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MONESSA kunnassa perussuoma-
laiset ovat ainoana tuulivoimaa vas-
taan ja yrittävät toimia järjen ääne-
nä. Vaikka tuulivoimalat tuovat tuloja 
kuntaan ja maanomistajille, voima-
loiden varsinainen tuotto katoaa ul-
komaisille omistajille, haitat ja tuleva 
voimaloiden purku jäävät paikallisil-
le. Ulkomaille myytävien maanvuok-
rasopimusten myötä ulkomaiset tahot 
pääsevät hallinnoimaan suomalaisia 
metsiä, mikä on myös turvallisuus-
riski.

Tuulivoimarakentamisen myö-
tä sähkön hinta on noussut kaikissa 
maissa, joihin sitä on rakennettu.

Lestijärvellä painostettiin 
kuntalaisia

Keski-Pohjanmaalla Lestijärvellä 
isoin hanke käsittää 69 voimalaa.

- 200 voimalaa piti 
olla, mutta Ely-keskus 
puuttui asiaan. Ne oli-
sivat tulleet liian lä-
helle asutusta. Pahim-
millaan niitä olisi ollut 
500 metrin päässä asu-
tuksesta. Hanke on pie-
nentynyt, voimalat ovat 
sen sijaan kasvaneet, 
kertoo perussuomalais-
ten kunnanvaltuutettu 
Juha Salminen.

Hän ei ole tuulivoimavastainen, 
mutta ei pidä siitä, miten tuulivoimaa 
on ajettu kuntaan.

- Alusta lähtien tämä on ollut vilpil-
linen hanke. Kuntalaisia on painostet-
tu ja peloteltu, että pitää olla voima-
loiden puolesta.

Voimaloita on tulossa varsinkin kun-
tapäättäjien ja heidän lähisukulais-
tensa tai lähipiirinsä maille.

Teho kasvaa

Kunta on myöntänyt rakennuslu-

Lähes joka kuntaan kaupataan tuulivoimaloita ja valtaosaan 
”Suomen suurimpia”. Ongelmina kunnissa ovat hankkeiden 
yksityiskohtien pimittäminen, rakennuslupien salaperäinen 
kasvattaminen, turvaetäisyydet ja kuntapäättäjien vihamieli-
nen suhtautuminen kriittisesti hankkeisiin suhtautuviin.  

pimukset ja myy ne sitten eteenpäin 
maanomistajien tietämättä.

Outoa on se, että tuulivoimaloiden 
rakennuslupamaksu oli ennen 8 000 
euroa. Se alennettiin hankkeen tu-
hanteen euroon ja nostettiin taas ta-
kaisin normaaliin. Tilintarkastajakin 
puuttui asiaan. Ihmetellä sopii, mik-
si kunta luopui puolen miljoonan eu-
ron tuloista.

- Toholampi sai yli 500 000 euroa 
rakennusluvista, Lestijärvi yli 70 000 
euroa, vaikka täällä oli 20 voimalaa 
enemmän. Ilmeisesti halusivat hank-
keen niin kovasti, että hintoja lasket-
tiin sopivasti, ihmettelee Salminen.

Vastustajia haukuttiin

Kunnan asukaskyselyssä 45 pro-
senttia kuntalaisista oli voimaloita 
vastaan, 15 prosenttia kannatti niitä 
ja loput eivät halunneet ottaa kan-
taa. Loma-asukkailta ei asiasta kysyt-
ty. Salminen itsekin mietti ensin, että 
voisi vaikka vuokrata maitaan. Tuuli-
voimatilaisuuksissa heräsi epäily.

- Tuntui oudolta, että kantaa ei saa-
nut ottaa eikä esittää kunnon kysy-
myksiä.

Epäilystä vahvisti se, että kritiikkiä 
ei saanut esittää kunnassa. Kunnan-
johtaja haukkui valtuustossa ja jopa 
lehdessä kuntalaisia, jotka vastustivat 
tuulivoimaloita.

- ”Vanhukset eivät tule hoidettua, 
jos ei tuulivoimaloita tule”, sellaisin 
väittein mustamaalattiin tuulivoima-
kriittisiä ihmisiä.

