
Kiitos suomalaiset! Perussuomalaiset sai alue-
valtuustoihin 156 valtuutettua.
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ITÄ-UUDENMAAN 
HYVINVOINTIALUE

Kevin Servin, Porvoo (271)
Jenni Lastuvuori, Sipoo (259)
Ilkka Luusua, Porvoo (190)
Juho Jäppilä, Askola (185)

VARALLA:
Jarkko Haverinen, Sipoo (152)
Lennu Sajomaa, Pukkila (147)
Kirsi Toivola, Sipoo (142)
Ilkka Sillanpää, Sipoo (134)

KESKI-UUDENMAAN 
HYVINVOINTIALUE

Jorma Piisinen, 
Järvenpää (821)
Maiju Tapiolinna, 
Nurmijärvi (673)
Onni Rostila, Hyvinkää (499)
Ari Koponen, Tuusula (464)
Satu Lampi, Mäntsälä (450)
Arto Luukkanen, 
Järvenpää (402)
Arto Järvinen, Hyvinkää (346)
Mari Valve, Pornainen (315)
Henri Perälahti, Hyvinkää (297)
Tom Boman, Järvenpää (272)

VARALLA:
Tiina Karhunen, 
Hyvinkää (229)
Mika Timonen, Tuusula (226)
Hannu Lakee, Nurmijärvi (221)
Nea Pajala, Nurmijärvi (216)
Matti Putkonen, 
Nurmijärvi (201)
Johanna Sipiläinen, 
Tuusula (188)
Veijo Lappalainen, 
Hyvinkää (163)
Jari Immonen, Tuusula (157)
Tiina Halla-aho, 
Hyvinkää (153)
Kirsi Loponen, Tuusula (153)

LÄNSI-UUDENMAAN 
HYVINVOINTIALUE

Riikka Purra, 
Kirkkonummi (3 040)
Arja Juvonen, Espoo (1 050)
Riikka Slunga-Poutsalo, 
Lohja (858)
Simo Grönroos, Espoo (801)
Veli-Matti Laitinen, Vihti (659)
Henna Kajava, Espoo (430)

VARALLA:
Ari Ampuja, Espoo (393)
Jaana Valle, Espoo (266)
Hannu Järvinen, Espoo (233)
Arttu Lankinen, 
Kirkkonummi (230)
Piia Aallonharja, 
Kirkkonummi (216)
Noora Jussila, Vihti (198)

Hallintohimmelin rakentaminen ei kiinnostanut äänestäjiä, joista yli puolet päätti jättää 
käyttämättä äänioikeuttaan valtuustovaaleissa. Alhaisesta ääniaktiivisuudesta kärsivät 
eniten perussuomalaiset vaalituloksen jäädessä selvästi alle valtakunnallisen kannatus-
prosentin. Kaikesta huolimatta puolue sai 11,1 prosentin kannatuksella aluevaltuustoihin 
156 perussuomalaista edustajaa tavallisten suomalaisten etuja valvomaan. Listaus on 
tehty ennen tarkastuslaskentaa.

156 perussuomalais-
valtuutettua aloittaa 
työnsä aluevaltuustoissa

Perussuomalaisille torjuntavoitto aluevaaleissa:

VANTAAN JA KERAVAN 
HYVINVOINTIALUE

Mika Niikko, Vantaa (693)
Erika Veltheim, Vantaa (606)
Kai-Ari Lundell, Vantaa (570)
Tuukka Saimen, Vantaa (502)
Tanja Aidanjuuri-Niemi, 
Vantaa (415)
Suvi Karhu, Vantaa (395)
Janne Hartikainen, 
Vantaa (334)
Teemu Purojärvi, Vantaa (272)

VARALLA:
Toni Eskelinen, Kerava (267)
Sari Linnansalmi, Vantaa (263)
Leena Riikonen, Kerava (263)
Mira Pentilä, Vantaa (260)
Jouni Tirkkonen, Kerava (249)
Niilo Kärki, Vantaa (241)
Markku Weckman, 
Vantaa (239)
Minna Heikkinen, Vantaa (206)

VARSINAIS-SUOMEN 
HYVINVOINTIALUE

Ville Tavio, Turku (2 974)
Mikko Lundén, Salo (1 056)
Heikki Tamminen, Salo (668)
Sanna Paasikivi, Turku (597)
Laura Kaarniharju, Turku (494)
Lauri Heikkilä, Marttila (474)
Jyrki Alastalo, Masku (422)
Mikko Taavitsainen, 
Nousiainen (352)

VARALLA:
Markus Ylis-Junttila, 
Mynämäki (346)
Pasi Jokinen, Lieto (319)
Pirjo Lampi, Turku (314)
Markku Agge, Kaarina (303)
Mikko Kangasoja, Raisio (302)
Mårten Kvist, Kaarina (302)
Juha Anttila, Turku (289)
Sami Peltola, Turku (286)

SATAKUNNAN 
HYVINVOINTIALUE

Petri Huru, Pori (915)
Christa Lahto, Pori (778)
Niina Immonen, 

Huittinen (691)
Jami Toivonen, Rauma (595)
Anssi Joutsenlahti, 
Kankaanpää (549)
Soile Ojala-Seppä, 
Kokemäki (457)
Heidi Sakari, Pori (454)
Niko Viinamäki, Pori (299)
Jyri Sarin, Eura (287)

VARALLA:
Erno Haavisto, 
Kankaanpää (261)
Marko Lahtinen, 
Kokemäki (251)
Jooa Raja-aho, Eurajoki (251)
Tero Järvelä, Ulvila (229)
Tapio Laurila, 
Kankaanpää (227)
Arto Nurmi, Pori (211)
Sami Ojala, Kankaanpää (209)
Tiina Stenman, Pori (209)
Ismo Läntinen, Pori (206)

KANTA-HÄMEEN 
HYVINVOINTIALUE

Lulu Ranne, 
Hämeenlinna (1 515)
Vesa Mäkinen, 
Hämeenlinna (234)
Jari Heikkinen, Riihimäki (215)
Mika Lartama, 
Hämeenlinna (197)
Petri Laine, Hämeenlinna (193)
Teppo Turja, 
Hämeenlinna (192)
Kirsi Mäkilainen, Loppi (191)

VARALLA:
Pasi Niemi, Hattula (191)
Sanna Jämsén, Hausjärvi (187)
Tea Jaakkola, Forssa (176)
Antti Salminen, Loppi (146)
Kari Suomalainen, 
Riihimäki (135)
Riikka Tervatuli, 
Riihimäki (134)
Harri Aaltonen, 
Janakkala (119)

PIRKANMAAN 
HYVINVOINTIALUE

Miko Bergbom, 
Sastamala (1 982)

Joakim Vigelius, 
Tampere (1 264)
Erja Pelkonen, Ylöjärvi (910)
Lassi Kaleva, Tampere (882)
Veikko Vallin, Tampere (813)
Mauri Heiska, Ylöjärvi (776)
Miia Kinnari, Kangasala (587)
Sami Kymäläinen, Orivesi (565)
Veijo Niemi, Lempäälä (511)

VARALLA:
Arto Grönroos, Tampere (501)
Veli-Matti Ahtiainen, 
Pirkkala (473)
Lisa Wesin, Urjala (457)
Tero Ahlqvist, Pälkäne (438)
Janne Ojala, Kihniö (428)
Anni Molari, Tampere (423)
Mikko Nurmo, 
Valkeakoski (423)
Janne Prihti, Sastamala (413)
Matti Heinämäki, 
Kangasala (396)

PÄIJÄT-HÄMEEN 
HYVINVOINTIALUE

Jyrki Joensuu, Hollola (1 010)
Ville-Veikko Elomaa, 
Lahti (972)
Mira Nieminen, Lahti (574)
Rami Lehto, Lahti (554)
Saija Granlund, Lahti (330)
Sari Sikkilä, Orimattila (314)
Tuomas Sorsa, Lahti (313)
Jari Ronkainen, Hollola (306)
Tuija Saloranta, Lahti (297)
Aki Markkola, Hollola (258)

VARALLA:
Jarmo Ruuth, Heinola (241)
Satu Segersven, Hollola (205)
Johanna Ekman, 
Orimattila (202)
Tommi Hykkyrä, 
Orimattila (199)
Petri Palo, Hollola (168)
Jorma Ratia, Lahti (162)
Harri Salonen, Heinola (162)
Hannu Kaasinen, Lahti (159)
Maarit Tuomi, Lahti (156)
Mikko Rautkoski, 
Heinola (152)

KYMENLAAKSON 
HYVINVOINTIALUE

Sheikki Laakso, Kouvola (981)
Mikko Jaanu, Kouvola (871)
Juho Eerola, Kotka (722)
Samuli Sibakoff, Kotka (616)
Ukko Bamberg, Kouvola (488)
Janne Patjas, Kouvola (456)
Anja Kivelä, Virolahti (407)
Antti Pakkanen, Hamina (407)
Joni-Petri Mörk (340)
Ilari van der Steen, Kotka (290)

VARALLA:
Toni Vainikka, Kouvola (282)
Carina Jäntti, Kotka (274)
Jani Jaakkola, Hamina (261)
Esa Tiainen, Kouvola (235)
Mika Nikkinen, Kotka (203)
Anni Villikka, Kouvola (192)
Aimo Rautiainen, 
Kouvola (186)
Tero Flink, Kotka (175)
Tuija Ranta, Kouvola (175)
Nina Mustonen, Kotka (145)

ETELÄ-KARJALAN
HYVINVOINTIALUE

Timo Härkönen, Imatra (844)
Jani Mäkelä, 
Lappeenranta (521)
Sami Rossi, Imatra (360)
Ilpo Heltimoinen, 

Lappeenranta (208)
Markku Papinniemi, 
Lappeenranta (175)
Kalle Saarela, 
Lappeenranta (152)

VARALLA:
Sanni Toiviainen, 
Ruokolahti (140)
Milla Eerola, Imatra (138)
Juha Turkia, 
Lappeenranta (132)
Sari Miettinen, Imatra (126)
Kari Kattainen, 
Ruokolahti (122)
Kai Karhukorpi, 
Lappeenranta (113)

ETELÄ-SAVON 
HYVINVOINTIALUE

Jaana Strandman, 
Mikkeli (579)
Tanja Hartonen, 
Mikkeli (532)
Tapani Liukkonen, 
Mikkeli (426)
Matti Lundenius, 
Savonlinna (386)
Sami Järvinen, Mikkeli (267)

VARALLA:
Kari Mouhu, Mäntyharju (172)
Jani Sensio, Mikkeli (156)
Kirsi Visunen, Savonlinna (149)
Raimo Heinänen, Mikkeli (133)
Susanna Vauhkonen, 
Pieksämäki (111)

POHJOIS-SAVON 
HYVINVOINTIALUE

Minna Reijonen, 
Kuopio (1 299)
Pekka Timonen, Kuopio (979)
Ilpo Kärkkäinen, 
Sonkajärvi (298)
Outi Peltola, Kuopio (279)
Minna Rissanen, 
Lapinlahti (275)
Tiina Grönlund, Varkaus (255)
Vuokko Hämäläinen, 
Kuopio (255)

VARALLA:
Heli Eskelinen, Kuopio (251)
Aki Hirvonen, Iisalmi (244)
Raimo Mäki, Vesanto (228)
Juha Tykkyläinen, 
Leppävirta (216)
Markus Jukarainen, 
Kuopio (208)
Terhi Holm, Siilinjärvi (201)
Jari Saario, Kaavi (201)

POHJOIS-KARJALAN 
HYVINVOINTIALUE

Sanna Antikainen, 
Outokumpu (681)
Niko Keronen, Lieksa (424)
Asseri Kinnunen, 
Joensuu (371)
Timo Vornanen, Joensuu (319)
Henry Määttä, Nurmes (281)
Osmo Pirhonen, Kitee (275)
Jussi Wihonen, Joensuu (272)

VARALLA:
Outi Mara, Joensuu (231)
Eero Bogdanoff, Joensuu (202)
Marko Koskinen, Kitee (200)
Mika Hiltunen, 
Kontiolahti (189)
Timo Kinnunen, 
Outokumpu (188)
Matti Varis, Kontiolahti (167)
Susanna Saaristo, 
Nurmes (145)

Perussuomalaisten puoluejohto kiersi maakunnissa jututtamassa 
kansaa ja kannustamassa puolueen aluevaaliehdokkaita.
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Katse vuoteen 2023
ALUEVAALIT 2022 olivat perussuomalai-
selle kansanliikkeelle vaikeat. Meillä oli vas-
tassamme nyrpeän ja jopa vihamielisen me-
dian lisäksi suuren enemmistön täydellinen 
vastenmielisyys uutta hallintohimmeliä koh-
taan.

Vaaleissa kansan suuri enemmistö kään-
si selkänsä tälle ns. ”uudistukselle”. Ei suin-
kaan meille.

Hallintohimmelin rakentaminen ei onnistu-
nut demokratian periaatteiden mukaisesti, ja 
siksi yli puolet äänioikeutetuista jätti äänes-
tämättä. Siksi kenenkään ei pitäisi juhlia tu-
losta tai riekkua voittoa vaan murehtia kan-
sanvallan tilaa. Jos enemmistö ei äänestä, on 
vaalitulos aina enemmän tai vähemmän fals-
ki. Aina voidaan kysyä: edustaako vaalitulos 
kansan enemmistön tahtoa?

