouksen koolle-
kutsujana hallitus. Tervetuloa!

PIRKANMAAN 
PERUSSUOMALAISET NAISET
Pirkanmaan Perussuomalai-
set Naiset ry:n sääntömääräinen 
syyskokous pidetään perjantai-

EU ja Suomen hallitus ajavat suomalaista maaseutua alas. 

Maanviljelijä Seppo Laasonen protestoi Helsingin 
päättäjien tekopyhää hyvesignalointia:

”Märkä rätti vasten 
viljelijän kasvoja”

Helsingin kaupungin päätös lopettaa liharuoan tarjoi-
lu tilaisuuksissaan ilmastosyihin vedoten on kuin märkä 
rätti vasten suomalaisen viljelijän kasvoja. Yksi heistä on 
Seppo Laasonen, perussuomalainen maanviljelijä ja emo-
lehmätilallinen Polvijärveltä, joka haastaa kaikki maan-
viljelijät mukaan käynnistämäänsä Viljelijä välittää -hy-
väntekeväisyyskampanjaan.

PERUSSUOMALAINEN 
maanviljelijä Seppo Laaso-
nen käynnisti Viljelijä välit-
tää -positiivisuuskampanjan 
marraskuun toisella viikol-
la lahjoittamalla teurastetun 
emolehmän jauhelihat 
ruokajakeluun Joensuun 
ViaDian kautta. Laasonen 
haluaa haastaa mukaan kam-
panjaan muita viljelijöitä ja 
elintarviketeollisuutta nos-
taakseen esiin kotimaista ru-
oantuotantoa juuri nyt, kun 
maataloutta ja kotimaisen 
ruoan arvostusta ollaan päät-
täjien toimesta ajamassa alas.

- Esimerkiksi Helsingin 
kaupungin päätös olla käyt-
tämättä lihaa tilaisuuksis-
saan on kuin märkä rätti vil-
jelijän kasvoille. Mielestäni 
valtion ja kaupunkien pitäisi 
päinvastoin suosia kotimais-

Seppo Laasonen

mälle tuottajajärjestölle, mut-
ta se ei saanut tuulta alleen. 
Piti tehdä itse. Keskuste-
lu maatalouden ympärillä on 
nyt aika värikästä ja turhaut-
tavaakin, joten ajankohta täl-
le kampanjalle on oikea juuri 
nyt, Laasonen kertoo.

Laasonen istuu Polvijärven 
kunnanvaltuustossa kulu-
van vaalikauden kaksi ensim-
mäistä vuotta valtuuston va-
rapuheenjohtajana ja toiset 
kaksi vuotta puheenjohtaja-
na. Ensi vuonna hän on myös 
Polvijärven Perussuomalais-
ten puheenjohtaja.

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVA PS ARKISTO

ta ruokaa – kaikkea ruokaa, 
ei pelkästään lihaa. Se pitäisi 
maaseudun elossa. Herroille-
han Helsingissäkin vielä liha-
ruokaa tarjoillaan, vain rah-
vaalta se on evätty, Laasonen 
huomauttaa.

Hyvä kiertämään

Laasonen sai idean Viljelijä 
välittää -kampanjaansa Maa-
talousyrittäjien eläkelaitos 
Melan Välitä viljelijästä -pro-
jektista, joka auttaa talous-
vaikeuksiin joutuneita maan-
viljelijöitä. Itsekin muutama 
vuosi sitten Melan projektin 
kautta apua saanut Laasonen 
haluaa nyt laittaa saamansa 
hyvän kiertämään kääntämäl-
lä asetelman päälaelleen.

- Esitin tätä ideaa jo pari 
vuotta sitten eräälle pienem-

Lauri Heikkilä maakuntavaltuuston puheenjohtajaksi
PERUSSUOMALAISTEN enti-
nen kansanedustaja Lauri Heik-
kilä Marttilasta valittiin Varsinais-
Suomen maakuntavaltuuston 
puheenjohtajaksi maakuntaval-
tuuston järjestäytymiskokouk-
sessa maanantaina 25.10. Kaik-
kiaan perussuomalaiset saivat 
Varsinais-Suomen maakuntahal-
litukseen 16 maakuntavaltuutet-

tua ja maakuntahallitukseen kol-
me jäsentä. 

Maakuntahallituksen perussuo-
malaiset jäsenet ovat Silvia Koski 
Sauvolta, Juhani Pilpola Liedosta 
ja Markus Ylis-Junttila Mynämäel-
tä. Maakuntavaltuustoon perus-
suomalaisista valittiin Heikkilän 
lisäksi Kaarinasta Terhi Wallenius, 
Liedosta Mikko Koivumäki, Loi-

maalta Teemu Mäkelä, Maskusta 
Jyrki Alastalo, Pöytyältä Farid Ha-
rala, Raisiosta Mikko Tammelin, 
Salosta Janne Järvinen ja Sanna 
Leivonen, Somerolta Janne Nur-
mi, Taivassalosta Mikko Sirkama, 
Turusta Ville Tavio, Mikael Miik-
kola, Sanna Paasikivi ja Pirjo Nii-
nivirta sekä Uudestakaupungista 
Jari Valkonen.
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ALAVUS
Yrjö Paukkunen jatkaa myös ensi 
vuonna yksimielisesti Alavuden 
Perussuomalaisten puheenjoh-
tajana. Yhdistyksen syyskokouk-
sessa valittiin hallituksen muiksi 
jäseniksi Jukka Ketola, Ossi Erkki-
lä, Heli Luoto, Tanja Pääkkö, Pet-
ri Juurakko, Pekka Kaihoniemi ja 
Orvokki Tanila. Perussuomalais-
ten Etelä-Pohjanmaan piirin hal-
litukseen Alavudelta esitetään 
yhdistyksen puheenjohtaja Yrjö 
Paukkusta.

ESPOO
Espoon Perussuomalaiset ry va-
litsi syyskokouksessaan uudek-
si puheenjohtajaksi Mikko Wik-
stedtin vuodeksi 2022. Mikko 
Wikstedt aloitti puheenjohtaja-
kautensa heti, koska Espoon Pe-
russuomalaiset on ollut ilman 
puheenjohtajaa jo jonkin aikaa. 
Puheenjohtajuus on ollut 1. vpj. 
Seppo Kallungin harteilla. Vuo-
den 2022 hallituksen jäsenik-
si valittiin Seppo Kallunki, Joni 
Raatikainen, Kirsi Koivunen, Han-
nu Vuorinen, Jouni Tarkiainen ja 
Kristiina Karvinen. Syyskokouk-
seen oli saapunut yli 80 jäsentä, 
ja kokouksessa painotettiin yh-
teistyön merkitystä yhdistystoi-
minnassa. Espoon Perussuoma-
laiset ry on nyt ottanut oikean 
suunnan, ja työ kohti aluevaa-
leja on täydessä vauhdissa. Ta-
pahtumia on jo toteutettu, ja 
uusia pidetään lähes joka vii-
konloppu.

KANTA-HÄMEEN 
PERUSNAISET
Kanta-Hämeen PerusNaiset ry 
piti syyskokouksen ja järjestäy-
tymiskokouksen sekä teki hen-
kilövalintoja. Puheenjohtajak-
si valittiin kansanedustaja Lulu 
Ranne Hämeenlinnasta, 1. vara-
puheenjohtajaksi Pia Kuparinen 
Forssasta, 2. varapuheenjohta-
jaksi Sini Pajukangas Janakka-
lasta sekä sihteeriksi ja talou-
denhoitajaksi Marjut Lehtinen 
Hämeenlinnasta. Hallituksen 
muut jäsenet ovat Aila Aaltonen 
Hämeenlinnasta, Tea Jaakkola 
Forssasta, Elise Lehtinen Janak-
kalasta, Pirjo Mettala Hämeen-
linnasta, Kirsi Mäkilaine Lopelta, 
Nina Onnela Riihimäeltä ja Mar-
jaana Sallinen Hausjärveltä. Va-
linnat olivat yksimielisiä.

KOTKA
Kotkan Perussuomalaiset pitivät 
lakisääteisen syyskokouksensa 
17.10. Kotkan kaupungintalol-
la. Puheenjohtajana jatkaa yk-
simielisesti Arttu-Petteri Klami. 
Kotkan Perussuomalaisten halli-
tukseen valittiin Samuli Sibakoff, 
Jani Paananen, Ari-Pekka Klami, 
Heljä Halinen, Kimmo Viitanen 
ja Soile Suursoho. Toiminnantar-
kastajaksi valittiin Mikko Lehko-
nen. Piiriedustajiksi valittiin Olli 
Kekkonen, Kimmo Viitanen, Ari-
Pekka Klami, Maritta Tinkanen, 
Arttu-Petteri Klami, Ari Uusitalo, 
Samuli Sibakoff, Soile Suursoho, 
Pirjo Vanha-Aho ja Vesa Häkki-
nen. Lisäksi kokouksessa puhut-
tiin Kotkan Perussuomalaisten 
jäsenmäärästä ja sen kehityk-

sestä. Jäsenmäärä on lähtenyt 
räjähtävään kasvuun ja parin 
vuoden aikana reilusti yli tup-
laantunut.

KYMI
Perussuomalaisten Kymen pii-
ri piti sääntömääräisen syysko-
kouksensa 30.10.2021 Parikka-
lassa. Piirin puheenjohtajana 
jatkaa vuonna 2022 Kai Karhu-
korpi Lappeenrannasta. Uuden 
piirihallituksen varsinaisiksi jä-
seniksi valittiin Haminasta Pe-
ter Muurman ja Antti Pakkanen, 
Imatralta Joni Salmi ja Sami Ros-
si, Kotkasta Arttu-Petteri Klami, 
Soile Suursoho ja Vesa Häkkinen, 
Kouvolasta Ukko Bamberg, Riit-
ta Schneider ja Joni Mörk, Lap-
peenrannasta Sami Behm, Timo 
Laitinen ja Markku Papinniemi, 
Lemiltä Juha Koivisto, Luumäel-
tä Juha Rantakaulio, Parikkalas-
ta Timo Saarinen, Pyhtäältä Tom 
Ögård, Rautjärveltä Päivi Sive-
nius, Savitaipaleelta Maija Sai-
malahti ja Seppo Myyrä sekä Vi-
rolahdelta Anja Kivelä.