Vastustajat jäävättiin mielivaltaises-
ti kokouksissa, eikä kokouspöytäkir-
jojen virheitä suostuttu korjaamaan. 
Rehellisyyden ja läpinäkyvyyden 
puute ajoi Salmisen vastustamaan 
hanketta. Myös Granlund toivoisi re-
hellistä toimintaa.

- Haluaisin, että Suomessa toimit-
taisiin kuten on sovittu ja samat mää-
räykset koskisivat kaikkia. Pahinta 
on tämä kiertely ja salailu kunta-
laisilta. YVA:ssa tehtiin melu-, lin-
nusto-, maisema- ja muut selvityk-
set. Kukaan ei ole kysynyt, miten 30 
metrin nosto vaikuttaa meluun, lin-
tujen muuttoreitteihin tai ilmavoi-

Perussuomalaiset vaativat avoimuutta

vat tehokkaammille ja korkeammil-
le voimaloille kuin mitä osayleiskaa-
va sallii.

- Jokaista voimalaa on korotettu 210 
metristä 240 metriin. Voimaloiden 
piti olla 3,5-megawattisia teholtaan. 
Nyt myönnetyissä luvissa ei lue mi-
tään tehosta, mutta olemme kuulleet, 
että tänne tulisi 6,6 MW. Kyllä tällai-
siin muutoksiin olisi pitänyt olla kaa-
vamuutos tai uusi kaava, sanoo Sal-
minen.

Kun asiasta otettiin yhteyttä, kunta 
ilmoitti, että kyseessä ei ole merkittä-
vä muutos.

- Ongelma on se, että kaavaa muu-
tettiin kuntalaisilta salassa. Raken-
nusluvassa ei sanota mitään tehon 
kasvusta. Kaavasta ei kukaan ole voi-
nut edes valittaa. Tämä on uitettu 
läpi valtuustosta ja teknisestä lauta-
kunnasta kaavan vastaisena, vaikka 

hakemuksessa väite-
tään, että tehdään kaa-
van mukaisesti, lisää 
Kaj Granlund Lesti-
järveltä.

Osa voimaloista on 
tuulivoimakaava-alu-
een ulkopuolella. Joku 
metrin, toiset kymme-
niä metrejä.

- Tekninen lautakun-
ta on myöntänyt lu-
vat. Siinäkin ovat omat 

intressit olleet kyseessä, että saadaan 
omille tai sukulaisten maille. Ely-kes-
kukseen on otettu yhteyttä, turhaan. 
Riippuu niin siitä, kuka henkilö siellä 
on vastassa. Ely-keskuksen henkilöis-
tä jotkut ovat tuulivoimarakentami-
sen puolesta, kertoo Salminen.

Hinta pudotettiin hetkeksi

Lestijärven hankkeessa on Salmi-
sen mukaan muitakin omituisuuksia. 
Se lienee normaalia, että konsultti il-
mestyy jostain, kerää maanvuokraso-

Tuulivoimarakentamisen 
myötä sähkön hinta on nous-
sut kaikissa maissa, joihin sitä 
on rakennettu.

Voimaloita 
on tulossa 
varsinkin 
kuntapäättä-
jien ja heidän 
lähipiirinsä 
maille.

Kunnissa pimitetään tuulivoimaloihin liittyviä tietoja:

miin. Isännille koetin korostaa, että 
maanvuokraussopimuksen myötä he 
menettävät kaikki oikeutensa omiin 
maihinsa. Isot yhtiöt heiluttelivat isoa 
setelitukkoa edessä, kertoo Granlund.

Ylimääräinen 
muutoksenhaku edessä

Rakennustarkastaja ei vastannut 
Salmisen kysymykseen sähköaseman 
koon kasvattamisesta kolminkertai-
seksi alun perin suunniteltuun verrat-
tuna. Lestijärveltä Alajärvelle kulke-
van sähkönsiirtolinjan rakentaminen 
käynnistyi, kun rahoittaja löytyi.

- Linjan alle jääville maille on myön-
netty lunastuslupa, sanoo Salminen.

Linja on 58 kilometriä pitkä. Helmi-
kuussa ruvetaan tekemään varsinais-
ten voimaloiden pohjia. Koska asias-
sa on paljon epäselvyyksiä, Salminen 
ja muutamat muut suunnittelevat 
mahdollisesti hakevansa korkeimmal-
ta hallinto-oikeudelta ylimääräistä 
muutoksenhakua.