Kaikesta huolimatta perussuomalaiset läh-
tivät omilla rehellisillä aiheillaan vaalitais-
teluun. Meitä kiinnosti tavallisen pienen ih-
misen kohtalo tässä vanhojen puolueiden 
armottomassa saaliinjaossa. Me olimme ai-
noa puolue, joka halusi ja uskalsi puhua siitä, 
miten uusi järjestelmä rahoitetaan. Erään pa-
lautteen mukaan: ”Me taidettiin olla liian re-
hellisiä, kun puhuttiin niin paljon ettei rahaa 
ole. Hallitus väitti että on, ja me ettei ole. Tu-
lee äänestäjille ristiriitainen olo. Toi sekoit-
ti päät.”

Suuri kiitos perussuomalaiselle 
kansanliikkeelle

Puoluetoimisto ja puoluejohto tulevat ana-
lysoimaan vaalien tuloksen, toiminnan ja 
vaalistrategian perin pohjin. Haluaisin kui-
tenkin tässä vaiheessa esittää todella syvän 
kiitoksen puoluetta äänestäneille, aktiiveille, 
jäsenille ja erityisesti kenttäväelle.

Teidän työnne vei torjuntavoittoon. Vielä 
elokuussa ei ollut mitään. Kuntavaalien pon-
nistukset olivat uuvuttaneet kaikki. Siitä huo-
limatta lähdettiin eteenpäin, saatiin hyvä eh-
dokasvalikoima, luotiin hyvä vaaliohjelma ja 
haastettiin vanhat puolueet. Meillä oli puo-
luejohdossa tiedossa, että vaalipassiivisuus 
voisi olla meille vaarallista. Mikäli äänestys-
prosentti jäisi pieneksi, iskisi se meihin an-
karasti. Ennustettiin jopa 7 % kannatusta. Oli 
ponnisteltava.

Koko maan yli tehty vaalikampanja lähensi-
vät puoluejohtoa ja kenttää toisiinsa. Molem-
mat tunsivat tilanteen vaikeuden. Siitä huoli-
matta ei pelätty tai pistetty hanskoja naulaan. 
Kampanjan aikana kiisteltiin koronasta, mut-
ta siitä huolimatta työtä tehtiin. Taisteltiin ja 
tutustuttiin.

Nyt on rehellisen tilinteon aika, ja puolue-
johto tutkii vaalitulosta mietteliäänä. Mitä 
tehtiin oikein? Mitä väärin?

Samalla kun tätä tehdään, niin haluan hen-
kilökohtaisesti lämpimästi kiittää Teitä isos-
ta tehdystä työstä. Kiitos vaalipäälliköt, ak-

tiivit, lehtien jakajat, ehdokkaat ja piirien 
edustajat!

 
Avialliset vaalit

 
Vaalien yleiset olosuhteet olivat poikkeuk-

selliset. Kuntavaalit oli ollut ”pakko siirtää”, 
kun tartuntoja oli ollut 10 % nykyisestä. Nyt 
vaalit olivat taas ihan ok. Ei voi olla aprikoi-
matta sitä, että silloin vaalien siirtämisel-
lä haluttiin riistää perussuomalaisilta aloite 
ja momentum. Nyt vaalit järjestettiin keski-
talvella sopivasti pyhien rikkomaksi sillisa-
laatiksi.

Pahinta oli se, että toreille ei päässyt. Jois-
sain päin maatamme ei saanut mennä ulos 
kampanjoimaan ja joissain päin sai. Se iski 
meihin lujasti – näillä alueilla, joissa ei päästy 
ulos, meidän tuloksemme jäi toivotusta huo-
mattavasti.

Lyhyesti: vaalien olisi pitänyt olla yleiset ja 
yhtäläiset, mutta kampanjointi niissä estet-
tiin. Niin THL kuin STM olivat sitä mieltä, 
että kampanjointi ulkona oli ”pienen riskin” 
toimintaa, mutta paikalliset virkamiehet oli-
vat toista mieltä. Vaaleista tuli avialliset.

Mitä tästä eteenpäin? 

Ei saa menettää rohkeutta. On katsottava 
eteenpäin.

Perussuomalaisten tehtävä on tulevissa val-
tuustoissa toimia tinkimättöminä muistut-
tajina. Vanhat puolueet lupasivat kuun tai-
vaalta ja mannaa kaikille. Perussuomalaisten 
pitää harjoittaa selvää ja rehellistä opposi-
tiopolitiikkaa, jossa näiden vanhojen puolu-
eiden lupauksia pidetään koko ajan heidän 
silmiensä edessä. ”Lupasitte näin – siitä huo-
limatta leikkaisitte? Miksi näin?”

Samoin on tartuttava ankarasti aluevaltuus-
tojen korruptiorakenteisiin. Kaikki ns. sat-
raappikuntien perustamiset on paljastettava 
heti. Yhteistyön vanhojen puolueiden kanssa 
on oltava asiallista ja perustuttava siihen, että 
palveluiden laatua ja läheisyyttä voidaan lisä-
tä. Olen varma siitä, että eduskuntaryhmäm-
me tulee olemaan tässä muistuttamisasiassa 
hyvin aktiivinen.

Puolue valmistautuu ankarasti vuoden 2023 
vaaleihin. Me hengähdämme, analysoimme 
vaalitulosta ja katsomme eteenpäin. Kuten 
armeijassa tauolla – huollamme kamppeet, 
hoidamme haavat, rohkaisemme omia ja läh-
demme kohti vuotta 2023. Me tulemme taas!

Käytän tässä vanhaa urheiluvertausta: Las-
se Virén ja Münchenin 10 000 metrin kil-
pailu. Virén kaatuu alussa mutta nousee ylös 
sisuuntuneena. Lisätarmo vie hänet pian ta-
soihin ja sitten johtoon. Muut yrittävät ohit-
se.

Kuten kuuluttaja silloin totesi: Puttemans 
tulee…Puttemans saavuttaa mutta ei ohita 
Lassea!

ARTO LUUKKANEN
PERUSSUOMALAISTEN 
PUOLUESIHTEERI 

■  KOLUMNI

KESKI-SUOMEN 
HYVINVOINTIALUE

Kaisa Garedew, Jyväskylä (774)
Janne Luoma-aho, 
Jyväskylä (672)
Toimi Kankaanniemi, 
Jyväskylä (465)
Kauko Isomäki, Jyväskylä (435)
Marko Kolula, Jyväskylä (401)
Arto Åkerman, Laukaa (318)
Jukka Haaparanta, 
Jämsä (301)

VARALLA:
Jouni Vuori, Saarijärvi (290)
Tomi Immonen, Laukaa (289)
Harri Oksanen, Keuruu (269)
Joni Parkkonen, 
Jyväskylä (261)
Timo Lehtonen, 
Jyväskylä (244)
Mika Nousiainen, 
Jyväskylä (233)
Petra Virtanen, 
Äänekoski (226)

ETELÄ-POHJANMAAN 
HYVINVOINTIALUE

Piia Kattelus-Kilpeläinen, 
Seinäjoki (1 340)
Marko Vainionpää, 
Alavus (614)
Riitta Kangasluoma, 
Lapua (480)
Harri Koskela, Ilmajoki (428)
Risto Mattila, Kauhava (372)
Helena Rahkola, Ilmajoki (369)
Jarkko Ala-Riihimäki, 
Seinäjoki (342)
Petri Juurakko, Alavus (342)

VARALLA:
Heidi Pihlaja, Kurikka (322)
Jouni Vallin, Kurikka (252)
Heikki Santala, 
Kauhajoki (245)
Seppo Palomäki, 
Kuortane (236)
Aapo Kamppinen, 
Kauhava (234)
Jari Haapamäki, Kurikka (223)
Olli Kiukkonen, 
Kauhajoki (212)
Esa Puronvarsi, Kauhava (208)

POHJANMAAN 
HYVINVOINTIALUE

Helinä Sipinen, 
Pietarsaari (802)
Anne Rintamäki, Vaasa (586)
Päivi Karppi, Vaasa (577)
Jukka Mäkynen, Vaasa (486)

VARALLA:
Asko Salminen, Laihia (356)
Tero Frondelius, Laihia (274)
Jorma Malinen, 
Uusikaarlepyy (205)
Micael Westerholm, 
Mustasaari (195)

KESKI-POHJANMAAN 
HYVINVOINTIALUE

Mauri Peltokangas, 
Kokkola (715)
Timo Sillanpää, Kokkola (189)
Tomi Kivelä, Kokkola (145)
Matti Kalliokoski, 
Kokkola (137)
Ville Leppälä, Kokkola (136)
Ilpo Åivo, Veteli (136)
Pia Sillanpää, Kokkola (129)

VARALLA:
Manolis Huuki, Kannus (119)

Ulpu Keränen, Kokkola (119)
Tiina Haukilahti, 
Kaustinen (112)
Tina Lindskog, Kaustinen (112)
Minna Koskela, Kokkola (111)
Päivi Pihlajakangas, 
Kannus (85)
Jorma Hautamäki, 
Kokkola (74)

POHJOIS-POHJANMAAN 
HYVINVOINTIALUE

Jenna Simula, Oulu (1 165)
Anu Mattila, Raahe (756)
Anu Plaketti, Muhos (695)
Juha Richter, Oulu (664)
Jani Törmi, Oulu (573)
Anna Koskela, Oulu (570)
Kimmo Korkiakoski, 
Nivala (532)
Olli Immonen, Oulu (403)
Henri Aavavirta, Oulu (375)

VARALLA:
Ari Ahola, Sievi (361)
Annemari Enojärvi, Oulu (326)
Jukka Huotari, Oulu (322)
Pekka Ylönen, Oulu (317)
Heini Koukkari, Kempele (311)
Tarmo Hirvelä, Ylivieska (306)
Matti Rinnekangas, Oulu (304)
Arja Suuronen, Oulu (287)
Tanja Laakkonen, 
Ylivieska (277)

KAINUUN 
HYVINVOINTIALUE

Eila Aavakare, Kajaani (460)
Mikko Polvinen, Kuhmo (347)
Pasi Kilpeläinen, Kajaani (255)
Tea Heikkinen, Kajaani (198)
Sami Pihlajamaa, 
Suomussalmi (131)
Minna Partanen, Kajaani (108)
Pasi Arffman, Kajaani (107)
Hannu Korhonen, 
Sotkamo (98)

VARALLA:
Valtteri Arffman, Kajaani (83)
Toni Raesalmi, Kajaani (81)
Marika Tuomela, Kuhmo (77)
Marko Mustonen, 
Sotkamo (69)
Kari Juntunen, Kuhmo (60)
Anssi Manninen, Kajaani (59)
Eija Hakkarainen, Kajaani (54)
Jaana Kemppainen, 
Puolanka (52)

LAPIN 
HYVINVOINTIALUE

Kaisa Juuso, Tornio (1 095)
Sara Seppänen, 
Rovaniemi (950)
Heli Trög, Keminmaa (333)
Matti Henttunen, 
Rovaniemi (326)
Jari Hast, Tornio (296)
Juhana Kelloniemi, 
Kemijärvi (295)
Hannu Peurasaari, Kemi (292)

VARALLA:
Tuomas Koskiniemi, 
Rovaniemi (260)
Timo Tolonen, Rovaniemi (219)
Juha Puro, Kemi (203)
Päivi Heiskanen, Kemi (189)
Tiina Paakki, Pello (189)
Juha-Pekka Mikkola, 
Rovaniemi (185)
Vesa Ylinampa, 
Rovaniemi (172)
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10. KAUDEN kunnanvaltuutet-
tu Matti Mäntylä Kärköläs-
tä pitää pahana virheenä sitä, 
että aikoinaan suomalaises-
sa yhteiskunnassa päätettiin 
perinteiset vanhainkodit ajaa 
alas ja lakkauttaa. Mäntylä 
toivoo, että löytyisi jokin kei-
no, jotta joskus vielä voitaisiin 
palata takaisin kodinomaisiin 
vanhainkodin tyyppisiin hoi-
tokoteihin.

- Nythän nämä asiat on siir-
retty kasvottomille veronkier-
täjille ja vanhusten hoitami-
sesta on tehty bisnestä. Kaikki 
pienet 6–10 vanhuksen yksi-
tyiset yksiköt ajettiin ulkois-
tusbuumin aikana alas, kun 
iso yksikkö ei enää antanut 
asiakkaita pieniin yksiköihin. 
Kaikki ajettiin alas, niin van-
hainkodit kuin pienet yrittä-
jätkin. Tällä hetkellä kunnat 
harrastavat laillistettua van-
husten heitteillejättöä, Män-
tylä kertoo.

Vanhus ei saa olla 
kotinsa vanki

Vanhukset on pisteytetty, ja 
kriteerit palvelutaloihin pää-
semiseksi on tehty niin ran-
koiksi, että vanhusten on tänä 

Vanhusten asema nykypäivän suomalaisessa yhteiskunnassa on aika heikko, väittää 
asian kanssa vuosikymmeniä paininut perussuomalaisten puoluehallituksen jäsen ja 
Kärkölän Perussuomalaisten puheenjohtaja Matti Mäntylä Päijät-Hämeestä. Mänty-
län mukaan vanhusten kohtelussa voidaan puhua jopa laillistetusta heitteillejätöstä.