LAIHIA
Laihian Perussuomalaiset valit-
sivat syyskokouksessaan yhdis-
tyksen puheenjohtajaksi myös 
ensi vuodeksi Piia Riikin. Hänen 
lisäkseen yhdistyksen hallituk-
seen valittiin Tero Frondelius, 
Timo Riiki, Joni Leppilahti, Kurth 
Silorinne, Esa Kannelmaa, Jukka 
Jänisoja ja Pentti Kananoja. Pe-
russuomalaisten Etelä-Pohjan-
maan piirihallituksessa Laihi-
aa edustaa myös ensi vuonna 
puheenjohtaja Piia Riiki. Laihi-
an yhdistyksen syyskokoukses-
sa olivat paikalla kertomassa 
aluevaaliasioista kansanedusta-
ja Jukka Mäkynen ja piirin vaa-
lipäällikkö/tiedottaja Juha Ran-
tala.

MUSTASAARI
Micael Westerholm valittiin yk-
simielisesti Mustasaaren Perus-
suomalaisten syyskokouksessa 
jatkamaan myös ensi vuon-
na yhdistyksen puheenjohta-

HENKILÖVALINTOJA
jan tehtävissä. Hänen lisäkseen 
yhdistyksen hallitukseen valit-
tiin Jussi Lammi, Kimmo Sunde-
lin ja Matti Hakala. Perussuoma-
laisten Etelä-Pohjanmaan piirin 
hallituksessa Mustasaarta edus-
taa ensi vuonna puheenjoh-
taja Westerholm. Mustasaaren 
Perussuomalaisten syyskokouk-
sessa kansanedustaja Jukka Mä-
kynen kertoi eduskunnan kuu-
lumisista ja piirin vaalipäällikkö 
Juha Rantalan aiheena olivat 
aluevaalit.

OULU
Janne Koskela on valittu yksi-
mielisesti Oulun Perussuoma-
laiset ry:n hallituksen puheen-
johtajaksi vuodelle 2022. Oulun 
Perussuomalaiset kokoontui-
vat sääntömääräiseen kevät- ja 
syyskokoukseensa 30.10.2021 
Oulun Aleksinkulmaan. Nykyi-
nen puheenjohtaja Lare Inka-
la on aiemmin ilmoittanut, ettei 
ole enää käytettävissä puheen-
johtajan tehtävään. Kokousvä-
ki valitsi hallitukseen seuraa-
vat henkilöt tulevalle vuodelle 
2022: Lare Inkala, Matti Rin-
nekangas, Pekka Ylönen, Juk-
ka Huotari, Teuvo Appel, Tanja 
Paakkola, Ville Kestilä, Mia Pel-
konen, Harri Pekkala ja Anna 
Koskela. Tuleva hallitus lupaa 
kuunnella ja toimia oululaisten 
parhaaksi. Oulun Perussuoma-
laisten aluevaaliehdokkaiden 
hankinta on hyvässä vauhdissa, 
ja vaaleihin valmistautuminen 
on aloitettu.

VAASA
Vaasan Perussuomalaiset ry teki 
henkilövalintoja syyskokouk-
sessaan vuodelle 2022. Yhdis-
tyksen puheenjohtajana jatkaa 
yksimielisesti Juha Rantala. Hal-
litukseen valittiin Kimmo Köyk-
kä, Tero Sulkakoski, Kirsi Kaup-
pi, Kari Laine, Tero Koski, Päivi 
Karppi ja Risto Helin. Perussuo-
malaisten Etelä-Pohjanmaan 
piirissä Vaasan yhdistystä edus-
taa ensi vuonna kansanedustaja 
Jukka Mäkynen.

na 3.12. klo 18 Hotelli Scandic 
Tampereella, Hämeenpuisto 47, 
Tampere. Käsitellään sääntömää-
räiset asiat. Kokouksen koolle-
kutsujana hallitus. Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa!

PUKKILA
Pukkilan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään lauantaina 4.12. klo 15 
kunnantalolla, Hallitustie 2, Puk-
kila. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsuja-
na hallitus. Tervetuloa!

HELSINKI
Perussuomalaisten Helsingin val-
tuustoryhmä ja piiri telttailevat 
Hakaniemen Joulumarkkinoil-
la sunnuntaina 5.12. klo 10–15. 
Tule tapaamaan perussuoma-
laisia poliitikkoja. Tervetuloa tel-
talle!

JOENSUU
Tervetuloa Areenan joulumark-
kinoille PS-teltalle lauantaina 
11.12. – sunnuntaina 12.12.2021. 
Joensuun Areenan joulumark-
kinoilla mukana paikallisia val-
tuutettuja, perussuomalaisia 
aluevaaliehdokkaita ympäri Poh-
jois-Karjalaa sekä muita PS-ak-
tiiveja. Tervetuloa perusteltalle 
juttelemaan ajankohtaisista asi-
oista.

LAPINJÄRVI
Perussuomalaiset Lapinjärven 
Salen edessä lauantaina 11.12. 
klo 11–13. Tavattavissa Itä-Uu-
denmaan aluevaaliehdokkai-
ta sekä paikallisia toimijoita. Ter-
vetuloa!

MYNÄMÄKI
Vakka-Suomen Perussuomalais-
ten perinteeksi muodostunut 
jouluinen telttatapahtuma My-
nämäen torilla lauantaina 11.12. 
klo 11–14. Kiitämme kuluneesta 
vuodesta. Tarjolla pikkupurtavaa 
ja mukavaa seuraa. Tervetuloa 
tapaamaan tuttuja ja juttele-
maan. Paikalla kuntien valtuu-
tettuja, aktiiveja ja aluevaalieh-
dokkaita.

ESPOO
Espoon Perussuomalaisten alue-
vaalitapahtuma Espoossa lauan-
taina 18.12. Tule Pikkulaivan os-
toskeskukseen Espoonlahteen 
tapaamaan aluevaaliehdokkaita 
klo 10–18.

MYRSKYLÄ
Askola-Myrskylä Perussuomalai-
set ry:n toritapahtuma Myrsky-
lässä lauantaina 18.12. klo 11–13 
Myrskylän torilla (Salen vieres-
sä). Tervetuloa kahville ja mak-
karalle.

VANTAA
Vantaan Perussuomalaisten 
syyskokous pidetään sunnuntai-
na 19.12. klo 13.30 Korson asu-
kastilassa, Korsontie 2. Tervetu-
loa!

POHJOIS-POHJANMAA
Perussuomalaisten Pohjois-Poh-
janmaan piiri ry:n sääntömää-
räisen syyskokouksen jatkoko-

kous pidetään lauantaina 27.11. 
klo 11 Liminganlahden Luon-
tokeskuksessa, Rantakurvi 6, Li-
minka. Käsitellään seuraavat 
sääntömääräiset syyskokousasia-
kohdat: 6§) piirihallituksen pu-
heenjohtajan valinta seuraavaksi 
kalenterivuodeksi, 7§) päätetään 
piirihallituksen muiden jäsenten 
(6–40) lukumäärästä seuraavak-
si kalenterivuodeksi, 8§) valitaan 
piirihallituksen muut varsinaiset 
jäsenet ja heille henkilökohtai-
set varajäsenet seuraavaksi ka-
lenterivuodeksi sekä 11§) vah-
vistetaan jäsenmaksun suuruus 
seuraavaksi kalenterivuodeksi. 
Kokouksen koollekutsujana pii-
rihallitus. Jäsenmaksujen on ol-
tava kokousedustajilla kunnossa 
kokouspäivään mennessä.

POHJOIS-SAVO
Perussuomalaisten Pohjois-Sa-
von piiri ry:n sääntömääräinen 
syyskokous pidetään sunnun-
taina 28.11. klo 13 Lapinlahden 
lukion Lapinlahti-salissa, Kivis-
töntie 2, Lapinlahti. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouk-
sen koollekutsujana piirihallitus. 
Ennen kokousta on ruokailu klo 
12–13. Tervetuloa!

HÄME
Perussuomalaisten Hämeen pii-
ri ry:n sääntömääräinen syysko-
kous pidetään lauantaina 4.12. 
klo 15 Lahdessa Hotelli Scandic 
Lahti Cityssä, Kauppakatu 10. Kä-
sitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana piiri-
hallitus. Ilmoittautuminen alka-
en klo 14. Jäsenkortti mukaan. 
Tervetuloa.

SATAKUNTA
Perussuomalaisten Satakun-
nan piiri ry:n sääntömääräinen 
syyskokous pidetään lauantaina 
4.12. klo 14 Satalinnassa, Satalin-
nantie 77, Harjavalta. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouk-
sen koollekutsujana hallitus. Ter-
vetuloa!

PIRKANMAA
Perussuomalaisten Pirkanmaan 
piiri ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään lauantaina 
11.12. klo 15 Näsijärven Purjeh-
dusseuralla, Jänissaarenkatu 
14, Tampere. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat sekä valitaan 
uudelleen piirin tilintarkastaja 
vuodelle 2021. Kokouksen kool-
lekutsujana piirihallitus. Terve-
tuloa!

ETELÄ-POHJANMAA
Perussuomalaisten Etelä-Poh-
janmaan piiri ry:n sääntömääräi-
nen syyskokous pidetään sun-
nuntaina 12.12. klo 12 Härmän 
Kuntokeskuksen auditoriossa 
Kauhavalla, Vaasantie 22, Ylihär-
mä. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat ja valitaan piirille tilintar-
kastaja vuodelle 2021. Kokouk-
sen koollekutsujana piirihallitus. 
Kahvitarjoilu klo 11 alkaen. Ter-
vetuloa!

Kokousilmoitukset
lähetetään osoitteella:
tapahtumat@
perussuomalaiset.fi

PS PIIRIT

Juha Turkialle Lappeenrannan 
Seudun Perussuomalaisten 
pöytästandaari
LAPPEENRANNAN Seudun 
Perussuomalaiset ry:n sääntö-
määräinen syyskokous pidettiin 
2.10.2021 Marjolassa. Kokouksen 
yhteydessä luovutettiin myös 
yhdistyksen standaari numero 5 
Juha Turkialle.

Yhdistyksen puheenjohtajana 
jatkaa Kai Karhukorpi. Hallituk-
sen varsinaisiksi jäseniksi valittiin 
Tarja Saareks, Teemu Liukkonen, 
Jesse Suomalainen, Sami Behm, 
Ari Salin, Vesa Riihelä, Saana Kok-
ko, Markku Papinniemi, Hannes 
Ruokokoski ja Pekka Kurvi.

Kymen piirin varsinaisiksi koko-
usedustajiksi valittiin Kai Karhu-
korpi, Tarja Saareks, Vesa Riihelä, 
Pekka Kurvi, Teemu Liukkonen, 
Sami Behm, Hannes Ruokokoski, 
Timo Laitinen, Markku Papinnie-
mi ja Kalle Saarela.