- Sellaisen voi tehdä, vaikka pää-
tös on jo lainvoimainen ja valitusai-
ka on ohi, jos huomataan jälkeenpäin 
laiminlyöntejä tai muita. Mukana pi-
tää olla kuitenkin asianajaja, joka vei-
si asian oikeuteen.

Ylimääräisen muutoksenhaun les-
tijärveläiset tekisivät kunnan ra-
kennusvalvonnan laiminlyöntien ja 
kuntapäättäjien luottamusaseman 
väärinkäyttöjen perusteella. Pienessä 
kunnassa kuntapäättäjinä ovat samat 
ihmiset, jotka ovat myös vuokraamas-
sa maitaan.

Osayleiskaava jaettiin kolmeen 
osaan, jotta pystyttiin kiertämään jää-
viysongelmat. Pahimmillaan kun-
nanhallituksen ja valtuuston jäsenen 
maille saattaa tulee useita voimaloita 
ja sähköasema.

Juha Salmisella on kaksi toivetta.
- Kun päätöksenteko olisi rehellistä 

ja olisi joku tolkku voimaloiden mää-
rässä, Salminen sanoo.

■ TEKSTI LEENA KURIKKA
      KUVA LEHTIKUVA

“Kuntalaisia on 
painostettu ja peloteltu.”
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Pohjoismaisen hyvinvointivaltion ja Suomen itsenäisyyden puolustaja

Puolueveteraani Pentti Kettunen 
täytti 80 vuotta

Pitkän uran perussuomalaisten ja SMP:n kansanedusta-
jana tehnyt puolueveteraani Pentti Kettunen Kajaanis-
ta täytti 80 vuotta. Asutustilallisen poikana sota-aikana 
syntynyt Kettunen on tehnyt pitkän elämäntyön pien-
yrittäjien, pohjoismaisen vapaan hyvinvointivaltion ja 
Suomen itsenäisyyden puolustamiseksi.

PENTTI KETTUNEN syn-
tyi 25.2.1942 Iisalmen kau-
pungissa, josta hänen per-
heensä muutti sodan vielä 
jatkuessa pommituksia pa-
koon Vieremän kunnan Sa-
lahmin järven rannalle. 

Asutustilallisten historia yh-
distyi alusta saakka voimak-
kaasti Veikko Vennamoon, 
joka Maatalousministeriön 
asutusasiainosaston ylijohta-
jana johti Karja-
lan siirtoväestön 
ja rintamamies-
ten asuttamis-
ta sodan jälkeen. 
Vennamon nimi 
tuli Kettusel-
le tutuksi aikuis-
ten jokapäiväisis-
sä keskusteluissa 
lapsuudesta saak-
ka.

Kettunen lähti mukaan Ven-
namon johtaman SMP:n toi-
mintaan 1950- ja -60-luku-
jen taitteessa. Oulun ja Lapin 
läänin järjestösihteerinä vuo-
desta 1979 toiminut Ket-
tunen pääsi ensimmäistä ker-
taa eduskuntaan vuoden -83 
eduskuntavaaleissa, joissa 
SMP sai 17 kansanedustajaa. 
Vaalien jälkeen SMP päätti 
silloisen puoluejohtajan Pek-
ka Vennamon johdolla läh-
teä hallitukseen kahdella mi-
nisterillä.

- SMP teki suuren virheen 
lähtiessään hallitukseen niil-
lä ehdoilla. Valtapuolueiden 
tarkoituksena oli SMP:n nu-
jertaminen, ja siinä ne onnis-
tuivat ansiokkaasti keskusta-
laisen valtiovarainministerin 
Ahti Pekkalan johdolla. Kun 
vielä Pekka ja Veikko Venna-
mo ajautuivat riitoihin, tuli 
seuraavissa eduskuntavaa-
leissa turpiin oikein kunnol-
la. Siitä seurasi kaikenlais-
ta, mikä lopulta johti SMP:n 

eikä siihen pidä ajautua. Sel-
laisessa liittovaltiossa Suo-
men puolustusvoimia ko-
mennettaisiin Brysselistä tai 
jostain muualta, ja jos idän ja 
lännen välille syntyisi jännit-
teitä, pantaisiin suomalaiset 
nuoret miehet tappelemaan 
milloin minnekin.