”Vanhus ei voi olla mikään 
esine, jota siirretään paikasta 
toiseen kustannussyistä”

päivänä hyvin vai-
kea päästä palve-
luasumisen pii-
riin. Sen sijaan 
huonokuntoisille 
vanhuksille tarjo-
taan kotihoitoa.

- Eihän van-
hus voi olla ko-
tinsa vanki. Ko-
tihoito käy asiakkaan luona 
maksimissaan neljä kertaa 
päivässä, ja tällä hetkellä Suo-
messa on kotonaan useita sel-
laisia vanhuksia, joiden paik-
ka ei missään tapauksessa ole 
oma koti, vaan auttavien kä-
sien tulisi olla saatavilla ym-
päri vuorokauden. On hyvä, 
että kotona pystyy asumaan ja 
olemaan niin kauan kuin siel-
lä pärjää, mutta siinä tulee 
se raja vastaan. Vanhus ei voi 
olla mikään esine, jota siirre-
tään paikasta toiseen kustan-
nussyistä, Mäntylä sanoo.

Inhimillisyys jäänyt 
säästämisen jalkoihin

Koska vanhuspalvelut on ul-
koistettu, eivät kunnat pääse 
itse myöskään vaikuttamaan 
vanhusten asioihin. Monis-
sa yksiköissä vanhuksia ei 

edes hoideta in-
himillisesti, vaan 
joka asiasta sääs-
tetään ja hoitajat 
joutuvat siivoa-
maan, keittämään 
ja tekemään kai-
kenlaista muuta, 
minkä ei hoitaji-
en tehtäviin pitäi-

si edes kuulua.
- Tarkoitukseni ei ole syyl-

listää näitä yrityksiä, jotka 
vanhuksia tänä päivänä hoi-
tavat, mutta homman pitäisi 
olla pikkuisen ihmisläheisem-
pää kuin mitä se tällä hetkellä 
on, Mäntylä pohtii.

Vanhusten-
hoidon kriteerit 
yhtenäistettävä

Tässä tilanteessa, kun mel-
kein kaikki on yksityistetty 
isoille toimijoille, on vaikea 
peruuttaa tehtyjä päätöksiä ja 
palata takaisin kohti inhimil-
lisempää vanhuspalvelua. Ai-
noa asia, mihin poliitikoilla 
vielä on mahdollisuuksia vai-
kuttaa, olisi pyrkiä saamaan 
vanhustenhoitoa koskevat 
kriteerit maanlaajuisesti yh-
tenäisiksi.

Pitkän linjan kuntapoliitikko Matti Mäntylä puolustaa vanhuksia: - Nythän jokainen kunta tul-
kitsee omaishoidontukeakin 
omalla tavallaan. Jossain päin 
Suomea saattavat omaishoi-
don tuen kriteerit olla vähän 
löysemmätkin, täällä Päijät-
Hämeessä ne ovat äärettömän 
tiukat, Mäntylä mainitsee.

- Olen viimeiset 20 vuot-
ta näistä asioista saarnan-
nut, mutta ei se paljon auta, 
kun nämä asiat ovat vähän 
isommissa käsissä. Silti nu-
kun yöni paremmin, jos aina-
kin yritän saada aikaan paran-
nuksia sen verran, mitä nyt 
yksi ihminen voi tehdä.

Pienen ihmisen 
puolustaja

Kymmenettä kauttaan kun-
nanvaltuustossa istuvalla 
Mäntylällä on yli kolmenkym-
menen vuoden kokemus sosi-
aalipuolen asioista. Mäntylä 
siirtyi aikoinaan SMP:stä pe-
russuomalaisiin eikä ole ikinä 
ollut missään muussa puolu-
eessa. Hän ei ole 
koskaan unohta-
nut niitä asioita, 
joita haluaa edus-
taa, eli vähän köy-
hempää kansaa ja 
ihmisiä, joilla on 
todellinen hätä.

- Tunnen oleva-
ni melkein kuin 
juristi, koska puo-
lustaessani ihmisiä joudun 
vetoamaan lakiin ja sen tul-
kintoihin. Lakia voi tulkita 
myös asiakkaan edun mukai-
sesti. Olen auttanut ihmisiä 
parhaani mukaan sen mitä 
pystyn auttamaan ja tehnyt 
Kelaankin erilaisia oikaisu-
vaatimuksia ihmisten puo-
lesta. Olen hiukan ylpeä siitä, 
että olen muutaman sellaisen 
valituksen jopa onnistunut 

voittamaan.
- Pieni ihminen on aina hiu-

kan huonossa asemassa, jos 
hän lähtee yhteiskunnalta pe-
räämään oikeuksiaan. Siel-
lä on vastassa juristiarmeija, 
joka työkseen tulkitsee lakia 
tiukimman mukaan. Silloin 
varsinkin vanhukset ovat hei-
koilla, Mäntylä kertoo.

”Yhden asian liike”

Erilaisissa ylikunnallisissa 
tehtävissä toimiessaan Män-
tylää on usein haukuttu ”yh-
den asian liikkeeksi”, kun hän 
koko ajan jaksaa pitää esil-
lä vanhusten asemaa. Mänty-
lä myöntää, että näin voidaan 
toki sanoa, mutta toisin kuin 
monilla muilla yhteiskunnan 
tukea tarvitsevilla ihmisillä, 
ei vanhuksilla välttämättä ole 
ketään, joka heitä puolustaisi 
ja auttaisi taistelussa byrokra-
tiaa vastaan.

- Olen nähnyt, miten van-
husten tilanne on viimeiset 

kaksikymmen-
tä vuotta men-
nyt koko ajan vain 
huonommak-
si. Olen tutustu-
nut vanhuksiin ja 
kuunnellut hei-
dän murheitaan 
välillä tippa sil-
mässä, mutta kun 
mitään ei mahda. 

On iso tie, että saat sitä, mitä 
tarvitsisit. Mielestäni kunnis-
sa pitäisi olla joku sellainen 
ihminen, jonka pääasiallinen 
tehtävä olisi auttaa vanhuk-
sia, tehdä oikaisuvaatimuk-
sia heidän puolestaan ja niin 
edelleen, Mäntylä sanoo.

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVA MINNA TUPPURAINEN

“Vanhusten 
tilanne on 
viimeiset kak-
sikymmentä 
vuotta mennyt 
koko ajan vain 
huonommaksi.”

“Pieni ihminen
on aina hiukan
huonossa 
asemassa, jos 
hän lähtee 
peräämään 
oikeuksiaan.”

Hoitamisesta on tullut 

kannattavaa bisnestä.
- Tunnen olevani melkein
kuin juristi, koska puolustaessani 
ihmisiä joudun vetoamaan
lakiin ja sen tulkintoihin, Matti 
Mäntylä sanoo.
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Kuvassa vasemmalta Jani Pimiä, Jaana Oravisjärvi, Markku Alen, Jouni Huusko, Elise Lehtinen, Harri 
Aaltonen, Sini Pajukangas ja Samuli Vesioja. Kuva: Tanja Tuunainen

Janakkalan Perussuomalaisten hallitus valittu

Perussuomalaisen Nuorison uusi hallitus valittu

JANAKKALAN Perussuoma-
laiset ry:n syyskokous valit-
si yhdistykselle hallituksen 
kalenterivuodelle 2022. Pu-

heenjohtajaksi valittiin Eli-
se Lehtinen. Hallituksen muut 
jäsenet ovat Harri Aaltonen, 
Markku Alen, Jouni Huusko, Jaa-

na Oravisjärvi, Sini Pajukangas, 
Jani Pimiä, Matti Rytilahti, Sa-
muli Vesioja ja Liisa Vuorenmaa.

PERUSSUOMALAINEN Nuo-
riso on valinnut yhdistyksen 
syyskokouksessa uuden halli-
tuksen toimintavuodelle 2022. 
Puheenjohtajana jatkaa Miko 
Bergbom. Lisäksi puheenjohta-
jistoon valittiin 1. varapuheen-
johtajaksi Joakim Vigelius, 2. 
varapuheenjohtajaksi Jonni Le-
vaniemi ja 3. varapuheenjohta-
jaksi Lauri Laitinen. Pääsihtee-

rinä jatkaa Laura Jokela. Muut 
hallituksen jäsenet ovat Jaakko 
Leppänen, Noora Korpela, Eemil 
Myllykoski ja Matias Päivä.

- Perussuomalainen Nuori-
so on selkeä vaihtoehto muil-
le nuorisojärjestöille Suomessa. 
Kannatamme laajaa sananva-
pautta, puolustamme Suomen 
itsemääräämisoikeutta sekä 
sanomme ei humanitaarisel-

le maahanmuutolle, joka ei ole 
hyväksi hyvinvointivaltiolle, ku-
ten olemme saaneet huomata 
sekä Suomessa että eurooppa-
laisella tasolla, toteaa Perus-
suomalaisen Nuorison puheen-
johtaja Miko Bergbom.

Perussuomalainen Nuoriso ry

Valtuustoryhmän ja kunnallisjärjestön yhteistyötä 
lisätään Lahdessa
LAHDEN Perussuomalaiset ry 
uudisti runsaasti hallituksensa 
jäsenistöä vuosikokouksessaan. 
Järjestön kaupunginvaltuus-
toryhmä vahvistui tuntuvas-
ti kesän kunnallisvaaleissa 9 
jäseneen. Toimintasuunnitel-
massaan perussuomalaiset uu-
distavat myös päätösorgani-
saatiotaan, johon kuuluvat 
tästä lähtien yhteiset kunnal-
lisjärjestön ja valtuustoryhmän 
seminaarit, joissa suunnitellaan 
sekä pidemmän ajan tavoit-

teita että ajankohtaisia aiheita 
Lahdessa.

Lahden Perussuomalaiset ry:n 
ja valtuustoryhmän tiedotta-
mista uudistetaan palvelemaan 
paremmin sekä tiedotusväli-
neitä että kuntalaisia. Sähköi-
nen viestintä on ollut jo osa jär-
jestön toimintaa, mutta sitä 
laajennetaan ja monipuoliste-
taan viikoittaisten uutisointien 
osalta. Perussuomalaiset vah-
vistavat vapaaehtoista tiedo-
tushenkilöstöään.

Lahden Perussuomalaiset 
ry:n puheenjohtajaksi vuodel-
le 2022 valittiin Vesa Salmi-
nen. Muut hallituksen jäsenet 
ovat Maarit Tuomi, Ismo Nygren 
(uusi), Juha Ilmoniemi (uusi), 
Jukka Ruuth, Merja Ilmonie-
mi (uusi), Pekka Seppelin, Päivi 
Granlund, Anneli Seppälä, Saija 
Granlund ja Arja-Leena Lammi.

Lahden 
Perussuomalaiset ry

Tuulivoimahanke 
ei saa olla asukkaille 
haitaksi

Kyyjärven Perussuomalaiset:

Kyyjärvellä on aloitettu kahden tuulivoimahankkeen 
rakentaminen. Niissä on yhteensä 15 tuulivoimalaa. 
Lisäksi kuntaan on suunniteltu vielä 71 voimalaa lisää.

KUNTA on ollut aika nihkeä 
kuulemaan kuntalaisia kaavoi-
tusprosessissa, harmittelee pe-
russuomalainen kunnanvaltuu-
tettu Ilpo Sääksjärvi Kyyjärveltä.

Kunnassa on käyty polemiik-
kia voimaloiden sijainnista.

- Liian lähelle asutusta tulee, 
lähimmät olisivat 900 metrin 
päässä. Ihmisten hyvinvointi ja 
terveys eivät merkitse mitään. 
Eivätkä maisema- ja luontoar-
vot. Täällä on palkittuja kulttuu-
rihistoriallisesti arvokkaita kyliä 
ja maisemia ja hiljaiseksi alu-
eeksi määritettyjä. Rahalla on 
niin suuri merkitys, että kaikki 
muu unohtuu.

Sääksjärvi ei ole 
voimaloita vastaan.

- Pitäisi suunnitella paremmin 
eikä vain rahan perään mennä. 
Kiinteistöverotuotto on laskettu 
400 000 euroksi, se ei ole mah-
dottomasti. Tuulivoimalat eivät 
uusia perheitä tänne houkutte-
le, eivätkä lomalaisia. Luontoar-
vot kärsivät. 86 voimalaa on lii-
kaa. Jos jonnekin peränurkkaan 
laitettaisiin, ei koko kylälle.

Sääksjärvi kaipaisi monipuo-
lista tutkimustietoa eikä vain 
tuulivoimatoimijoiden teettä-
mää tietoa.

Keskusta jyrää muut

Kyyjärvellä keskusta on suurin 
puolue ja tuulivoiman kannalla.

- Kyllähän ne jyräävät meidän 
esityksemme. Kriittisesti suh-
tautuville ei anneta helppoa 

Sääksjärvi 
kaipaisi moni-
puolista tutki-
mustietoa eikä 
vain tuulivoima-
toimijoiden teet-
tämää tietoa.

mahdollisuutta tuoda omaa 
kantaansa esille. Kunnan lupa-
prosessissa voitaisiin estää tai 
rajoittaa tekemistä, mutta kun 
ihmisiä ei haluta kuunnella. Ei 
hanke saa olla asukkaille haitak-
si, Sääksjärvi painottaa.

Häntä mietityttää voimaloi-
den tuleva purku käytön jäl-
keen.