Lappeenrannan Seudun 
Perussuomalaiset

Lappeenrannan Seudun Perus-
suomalaisten pöytästandaari nu-
mero 5 luovutettiin yhdistyksen 
syyskokouksessa Juha Turkialle.
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Hävittäjähankinta on puolustus- ja 
ulkopolitiikan linjanveto
SUOMEN hallitus tekee lähikuu-
kausina lopullisen päätöksen 
Hornetien korvaushankinnasta. 
Tällä hankinnalla tullaan myös 
ratkaisemaan se, millaista puo-
lustusyhteistyötä ja minkä ta-
hojen kanssa Suomi jatkossa te-
kee ja kehittää.

Jos uusien hävittäjien hankin-
tapäätös kohdistuu Yhdysval-
toihin, johtaa se automaatti-
sesti syvenevään yhteistyöhön 
Yhdysvaltojen johtaman liit-
touman kanssa ja mahdollisesti 
myös Nato-jäsenyyteen. Tämän 
seurauksena nähtäisiin entistä 
enemmän tämän liittouman so-
taharjoituksia Suomen maape-

rällä ja mahdollisesti myös Na-
to-tukikohtia. 

Kaupantekijäisinä tulisi lisään-
tynyt jännitys itärajallemme. 
Suomessa on myös tahoja, jot-
ka näkevät tällaisen kehityksen 
hyvänäkin. Minusta se on vä-
hemmän viisasta ja jopa uhka-
rohkeata ajattelua.

Toinen vakava vaihtoehto 
on suunnata uusien hävittäji-
en hankinta lähinaapuriimme 
Ruotsiin. Ruotsalaiset Jas Gri-
penit täyttävät aivan varmas-
ti kaikki ne kriteerit, joita Suomi 
uusilta hävittäjiltä edellyttää. 
Samalla tämä hankinta lujittai-
si Suomen ja Ruotsin välistä ke-

hittyvää puolustusyhteistyötä. 
Taloudellisesti ajateltuna ruot-
salainen hävittäjä olisi myös 
edullinen – niiden huolto oli-
si lähellä, jolloin Suomen ei tar-
vitsisi tehdä suuria satsauksia. 
Lennettäisiin vain Pohjanlah-
den yli huoltoon Ruotsiin.

Myös ulkopoliittisesti Jas Gri-
pen -hankinta olisi hyvä – Mos-
kovan ei tarvitsisi pelätä, että 
myös Suomen maaperällä heillä 
ovat vastassa Naton panssarit, 
ja Putin porukoineen voisi nuk-
kua yönsä rauhassa.

Pentti Kettunen
ex-kansanedustaja (ps.), Kajaani

Yhteisvelka vastauksena 
vastuuttomalle taloudenpidolle

Mikä Pariisin sopimus, 
Maria Ohisalo?

EU:n perussopimuksen mukaan 
jäsenmaan julkinen velka saa 
olla enintään 60 % ja alijäämä 3 
% bruttokansantuotteesta. Yksi-
kään Välimeren maa ei ole sovit-
tuja velkakriteerejä noudattanut 
vuosikausiin ennen koronaa-
kaan. Mm. Ranskan velka-/bkt-
suhde on ollut alle 60 % viimeksi 
vuonna 2001. EU:ssa asiat on tie-
dostettu, mutta niistä ei ole vä-
litetty.

Viime vuoden lopussa velka-
suhde oli Kreikka 205,6 %, Ita-
lia 155,8 %, Portugali 133,6 %, 
Espanja 120 %, Kypros 118,2 %, 
Ranska 115,7 % ja Suomi 69,2 %, 
euroon kuulumattomilla Tanskal-
la 42,2 % ja Ruotsilla 39,9 % (Uusi 
Suomi 7.9.). Paluu 60 % velka-
sääntöön ei ole enää realistista.

Ranska on asettanut budjet-
tikuriin paluun ehdoksi yhteis-
velan. Saksassa Martin Schulz 
tunnetaan vahvana EU:n liitto-
valtiokehityksen puolestapuhu-
jana.

Italian pääministerin Ma-
rio Draghin hallituksen ohjel-
maan on jopa linjattu yhdeksi 
prioriteetiksi euroalueen yhtei-
sen budjetin edistäminen. EKP:n 
keskuspankkiiri Fabio Panet-
ta on arvioinut, että 750 miljar-

din elvytysväline on itse asiassa 
vain prototyyppi tuleville. Banca 
d´Italian pääjohtaja Ignazio Vis-
co sanoo pitävänsä näitä toimia 
välttämättöminä euroalueen tu-
levaisuudelle. (Uusi Suomi 2.6.) 
Itse asiassa euron pelastamisek-
si juurikin näin. Euroon liittymi-
nen oli Suomelta virhe, muut 
Pohjoismaat olivat kaukaa vii-
saampia.

Suomen EU-vastuut ovat jo 
51,1 miljardia euroa (Iltaleh-
ti 14.9.). Pieni 5,5 miljoonan ras-
kaasti verotettu Suomen kansa 
avustaa väkirikkaita Ranskan 67-, 
Italian 61-, Espanjan 47- ja Krei-
kan 11-miljoonaisia kansoja. Ai-
noa tosiasia on se, että Suomi 
on aina nettomaksaja. Kerrottiin, 
että EU:hun liityttiin lähinnä tur-
vallisuussyistä. Tätäkö kaikkea se 
vaatii? Huonosti käy.

EU:n perussopimuksen artik-
la 125 toteaa: ”Jäsenvaltio ei ole 
vastuussa eikä ota vastatakseen 
muiden jäsenvaltioiden veloista.” 
Taloudellinen itsenäisyys on tär-
kein itsenäisen valtion edellytys. 
Vai olemmeko valmiita ”Euroo-
pan Yhdysvaltoihin”?

Airi Pulkkinen
Kuopio

VIIME lauantain Ykkösaamus-
sa ministeri Maria Ohisalo viittasi 
Pariisin sopimukseen. Myös ym-
päristöministeri Krista Mikkonen 
on usein viitannut tähän sopi-
mukseen. Näin on päivänpolitiik-
ka jättänyt taakseen todellisuu-
den ja lähtee sen sijaan liikkeelle 
faabeleista ja saduista, joissa mi-
tään merkitsemätön ”Pariisin so-
pimus” käsitellään todellisuute-
na. Kun kaikki olemattomat asiat 
kuoritaan sopimuksesta pois, 
jäävät jäljelle vain jäsenmaiden 
lupaukset auttaa toisiaan ja tava-
ta vuosittain ikuisesti.

Pariisin ilmastokokouksessa 
(COP21) vuonna 2015 annettiin 
mielikuvituksellisia poliittisia lu-
pauksia hiilidioksidipäästöjen 
vähentämiseksi ja ennen kaikkea 
keskusteltiin siitä, miten teolli-
suusmaiden tulisi korvata hävyt-
tömän korkea elintasonsa, joka 
on sadan vuoden aikana saavu-
tettu ja sisältää ”ilmastovelan” 
kehitysmaille. Tämä velka on nyt 
kasvanut sadaksi miljardiksi (!) 
dollariksi vuodessa.

Konferenssin ydinkysymyksiä 

olivat ”ketkä maksavat” ja ”ketkä 
saavat rahat”. ”Pariisin sopimus” 
ei ole sitova. Pariisin ilmastoko-
kouksen alla Kiina, Intia ja 11 ke-
hitysmaata julistivat, että niillä 
on tarkoitus itse määrätä, mis-
sä tahdissa ne harkitsevat fos-
siilisten polttoaineiden käytön 
vähentämistä. Intia, Kiina ja ke-
hitysmaat oivalsivat, että ilman 
fossiilisilla polttoaineilla tuotet-
tua halpaa energiaa olisi mahdo-
tonta saavuttaa kohtuullista ta-
loudellista tasoa.

Pariisin kokoukseen osallistu-
vista maista 23 on lupautunut 
maksamaan Green Climate Fund 
-ilmastorahastolle. Nämä maat 
ovat demokratioita. Noin 120 
YK:n jäsenmaista ovat autoritää-
risiä tai diktatuureja. Kaikilla on 
yksi ääni, joten diktatuureilla on 
kirkas enemmistö. Siksi ilmasto-
kokoukset ovat kaoottisia finans-
siralleja, joissa kiistellään siitä, 
kuinka paljon kukin saa luvatuis-
ta sadasta miljardista dollarista.

Bengt Karlsson
eläkeläinen, Helsinki

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

PS VA PA A   S A NA
KUVAT LEHTIKUVA toimitus@perussuomalaiset.fi

Eikö EU:n energiakuri koskekaan EU:n lasipalatseja? 
EU tuputtaa meille valtavaa 
määrää energiaan liittyviä oh-
jeita, mutta EU toimii itse epä-
ekotehokkaasti. Suomalainen 
veronmaksaja maksaa osaltaan 
valtavien, jopa tyhjien ”palat-
sien” ylläpitoa. Tästä puhutaan 
mielestäni liian vähän.

Suunnattomia summia ve-
ronmaksajien rahoja kuluu, 
kun EU-parlamentti siirrettään 
Belgian Brysselistä noin ker-
ran kuukaudessa vähäksi aikaa 
Ranskan Strasbourgiin. Turhia 
kiinteistö- ja byrokratiakuluja 
voitaisiin välttää, jos kokoukset 
olisivat samassa paikassa. Toi-
nen rakennus on kuitenkin aina 
tyhjillään. 

Kun EU jakaa yhä kovenevia 
ohjeita Suomen kiinteistöjen 
kohtaloista, niin tulisi ottaa kä-
sittelyyn myös EU:n byrokrati-

an palatsirakennusten epäedul-
lisuus.

Europarlamentin muuttaes-
sa Belgiasta Ranskaan siirre-
tään rekkalasteittain paperia ja 
muita byrokratiatarvikkeita ko-
konaan toiseen maahan ko-
kouksia varten. Ranskan Stras-
bourgissa kokoontuu Euroopan 
parlamentti isossa lasipalatsissa 
muutamana päivänä kerrallaan 
noin kerran kuukaudessa.

Ihmisoikeusjärjestö Euroo-
pan neuvosto kokoontuu myös 
Strasbourgissa EU-parlamentin 
vieressä olevassa valtavan suu-
ressa rakennuksessa noin neljä 
kertaa vuodessa. Periaatteessa 
myös nämä kahden eri toimie-
limen kokoukset olisivat järjes-
tettävissä samassa rakennuk-
sessa, koska ne ovat kuitenkin 
aina eri aikaan.