- Suomen tulee harjoit-
taa sellaista ulko- ja turvalli-
suuspolitiikkaa, että naapu-
rit idässä ja lännessä voivat 
olla varmoja siitä, ettei Suo-
men kamaraa anneta min-
kään valtion käytettäväksi 
jotain naapuria vastaan. Mei-
dän on pystyttävä vakuut-
tamaan Moskova siitä, että 
Suomi ei ole uhka. Silloin 
voimme myös vaatia, ettei 
Venäjän panssareita keskite-
tä rajan toiselle puolelle, Ket-
tunen neuvoo.

Kriisin syttyessä 
meillä on nälkä 
vieraanamme

Kettusta huolestuttaa ko-
vasti myös Suomen huolto-
varmuus erityisesti elintar-
vikeomavaraisuuden osalta. 
Päättäjät ovat onnistuneet jo 
hävittämään Suomen pien-
tilat täysin, mutta myös suu-
riin yksiköihin siirtyminen on 
epäonnistunut. 

Elintarviketuottajat paini-
vat kannattavuuskriisissä, ja 
navetat tyhjenevät koko ajan, 
jolloin Suomi joutuu entistä 
enemmän ulkomaisen tuon-
nin varaan.

- Kriisin syttyessä Suo-
men huoltovarmuus pettää ja 
meillä on nälkä vieraanam-
me. Tästä tilanteesta syytän 
keskustaa, joka on meidät tä-
hän ajanut. MTK:sta on tullut 
täysin hampaaton, Kettunen 
toteaa.

Perussuomalainen-lehti ja 
puoluetoimisto onnittelevat 
80-vuotiasta Pentti Kettusta.

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVA PS ARKISTO

ajautumiseen konkurssiin 
90-luvun puolivälissä, Ket-
tunen muistelee.

Peruslinjoista 
pidettävä kiinni

Perussuomalaiset perustet-
tiin SMP:n raunioille. Ket-
tunen muistuttaa kuiten-
kin, että aatteen ja puolueen 
juuret ovat sodanjälkeisis-

sä tapahtumissa, 
joiden ukkosen-
johdattimena toi-
mi Veikko Ven-
namo. 

Kettunen uskoo, 
että edelleenkin 
suuri osa puolu-
een kannattajista 
ja äänestäjistä on 
asutustilallisten ja 
rintamamiesten 

jälkeläisiä. Ajat ovat muuttu-
neet, mutta samalla asialla ol-
laan edelleen: puolustamassa 
pienyrittäjiä, pohjoismaista 
vapaata hyvinvointivaltiota ja 
Suomen itsenäisyyttä.

- Puolueen tulevaisuus 
näyttää hyvältä, kun vain osa-
taan pitää kiinni peruslinjois-
ta: heikompia on puolustet-
tava ja yrittäjyyttä vaalittava, 
Suomen itsenäisyydestä ja it-
semääräämisoikeudesta on 
pidettävä kiinni, työnteosta ei 
saa rankaista eikä kansaa ku-
ristaa liioilla veroilla. Yltiö-
päisessä ilmastovouhotukses-
sa on jo menty rajan yli, kun 
korkeilla polttoaineveroilla 
viedään ihmisiltä ostovoima 
pois, Kettunen sanoo.

Euroopan liittovaltiota 
ei saa hyväksyä

Kettusen mielestä perus-
suomalaisten on pidettä-
vä ääntä siitä, että Euroopan 
liittovaltiota ei saa hyväksyä 

Perussuomalaisten Varsinais-
Suomen aluevaltuustoryhmä 
järjestäytyi

Perussuomalaisten Pirkanmaan 
aluevaltuustoryhmä järjestäytyi

Perussuomalaisten Vantaan ja 
Keravan hyvinvointialueen 
valtuustoryhmä järjestäytyi

PERUSSUOMALAISTEN Varsi-
nais-Suomen aluevaltuustoryh-
mä järjestäytyi 26.1.2022. Ryh-
män puheenjohtajaksi valittiin 
aluevaltuutettu Laura Kaarni-
harju Turusta ja varapuheen-
johtajaksi aluevaltuutettu Lauri 
Heikkilä Marttilasta. Valtuusto-
ryhmän sihteeriksi valittiin Satu 

Söderström Kemiönsaaresta.
- Ryhmän kokoonpano vaikut-

taa hyvältä. Olemme motivoi-
tuneita ja lähdemme innolla pi-
tämään lähipalveluiden puolta, 
Laura Kaarniharju sanoo.