- Kuka ne purkaa sitten? 
Myös betoniperusta on puret-

tava, betoni on aika vaiettu asia. 
Kunnan pitäisi varovaisin aske-
lin edetä eikä rahan kiilto silmis-
sä mennä. Ei joka asiassa pidä 
olla edelläkävijä.

Kyyjärven kunnanhallitukses-
sa oli esillä kolmen kilometrin 
turvaväli tuulivoimaloiden ja 
asutuksen välille. Asia ei eden-
nyt edes valtuustoon. Sääks-
järveä huolestuttaa myös ulko-
maisten tahojen tulo kuvioihin.

- En rohkenisi antaa omia mai-
tani ulkomaisten toimijoiden 
käyttöön noin vain, enkä koti-
maisten, Ilpo Sääksjärvi sanoo.

■ TEKSTI LEENA KURIKKA
      KUVA LEHTIKUVA/
      KUVITUSKUVA

Tuulivoimaloita 
kaavaillaan liian 
lähelle asutusta.

“Hanke ei saa olla 

asukkaille haitaksi.”
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Raaseporin Perussuomalaisten kaupunginvaltuutettu Tatu Tyni ja puoluesihteeri Arto Luukkanen 
Marskin matkan tiedotustilaisuudessa Billnäsin ruukilla marraskuussa.

Luontoretki Marskin jalanjäljissä:

Historiallinen luontoreitti elvyttäisi 
Länsi-Uudenmaan elinkeinoelämää

Raaseporin Perussuomalaisten kaupunginvaltuutettu 
Tatu Tyni on tehnyt aloitteen Suomen itsenäisyyden his-
toriaan perustuvan luontoreitin perustamiseksi läntisel-
le Uudellemaalle. ”Marskin matka” -työnimellä kulkeva 
luontoreitti alkaisi Fiskarsin ruukilta ja kulkisi Hangon 
rintamamuseon kautta Hangon vapaudenpatsaalle.

MARSKIN matkareitin 
ideoijana ja pääsuunnittelija-
na toimii Raaseporin kaupun-
gin ainoa perussuomalaisval-
tuutettu, siviiliammatiltaan 
taikurina toimiva Tatu Tyni. 
Tyni toimi myös Raaseporin 
Perussuomalaisten puheen-
johtajana vuosina 2018–2021. 
Idea historiallisen luontorei-
tin perustamisesta syntyi Ty-
nin huomattua, miten vaike-
aa tapahtumien 
järjestäminen 
Raaseporissa oli 
kesän sesonki-
ajan ulkopuo-
lella.

- Olen tääl-
lä jutellut pal-
jon paikallisten 
käsityöläisten ja 
yrittäjien kans-
sa ja törmännyt usein tähän 
samaan ongelmaan. Tämä 
on ollut aikoinaan isoa te-
ollisuusaluetta ja tunnettiin 
”Pohjolan Piilaaksona”. Enää 
raskasta teollisuutta ei ole, 
ja kun juttelee alueen van-
hempien ihmisten kanssa, 
niin kaikki sanovat, että van-
ha teollisuus ei ole tulossa ta-
kaisin. Elinkeinoelämää pitää 
siis kehittää uudella tavalla, 

tä, ammuntaa – hyvin paljon 
kaikenlaista elämyshommaa, 
Tyni sanoo.

Marskin juuret 
Länsi-Uudellamaalla

Raaseporin Perussuomalai-
set järjestivät Marskin mat-
kareitin tiimoilta tiedotus-
tilaisuuden torstaina 25.11. 
Billnäsin ruukin kokoushuo-
ne Piipussa, jossa oli vieraa-
na myös perussuomalaisten 
puoluesihteeri Arto Luukka-
nen puhumassa Marskin vai-
heista Pietarissa ja tammi-
kuun aluevaaleista.

- Mannerheimin äitihän on 
haudattu Pohjan vanhan kir-
kon hautausmaalle seitsemi-
sen kilometriä Fiskarsista. 
Hän oli niitä Julineita, jot-
ka nostivat Fiskarsin loistoon 
1800-luvun lopulla. Marskin 
isä teki 1880-luvulla konkurs-
sin ja pakeni sitten Pariisiin. 
Äiti ilmeisesti kuoli sydän-
kohtaukseen pian sen jäl-
keen. Fiskarsin loistoon nos-
taneesta teollisuuspamppu 
Albert von Julinista tuli sit-
ten 13–14-vuotiaan Marskin 
laillinen huoltaja, Tyni valot-
taa alueen historiaa ja yhteyt-
tä legendaariseen Suomen 
marsalkkaan.

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVA PS ARKISTO

ja matkailulla on tässä suuri 
merkitys, Tyni kertoo.

Elämysmatkailusta 
uusi vetovoimatekijä

Tyni jätti aloitteen Marskin 
matkasta kesällä ensimmäi-
sessä kokouksessaan Raase-
porin valtuustossa. Toteu-
tuessaan Marskin matkasta 
tulisi kilpaileva luontoreit-

ti 80 kilometrin pi-
tuiselle Kuusamon 
Karhunkierroksel-
le. Tyni pitää tär-
keänä, että reitillä 
on selkeät histori-
alliset ja liiketoi-
minnalliset paino-
tukset. Hän ei pidä 
reitin toteuttamis-
ta mahdottoma-

na ajatuksena, jos hanke saa 
kannatusta laajasti yli puo-
luerajojen.

- Marskin matkareitin tar-
koitus olisi elävöittää alueen 
elinkeinoelämää ympärivuo-
tiseksi luonto-, kulttuu-
ri- ja elämysmatkailun avul-
la. Täällähän voi harrastaa 
ratsastusta, kanootteja, ka-
lastusta, pyöräilyä, kävelyä, 
juoksemista, sienestämis-

Turun Perussuomalaisten hallitus järjestäytyi
TURUN Perussuomalaiset ry:n 
hallitus vuodelle 2022 piti jär-
jestäytymiskokouksensa sun-
nuntaina 9. tammikuuta Turun 
Messukeskuksessa. Yhdistyksen 
tuore puheenjohtaja Sami Ke-
säläinen aloitti työrupeamansa 
nuorekkaan rennolla, mutta silti 
määrätietoisella ja menestysha-
kuisella otteella saavuttaen oitis 
hallituksensa suosion.

- Järjestäytymiskokous meni 
hyvässä hengessä, ja henkilö-
valinnoissa päästiin keskuste-
lun kautta yksimielisiin päätök-
siin. Järjestäytymiskokouksen 

tavoitteissa oli lanseerata yhdis-
tyksen toiminnalle vuosikello ja 
luoda hallituksen työskentelylle 
aiempaa osallistavampi ja enna-
koivampi työtapa, jolla välttää 
asioiden reaktiivista hoitamista. 
Kaiken kaikkiaan olen erittäin 
tyytyväinen, puheenjohtaja Ke-
säläinen iloitsee.

Turun Perussuomalaisten hal-
litus valitsi yhdistyksen pitkäai-
kaisen sihteerin Kasper Holtarin 
jatkamaan tehtävässään, mutta 
samalla myös yhdistyksen en-
simmäiseksi varapuheenjohta-
jaksi. Uudeksi toiseksi varapu-

heenjohtajaksi valittiin lehtori 
Sari Anttila.

Nina Tiitta valittiin tuomaan 
talousvastuullista näkemystä 
yhdistyksen uutena rahaston-
hoitajana.

Muina hallituksen jäseni-
nä vuonna 2022 toimivat Jyr-
ki Åland, Laura Kaarniharju, Ali-
ce Girs, Mikael Miikkola, Hannele 
al-Hamzawi, Vesa Suvanto sekä 
Jouni Kaunisto.

Turun 
Perussuomalaiset ry

Perussuomalaisten Kainuun piiri kokoontui syyskokoukseensa 
Puolangalla. Kuvassa eturivissä vasemmalta 2. vpj. Marika Tuomela 
Kuhmosta, pj. Marko Mustonen Sotkamosta ja hallituksen jäsen Sirpa 
Mustonen Sotkamosta. 2. rivissä alhaalta vasemmalta 1. vpj. Mikko 
Suutari Ristijärveltä ja piirisihteeri Jaana Kerman Paltamosta. Yläri-
vissä vasemmalta hallituksen jäsenet Pasi Kilpeläinen ja Eila Aavakare 
Kajaanista sekä jäsenet Minna Ronkainen Sotkamosta, Jani Viitanen 
Paltamosta, varajäsen Jaana Sankilampi Kuhmosta ja jäsen Petteri 
Matero Suomussalmelta.

Marko Mustonen Sotkamosta 
Perussuomalaisten Kainuun 
piirin johtoon
PERUSSUOMALAISTEN Kai-
nuun piiri valitsi syyskokoukses-
saan Puolangalla 7.11.2021 pii-
rin uudeksi puheenjohtajaksi 
sotkamolaisen Marko Mustosen. 
Kiitospuheessaan Marko korosti 
me-hengen tärkeyttä ja perään-
kuulutti kaikkien sitoutumista. 
Hän kertoi vaativansa itseltään 
tekemisessään ”110 prosentin 
panosta”. Markoa voi kuvailla 
sanomalla: ”Siinä on mies, joka 
puhuu ja tekee myös minkä lu-
paa puheissaan.”

Piirin tavoitteiksi Marko aset-
ti tuleviin alue-, eduskunta- 
ja kuntavaaleihin suurimman 
puolueen aseman ja haastoi jä-
senistön mukaan talkoisiin kan-
nustussanoin: ”Yksi henkilö voi 
vaikuttaa rajallisesti, mutta yh-
dessä voimme saavuttaa tavoit-
teemme”.

Marko liittyi Perussuoma-
laiset-puolueeseen ja Sotka-
mon Perussuomalaisiin vuon-
na 2018 ja on tinkimättömällä 
ja uhrautuvalla työllään suorit-
tanut rakettimaisen nousun pii-
rin johtoon. Hän kutsuu itseään 
Kainuun piirin viralliseksi ”per-
seelle potkijaksi” ja on myös on-
nistunut kuvaamassaan teh-
tävässä loistavasti. Tullessaan 
mukaan Sotkamon yhdistyksen 
toimintaan hän loi tekemiseen 
aivan uuden toimintakulttuu-
rin, ja yhdistyksen jäsenmäärä 
tuplaantui lyhyessä ajassa. Toi-
miessaan kuntavaaleissa 2021 
Kainuun vaalipäällikkönä hän 
teki valtavan työmäärän ehdok-
kaiden vaalisivujen ja ehdokas-
esitteiden parissa kannustaen 

ja auttaen ehdokkaita pyyteet-
tömästi.

Markon aloitteesta piirille ja 
piirin yhdistyksille on perustet-
tu kotisivut, ja perussuomalais-
ten medianäkyvyys on noussut 
aivan uudelle tasolle. Sotkamon 
Perussuomalaiset -yhdistykseen 
on perustettu tori- ja mediatii-
mit, jotka vastaavat vastuualu-
eidensa toiminnoista. Marko 
toimii myös Perussuomalaisten 
Kainuun piirin mediatiimin ve-
täjänä.

Harrastuksenaan Marko on 
ansioitunut ajokoiramies ja kas-
vattaja Tuomaalan kennel -ni-
mellä. Hänen kasvattinsa ovat 
myös menestyneet loistavas-
ti kilpailuissa. Hän on toiminut 
useissa koiraharrastukseensa 
liittyvissä yhdistyksissä vastuul-
lisissa tehtävissä ja hankkinut 
myös sitä kautta laajan verkos-
ton ja osaamista yhdistystoi-
mintaan.

Yhteistyössä on voimaa, ja sik-
si hän toivookin, että piirit ja 
yhdistykset voisivat keskenään 
jakaa ja antaa toinen toisilleen 
uusia työkaluja sekä yhdessä 
tekemiseen uudenlaisia ajatuk-
sia siitä, kuinka perussuomalai-
set voisi olla vielä yhtenäisempi 
ja vahvempi haastamaan muut 
puolueet. Tällainen yhteistyö li-
säisi koko porukan joukkue-
henkeä.

Hannu Korhonen
Sotkamon 
Perussuomalaiset ry:n 
puheenjohtaja

Reitillä 
on selkeät 
historialliset 
ja liiketoimin-
nalliset
painotukset.
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ETELÄ-POHJANMAAN
PERUSNAISET
Leena Kurikka Seinäjoelta va-
littiin yksimielisesti Etelä-Poh-
janmaan Perusnaisten puheen-
johtajaksi myös vuodelle 2022. 
Yhdistyksen hallitukseen valit-
tiin lisäksi Merja Ujanen Seinäjo-
en Ylistarosta, Seija Salmi Ilma-
joelta ja Erja Gadd Ähtäristä.

HELSINKI
Perussuomalainen Helsinki -val-
tuustoryhmän vuosikokous pi-
dettiin 16.1.2022 etäkokoukse-
na. Kokous valitsi vuodelle 2022 
ryhmän johdossa jatkamaan 
puheenjohtaja Mari Rantasen, 
varapuheenjohtaja Nuutti Hytti-
sen ja sihteeri Samuli Voutilan.

ISOJOKI
Isojoen Perussuomalaiset valit-
sivat syyskokouksessaan yksi-
mielisesti Jorma Rantalan johta-
maan yhdistystä myös vuonna 
2022. Yhdistyksen hallitukseen 
valittiin lisäksi Outi Valli, Tony 
Vaarainkorpi ja Sari Kallio. Pe-
russuomalaisten Etelä-Pohjan-
maan piirin hallituksessa Iso-
jokea edustaa vuonna 2022 
yhdistyksen puheenjohtaja Jor-
ma Rantala.