Lopputulema on se, että 
Strasbourgissa on kaksi valta-
vaa rakennuskompleksia tyhjil-
lään lähes 300 päivää vuodessa.

Voi vain ihmetellä sitä, mik-
si tämän EU:n muuttorumban 
kahden valtion välillä annetaan 
jatkua. Byrokratian muuttoku-
lut ovat valtavat, eikä tällainen 
toiminta takuulla ole ilmasto-
ystävällistäkään. Samalla Suo-
mi tekee järeitä ilmastotoimia, 
joilla Suomen kilpailukyky vaa-
rantuu.

Olisi veronmaksajille paljon 
järkevämpää, että toimintoja 
järkeistettäisiin ja yhdistettäi-
siin. Toivon, että Suomi ja muut 
EU-maat yrittävät tosissaan saa-
da järkeistystä asiaan.

Minna Reijonen
kansanedustaja (ps.), Kuopio
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Rahalla vetovoimaa ja muilla keinoilla 
pitovoimaa terveydenhuollon työntekijäpulaan

Ruuasta riittää puhetta

Ihmiskunnan kollektiivinen tyhmyys 
tiivistyy kryptovaluutoissa

TERVEYDENHUOLLOSSA 
työntekijäpula uhkaa toi-
minnan toteuttamista. Rek-
rytointilisät tuovat vetovoi-
maa, mutta sitoutuminen 
vaatii pitovoimaa. Työssä-
jaksaminen, motivoitumi-
nen ja palkitsevuuden ko-
kemus ovat vain osittain 
ratkaistavissa rahalla. Työ-
yhteisön ja yksilön nauttima 
arvostus ja organisaation 
tuki ovat selkänoja onnistu-
neelle työsuoritteelle. Johto 
ponnistelee, lainsäädännön 
ohjaamassa tulospaineises-
sa tilanteessa, haasteellisten 
yhtälöiden äärellä. On tärke-

ää, että terveyspalveluiden 
johtajuudessa ovat käytös-
sä parhaat metodit: luotta-
mus, innostus, oppiminen ja 
arvostus.

Esimiestyöskentelyssä kol-
legiaalinen, arvostava, po-
sitiivisin ottein etenevä 
ohjaava johtaminen on tu-
loksellista. Oikeudenmukai-
suus ja henkilöstön sisäisten 
rakenteiden, voimavaro-
jen ja myös jännitteiden ym-
märtäminen ja myös niiden 
esille ottaminen on arvokas 
ominaisuus.

Henkilökunnan perehdyt-
täminen on ensiarvoisen 

tärkeää. Liian suuren vas-
tuun kantaminen on uudel-
le työntekijälle kuormittavaa 
ja saattaa johtaa jopa am-
matinvaihtoon. Työvuorojen 
suunnittelun tulee olla jous-
tavaa, ja työntekijän toiveita 
pitää kuunnella. Jos työ häi-
ritsee perhe-elämää, se hei-
jastuu työhyvinvoinnin heik-
kenemisenä.

Sairaanhoitaja, TtM 
Vuokko Hämäläinen, Kuopion 
kaupunginvaltuutettu (ps.)
Erikoislääkäri, LT 
Outi Peltola, Kuopion kaupun-
gin varavaltuutettu (ps.)

TURKULAINEN Jaakko Pent-
tinen kysyy Turun Sanomis-
sa (6.11.), että ”milloin Turku 
luopuu lihasta?”. Hän kir-
joittaa: ”Helsingin kaupun-
gin tekemä päätös on esi-
merkillinen osoittaessaan, 
minkälaisilla konkreettisil-
la toimenpiteillä ilmasto- ja 
ympäristöasiat voidaan ot-
taa vastuullisesti huomi-
oon myös julkisella sektoril-
la. Milloin Turun kaupungilta 
voidaan odottaa vastaavaa 
päätöstä luopua lihan tarjoi-
lemisesta kaupungin tilai-
suuksissa?”

Kotimaisen lihatuotan-
non vastustajat ovat saaneet 
palstatilaa useissa muissakin 
lehdissä.

Lehdistössä on liikku-
nut myös esitys haittaveron 
asettamisesta epäterveelli-
selle ruualle. Tätä on perus-
teltu siten, että kroonisesta 
rahapulasta kärsivä hyvin-
vointivaltio tarvitsee uusia 
verotusmalleja. Koska maail-
man paras koulutusjärjestel-
mä ei ole pystynyt valistusta 
hoitamaan, ehdotetaan hait-

OHJATUSSA markkinatalou-
dessa yksilöitä palkitaan yh-
teisen hyvän luomisesta. Ih-
minen voi rikastua luomalla 
uusia työpaikkoja, hyödylli-
siä tuotteita, tarpeellisia pal-
veluita, uraauurtavaa tiedet-
tä, viihdyttävää musiikkia, 
upeaa taidetta tai urhei-
luelämyksiä. Eli win-win-aja-
tus on, että sekä yhteiskunta 
että myös työntekijä saavat 
osansa. Ikävä kyllä kryptova-
luutat hyödyttävät vain lou-
hijaa.

Pankkien ja keskuspankki-
en luoma raha on yhteiskun-
nan talouden perusta. Ra-
han liikkeiden seuranta on 
rikollisuuden torjunnan pe-
rustyökalu. Kryptovaluutto-
jen liikkeitä ei voida seurata. 
Kryptovaluutat ovat täydel-
lisiä rikollisten työkaluja, joi-
den avulla rikolliset voivat 
turvallisesti kotiuttaa saa-

mansa hyödyt. Pahinta kui-
tenkin on, että diktatuurit 
voivat horjuttaa demokraat-
tisia yhteiskuntia kryptova-
luuttojen avulla.

Yhteiskuntaa rahoitetaan 
erilaisten verojen, maksu-
jen ja lainarahan avulla. Käy-
tännössä lainaraha tarkoit-
taa setelirahoitusta, koska 
EU:ssa keskuspankki ostaa 
arvottomia valtioiden velka-
kirjoja täyteen hintaan pan-
keilta, jotka ovat luoneet 
rahat tyhjästä. Talouten-
sa huonosti hoitaneet EU-
maat hyötyvät eniten täs-
tä setelirahoituksesta, koska 
ne saavat taloutensa pyörit-
tämiseen rahaa, jota ei käy-
tännössä tarvitse maksaa ta-
kaisin.

Kryptovaluutat luovat 
markkinoille hallitsematto-
masti vielä lisää rahaa, joka 
kiihdyttää inflaatiota samoin 

kuin johdannaiset ja bon-
dit tekevät. Tämä ei hyödy-
tä yhteiskuntaa mitenkään, 
mutta se kasvattaa korko-
jen nousun, hyperinflaation 
ja markkinoiden romahduk-
sen riskiä.

Väärän rahan painajat saa-
vat ankarat rangaistukset, 
jopa kopiokoneella tehdyt 
50 euron setelit voivat joh-
taa vankilarangaistukseen. 
Sen sijaan bitcoinin louhi-
jat ja keinottelijat ovat suu-
ria julkkiksia ja esimerkki-
kansalaisia.

Näyttää siltä, että Albert 
Einstein oli taas oikeassa to-
detessaan: ”Kaksi asiaa ovat 
äärettömiä: universumi ja ih-
misen tyhmyys. Universu-
mista en ole kuitenkaan täy-
sin varma.”

Antti Roine
Ulvila

Suomi on nyt pahemmassa 
vaarassa kuin vuosina 1939–1944
VALTION verohallinnossa ja 
punavihreän hallinnon sisällä 
hiotaan veitsiä.

Inhimillisen kekseliäisyyden 
rajoja on rikottu ja nyt haaveil-
laan vaalien jälkeisestä mullis-
tuksesta, joka tuhoaisi suomalai-
sen maaseudun raivokkaammin 
kuin toveri Stalinin suunnittele-
ma kolhoosilaitos.

Himoverotuksen ajojahtia on 
kuitenkin vielä hillittävä hetki. 
On käytävä läpi aluevaalit. Ih-
miset saattaisivat pelästyä puna-
vihreitä vallankumoussuunni-
telmia. On siksi hillittävä omia ja 
maattava hiljaa passipaikalla.

Jahtitorvi raikuu kuitenkin 
pian. Vaalien jälkeen on tarkoi-
tus ottaa tavallista maaseudulla 
eläjää kurkusta kiinni ja pakot-
taa hänet maksamaan suolainen 
lasku.

Maaseudun ihminen 
elää väärin

Miksi toveri Sanna Marinin 
hallitus tekee näitä kauhusuun-
nitelmia?

Siksi, että punavihreän halli-
tuksen mielestä syrjäseutujen 
ihminen elää väärin. Hänellä on 
halpa auto, öljylämmitys ja en-
nen kaikkea – hänellä on oma-
kotitalo. Tällainen ihminen on 
ideologisesti vihollinen: hän ei 
äänestä vihreitä eikä demareita. 
Eikä pian keskustaakaan.

Suunnitelmat kaiken muutta-
miseksi ovat kuitenkin pitkällä. 
Hallituksen avustajapataljoonat 
ovat huhujen mukaan kaavai-
lemassa jo vaalien jälkeistä ns. 
omakotitaloihin kohdennettua 
päästöveroa. Tarkoitus on pakot-
taa omassa kodissa asuva ns. vi-
herremonttiin, jossa asunnon 
omistaja pakotetaan maksamaan 
20 000–60 000 euron summa 
siitä, että pääsee asumaan omas-
sa talossaan.

Päästövero tulee kohdentu-
maan sen jälkeen ns. saastuttaja-
ryppäisiin, ts. omiin autoihin ja 
saunoihin, joiden päästöt estävät 
Suomen loistavan hiilivapaan tu-
levaisuuden.

Suomalainen elämän-
muoto vaarassa 

Maaseudun ihmisten autot 
ovat uhka tälle tulevaisuudel-
le. Hallitus aikoo siksi tyrkyttää 
aluksi sadan tonnin Tesloja syr-
jäseutujen vähäväkisille. Tämä 
tapahtuu samaan aikaan kun 
maaseudulle rakennetaan isolla 
rahalla sähköautojen ja biokaa-
sun lataus- ja jakeluinfraa.

Hirveintä näissä suunnitel-
missa on se, että suomalaisten 
maanviljelijöiden pellot ovat it-
sessään ympäristörikoksia. Al-
kutuotantoa pitää alkaa ruveta 
verottamaan vaalien jälkeen oi-
kein tosissaan. Päämääräksi on 
asetettu kuiviin verotettu maan-
viljelijä. Suomalainen talonpoika 
on ekologinen ja ympäristöystä-
vällinen vasta sen jälkeen, kun 
hänellä ei ole rahaa.