Perussuomalaisten Varsinais-
Suomen aluevaltuustoryhmä

PERUSSUOMALAISTEN Pirkan-
maan piiri ry:n aluevaltuusto-
ryhmä on perustettu. Alueval-
tuustoryhmässä on 18 henkilöä, 
joista yhdeksän on varsinaisia 
valtuutettuja ja yhdeksän vara-
valtuutettuja.

Perussuomalaisten alueval-
tuustoryhmän yhteishenki on 
vahva. PS-ryhmä tulee ajamaan 
yhtenä rintamana kaikkien pir-
kanmaalaisten etua. Ryhmä ha-
luaa varmistaa, että nykyhalli-
tuksen lupaukset paremmista 
terveyspalveluista ja hoitota-
kuista toteutuvat myös käytän-
nössä.

Aluevaltuustoryhmä haluaa 

olla siellä missä pirkanmaalai-
setkin ja aloittaa koko maakun-
nan kattavat kuntakierrokset 
mahdollisimman pian. Jokaisel-
la pirkanmaalaisella tulee pe-
russuomalaisten mielestä olla 
mahdollisuus tulla kuulluksi it-
seään koskevissa tärkeissä asi-
oissa.

Aluevaltuustoryhmän pu-
heenjohtajaksi valittiin Sami 
Kymäläinen, 1. varapuheen-
johtajaksi Mauri Heiska, 2. vara-
puheenjohtajaksi Joakim Vigeli-
us ja sihteeriksi Lisa Wesin. 

Perussuomalaisten Pirkanmaan 
aluevaltuustoryhmä 

VANTAAN ja Keravan hyvin-
vointialueelta valitut perus-
suomalaiset valtuutetut ja 
varavaltuutetut pitivät järjes-
täytymiskokouksensa sunnun-
taina 30.1.2022. Kokous valitsi 
yksimielisesti valtuustoryhmän 
puheenjohtajaksi Suvi Karhun ja 
varapuheenjohtajaksi Tanja Ai-
danjuuri-Niemen. Suvi Karhu on 
36-vuotias ensimmäisen kau-
den kaupunginvaltuutettu Van-
taalta ja Tanja Aidanjuuri-Niemi 
34-vuotias ensimmäisen kau-

den kaupunginvaltuutettu niin 
ikään Vantaalta.

- Valtuustoryhmämme aloit-
taa toimintansa heti aktiivises-
ti, ja tulemme voimakkaasti aja-
maan koko hyvinvointialueen ja 
sen asukkaiden etua, painottaa 
puheenjohtajaksi valittu Karhu, 
joka asuu lähellä Keravan rajaa.

Perussuomalaisten Vantaan 
ja Keravan hyvinvointialueen 
valtuustoryhmä

“Puolueen 
tulevaisuus
näyttää
hyvältä, kun 
pidetään 
kiinni perus-
linjoista.”

Kettusta huoles-
tuttaa kovasti 
Suomen huolto-
varmuus.

Perussuomalaisten Etelä-
Pohjanmaan hyvinvointialueen 
aluevaltuustoryhmä järjestäytyi

Oikaisu

- ALUEVAALIKAMPANJAN aika-
na muut puolueet lupasivat hy-
vää ja kaunista kaikille. Me pe-
russuomalaiset emme antaneet 
katteettomia lupauksia. Omal-
ta osaltamme tulemme kiinnit-
tämään huomiota siihen, miten 
muiden puolueiden monenkir-
javat lupaukset tullaan lunasta-
maan tilanteessa, jossa alueilla 
on jo valmiiksi rahoitusvaje, to-
teaa perussuomalaisten alue-
valtuustoryhmän puheenjohta-

ja Piia Kattelus-Kilpeläinen.
Kokouksessa perussuoma-

laisten aluevaltuustoryhmän 
puheenjohtajaksi valittiin Piia 
Kattelus-Kilpeläinen, varapu-
heenjohtajaksi Risto Mattila ja 
sihteeriksi Riitta Kangasluoma. 
Valinnat tehtiin kalenterivuo-
deksi 2022.