ISOKYRÖ
Raili Varo jatkaa yksimielises-
ti Isonkyrön Perussuomalaisten 
puheenjohtajana myös vuonna 
2022. Varon lisäksi yhdistyksen 
hallitukseen valittiin Soile Haka-
la, Janne Rimpeläinen ja Seppo 
Ventä. Perussuomalaisten Etelä-
Pohjanmaan piirin hallitukses-
sa Isonkyrön yhdistystä edustaa 
tänä vuonna Raili Varo.

KARIJOKI
Rami Aalto valittiin yksimielises-
ti Karijoen Perussuomalaisten 
syyskokouksessa yhdistyksen 
uudeksi puheenjohtajaksi. Yh-
distyksen hallitukseen vuodek-
si 2022 valittiin lisäksi Marko Sa-
hakoski, Petri Lähdesluoma, Kim 
Uusitalo, Kristian Uusitalo ja Nik-
las Jansson. Perussuomalaisten 
Etelä-Pohjanmaan piirihallituk-
sessa Karijoen yhdistystä edus-
taa vuonna 2022 Petri Lähdes-
luoma.

KASKINEN
Lasse Lähdesluoma valittiin yk-
simielisesti Kaskisten Perus-
suomalaisten puheenjohtajaksi 
myös vuodelle 2022. Yhdistyk-
sen syyskokous valitsi hallituk-
seensa lisäksi Jukka Salon, Erja 
Seppälän, Jarmo Tarkan ja Ari 
Lehtosen. Perussuomalaisten 
Etelä-Pohjanmaan piirihallituk-
sessa Kaskisten Perussuoma-
laisia edustaa vuonna 2022 yh-
distyksen puheenjohtaja Lasse 
Lähdesluoma.

KAUHAJOKI
Kauhajoen Perussuomalaiset 
valitsi syyskokouksessaan Jaana 
Kuusiston yhdistyksen uudek-
si puheenjohtajaksi. Kauhajoen 
yhdistystä lähes 25 vuoden ajan 
johtanut Tapio Pihlaja ei enää 
ollut käytettävissä. Yhdistyk-
sen hallitukseen vuodelle 2022 

valittiin lisäksi Taisto Tamme-
la, Mikko Raasakka, Janne Lep-
pänen, Mauno Kallio, Pertti Järvi-
niemi, Mika Muurimäki, Markku 
Ojaniemi ja Noora Pöntinen. Pe-
russuomalaisten Etelä-Pohjan-
maan piirihallitukseen Kauhajo-
elta valittiin Mika Muurimäki.

KAUHAVA
Risto Mattila jatkaa yksimielises-
ti Kauhavan Perussuomalaisten 
puheenjohtajana myös vuon-
na 2022. Yhdistyksen syysko-
kous valitsi lisäksi hallituksen-
sa tälle vuodelle. Siihen valittiin 
Arto Rinne, Esa Puronvarsi, Heik-
ki Haukkala, Anastasia Budde, 
Martti Puronvarsi, Martti Koivis-
to ja Reima Lilja. Perussuoma-
laisten Etelä-Pohjanmaan piirin 
hallitukseen vuodelle 2022 esi-
tetään Martti Puronvartta. Toi-
minnantarkastajana jatkaa Juk-
ka Aerikkala.

KRISTIINANKAUPUNKI
Jari Salmela valittiin Kristiinan-
kaupungin Perussuomalaisten 
syyskokouksessa yksimielises-
ti yhdistyksen puheenjohta-
jaksi vuodelle 2022. Yhdistyk-
sen hallitukseen valittiin lisäksi 
Yvonne Ojaniemi, Raimo Hieta-
nen ja Maarit Hautala-Harikko. 
Perussuomalaisten Etelä-Poh-
janmaan piirihallituksessa Kris-
tiinankaupungin yhdistystä 
edustaa ensi vuonna puheen-
johtaja Jari Salmela.

KUORTANE
Kuortaneen Perussuomalaiset 
vaihtoivat syyskokouksessaan 
yhdistyksensä vetäjää. Pitkäai-
kaisen puheenjohtaja Seppo Pa-
lomäen tilalle valittiin puheen-
johtajaksi vuodelle 2022 Tauno 
Lampinen. Yhdistyksen hallituk-
seen valittiin Seppo Palomäen 
lisäksi myös Antti Koskela, Tui-
ja Lindahl, Annukka Salminen ja 
Tarja Tanila-Vaske. Perussuoma-
laisten Etelä-Pohjanmaan piirin 
hallituksessa Kuortaneen yhdis-
tystä edustaa vuonna 2022 Tau-
no Lampinen.

KURIKKA
Kurikan Perussuomalaiset ry:n 
syyskokous valitsi puheenjohta-
jakseen edelleen vuodeksi 2022 
Jari Haapamäen. Valinta oli yksi-
mielinen. Yhdistyksen hallituk-
seen valittiin lisäksi Marko Yli-
Nikkola, Matti Heinonen, Heidi 
Pihlaja, Sami Niemistö, Aaro Nur-
mela, Johanna Nissinen ja Jou-
ni Vallin.

KYMI
Perussuomalaisten Kymen 
piirin järjestäytymiskoko-
us pidettiin 13.1.2022. 1. va-
rapuheenjohtajaksi sekä kou-
lutusvastaavaksi valittiin Joni 
Mörk Kouvolasta, 2. varapu-
heenjohtajaksi sekä media-
vastaavaksi Arttu-Petteri Klami 
Kotkasta ja 3. varapuheenjoh-
tajaksi sekä tapahtumavastaa-
vaksi Sami Behm Lappeenran-
nasta. Piirisihteeriksi valittiin 
Timo Laitinen Lappeenrannas-
ta ja taloudenhoitajaksi Auli 
Kangasmäki Lappeenrannasta. 
Maakuntavastaavina jatkavat 
Markku Papinniemi (Etelä-Karja-
la) sekä Janne Nyholm (Kymen-

HENKILÖVALINTOJA
laakso). Piirin vaalipäällikkönä 
jatkaa Peter Muurman Haminas-
ta. Kymen piirin puheenjohtaja-
na toimii viime vuoden puolella 
valittu Kai Karhukorpi Lappeen-
rannasta.

LAPUA
Riitta Kangasluoma jatkaa yksi-
mielisesti Lapuan Perussuoma-
laisten puheenjohtajana myös 
vuonna 2022. Yhdistyksen syys-
kokous valitsi hallitukseensa 
myös Sini Syrjälän, Markku Kes-
kikallion, Marcus Topparin, Mik-
ko Huurinaisen ja Mikko Mar-
tikkalan. Perussuomalaisten 
Etelä-Pohjanmaan piirihallituk-
sessa Lapuan yhdistystä edus-
taa vuonna 2022 yhdistyksen 
puheenjohtaja Riitta Kangas-
luoma.

LUUMÄKI
Luumäen Perussuomalaiset piti 
sääntömääräisen syyskokouk-
sensa 7.10.2021. Yhdistyksen 
puheenjohtajana vuonna 2022 
jatkaa Juha Rantakaulio. Halli-
tukseen valittiin varsinaisiksi jä-
seniksi Sami Karvanen ja Ant-
ti Laitala.

POHJOIS-POHJANMAA
Perussuomalaiset järjestäytyi-
vät Pohjois-Pohjanmaalla. Pe-
russuomalaisten Pohjois-Poh-
janmaan piiri ry:n hallituksen 

järjestäytymiskokous pidet-
tiin lauantaina 8.1.2022 Oulus-
sa puheenjohtaja Ahti Moilasen 
koollekutsumana. Piirisihteerik-
si valittiin Tiina Hanhikorpi Raa-
hesta. Varapuheenjohtajistoon 
valittiin 1. varapuheenjohtajak-
si Esko Loukkola Kärsämäeltä, 2. 
varapuheenjohtajaksi Tuomas 
Okkonen Limingasta ja 3. va-
rapuheenjohtajaksi Ilkka Repo 
Haapavedeltä.

TAMPERE
Tampereen Perussuomalaiset 
ry:n hallitus vuodelle 2022 jär-
jestäytyi keskiviikkona 5.1. pi-
tämässään kokouksessa. Yhdis-
tyksen puheenjohtajana jatkaa 
toiselle kaudelle aiemmin syys-
kokouksessa valittu kaupun-
ginvaltuutettu Antti Moisander. 
Ensimmäisenä varapuheenjoh-
tajana jatkaa Pentti Hupanen 
ja toisena varapuheenjohtaja-
na Maria Nikupaavo. Yhdistyk-
sen sihteerinä toiselle kaudelle 
jatkaa Anne Valtakivi. Muut hal-
lituksen jäsenet ovat Ossi Aho, 
Severi Jatuli, Sirpa Tuppurai-
nen, Ilmari Rostila, Valeri Helva-
mo, Tomi Lehtola sekä Arttu Ris-
tiniemi.

ULVILA
Ulvilan Perussuomalaiset ry 
nimesi syyskokouksessaan 
28.11.2021 Tero Kuusimäen jat-

kamaan puheenjohtajana. Hal-
lituksen jäseniksi valittiin Juha 
Hartila, Jarmo Eklund sekä Min-
na Koivunen. Ulvilan Perussuo-
malaiset toivottaa jatkavalle 
puheenjohtajalle sekä uudel-
le hallitukselle onnea ja menes-
tystä.

UUDENMAAN PERUSNAISET
Uudenmaan Perusnaiset ry:n 
syyskokouksessa valittu pu-
heenjohtaja, kansanedustaja 
Arja Juvonen sai rinnalleen enti-
siä ja uusia toimijoita yhdistyk-
sen järjestäytymiskokouksessa 
5.1.2022. 1. varapuheenjohta-
jaksi valittiin Marja Tammilehto 
Keravalta ja 2. varapuheenjoh-
tajaksi Niina Granlund Vihdistä. 
Sihteerinä jatkaa Merja Nevalai-
nen Lohjalta ja rahastonhoitaja-
na Suoma Karjalainen Espoosta. 
Muut hallituksen jäsenet ovat 
Aino Lumme Keravalta ja Sari 
Tammilehto Mäntsälästä.

ÄHTÄRI
Juha Nortunen valittiin Ähtärin 
Perussuomalaisten syyskokouk-
sessa yhdistyksen puheenjohta-
jaksi vuodelle 2022. Nortusen li-
säksi yhdistyksen hallitukseen 
valittiin Ville-Markus Luhtala ja 
Erja Gadd. Perussuomalaisten 
Etelä-Pohjanmaan piirin halli-
tukseen vuodelle 2022 esite-
tään Ähtäristä Juha Nortusta.

Perussuomalaisten Pirkanmaan piirin hallitus vuodelle 2022 järjestäytyi. Piirin johtoon on saatu edustajia 
kaikkiaan viidestä kunnasta.

Perussuomalaisten Pirkanmaan piiri ry:n 
hallitus järjestäytyi
PERUSSUOMALAISTEN Pirkan-
maan piiri ry:n hallitus vuodel-
le 2022 järjestäytyi sunnuntaina 
9.1. pitämässään kokouksessa.

Puheenjohtajana aloittaa ai-
emmin syyskokouksessa valit-
tu kaupunginvaltuutettu Sami 
Kymäläinen Orivedeltä. Ensim-
mäiseksi varapuheenjohtajak-
si valittiin Tampereen kaupun-
ginvaltuutettu Antti Moisander. 

Toiseksi varapuheenjohtajak-
si valittiin kaupunginvaltuutet-
tu Panu Koski Ylöjärveltä ja kol-
manneksi varapuheenjohtajaksi 
aiemmin piirisihteerinä toimi-
nut Maria Nikupaavo Tampe-
reelta.

Piirisihteerinä aloittaa Val-
keakosken kaupunginvaltuu-
tettu Auri Saarelainen. Piirin 
vaalipäällikkönä jatkaa Sirpa 

Tuppurainen Tampereelta ja ta-
loudenhoitajana aloittaa Anne 
Valtakivi Tampereelta. Lisäksi 
piirin työvaliokuntaan valittiin 
nokialainen kaupunginvaltuu-
tettu Tuomo Isokangas sekä Ossi 
Aho Tampereelta.

Perussuomalaisten 
Pirkanmaan piiri ry

Perussuomalainen 2/2022
ilmestyy 28.2.2022
Aineistot ja lehtitilaukset viimeistään 15.2.2022

PERUSSUOMALAINEN
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Pöytästandaarin luovutustilaisuudessa vasemmalta Vesa Himanen, Raimo Heinänen ja Pertti Karhunen.

Edessä puheenjohtaja Peter Lammenranta, takana vasemmalta hallituksen jäsenet Tommi O. Pälve, Teemu 
Purojärvi, Calle Viteli, Tanja Saarinen, Markku Naumanen ja Aapo Happonen.

Raimo Heinäselle Perussuomalaiset rp:n 
pöytästandaari

Vantaalle yhteistyökykyinen hallitus vuodelle 2022

MIKKELIN Seudun Perussuoma-
laiset ry:n syyskokous pidettiin 
18.11.2021. Yhdistyksen pitkä-
aikainen puheenjohtaja Raimo 
Heinänen ei jatka vuonna 2022 
puheenjohtajana, vaan siirtyy 
rivijäseneksi hallitukseen. Syys-
kokouksen jälkeen järjestetyssä 

tilaisuudessa hänelle luovutet-
tiin Perussuomalaiset rp:n pöy-
tästandaari.