Kuten mainitsin, punavihrei-
den ideologian mukaan ruuan 
alkutuotanto on itsessään ym-
päristörikos. Pellot on siksi met-
sitettävä, muutettava suoksi tai 
muuten vain unohdettava kyl-
vää.

Punavihreä hallitus liikkuukin 
siksi varsin samantyyppisissä aa-
toksissa suomalaisten itsenäis-
ten viljelijöiden suhteen kuin 
aikoinaan Stalin vuosina 1939–
1944 suomalaisten suhteen.

Vero, vero, vero, vero 
ja uusi vero

Punavihreiden suunnitelmien 
mukaan maanviljelyksessä käy-
tettävät polttoöljyt pitää laittaa 
verolle ja maatalouden energia-
veropalautus fossiilisilta poltto-
aineilta on lopetettava. Elämän 
vaikeuttamiseksi uusiutuvien 
polttoaineiden sekoitevelvoitet-
ta oltaisiin nostamassa työkonei-
den polttoaineille.

Näissä perversseissä suunnitel-
missa ihmisille olisi tuotettava 
vain ilmastoystävällisiä rehuja 
ja ituja syötäväksi. On tieten-
kin selvää, että näissä suunni-
telmissa lihantuotanto tai kar-
jatalous ovat väärin ja ihmisten 
lihansyöntitaipumukset on nyt 
muutettava nopeasti. Helsinki 
on tässä kehityksessä etunenäs-
sä! Ainoastaan vihreiden eliitti 
ja Ruotsin kuningas saavat syödä 
lihaa, jos haluavat.

Ainespuun energiakäytölle ha-
luttaisiin niin ikään vero, ja lo-
pulta saunan käyttö tulisi mak-
sulliseksi, ts. mökeillä voisi 
lämmittää saunaa vain erityi-
sellä verolla. Miten kyseinen 
vero sitten perittäisiin, on arvoi-
tus – ehkä valtio palkkaisi nuo-
ria elokapinallisia kiertelemään 
järviseuduilla haistelemassa 
lämmitettäviä saunoja?

Lopuksi punavihreä hallitus 
kaavailee jätteenpoltolle veroa ja 
jäteveron nostoa. Lisäksi halu-
taan luoda markkinat kierrätys-
muoville ja kaikelle pahalle.

Kaiken himoverottamisen tu-
loksena olisi tyhjä ja autio maa-
seutu.

ARTO LUUKKANEN
PERUSSUOMALAISTEN 
PUOLUESIHTEERI 

■  KOLUMNI

taveron asettamista roska-
ruualle ja sokerille, samaan 
tapaan kuin alkoholille ja tu-
pakalle on jo tehty.

Jatkuvasti puhutaan myös 
roskaruuasta. Tällä tarkoite-
taan lähinnä ravintosisällöl-
tään epäterveelliseksi luo-
kiteltavaa ruokaa, jossa on 
usein päivittäisiin saantisuo-
situksiin nähden liikaa tai lii-
an vähän jotain ainesosaa. 
Mitään ruokaa ei saisi kos-
kaan sanoa roskaruuaksi. 
Maailmassa on tälläkin het-
kellä satoja miljoonia ihmi-
siä, joilla ei ole edes ”roska-
ruokaa”.

Ruokahävikki muodostuu 
alun perin syömäkelpoisesta 

ruuasta, joka syystä tai toi-
sesta johtuen päätyy syö-
mättä roskiini. Näin käy vali-
tettavasti tällä hetkellä noin 
30 %:lle kaikesta maailmassa 
tuotetusta ruuasta. Reilu vii-
dennes kulutuksemme aihe-
uttamista ilmastopäästöis-
tä syntyy pelkästään ruuan 
tuotannosta. Suomessa syö-
mäkelpoisesta ruuasta hei-
tetään roskiin 10–15 %, joka 
tarkoittaa vuosittain yli 400 
miljoonaa kiloa. Eniten ruo-
kahävikkiä syntyy kotitalo-
uksissa.

Hävikin pienentämien olisi 
todellinen ilmastoteko.

Yrjö Saraste, Helsinki
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Yliturvallisesti

Suomi on identiteetti

Meillä ei ole rahaa maailman 
kunnianhimoisimpaan ilmastopolitiikkaan

SUOMESSA on viime vuosi-
na noussut uudenlainen työ-
turvallisuuden ylikorostami-
nen muotiin. Näyttää siltä, että 
suuryrityksissä on lukuisa jouk-
ko henkilöitä, joilla ei ole muu-
ta työtä kuin keksiä yhä uusia ja 
uusia keinoja tuoda työturval-
lisuutta ja tapaturmien välttä-
mistä esiin.

Byrokratian oppikappaleen 
mukaan byrokratian ainoa tar-
koitus on luoda lisää byrokrati-
aa ja byrokraatteja. Ainakin työ-
turvallisuuden kohdalla asiassa 
on onnistuttu, jopa yli 100-pro-
senttisesti. Eihän kukaan toi-
vo työtapaturmaa kenellekään, 
mutta suuryrityksissä näyttää 
nykyisin olevan aivan oma am-
mattikunta, jonka ainoa työ on 
keksiä uusia tietokoneohjelmia 
työn tekemiseksi riskittömästi, 
lappusia läheltä piti -tilanteiden 
arvioimiseksi ynnä muita vas-
taavia menetelmiä työntekijöi-
den raskauttamiseksi.

Ilmeisesti nykyiset lainlaatijat 
eivät ole koskaan tehneet käy-
tännön töitä, joten heidän kä-
sityksensä työntekijöiden am-
mattitaidosta ja kyvystä toimia 
turvallisesti on hämärtynyt. 
Seurauksena on saatu lukema-
ton valikoima sääntöjä, ohjeita, 

lakeja, lappuja, lippusia ja ohjel-
mia, joita tekemällä nämä kir-
janoppineet, osaamattomat, 
työllistävät itsensä.

Toki työturvallisuus on tärkeä 
asia, mutta sen vastapainona 
on aika, joka menee noiden pa-
kollisten lippusien ja ohjelmien 
tekemiseen. Myös nuo ”työtur-
vallisuusbyrokraatit” ovat rasite 
yrityksen kannattavuudelle.

Vanha tekijä tuntee työnsä, 
sen vaarat ja riskit, ja osaa toi-
mia turvallisesti. Tietty mää-
rä turvallisuuskoulutusta, pe-
rehdyttämistä ja opastusta on 
paikallaan, varsinkin uusien 
työntekijöiden kohdalla. Tällä 
hetkellä vain näyttää siltä, että 
nuo turvallisuuslipukkeet ovat 
tärkeämpiä kuin työ ja sen te-
keminen.

Niinpä ei tarvitse ihmetel-
lä, miksi Suomen teollisuudel-
la tai rakennusalalla sen enem-
pää kuin muillakaan tekemistä 
vaativilla sektoreilla ei mene hy-
vin. Vain byrokratia kukoistaa. 
Ja sehän ei tuota muuta kuin 
harmaita hiuksia ja lisää byro-
kratiaa.

 
Arvo Latomaa
Raahe

KALEVALASSA on työtä, mutta 
työ ja tekijät eivät aina kohtaa.

Arvostettu turkulainen maa-
hanmuuttajavaikuttaja tiesi ko-
kemuksesta, että 1) on osatta-
va paikallista kieltä ja 2) tuloa 
tuottavan työn tulee olla teki-
jälleen kannustavaa. Jos sosiaa-
liset tuet ovat antoisampia kuin 
työnteko, niin pieleen menee. 
Ja on jo mennytkin.

Kotouttamisessa surkeat kie-
litoimet johtavat surkeaan lop-
putulokseen. Mielekäs ja kunni-
allinen työ on osa identiteettiä 
sekä kotouttamista. Jokainen 
arvostaa turvallisuutta sekä 
mahdollisuutta tehdä tuotta-
vaa työtä.

Demokratian vaarallisin vi-
hollinen on työttömyys. Se 
on pahempaa kuin sota. Maa-
hanmuuttajat eivät ilman työ-
paikkoja pysty aloittamaan uut-

ta elämää. Varsinkaan, jos he 
eivät puhu suomea. 

Sitä vaan me perussuomalai-
set emme ymmärrä, miksi moni 
jättää opettelematta suomen 
kielen. Tapasin kuntosalilla Afri-
kasta tulleen ”adoniksen”. Hän 
kertoi asuneensa Turussa liki 
kymmenen vuotta, mutta suo-
mea tai ruotsia hän ei osannut. 
Syy oli, että ”languagella” pär-
jää!

Kielen opettelussa on kyse 
identiteetistä. Paikallinen kie-
li on opeteltava, jos haluaa 
olla mukana pelissä. On olta-
va valmis tekemään duunia sen 
eteen, että hyväksytään joukku-
eeseen. Se on maahanmuutta-
jien jäsenmaksu. Suomen passi 
ei ole ”mikä-tahansa-roobuska.”

Se, että täällä on hyvä elää, on 
menneitten sukupolviemme 
työn ja puurtamisen ansiota. 

Me perussuomalaiset vaalim-
me ja arvostamme noita arvo-
ja. Vaadimme sitä tänne tule-
viltakin.

Perussuomalaiset ovat teh-
neet aloitteen avustustoimi-
kunnalle bonuksen myöntämi-
seksi niille yhdistyksille, jotka 
edistävät kielellistä kotoutta-
mista. Tiedämme, että työ, ur-
heilu, yhteiset harrastuspiirit 
sekä varusmiespalvelus ovat 
parhaita ”kieliyliopistoja”.

Myös kuristavia kielitaitovaa-
timuksia tulisi osaavasti höllen-
tää. Kaukomaista ei ole helppoa 
suostutella veronmaksajia, jos 
astianpesijäksikään ei pääse il-
man paikallista kielitaitoa.

Mikael Miikkola 
Turun valtuuston 
varapuheenjohtaja (ps.)

SUURIN osa kasvihuonekaa-
suista tulee luonnosta. Ihmis-
kunnan osuus kasvihuone-
kaasuista on noin 4 %. Tärkein 
kasvihuonekaasu on vesihöy-
ry, ei hiilidioksidi. Hiilidioksidin 
osuus ilmakehän kaasuista on 
n. 0,04 %, ei siis juuri mitään.