Yhdistyksen uudeksi puheen-
johtajaksi valittiin Pertti Karhu-
nen. Hallituksen varsinaisiksi 
jäseniksi valittiin Katariina Asi-
kainen, Veikko Elo, Raimo Heinä-

nen, Vesa Himanen, Juhani Jenu, 
Raimo Jämsén, Anne Korhola, 
Ola Muttilainen, Jani Sensio ja 
Tomi Sikanen.

Mikkelin Seudun 
Perussuomalaiset ry

SUOMEN suurin paikallisyh-
distys Vantaan Perussuoma-
laiset ry piti sääntömääräisen 
syyskokouksensa sunnuntaina 
19.12.2021. Korson asukastilaan 
tuli reippaasti yli 50 yhdistyk-
sen jäsentä.

Kokousta johti asiantuntevas-
ti ja huumorintajuisesti Espoon 
Perussuomalaiset ry:n puheen-
johtaja Mikko Wikstedt. Sih-
teerinä toimi Aapo Happonen. 
Paikalla olivat myös Perussuo-
malaisten Uudenmaan piirin 
puheenjohtaja Jari Immonen ja 
puolueen järjestösihteeri Mar-
ko Kosonen.

Ainahan yhdistysten syys-
kokousten suola ovat henki-
lövalinnat. Yhdistyksen pu-
heenjohtajaksi valittiin selvällä 

äänienemmistöllä kokenut jär-
jestöihminen Peter Lammen-
ranta. Hän painotti puheessaan 
vahvasti, että katse on tarken-
nettava tiukasti tulevaisuuteen. 
Lammenranta totesi, että yh-
distyksen toimintaa tulevat vii-
toittamaan ilo ja yhdessä teke-
minen. Tekemistä riittääkin, sillä 
vaalisuma on melkoinen.

Myös jäsenhankintaan on 
edelleen kiinnitettävä huomio-
ta. Kunhan korona suo, yhdistys 
tulee järjestämään PS-jäsenilto-
ja, PS-foorumeita ja koulutusti-
laisuuksia. Todettiin, että osa ta-
pahtumista voidaan järjestää 
kyllä myös Teams-ympäristössä.

Hallituksen jäseniksi ja varajä-
seniksi ilmoittautui iso liuta yh-
distyksen jäseniä. On hienoa, 

että tulevaisuuden tekijöiksi ha-
lukkuutta riittää. Hallitukseen 
valittiin paljon uusia jäseniä. 
Kokeneita kasvoja ovat puheen-
johtaja Peter Lammenrannan li-
säksi piirihallituksen sekä puo-
luevaltuuston jäsen Markku 
Naumanen.

Uutta, nuorta kaartia edusta-
vat Tanja Saarinen, Aapo Hap-
ponen, Tommi O. Pälve, Teemu 
Purojärvi ja Calle Viteli. Varajä-
seniksi valittiin Teemu Uimonen, 
Juha Järä, Ari Jussila, Jarmo Ik-
kala, Janne Hartikainen ja Eeva 
Lammenranta.

Kokous henki yhteisöllisyyttä 
ja kannatuspuheenvuorot sekä 
keskustelut olivat rakentavia.

Vantaan Perussuomalaiset ry

Perussuomalaisten Pirkanmaan 
piiri ei kannata piilopuoluetukia
TULEVIEN hyvinvointialueiden 
aluevaltuustoille on säädet-
ty laissa demokratiaraha, joka 
määräytyy puolueille valtuutet-
tujen määrän perusteella.

- Mielestämme valtuusto-
ryhmille räätälöity bingoraha 
on varojen väärinkäyttöä. Ve-
ronmaksajien rahat tulee käyt-
tää suomalaisten hyväksi. Pir-
kanmaalaiset tarvitsevat lisää 
hoitajia, ei byrokratiaa, jyrisee 
piirin puheenjohtaja Sami Ky-
mäläinen.

Perussuomalaisten Pirkan-
maan piirille on itsestään sel-
vää, että tulevan hyvinvointi-
alueen menot tulee priorisoida. 

Piirihallituksen mielestä on 
pöyristyttävää, että tilantees-
sa, jossa ei ole esimerkiksi varaa 
palkata riittävästi hoitajia ter-
veydenhuoltoon, jaetaan sato-
ja tuhansia euroja valtuutetuille 
vuosittain samalla lisäten hal-
linnon kustannuksia.

Perussuomalaisten Pirkan-
maan piirin valtuustoryhmä tu-
lee äänestämään demokratiara-
haa vastaan ja vastustamaan 
kaikkia hyvinvointialueen var-
jolla perustettavia hillotolppia 
ja muita turhia kulueriä.

Perussuomalaisten 
Pirkanmaan piiri ry

Perussuomalaisten Pirkanmaan 
piiri valitsi uuden puheenjohtajan
PERUSSUOMALAISTEN Pirkan-
maan piiri ry valitsi 11.12.2021 
pidetyssä syyskokouksessaan 
uuden puheenjohtajan väisty-
vän puheenjohtaja Harri Vuo-
renpään tilalle. Pestiin valittiin 
yksimielisesti viime kuntavaali-
en Oriveden äänikuningas Sami 
Kymäläinen.

- Olen kiitollinen saamasta-
ni luottamuksesta. Perussuo-

malaiset tulevat lähtemään ensi 
vuoden aluevaaleihin täydellä 
höyryllä jatkaen väistyvän pu-
heenjohtaja Harri Vuorenpään 
viitoittamalla tiellä, vastavalittu 
puheenjohtaja totesi syyskoko-
uksessa joulukuussa.

Perussuomalaisten Pirkanmaan 
piiri ry

Seinäjoen Perussuomalaisten hallituksen jäsenet vuodelle 2022. Yläri-
vissä Asko Franttila, Hannu Haapasalmi ja Antti-Jussi Hirsimäki. Alari-
vissä Piia Kattelus-Kilpeläinen, Petri Lepistö ja Matti-Pekka Luukko.

Erkki Kuoppala

Seinäjoen Perussuomalaisten 
puheenjohtaja vaihtui
SEINÄJOEN Perussuomalai-
set valitsivat syyskokoukses-
saan yhdistyksen uudeksi pu-
heenjohtajaksi vuodelle 2022 
yksimielisesti Aki Raskun. Pu-
heenjohtajana toiminut Erkki 
Kuoppala jätti tehtävän paikka-
kunnalta poismuuton vuoksi. 

Yhdistyksen hallitukseen valit-
tiin lisäksi Asko Franttila, Hannu 
Haapasalmi, Antti-Jussi Hirsimä-
ki, Piia Kattelus-Kilpeläinen, Pet-
ri Lepistö ja Matti-Pekka Luukko.

Perussuomalaisten Etelä-Poh-
janmaan piirihallituksessa Sei-
näjoen yhdistystä edustaa ensi 
vuonna Piia Kattelus-Kilpeläi-
nen.

Seinäjoen Perussuomalaiset ry
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Suomen menneisyys ja nykyisyys 
kahdessa lauseessa
TASAVALLAN presidentti Sau-
li Niinistö (s. 1948) kieltäytyi 
vuonna 2000 ehdokkuudesta 
presidentinvaaleissa toteamal-
la, ettei hän ”puolivallattomana 
leskimiehenä” ole valmis viran 
edellyttämään elämäntapaan. 
Vuonna 2021 pääministeri San-
na Marin (s. 1985) sanoi pian va-
lintansa jälkeen ”haluavansa 
muokata pääministerin tehtä-
vää näköisekseen”.

Vaikka Niinistön lauseessa on 
letkautuksen henkeä, siitä käy 
ilmi tietoisuus, että presidentin 
velvollisuudet sulkevat ainakin 
joiltain osin pois virkaan valitun 
henkilön oman mielen mukai-
sen yksityiselämän. Presidentin 
roolissa tärkeysjärjestyksen hui-
pulla olisivat valtion asiat.

Sen sijaan Marinin lausees-
ta käy ilmi, että hänelle tärkein 

asia eivät ole pääministerin teh-
tävät, Suomi tai suomalaisten 
tulevaisuus, vaan hän itse. Jos 
pääministerin työnkuva ei sovi 
hänelle sellaisenaan, niin hän 
räätälöi sen itselleen sopivaksi.

Voineekin todeta, että siinä 
missä ensin mainittu asenne on 
vastuullinen, viime mainitusta 
puuttuu paitsi vastuu toisista ja 
kansakunnasta myös kyky näh-
dä itseään pidemmälle.

Kun Sauli Niinistö kävi kou-
lua 50- ja 60-luvuilla, opettajil-
la oli auktoriteettia. Opettajalla 
oli opetusministeriön ohjeis-
tuksen puitteissa valta päät-
tää koulutuksen ja kasvatuksen 
ominaislaadusta, tavoitteista ja 
menetelmistä. Luokat yhdessä 
puolestaan muodostivat kou-
luyhteisön. Näissä yhteisöissä 
lapsi saattoi oppia ponnistele-

maan yhteisten tavoitteiden ja 
yhteisen hyvän eteen.

Entä millaista koulua käy-
vät nykyajan suomalaiset lap-
set? Sellaista, joka on hajotettu 
alkutekijöihinsä. Koulutuksen 
järjestämistä ohjaavat poliitti-
set aatteet, kun taas lapsen ke-
hityspsykologia sivuutetaan 
kokonaan. Tällaisessa koulus-
sa opettaja ei ole enää opetta-
ja, vaan palveluntarjoaja. Koska 
luokkahengen eteenpäin vie-
vä ja yhdistävä voima haihtuu 
ilman sitä ohjaavaa opettajaa, 
lasten (koulu)yhteisöt hajoavat.

Emme voi muuta kuin toivoa, 
että maalaisjärki kaikesta huoli-
matta pian voittaa.

tri György Kádár
Vaasa

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

Kenelle eläkerahastoja kerrytetään?
VUOTEEN 1995 eläkkeiden las-
kentaperuste oli elinkustannus-
indeksin vaikutuksesta 50 % ja 
palkkojen nousun vaikutukses-
ta 50 %. Tuolloin eläkkeiden os-
tovoima pysyi kutakuinkin sa-
mana. Vuonna 1995 Paavo 
Lipponen perusteli eläkkeiden 
maksun heikennystä 80–20-pe-
rusteiseksi suurten ikäluokki-
en eläköitymisellä. Siitä lähtien 
eläkkeiden ostovoima on pie-
nentynyt vuosittain. 

Mutta oliko se totuudenmu-
kainen perustelu? Eläkerahas-
tojen arvo oli tuolloin 36 miljar-
dia. Kuinka kävi? Eläkerahastot 
paisuivat tästä muutoksesta rä-
jähdysmäisesti. Vuosittain elä-
kerahastot ovat lisääntyneet 
noin 8 miljardilla, useana vuon-
na sitäkin enemmän. Nyt elä-

kerahastojen arvo on 420 mil-
jardia.

Eläkemaksuja ovat maksaneet 
työntekijät ja heidän työnanta-
jansa. Eläkerahastojen tarkoi-
tus on ollut, että kun työntekijä 
eläköityy, on hänen eläkkeensä 
kerrytetty eläkerahastoon. Mut-
ta kuinka onkaan asia muut-
tunut? Nyt väitetään, että ny-
kyiset työssä olevat maksavat 
eläkeläisten eläkkeet. 

Kenelle siis eläkerahastoja ker-
rytetään? Eivätkö nykyisin työs-
sä olevat yhdessä työnanta-
jiensa kanssa kerrytäkään omia 
eläkkeitään? Eikö eläkeläisille 
kuuluisi, että heidän eläkkeen-
sä maksetaan heidän tekemis-
tään eläkesäästöistä? Miksi elä-
kerahastojen annetaan sijoittaa 
niihin kerätyt varat kokonaisuu-

dessaan kasvamaan vain kor-
koja eläkkeensä säästäneiden 
ulottumattomiin? Miksi ei ker-
rota vuosittain maksettavien 
eläkkeiden kokonaissummaa?

Tämä Paavo Lipposen läpiaja-
ma muutos on jo johtanut sii-
hen, että yli 40 vuotta kaupan 
työntekijänä ollut saa niin pien-
tä eläkettä, että sillä ei enää tule 
toimeen.

Mielestäni pienimpiä eläk-
keitä tulisi nostaa 200–300 eu-
roa ja palauttaa eläkeindeksi 
50–50-suhteiseksi. Eläkeläisten 
eläkkeet tulee maksaa eläkera-
hastoista. Työssä olevien tulee 
kerryttää itse omat eläkkeensä.

Hannes Ruokokoski
Lappeenranta

Sote ja terveyskeskuksen 
kohtalo puhuttivat Liedon Perus-
suomalaisten syyskokouksessa
LIEDON Perussuomalaisten 
sääntömääräinen syyskoko-
us vedettiin Tomi Pohjankukan 
johdolla. Osallistujamäärä oli 
tavanomaista suurempi, ja li-
sääntynyt jäsenmäärä heijastui 
myös Varsinais-Suomen piirin 
kokousedustajiksi valittavi-
en määrän kasvussa aiemmas-
ta viidestä edustajasta seitse-
mään, ja kullekin valittiin vielä 
varajäsen.

Kokouksessa otettiin kan-
taa myös ajankohtaiseen alue-
vaaliasiaan ja toivottiin sote-
aiheisia parannuksia Liedon 
terveyskeskukseen. Muutospu-
hurit saattavat lakaista keskuk-
sen kokonaan pois Liedosta, jo-
ten lisäinvestoinnit vaikuttavat 
turhilta tai toivottomilta. Ter-
veyskeskuksen iltapäivystyksel-
le todettiin yhä olevan tarvetta. 
Veikko Mörsky toivoi Ilmarisiin 
nuorisolle kokoontumistiloja.

Ja eihän PS olisi PS, ellei oli-
si ihmetelty myös pääkaupun-

gin lihansyöntiboikottia, koti-
maisen teollisuuden innokasta 
alasajoa, suomalaisuuden mol-
laamista ja kulttuurisen omimi-
sen naurettavaa keppihevos-
telua.

Liedon paikallisyhdistyksen 
hallituksen jäsenmäärääkin 
nostettiin aiemman viiden ase-
masta kuuteen henkilöön. Hal-
lituksen jäseniksi valittiin Jari 
Soini, Olli Peltonen, Tomi Poh-
jankukka, Mikko Koivumäki, Sari 
Repo ja Juhani Pilpola. Puheen-
johtajaksi valittiin Raimo Lan-
kila.

Uudeksi varhaiskasvatuksen ja 
koulutuslautakunnan puheen-
johtajaksi valittiin yksimieli-
sesti Jarkko Simola. Naisjäseniä 
saatiin lautakuntiin lisää, kun 
Johanna Helenius valittiin va-
rajäseneksi kaavoitus- ja raken-
nuslautakuntaan.

Liedon Perussuomalaiset ry

Keski-Suomen piirin uusi puheenjohtajisto on valittu. Kuvassa Topi 
Saarelainen, Harri Oksanen, Petra Virtanen ja Janne Luoma-aho.

Perussuomalaisten Keski-Suomen 
piirin varapuheenjohtajiksi 
Virtanen, Oksanen ja Saarelainen
PERUSSUOMALAISTEN Keski-
Suomen piirin hallitus piti jär-
jestäytymiskokouksen maa-
nantaina 10.1.2022. Piirin 
puheenjohtajaksi syyskokouk-
sessa valitun Janne Luoma-ahon 
rinnalle valittiin kolme varapu-
heenjohtajaa ja piirisihteeri. 1. 
varapuheenjohtajaksi valittiin 
Petra Virtanen Äänekoskelta, 2. 

varapuheenjohtajaksi Harri Ok-
sanen Keuruulta ja 3. varapu-
heenjohtajaksi Topi Saarelainen 
Toivakasta. Piirisihteerinä va-
littiin jatkamaan Kari Pajunen 
Muuramesta.

Perussuomalaisten 
Keski-Suomen piiri ry

Muistathan päivittää 
muuttuneet
yhteystietosi 
(osoite, puhelinnumero, 
sähköpostiosoite) 
jäsenrekisteriin. 

Puh: 040 631 7099 tai 
jasenasiat@perus-
suomalaiset.fi

PERUSSUOMALAINEN



P e r u s s u o m a l a i n e n  1 / 2 0 2 2  •  w w w . p e r u s s u o m a l a i s e t . f i10

Sittenkin saamme olla turvattuina
UUDEN vuoden alkaessa saam-
me tarkastella tulevaa ja pohtia, 
mitä se tuo tullessaan. Juuri nyt 
maailman menoa tarkastelles-
sa voi pelko täyttää mielemme. 
Maailmanpolitiikan tilanteen sa-
notaan olevan kriittisempi kuin 
kymmeniin vuosiin sitten kyl-
män sodan ajan. Koronavirus 
omikronmuunnoksineen jatkaa 
tartuntojaan ennätysmäärin. Ja 
tätä kirjoittaessa uudet ensi ker-
taa äänestettävät aluevaalitkin 
ovat vielä edessäpäin. Tosin tu-
lokset tiedetään tämän lehden 
ilmestyttyä. Paljon on siis kysy-
mysmerkkejä ilmassa, mutta sit-
tenkin meillä on TURVA mat-
kassa.

Kristittyinä Raamattu on meil-
le pyhä kirja, josta saamme am-
mentaa viisautta TURVALLIS-
TA matkamme tekoa varten. Jo 
Vanhan Testamentin profeetta 
Jeremia kirjoittaa: “Näin sanoo 

Herra: minä tunnen ajatukseni, 
jotka minulla on teitä kohtaan, 
rauhan eikä turmion ajatukset; 
minä annan teille tulevaisuuden 
ja toivon!”

Ja heti seuraavassa VT:n kirjas-
sa Valitusvirsissä: ”Tämän minä 
painan sydämeeni, sen täh-
den minä toivon. Herran armoa 
on, ettemme ole aivan hävin-
neet, sillä hänen laupeutensa ei 
ole loppunut; se on joka aamu 
uusi, ja suuri on hänen uskolli-
suutensa. Minun osani on Herra, 
sen tähden minä panen toivo-
ni häneen. Hyvä on Herra hän-
tä odottaville, sille sielulle, joka 
häntä etsii. Hyvä on hiljaisuu-
dessa toivoa Herran apua.”

Omassa varassamme emme 
kestäkään tuntemattoman tule-
vaisuuden edessä. Mutta luot-
taessamme kuten Väinö Linnan 
Tuntemattomassa sotilaassa, 
että kaikki on “suuremmas kä-

res”, saamme olla TURVATTUINA.
Ja tänään saamme kiittää Va-

pahtajaamme Jeesusta Kristusta 
siitä, että hän hyväksyi aikanaan 
ja hyväksyy edelleen meidät 
syntiset armahdettavikseen, ja 
siitä, että hän kuoli oikeaan ai-
kaan jumalattomien edestä. Jos 
ei näin olisi, olisimme ilman Ju-
malaa ja ilman toivoa maail-
massa.

Niinpä saamme yhtyä uu-
den vuoden virren sanoin ru-
koukseen: “Kuinka lainkaan 
uskallamme käydä vuoteen al-
kavaan? Kuule, Herra, huuto-
amme, saavu jälleen auttamaan. 
Anna uuden vuoden armo, sär-
kyneeksi sydän lyö. Katso, Herra, 
nääntyneihin. Uudeksi luo mie-
lemme. Kerran kiitossäveleihin 
vielä taipuu kielemme.”

Anssi Joutsenlahti
rovasti

Natolla ei ole mitään virkaa

Verotus on työeläkeläisille 
haasteellista

EU:n liittovaltiohanke etenee hivuttamalla

OTETAANPA sellainen teoreetti-
nen esimerkki, että Venäjä sijoit-
taa 175 000 sotilasta Ukrainan 
rajalle. Ukrainalaiset hermostuk-
sissaan hyökkäävät venäläisten 
kimppuun. Alkaa hillitön soti-
minen, ja Nato päättää lähettää 
joukkojaan avuksi. Mutta mitä 
joukkoja? Nato saa hädin tuskin 
haalittua 10 000 miestä, jotka ei-
vät ole kovin innostuneita tais-
telemaan jossain Ukrainan aroil-
la. Nämä joukot lyötäisiin alle 
viikossa.

Entä jos Suomi olisi Naton jä-
sen? Suomen yli-innokkaat esi-
kuntaupseerit lähettäisivät vä-
littömästi 10 000 suomalaista 
rintamalle ratkaisemaan kriisiä, 
johon meillä ei ole osaa eikä ar-
paa. Tämä vain sen takia, että 
nämä upseerit saisivat korkei-
ta Nato-virkoja. Malli on otettu 
suomalaisilta EU-poliitikoilta.

No tämän takia Venäjä sitten 
hyökkäisi Suomeen. Maamme 
pommitettaisiin aivan raunioiksi. 
Joutuisimme antamaan Imatran 
seudun venäläisille. 80 000 nuor-

VEROHALLINNON aiemmin 
teettämän asennetutkimuksen 
uusimpien tulosten mukaan lä-
hes 80 prosenttia suomalaisista 
on iloisia veronmaksajia ja mak-
saa veronsa mielellään, ja sehän 
on hyvä asia, jos on millä mak-
saa. 

Monilta jäävät kuitenkin huo-
maamatta tuloveron lisäksi mak-
settavat ”piilevät verot”, kuten 
kiinteistö-, arvonlisä-, valmiste- 
ja haittaverot. Ne tuntuvat haas-
teellisilta etenkin pienituloisten 
kohdalla, joiden veronmaksuky-
ky on alhainen. Kannattaa teh-
dä kokonaisveroselvitys, jossa 
ynnätään myös marketin kas-
salla ja bensapumpulla makse-
tut verot. 

Eläkeläisistä harva tietää mak-
savansa kuutisen prosenttia 
enemmän tuloveroa kuin vas-
taavasta työpalkasta maksetaan. 
Ero johtuu siitä, etteivät eläkeläi-

set voi tehdä työtulovähennystä 
verolain pykälän 105 mukaisesti.  

Työeläkeoikeus on kuitenkin 
työllä ansaittu, ja monien mie-
lestä sitä tulisi verottaa kuten 
työtä. Näin se on myös verolais-
sa säädetty: ”61 § Ansiotulo. Ve-
ronalaista ansiotuloa on muun 
ohessa työsuhteen perusteella 
saatu palkka ja siihen rinnastet-
tava tulo, eläke”. 

Aikanaan Matti Vanhasen hal-
litusohjelmassa oli tämän talo-
udellisen ikäsyrjinnän oikaisu, 
jonka toteuttaminen kuitenkin 
unohtui. Nyt se on perussuo-
malaisten vaihtoehtobudjetissa 
mainittu. Sosiaalinen omatun-
to kolkuttelee ministereitä, joten 
olisi siistiä saada se seuraavaan 
hallitusohjelmaan ja toteutet-
tavaksi.

Esko Järvenpää
Jämsä

ITALIAN pääministeri Mario 
Draghi ja Ranskan presidentti 
Emmanuel Macron allekirjoittivat 
26.11.2021 maiden yhteistyötä 
koskevan Quirinale-sopimuksen.

Sopimustekstin mukaan Ita-
lia ja Ranska vahvistavat koordi-
nointia Euroopan talouspolitii-
kan tärkeimmillä aloilla, kuten 
talous- ja budjettiasioissa ja 
EU:n rahoitussuunnittelussa. Li-
säksi maat sitoutuvat edistä-
mään EU:n taloudellista ja rahoi-
tuksellista yhdentymistä sekä 
talous- ja rahaliiton loppuun-
saattamista.

Molemmat maat kannattavat 
mm. yhteisvelkaa, pysyviä elvy-
tystoimia ja euroalueen yhteis-
tä budjettia. Toki tällainen jär-
jestely sopii korviaan myöten 
velkaantuneille Italialle ja Rans-
kalle erinomaisesti. Itse asiassa 
Draghi on puhunut euroalueen 
yhteisestä budjetista jo EKP-ai-
koinaan vuonna 2019.

Liittovaltio on Ranskan ja EU:n 
toimielimien pitkäaikainen ta-
voite, mutta tähän saakka Saksa 
on Suomen tavoin suhtautunut 
ajatukseen torjuvasti. Nyt Sak-
san uusi liittokansleri Olaf Scholz 

Perhepalvelut säilytettävä jokaisessa kunnassa

Natoon vai ei – annetaan 
kansan valita!

PERHE. Se ihana, lämmin sana, 
joka on meille kaikille tuttu. 
Käytännössä jokaisella meistä 
on sellainen, joko hyvä tai huo-
no. 

Onnekkaita ovat ne, jotka voi-
vat sanoa elävänsä perhees-
sä, joka ei tarvitse mitään apua. 
Perheessä, jossa aina päivä pais-
taa ja vanhemmilla on aina voi-
mia arjessa. Nämä perheet ovat 
kuitenkin yhä harvinaisempia, 
erityisesti näin koronan jäljiltä. 

Koko ajan yleisempää on se, 
että perhe, erityisesti sellainen, 
jossa on pieniä lapsia, tarvitsee 
apua. Se voi olla ihan vain arkis-
ta kotipalvelua, vertaistukea tai 
muuta koko perheen hyvinvoin-
tia tukevaa palvelua. Kuitenkin 
yhteiskuntamme on vielä per-
heiden kohdalla asenteellinen. 
Apua on hankala pyytää var-

haisessa vaiheessa ilman häpe-
ää. Tiedän sen pienen lapsen äi-
tinä itsekin. Neuvolapalveluista 
huolimatta perhe on monesti 
todella yksin huoliensa kanssa. 
Perheiden on saatava tukea en-
naltaehkäisevästi niin, että esi-
merkiksi arjen väsymykseen 
tai valvottaviin kysymyksiin on 
apua tarjolla välittömästi, ilman 
pelkoa tuomitsemisesta.

Perhepalvelut, mistä muun 
muassa tällaista apua voi saada, 
siirtyvät hyvinvointialueen hoi-
dettavaksi tammikuussa 2023. 
Suuri huolenaiheeni on se, mi-
ten turvataan näiden ennalta-
ehkäisevien ja arkea tukevien 
palvelujen saatavuus koko Pir-
kanmaalla, kun jo siitä neuvotel-
laan, voidaanko edes neuvoloi-
ta pitää kaikkialla. Perhepalvelut 
tulee säilyttää joka kunnassa.