Tästä ihmisten aiheuttamas-
ta 4 prosentista Suomen osuus 
on 0,07 % eli ei mitään, ja osuus 
pienenee koko ajan, kun esi-
merkiksi kehitysmaiden väestö 
lisääntyy 100 miljoonalla vuo-
dessa. Se tekee kolmessa vuo-
dessa koko Länsi-Euroopan 
väkimäärän. Kymmenessä vuo-
dessa syntyy miljardi ihmistä li-
sää. Kehitysmaissa 80 % läm-
mityksestä ja ruuasta tehdään 
puulla. Lisäksi maapallon köy-
hät ihmiset ovat alkaneet vau-
rastua ja kuluttaa sumeilematta 

luonnonvaroja.
Kiina otti viime vuonna käyt-

töön yhteensä 38 000 MW:n 
edestä uusia hiilivoimalaitoksia, 
mikä on kolme kertaa niin pal-
jon kuin muualla maailmassa 
yhteensä. Määrä on suorastaan 
tähtitieteellinen.

Puolassa on 40 miljoonaa asu-
kasta, ja 93 % sen energiasta 
tuotetaan hiilellä, Saksassa vas-
taavat luvut ovat 85 miljoonaa 
ja 50 % ja Tanskassa 5 miljoo-
naa ja 50 %. Virossa 100 % ener-
giasta tuotetaan palavalla kivel-
lä, Itä-Euroopan maissa kaikki 
energia tuotetaan hiilellä, mut-
ta Suomi yksin aikoo pelastaa 
maailman.

Puolassa on 4 000 MW:n ki-
vihiilivoimalaitos ja Saksassa 3 
000 MW:n ruskohiilivoimalaitos.

Kiina ottaa vuodessa käyttöön 

uutta hiilivoimaa vuosittain sa-
man määrän mitä Euroopassa 
on käytössä! 

Yhdysvaltain sähkön tuotta-
miseen käytetyistä energialäh-
teistä suurimmat olivat maa-
kaasu (34 %) ja hiili (30 %). 
Australia on maailman toisek-
si suurin hiilentuottaja ja aikoo 
kasvattaa sen tuotantoa ensi 
vuosikymmenelle asti. Kuinka 
moni ihminen esimerkiksi Afri-
kassa, Etelä-Amerikassa tai Inti-
assa on kuullutkaan kasvihuo-
nejutuista?

Venäjällä on 200 miljoonaa ih-
mistä, eivätkä he välitä pätkää-
kään ilmastonmuutoksesta.

Vaikka koko Suomi tyhjennet-
täisiin asukkaista, ei sillä olisi 
mitään vaikutusta!

Eeli Tavast

Moolokin kita
HALLITUKSET keksivät uusia 
keinoja tuhlata suomalaisten 
omia rahoja ja heikentää siten 
ihmisten elämää ja onnellisuut-
ta. Tukipaketit, kehitysapu, Yle-
vero ja liikenneverot ovat pois 
ihmisten lompakosta ja va-
paudesta. Nämä miljardit loisi-
vat Suomeen paljon työtä. Suo-
men valtion menot ovat noin 
kolminkertaistuneet vuosina 
1987–2021. Onko ihmisten elä-
mänlaatu parantunut kolmin-
kertaisesti?

42 prosentin veroasteen 
maassa omaisuudensuoja on al-
keellinen. Mikä tahansa elinkei-
no voidaan tuhota ja ihmiset 
ajaa työttömyyteen, jos halli-
tus niin keksii. Perustuslait luo-
tiin yksilönvapauksien turvaksi, 
mutta jos tukipaketit ja Yle-vero 
läpäisevät seulan, onko kysei-
nen dokumentti enää huumo-
rin huiskaus?

Jossain vaiheessa ihmiset kyl-
lästyvät orjan rooliin ja lopet-

tavat tuhoajansa ruokkimisen. 
Ihmiset eivät halua yrittäjik-
si. Ihmiset tekevät töitä vähem-
män, jotta verotettavaa palkka-
tuloa on vähemmän. Yritykset 
siirtyvät ulkomaille. Ihmiset kor-
jaavat tavaransa itse tai ostavat 
kirpputorilta ennemmin kuin 
ostavat uuden välttääkseen 
ALV:n. Ihmiset ostavat tavaran-
sa matalan verotuksen maista. 
Peto nääntyy nälkään rahojen 
loppuessa. Onko tämä kehitys 
jo alkanut?

Moni luuli, että sosialismi hä-
visi Neuvostoliiton kaatuessa, 
mutta se ei ole kadonnut mi-
hinkään. Se jatkaa uusilla nimil-
lä. Tämän vastavoimaksi tarvi-
taan kansallisen pelastuksen 
hallituspohja, joka perustuu va-
pauden ja vaurauden lisäämi-
seen. Perussuomalaisilla on täs-
sä avainrooli.

Aleksi Hernesniemi
yhteiskuntatieteiden maisteri

Mua pelottaa
UNKARISSA järjestettiin 23.10. 
rauhanmarssi, jossa muistet-
tiin entisten ja nykyisten kom-
munistien järjestämiä terrorite-
koja ja niiden uhreja 23.10.1956 
ja 23.10.2006. Kaduilla oli lähes 
puoli miljoonaa luottavaista ja 
rauhallista ihmistä muistele-
massa näitä verisiä tapahtumia 
ilman vihaa.

Kyse on veriteoista, joita teki-

vät samat mukavasemmistolai-
set ja mukavihreät (meidän de-
mareidemme ja vihreidemme 
kaverit), jotka uhkaavat avoi-
mesti ja julkisesti medioissaan 
tänäkin päivänä Unkarin nyky-
hallituspuolueiden edustajia, 
teatterijohtajia jne.  tappami-
sella, ”heidän ruumiidensa la-
pioimisella IFA-kuorma-autoi-
hin” ja ”ruumiiden käyttämisellä 

lannoitteena”. Nämä ihmiset ai-
kovat poliisin häiritsemättä 
hyllyttää ensi keväänä oikeus-
valtion, syrjäyttää presidentin ja 
perustuslain jne. jne.

Eino Leinon sanoin: ”Mua pe-
lottaa, mua pelottaa, mua pe-
lottaa.”

György Kádár
Vaasa
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Adventtiaika koittamassa
ADVENTTI merkitsee tulemis-
ta, iloista odotusaikaa, joka 
päättyy jouluun, Vapahtajan 
syntymäjuhlaan. Ensimmäise-
nä adventtina Vanhan testa-
mentin profeettojen ennus-
tukset tulevasta Vapahtajasta 
toteutuivat Jeesuksen ratsasta-
essa juhlittuna kuninkaana py-
hään Jerusalemin kaupunkiin. 
Kansanjoukko tervehti hänen 
saapumistaan huudoin: ”Hoosi-
anna, Daavidin Poika! Siunattu 
olkoon hän, joka tulee Herran 
nimessä! Hoosianna korkeuk-
sissa!”

Ja aivan samalla tavalla kuin 
Herramme Jeesus Kristus tuli 
oman kansansa keskuuteen val-
mistamaan tietä iankaikkiseen 
elämään, niin samoin hän yhä 
edelleen saapuu seurakuntan-
sa, meidän hänen seuraajien-
sa, keskuuteen. Aikojen lopul-
la hän sitten on tuleva suuressa 
kunniassaan kokoamaan kan-
sansa Jumalan kirkkauteen. Sil-
loin luodaan uudet taivaat ja 

uusi maa.
Adventti on iloinen asia, koska 

koko ihmiskunnalle tuleva suu-
ri pelastussanoma koskee myös 
minua henkilökohtaisesti. Kris-
tus, syntisten Vapahtaja, tulee 
syntisen ihmisen luo, herättää 
uskon ja antaa synnit anteek-
si. Näin uskonvanhurskauden 
kautta armahdettuina saamme 
toimia ja elää uusin voimin ja 
uusin mahdollisuuksin Jumalan 
lapsina rakastaen ja palvellen 
lähimmäisiämme. Ja tiedäm-
me, että rakkaus on kekseliäs ja 
voittaa kaiken.

Adventin psalmissa kuuluu 
kehotus: ”Kohotkaa korkeik-
si portit, avartukaa, ikiaikaiset 
ovet! Kirkkauden kuningas tu-
lee.” Psalmi kuvaa vanhaa itä-
maista kaupunkia. Se on ympä-
röity muurilla, jossa on vain yksi 
portti. Muurin ympärillä oli syvä 
kaivanto, jonka yli johti portin 
kohdalla laskusilta. Vihollisten 
piirittäessä kaupunkia portit oli-
vat lujasti kiinni ja silta nostet-

tiin ylös. Ystävien tullessa silta 
laskettiin alas ja portit avattiin. 
Kun kuningas saapui, portit ja 
ovet olivat avoinna.

Kristus, adventin Herra, tahtoo 
saapua luoksemme nytkin al-
kavana adventtina, ja saamme 
valmistua sydämissämme myös 
kristikunnan suurimpaan juh-
laan jouluun ja ottaa omaksi Va-
pahtajaksemme joulun lapsen 
Jeesuksen!

Adventin rukouksessa sano-
taan: ”Herra Jeesus Kristus. Kris-
tikunta iloitsee tänä päivänä. 
Me iloitsemme siitä, että sinä, 
meidän sielujemme paimen, tu-
let luoksemme. Me, jotka olem-
me raadollisia ja heikkoja, rie-
muitsemme siitä, että sinä 
kaikkien ihmisten parantaja 
saavut luoksemme. Me köyhät 
iloitsemme, koska sinä, Herra, 
lähestyt meitä runsaine lahjoi-
nesi. Amen.”

 
Anssi Joutsenlahti
rovasti 

Joutomiehet

Tämän haluat tietää!

KAUPPAKESKUKSEN kahvi-
laan oli kerääntynyt ikääntyvi-
en miesten kööri. Osa heistä oli 
jo eläkeukkoja, toiset työttömiä 
tai muuten elämänsä nivelkoh-
dassa. Elämäntilanteita pohdit-
tiin porukalla yleensä useana 
päivänä viikossa. Eläköityminen 
tai työttömäksi jääminen oli ol-
lut monille vaikeaa, mutta nyt 
siihen oli jo totuttu. Tuntui mu-
kavalta seurata kiireisiä ihmisiä 
sivummalta. Juttukin luisti tu-
tussa seurassa, ja asioihin otet-
tiin kantaa.

- Minua yrittävät vielä patis-
tella töihin. On kuulemma Suo-
messa niin kova työvoimapula. 

- Laivoilla ja lentokoneilla rah-
taavat tekijöitä maailmalta avoi-
miin virkoihin.

-  Et kai sinä tosissasi luule 
hommia enää saavasi? Raihnai-
nen vanha jäärä.

- No en tietenkään. Työnanta-
jat nauravat hakemuksilleni. Sil-
ti niitä on tehtävä, ettei iske ka-
renssit päälle. Osan täytän ihan 
huumorimielellä. Ei ole kutsu-
ja haastatteluihin tosiaan tul-
lut. Se siitä pulasta ja sen vaka-
vuudesta.

- Taitavat sinun vanha amis-
tutkintosi ja osaamisesi olla jo 

vanhentuneita nykyajan tarpei-
siin. Toisaalta moittivat vasta-
valmistuneidenkin pärjäämistä 
ja työelämätaitoja heikoiksi.

- Voisihan sitä jollekin kurssil-
le vielä lähteä. Niitähän riittää. 
Pitäisi tosiaan tuotteistaa ja päi-
vittää itsensä. Niinhän nuo kaik-
ki nuoremmat jatkuvasti ohjeis-
tavat.

- Vai tuotteeksi pitäisi vielä 
muuttua. Parasta ennen -päi-
väys kyllä lähestyy vauhdilla ja 
joutuu vielä laputettujen hyl-
lylle.

- Ei ole helppoa päästä nyky-
ään mihinkään. Yli ysikymppi-
nen muistisairas äitinikin ke-
räilee vielä vanhuskokemusta 
hoivakotipaikkaa varten. Ei ole 
onnistunut seulaa toistaiseksi 
läpäisemään. Vertaisohjaajaksi 
olisivat kyllä sinne ottaneet.

- Ei mutta kyllä tästä taas on 
mentävä jonnekin, jotta voi 
kohta tulla takaisin. Antaa dy-
naamisen vaikutelman elämi-
sen laadusta ja sisällöstä. Vai is-
tutaanko sittenkin rauhassa ja 
parannetaan vielä maailmaa?

Timo Hannula
Jyväskylä

TAMMIKUUSSA käytävissä Suo-
men ensimmäisissä aluevaaleis-
sa valitaan valtuutetut 21 hyvin-
vointialueen aluevaltuustoon.

Hyvinvointialueet aloittavat 
toimintansa vuoden 2023 alus-
ta, mutta aluevaltuustot jo ensi 
maaliskuussa. Muutoksen tavoi-
te on parempi hoito ja sujuvam-
pi palvelu.

Vaaleja on sanottu Suomen 
historian tärkeimmiksi, ja kunti-
en kannalta se näin onkin.

Kuntien tehtävät vähenevät, ja 
rahoituksesta leikkautuu yli 60 
%. Kunnissa menee moni asia 
uuteen asentoon.

Eri ryhmien aluevaalien ehdo-
kasasettelussa on ollut selkeä 
painotus sote- ja pelastusalan 
työntekijöissä tai muuten ko. 
aloja hyvin tuntevissa.

Ajatuksena on tietenkin saa-
da valtuustoon niiden alojen 
ammattilaisia, joiden tehtävien 
hoitoa päätökset enimmäkseen 
koskevat. Mutta onko se maa-
kuntien asukkaiden etu?

Tuleeko asiakkaan, tai niin 
kuin jotkut sanovat, omistajan 

tarve riittävästi huomioon ote-
tuksi?

Asiakkaiden äänten kuulemi-
seksi on suunnitteilla monen-
laista välinettä, työryhmää ja 
raatia, mutta tuleeko sittenkään 
se tärkein ääni, palvelun käyttä-
jä, Pihtiputaan mummo tai seu-
tukaupungin duunari, riittävästi 
kuulluksi ja ymmärretyksi?

Hyvinvointialueen päättäjik-
si tuleekin saada riittävästi nii-
tä, jotka tuntevat paikalliset tar-
peet ja tilanteet pääasiallisten 
käyttäjien näkökulmasta. Pää-
töksentekoon tarvittavaa am-
mattilaisten näkökulmaa hy-
vinvointialueilta on saatavilla 
helposti. Esimerkiksi Keski-Suo-
messa alueen palvelukseen siir-
tyy noin 10 000 alansa ammat-
tilaista.

Aluevaltuusto toimielimi-
neen tarvitsee siis enemmänkin 
muunlaista osaamista, niin pie-
nistä kuin suuremmistakin kun-
nista.

Harri Oksanen
aluevaaliehdokas, Keuruu

Selvitysten sijaan päätöksiä
ARVOSTAMANI Suomen Seni-
oriliikkeen perustaja ja ensim-
mäinen puheenjohtaja, kansan-
edustaja Kimmo Kiljunen on 22 
muun demarikansanedustajan 
kanssa jättänyt kirjallisen kysy-
myksen eduskunnan puhemie-
helle koskien pienten työeläk-
keiden tarkistamista.

Hyvä niin. Jotta kysymyksen 
teosta ei jäisi yhdellekään suo-
malaiselle politiikan teon ma-
kua näin hyvinvointialuevaalien 
(lue: maakuntavaalit) alla, niin 
kehottaisin ottamaan yhteyt-
tä perussuomalaisten johtoon. 
Miksi? Siksi, että kansanedus-
taja Ritva ”Kike” Elomaa ja 25 
muuta perussuomalaisten kan-
sanedustajaa on jo pari vuotta 
sitten eli 4.10.2019 tehneet la-

kialoitteen (LA 9/2019 vp) sa-
masta asiasta.

Lakialoitteessa esitetään puo-
liväli-indeksin soveltamista 
kaikkiin työeläkkeisiin aina 1 
500 euroon saakka. Tarkoituk-
sena on erityisesti pienitulois-
ten eläkeläisten taloudellisen ti-
lanteen parantaminen.

Aloitteen toteuttaminen on 
paikallaan, sillä se lisäisi pieni-
tuloisten eläkeläisten ostovoi-
maa ja samalla yhteiskunnan 
verotulot kasvaisivat. Työelä-
ke on todellakin myöhennettyä 
palkkaa samaan tapaan kuin 
osuuskaupan bonus on myö-
hennettyä alennusta.

Työeläkeyhtiöiden herrat ovat 
huolissaan työeläkerahastojen 
riittävyydestä, mutta he ovat 

tyystin unohtanet rahastojen 
vuosittaiset sijoitustuotot ja nii-
den myötä rahastojen vuosittai-
set kasvut.

Työeläkerahastoissa oli vuon-
na 1995 pääomaa 35,4 miljardia 
ja tämän vuoden syyskuussa 
241 miljardia euroa. Yhden pro-
sentin tuotto kasvattaa rahasto-
ja 2,4 miljardia ja neljän prosen-
tin tuotto 9,6 miljardia euroa 
vuodessa, joten rahastoista voi-
daan irrottaa muutama miljardi 
pienituloisten eläkeläisten eläk-
keiden tarkistamiseen.

Kaikkien eläkeläisten puolesta 
toivon päätöksiä, en selvityksiä.

Kauko Tuupainen
talousneuvos, eläkeläinen, 
Jyväskylä

Mielensäpahoittajan mielipide
MIELENI pahoitin minäkin, sillä 
nykyään on näemmä tapana pa-
hoittaa mielensä pienimmästä-
kin asiasta. Milloin suomalaisista 
on tullut niin kauhean herk-
känahkaisia, että faktojen kerto-
misestakin mieli pahoittuu? Kat-
selin Tampereen ”show’ta”, jossa 
Veikko Vallin kertoi totuuksia, ja 

toiset siitä mielensä pahoittivat.
Mediakin peräänkuuluttaa fak-

tantarkistusta, ja kun joku sitten 
latelee faktoja pöytään, niin me-
dia siitä pahoittaa mielensä.

Jostakin syystä ”joillekin” on 
helpompaa pistää pää pensaa-
seen ja ummistaa silmät tosiasi-
oilta, jopa tilastoilta, ja kun sit-

ten joku Veikko kertoo faktoja, 
tulee siitä tosi paha mieli. Voimia 
vaan mielensäpahoittajille, kyl-
lä se itkupotkuraivari ohi menee, 
kun tunnustaa tosiasiat.

Jarno Saari
Kangasala



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

Perussuomalaisen 
nipputilaukset

Perussuomalainen-lehteä 
voi tilata tapahtumiin ja 
yleiseen jakeluun 
osoitteesta:

lehtitilaukset@
perussuomalaiset.fi

Kokoukset ja 
tapahtumat
ILMOITA yhdistyksesi 
kokoukset ja tapahtumat 
lehden aineistopäivään 
mennessä osoitteella: 

tapahtumat@
perussuomalaiset.fi

Muista laittaa 
ilmoitukseen tapahtu-
man nimi, paikka, osoite, 
päivämäärä ja kellonaika.

i
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Haluan liittyä Perussuomalaiset-puolueeseen 
25 euron jäsenmaksuun sisältyy 
Perussuomalainen-lehden vuosikerta

Vuositilaus 30 euroa

1/2 vuosikerta 20 euroa

Ilmainen näytenumero

Lahjatilaus (maksajan tiedot alle) tai jäsenhankkijan tiedot

Haluan tilata ainoastaan Perussuomalainen-lehden:

Voit ladata jäsenhakemuksen PDF-muodossa 
myös osoitteesta: www.perussuomalaiset.fi/jasenyys

Y H T E Y S T I E D O T RASTITA JOS KYSESSÄ ON
OSOITTEENMUUTOS

SUKUNIMI

ETUNIMET

LÄHIOSOITE

POSTINUMERO JA -TOIMIPAIKKA

KOTIKUNTA

HETU JA KANSALAISUUS

AMMATTI / TOIMI / KOULUTUS

PUHELIN

SÄHKÖPOSTI

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS

Haluan liittyä Perussuomalaiset Naiset ry:n 
jäseneksi (ei erillistä jäsenmaksua). 
Jäsenyys edellyttää puolueeseen liittymistä.
Haluan liittyä Perussuomalainen Nuoriso ry:n 
jäseneksi (ei erillistä jäsenmaksua). 
Jäsenyys edellyttää puolueeseen liittymistä.

P A L V E L U K O R T T I

Lisätäänkö hyvinvointia vai 
pahoinvointia?

Uhkapelikoneet merkki 
korruptoituneesta yhteisöstä?

MITÄ lähipalvelut kenellekin 
tarkoittavat? Nyt tuntuu olevan 
buumina keskittäminen kaikes-
sa. Koululaiset laitetaan isoihin 
kouluihin ja sosiaali- ja terveys-
palvelut keskitetään kaupun-
keihin. Maaseudulla olevia lä-
hikuntoutusosastoja laitetaan 
suurennuslasin alle. Kohta var-
maan muutkin palvelut siirre-
tään pois kauniisti ilmaistuna 
palveluja uusimalla.