Niin kuntien elinvoimaisuuden 
kuin koko maakunnan tulevai-
suuden kannalta on äärimmäi-
sen tärkeää, että lapsiperheiden 
apu on saavutettavissa laaja-
alaisesti. Kyseessä kuitenkin on 
koko yhteiskuntamme tulevai-
suus, lapset. Ja kun pystymme 
tarjoamaan apua riittävän var-
hain, vähennämme riskiä per-
heen kriisiytymiselle, mikä on 
sekä kallista meille kaikille että 
epäinhimillistä perheille.

Pidetäänhän yhdessä huolta 
siitä, että suuressa uudistukses-
sa ne kaikkein pienimmät eivät 
jää huomiotta.

Auri Saarelainen
kaupunginvaltuutettu ja 
kaupunginhallituksen jäsen
Valkeakoski

POLIITIKOT väistelevät Na-
to-kysymystä väitteellä, että 
Suomella olisi Nato-optio. Täl-
lä tarkoitettaneen sitä, että niin 
halutessaan Suomi pääsisi ilman 
muuta Natoon. Tosiasiassa Suo-
mi joutuisi aivan samaan liitty-
misprosessiin kuin muutkin ha-
kijat. On mahdollista, että Suomi 
ei tosiasiassa pääsisikään jäse-
neksi, vaikka hakemus jätettäi-
siinkin. Nato vaatii mm. sitä, että 
jäsenyydellä on hakijamaassa 
kannatusta. Mitään Nato-optio-
ta ei siis todellisuudessa ole.

Puolueemme jäsenkenttä lie-
nee jakaantunut Nato-jäsenyy-
den suhteen. Samoin äänes-
täjämme. Siksi olisi mielestäni 
viisasta, että emme lyö jäse-
nyyskantaamme lukkoon. An-
netaan sen sijaan valta äänestä-
jillemme.

Seuraava tilaisuus, missä kan-
san Nato-kannatusta tullaan to-
dennäköisesti mittaamaan, on 
seuraavat eduskuntavaalit 2023. 
Siksi näkisin hyvänä, että perus-
suomalaiset eduskuntavaalieh-
dokkaat saisivat ja heidän pi-
täisikin olla Nato-jäsenyydestä 
selkeästi jotain mieltä.

Tällöin äänestäjien ei tarvitsisi 
Nato-kannan takia jättää muu-
ten sopiviksi katsomiaan pe-
russuomalaisia äänestämät-
tä. Perussuomalaisen puolueen 
kanta olisi siten eduskuntaryh-
mään valittujen kanta. Nato-
kannallamme olisi tällöin vah-
va kansanvaltainen selkänoja. 
Erinomainen aika puoleen Na-
to-keskustelun aloittamiseen 
on nyt.

Antti Rantakokko, Oulu

on linjannut, että elpymisväline 
merkitsee todellisuudessa Eu-
roopan finanssiunionin alkua. 
Maan uusi valtiovarainministeri 
Christian Lindner huomautti vie-
lä erikseen, ettei Saksa voi enää 
toimia EU:n talouspolitiikassa 
”kuin jokin pieni Pohjoismaa”.  
Elvytyspaketin yhteisvastuut tar-
josivat EU:lle verukkeen ohitus-
kaistaan kohti liittovaltiota.

EU:ssa pohditaan nyt elvytys-
pakettia varten otettavien laino-
jen takaisinmaksua EU:n omil-
la varoilla eli uusilla EU-veroilla: 
hiilivero, digivero, muovive-
ro, päästökaupan laajentami-

nen jne. Onko suomalaisilla vielä 
maksuvaraa EU-veroillekin?

Liittovaltioon viedään hivut-
tamalla, koska etelän maat ovat 
velkaantuneet liikaa ja velat pi-
tää jakaa kaikille. Nöyristely ja 
tuppisuina oleminen EU:n ko-
kouksissa on kohtalokasta Suo-
men pienelle kansalle. EU on 
rikki. Muutamat maat pilaavat 
omilla tavoitteillaan koko unio-
nin. Kannattaako meidän ja mui-
den pienten olla mukana mak-
samassa?

Airi Pulkkinen
Kuopio

ta sotilasta saatettaisiin sankari-
hautoihimme. Lisäksi saisimme 
maksettavaksemme 400 miljar-
din sotakorvaukset.

Kaikki tämä sen vuoksi, että 
muutama johtava poliitikko saisi 
avustusta muutamalta ulkomai-
selta yritykseltä parin suomalai-
sen vuorineuvoksen kautta Suo-
men Nato-jäsenyyden ansiosta. 
Kannattaakohan tämä tämmöi-
nen loppujen lopuksi?

Raimo Rautiola
Oulu



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.
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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
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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

Kokoomuksen maahanmuutto-
politiikan muuttumisen syy
KOKOOMUKSEN turvapaikka- ja 
maahanmuuttopolitiikka ovat 
muutospaineessa.

Vielä muutamia kuukausia 
sitten kokoomuksen mielestä 
maahanmuuttoa tuli lisätä, nyt 
kokoomus vaatii jo tarvittaessa 
rajojen sulkemista.

Tästä linjanmuutoksesta vii-
meisin todiste ovat kokoo-
musjohtoon kuuluvan kansan-
edustaja Jukka Kopran antamat 
lausunnot.

Mikä tämän linjanmuutoksen 
kokoomuksessa on aiheutta-
nut? Kysymyksessä ei varmaan-
kaan ole kokoomuksen sisäl-
lä tapahtunut järkiintyminen, 
vaan sen on aiheuttanut ulkoi-
nen paine.

Mikä tämän ulkoisen paineen 
on sitten aiheuttanut? Oikea 
vastaus lienee kansan enem-
mistön mielipide ja perussuo-
malaisten pelko!

Perussuomalaiset on ainoa 
puolue, jolla on ollut aina joh-
donmukainen ja järkevä linja 
pakolais- ja maahanmuuttopo-
litiikkaan.

Perussuomalaiset on sitä miel-
tä, että silloin kun yritys ei löydä 
tarvitsemaansa ammattityönte-
kijää omasta maasta tai EU-alu-
eelta, on joustavasti pystyttävä 
hoitamaan paperisota, jos ulko-
puolelta on halukas tulija.

Elintasopakolaisia ei tule maa-
hamme päästää. Maailmalta 
löytyy miljoonittain niitä, jot-
ka ovat valmiita tulemaan val-
miiseen ruokapöytään, kun vain 
joku sen pöydän kattaa ja kus-
tantaa. Suomen ja suomalaisten 
velvollisuus ei ole olla se ruo-
kapöytä.

Pentti Kettunen
ex-kansanedustaja (ps.)
Kajaani

Veteraani veistelee, eli näin 
oli ennen
KAIKKI on kauempana kuin en-
nen.

Kadunkulmaan on kaksi ker-
taa pitempi ja rasittavampi mat-
ka kuin ennen.

En enää juokse linja-auton pe-
rässä. Se lähtee nopeammin 
kuin ennen.

Tuntuu siltä, että portaat on 
tehty jyrkemmiksi kuin ennen 
vanhaan.

Oletko huomannut, miten 
pientä tekstiä nykyisin käyte-
tään sanomalehdissä?

Ei kannata pyytää ketään lu-
kemaan ääneen. Kaikki puhuvat 
niin hiljaisella äänellä, että tus-
kin kuulen heitä.

Vaatteetkin on tehty nykyisin 
liian kippaniksi, varsinkin vyö-
täröltä.

On myös melkein mahdotonta 
ylettyä kengännauhoihin, enkä 
tiedä miksi.

Tapasin entisen koulutoveri-

ni eräänä päivänä. Hän oli van-
hentunut niin tavattomasti, et-
tei edes tuntenut minua.

Kampasin tukkaani peilin 
edessä. Katsoessani kuvaani 
peilistä totesin, etteivät ne osaa 
enää tehdä edes kunnon pei-
lejä.

Ennen olivat mustat mustia, 
nyt musta on rasismia.

Ennen puhelin oli pelkästään 
puhumista ja kuuntelua varten, 
nyt se on sekä tietokone että 
kamera.

Ennen kirjoitin tekstiä kirjoi-
tuskoneella, nyt vaaditaan kai-
ken maailman salasanat, jotta 
saan näytön auki kirjoittamis-
ta varten.

On jotain hyvääkin: ”Kaup-
paostokset maksettiin en-
nen rahalla, nyt en sitä tarvitse. 
Pankkikortti riittää”.

Kauko Ilmari

Hoitajapulaa ei ratkaista ulkomaisella työvoimalla
ALUEVAALIEN alla korostui jäl-
leen keskustelu Suomen hoita-
japulasta. Väestön ikääntyessä 
on edessä vääjäämätön pakko 
saada hoitoalalle entistä enem-
män tekijöitä. Hoitajapulan rat-
kaisuksi on keksitty ulkomailta 
tuotava työvoima. Erityises-
ti Filippiinit korostuu Suomen 
hoitoalan tulevaisuudesta pu-
huttaessa. Osa filippiiniläisis-
tä hoitajista on jopa opiskellut 
kieltä jo kotimaassaan ennen 
siirtymistään Suomeen.

Ulkomaista työvoimaa kan-
nattavat tahot eivät tah-
do nähdä mitään ristiriitais-
ta hoitajapulaan esittämässään 
ratkaisussa. Filippiiniläisiä hoi-
tajia kohdellaan kuin kauppata-
varaa, jota tilataan aina tarpeen 
vaatiessa. Ulkomaisen työvoi-
man kohdalla halutaan myös si-
vuuttaa ongelmat, jotka jo nyt 
hoitoalaa vaivaavat. Mikään ei 
estä myös filippiiniläistä hoita-
jaa väsähtämästä kuormitta-
vaan työtaakkaan.

Ratkaisu hoitajapulaan on löy-
dettävä lähempää kuin toisel-
ta puolelta maapalloa. Paino-
tus on asetettava siihen, että jo 

alalle koulutetut näkisivät hoi-
toalalle paluun varteenotetta-
vana vaihtoehtona. Palkkauk-
sen ja työolojen on vastattava 
työn vaativuutta, jotta alalla py-
syminen olisi alalle kouluttautu-
ville pitkäaikainen ratkaisu.

Kielitaito on oleellinen vaa-
timus monella alalla. Jos jos-
sain niin hoitoalalla kielitaidon 
merkitys korostuu entisestään. 
Kielimuuri on todellinen riski 

ihmisten terveydestä puhutta-
essa. Säästöä työvoimakustan-
nuksista ei voi asettaa turval-
lisuuden edelle. Suomalainen 
ikäihminen ansaitsee palvelun-
sa äidinkielellään jatkossakin.

Antti Moisander
maakuntavaltuustoryhmän 
puheenjohtaja (ps.)
Tampere
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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 
Anne Matokangas • Puh. 044 531 5028 
annematokangas@gmail.com 
ETELÄ-SAVO 
Sami Nalli • Puh. 050 494 4512 
sami.nalli@outlook.com 
HELSINKI
Laura Jokela • Puh. 044 955 1149 
pj@perushelsinki.fi 
HÄME 
Antti Salminen • Puh: 045 136 5396
antti.salminen@iki.fi

KAINUU 
Marko Mustonen 
mustonen.make@gmail.com 
KESKI-POHJANMAA 
Timo Sillanpää • Puh: 0400 614 734
timo.sillanpaa@gmail.com
KESKI-SUOMI 
Janne Luoma-aho 
janneluomaaho1041@gmail.com 
KYMI 
Kai Karhukorpi • Puh: 050 558 9837
kai.karhukorpi@gmail.com
LAPPI 
Juhana Kelloniemi • Puh: 044 284 4475
kelloj@hotmail.com
PIRKANMAA 
Sami Kymäläinen 
samikymalainenps@gmail.com
POHJOIS-KARJALA 
Mika Purmonen • Puh. 050 411 2102 
mika_purmonen@hotmail.com 
POHJOIS-POHJANMAA
Ahti Moilanen • Puh: 044 550 0297
ahti.moilanen@hotmail.fi 
POHJOIS-SAVO 
Ari Kaunisaho •  Puh. 044 538 2885 
ari.kaunisaho@keitele.fi 
SATAKUNTA 
Arto Perttula • Puh: 040 546 3163
arto.perttula@kokemaki.fi
UUSIMAA 
Jari Immonen • Puh: 045 856 1828
jaripekka.immonen@gmail.com
VARSINAIS-SUOMI 
Mikko Kangasoja • Puh. 040 527 8768 
vs.perussuomalaiset@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

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) 
Päivi Sivenius (Kymi) 
Henri Uljonen (Pohjois-Savo) 
Harri Vuorenpää (Pirkanmaa) 

  EDUSKUNTARYHMÄ

Sanna Antikainen   (09) 432 3063
Juho Eerola  (09) 432 3013
Ritva Elomaa  (09) 432 3022
Jussi Halla-aho  (09) 432 4058 
Petri Huru (09) 432 4109 
Olli Immonen  (09) 432 3049
Vilhelm Junnila  (09) 432 3064
Kaisa Juuso  (09) 432 3075
Arja Juvonen  (09) 432 3060
Toimi Kankaanniemi  (09) 4324040
Ari Koponen  (09) 432 3117

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

Sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

 PERUSSUOMALAISTEN RYHMÄKANSLIA

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

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

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

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

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

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

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

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

PS O TA  Y H T E Y T TÄ !