Jo vuosia sitten ennustin, että 
pienten kuntien osalta tulee 
käymään niin, että palveluita 
lakkautetaan. Sama on kaupun-
gin sisällä, kaikki keskitetään 
keskustaan. Voisiko keskustasta 
kulkea poispäin?

Samaan aikaan kuitenkin au-
toilua kuritetaan, vaikka vitos-
tietä kehitetään. Kaikilla ei ole 
varaa pitää autoa, ja siihenhän 
tässä tuntuu hallitus pyrkivän-
kin, että yksityisautoilu laite-
taan ahtaalle.

Samaan aikaan maalta ei kui-
tenkaan joukkoliikenne kul-

je sujuvasti etkä pysty ajoitta-
maan esimerkiksi lääkärikäyntiä 
aikataulujen mukaisesti. Et yk-
sinkertaisesti pääse kaupunkiin 
palvelujen piiriin. Sairaus jää 
hoitamatta ja lasku kasvaa, yk-
silön hyvinvoinnista puhumat-
takaan. Omaa autoa tarvitaan 
maalla. Tätä ei vain kaupunki-
keskuksissa ymmärretä. Mää-
ritelläänkö lähipalvelut siten, 
että riittää, kunhan on samassa 
maakunnassa, vaikka pitkienkin 
matkojen päässä? Missä on va-
paus valita?

Lähipalvelujen tulisi olla asia-
kaslähtöisiä. Digipalvelut lisään-
tyvät, mutta täytyy muistaa, et-
tei se kaikissa tilanteissa toimi. 
Myös lähivastaanotto tulee säi-
lyttää rinnalla. Asiakkaat kär-
sivät ja hoitajan etiikka kärsii. 
Hoitajat miettivät muualle läh-
töä. Minä puolustan oikeuden-
mukaisuutta ja tasa-arvoa.

Tanja Hartonen
kaupunginvaltuutettu, Mikkeli

MAAILMALLA, missä uhkape-
likoneita on esillä likimain sa-
massa mitassa kuin esimerkik-
si Oulussa, on se varma merkki 
mafian johtamasta paikkakun-
nasta. Esimerkkinä vaikkapa 
Nevadan kuuluisa kaupunki Las 
Vegas, jota johtavat tunnetut ri-
kollisjärjestöt.

Minkälaisen käsityksen saa 
vaikkapa ranskalainen kulttuu-
rinharrastaja tullessaan katso-
maan kulttuuripääkaupunkia 
Oulua? Mahtaa luulla tulleen-
sa väärälle lennolle, jos piipah-
taa vaikka Kaakkurin marke-
tissa tullessaan lentokentältä 
kaupunkia kohti. Kauppaan 
mennessä eivät tule vastaan 
patongit, vaan suuri rivi peliau-
tomaatteja.

Ei ole ihme, että moni turis-

ti Suomessa luulee astuneen-
sa kasinolle, kun pitäisi ruoka-
kauppa löytää. Mutta tämäkään 
ei ole meidän poliitikkojam-
me haitannut. Ovatko peliau-
tomaattimme paras osoitus ra-
kenteellisesta korruptiosta, jota 
kukaan ei halua myöntää eikä 
tunnustaa?

Missään päin maailmaa ei re-
hellisissä yhteiskunnissa ole pe-
liautomaatteja enemmän kuin 
kahviautomaatteja. Kirjoittakaa-
pa tälle palstalle jokainen, joka 
löytää jostain oikeasta sivistys-
maasta peliautomaatin pienes-
tä ruokakaupasta lähikoulun 
naapurista.

Raimo Rautiola
Oulu

Sote on myös kuntavallankumous
ALUEVAALIT järjestetään ensi 
tammikuun 23. päivänä, ja ne 
ovat maaseudun asukkaille eri-
tyisen tärkeät. 55 aluevaltuus-
ton 69 jäsenestä maakunnas-
samme tulisi Jyväskylästä, jos 
äänestettäisiin kuten kunta-
vaaleissa äänestettiin (KSML 
25.10.2021). Entisiin sairaan-
hoitopiireihin maalaiset sai-
vat äänileikkurin vuoksi parem-
man edustuksen.

Raaka matematiikka kuvaa hy-
vin soten keskittämistavoitetta. 
Maaseudun palvelut vähene-
vät, ja yhtiömuotoisia hyvin 
toimivia yhteisyrityksiä, kuten 
Jämsän Terveys Oy, lopetetaan 
viime kesänä eduskunnan hal-
lituspuolueiden tekemällä laki-
päätöksellä.

Valitettavasti julkisuudes-
sa puhutaan erheellisesti lähi-
palveluista ja leveämmistä har-
tioista, jotka kylläkin koskevat 
vain 21 kaupunki-/hyvinvointi-
keskittymää. Tämä kehitys joh-
taa myös kuntaliitoksiin, kun 
kuntien liikevaihto ja asukaslu-
ku laskevat alle kannattavuus-
rajan.

Seuraavat eduskuntavaalit pi-

detään runsaan vuoden kulut-
tua, ja tänä aikana ehtii syntyä 
paljon korjattavaa uudelle hal-
litukselle. Kannatusluvut entei-
levät suurta muutosta Suomen 
politiikassa vuonna 2023. Niin-
pä aktiivinen vaikuttaminen 
kannattaa aloittaa jo tammi-
kuun vaaleissa.

Tiedämme, että jo aiemmin 
vauhtisokeuden myötä on jää-
nyt paljon terveyskiinteistöjä 
tyhjilleen. Se ei nyt estä sotea 
tyhjentämästä maaseutua edel-
leen. Tämä on vastuutonta kan-
santalouden tuhlausta, johon ei 
valitettavasti ole demokraattis-
ta vaikutuskeinoa nyt, kun mo-

nilla maaseutukunnilla ei ole 
edes edustusta aluevaltuus-
toissa. 

Kunnat, jotka perustuslain 
mukaan ovat maan perusta, ei-
vät ole enää elinkelpoisia tä-
män vallankumouksen jälkeen, 
kun niiltä viedään rahat ja hen-
kilöstö 21 kehityskeskukseen. 
Seuraavalla hallituksella tulee 
olemaan jättiurakka Suomen 
korjaamiseksi. Siksi on tärkeää, 
että aluevaaleissa kannatetaan 
maltillisia voimia, jotka rajoitta-
vat hajotustoimia.

Esko Järvenpää
Jämsä



IRROTA TÄYTE T T Y LOMAKE.  SUL JE JA L AITA POSTIIN,  POSTIMAKSU ON MAKSE T TU PUOLESTASI.

PERUSSUOMALAINEN

TUNNUS 500 9637

00003 VASTAUSLÄHETYS

T
A

IT
A

 T
Ä

S
T

Ä
 J

A
 N

ID
O

 K
II

N
N

I

P O S T I M A K S U

M A K S E T T U

✁

PUOLUETOIMISTO 

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

Puoluesihteeri • Arto Luukkanen
Puh: 040 831 9977 • arto.luukkanen@perussuomalaiset.fi 
Hallintojohtaja • Kai Järvikare
Puh: 040 172 7560 • kai.jarvikare@perussuomalaiset.fi
Toimistopäällikkö • Tiina Sivonen 
Puh: 0400 917 354 • hallinto@perussuomalaiset.fi
Toimistosihteeri • Sirje Mänd
Puh: 040 573 0160 • sirje.mand@perussuomalaiset.fi
Talouspäällikkö • Eija Ihatsu-Repo 
Puh: 040 630 8773 • laskenta@perussuomalaiset.fi
Taloussihteeri • Juha Koski
Puh: 040 847 0651 • juha.koski@perussuomalaiset.fi
Kuntasihteeri • Heimo Konttinen
Puh: 040 631 3440 • heimo.konttinen@perussuomalaiset.fi
Työmies • Matti Putkonen
Puh: 0400 904 447 • matti.putkonen@perussuomalaiset.fi
Järjestösihteeri • Marko Koskinen
Puh: 040 154 8418 • marko.koskinen@perussuomalaiset.fi
Projektijohtaja • Ossi Sandvik
Puh: 0400 926 908 • ossi.sandvik@perussuomalaiset.fi
Projektisihteeri • Kirsi Kallio 
Puh: 040 194  6454 •  vaalit@perussuomalaiset.fi
Projektisuunnittelija • Jaana Vesterinen-Prähky
Puh: 040 661 6919 • tuki@perussuomalaiset.fi
Poliittinen suunnittelija • Mikael Lith
Puh. 040 354 8743  • mikael.lith@perussuomalaiset.fi

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

PIIRIEN PUHEENJOHTAJAT

ETELÄ-POHJANMAA 
Matti Heinonen • Puh: 0400 367 893
suomi.poika@netikka.fi
ETELÄ-SAVO 
Pekka Laitinen • Puh: 050 528 2810
nll.raksa05@gmail.com
HELSINKI
Johannes Nieminen • Puh: 045 869 6810
pj@perushelsinki.fi
HÄME 
Antti Salminen • Puh: 045 136 5396
antti.salminen@iki.fi

KAINUU 
Eila Aavakare • Puh: 044 273 0610
eila.aava@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 
Arto Perttula • Puh: 040 546 3163
arto.perttula@kokemaki.fi
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 
puheenjohtaja@ps-nuoriso.fi 

Pääsihteeri • Laura Jokela
Puh: +358 50 431 6899
paasihteeri@ps-nuoriso.fi  

ps-nuoriso.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 • Riikka Purra
riikka.purra@eduskunta.fi
Puh: (09) 432 3185
1. Varapuheenjohtaja • Leena Meri 
Puh: (09) 432 3165
leena.meri@eduskunta.fi 
2. Varapuheenjohtaja • Mauri Peltokangas
Puh: (09) 432 3105
mauri.peltokangas@eduskunta.fi
3. Varapuheenjohtaja • Sebastian Tynkkynen
Puh: (09) 432 4198
sebastian.tynkkynen@eduskunta.fi 
Eduskuntaryhmän pj. • Ville Tavio
Puh: (09) 432 3177
ville.tavio@eduskunta.fi

MUUT JÄSENET:
Jari Immonen (Uusimaa) 
Ahti Moilanen (Pohjois-Pohjanmaa) 
Matti Mäntylä (Häme) 
Jyrki Niittymaa (Keski-Suomi) 
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Juho Eerola  (09) 432 3013
Ritva Elomaa  (09) 432 3022
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Petri Huru (09) 432 4109 
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Ari Koponen  (09) 432 3117
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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 !