Perussuomalaisten Etelä-
Pohjanmaan hyvinvointialueen 
aluevaltuustoryhmä

PERUSSUOMALAINEN-lehden 
numerossa 1/2022 olleessa ju-
tussa ”Vain kaikkein huonokun-
toisimmat pääsevät hoivakotiin” 
oli pari virhettä. Toisin kuin ju-
tussa asia ilmaistiin, Kelan asu-
mistukea saa myös yksityisiin 
hoivakoteihin, mutta silloin Kela 

ottaa palvelutalon palvelumak-
susta huomioon ainoastaan eri-
tellyn asumismeno-osuuden.

Marraskuun lopulla pidetys-
sä arviointitilaisuudessa ei ollut 
paikalla Kelan edustajaa. Kela ei 
koskaan osallistu asiakkaan hoi-
topalavereihin.
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Kanta-Hämeen Perus-
suomalaisten aluevaltuusto-
ryhmä järjestäytyi

Turun Perussuomalaisten hallitus 
paheksuu Turun kaupungin 
harjoittamaa syrjintää 

PERUSSUOMALAISTEN Kan-
ta-Hämeen hyvinvointialu-
een valtuustoryhmä piti järjes-
täytymiskokouksen 30.1.2022.  
Valtuustoryhmässä käytiin 
keskustelua tulevasta valtuus-
tokaudesta ja jaettiin evästyk-
siä tehtävien hoitamiseen. Sa-
massa yhteydessä todettiin, 
että edessä on paljon voitetta-
via haasteita ja ehkäistäviä va-
hinkoja.

Suurena uhkana on, että hy-
vinvointialueen toiminta ei 
muutu riittävästi aiemmas-
ta. Valta säilyy pitkälti samoil-
la harteilla, joilla se on ollutkin. 
Virkajohto ja valtapuoluei-
den ykkösehdokkaat ovat ol-
leet kuntien avainpaikoilla näi-
vettämässä ennaltaehkäisyä ja 
perusterveydenhuoltoa jo en-
nen hyvinvointialueiden perus-
tamista. Palveluita ja taloutta ei 
ole saatu kuntoon vanhan val-
lan toimesta, eikä valta muutu 
uudistuksen myötä. Perussuo-
malaisten ryhmä tekee par-
haansa haastaakseen vanhat 
toimintamallit ja saadakseen 
uudistuksella aikaan riittävän 
muutoksen.

Uudistuksessa keskeisintä on 
valita muutosjohtamiseen ky-
kenevä hallitus. Hallituksen rin-
nalle tarvitaan virkajohto, joka 
kykenee viemään toiminnalliset 
muutokset läpi jähmeästä sote-

organisaatiosta.
Hyvinvointialueen hallinto-

säännön valmistelu on kriit-
tinen piste, jossa on suuri 
mahdollisuus epäonnistua. Hal-
lintosäännön valmistelun vas-
tuu valuu todennäköisesti suu-
relta osin virkajohdolle, eivätkä 
luottamuselimet pääse vaikut-
tamaan riittävästi lopputulok-
seen.

Perussuomalaisten alueval-
tuustoryhmä on erittäin huo-
lissaan hyvinvointialueen ta-
loudesta ja hallinnon kulujen 
paisumisesta. Ryhmä näkee ris-
kinä suurten puolueiden ha-
vittelemat turhat toimielimet, 
joita perustamalla saadaan pal-
jon palkkiopaikkoja puolueille. 
Huoli kulujen paisumisesta on 
aiheellinen, ja osoituksena täs-
tä huolesta perussuomalaisten 
aluevaltuustoryhmä ei ota vas-
taan ryhmätukia lainkaan.

Aluevaltuustoryhmän pu-
heenjohtajaksi valittiin Jari 
Heikkinen Riihimäeltä, varapu-
heenjohtajaksi Petri Laine Hä-
meenlinnasta ja sihteeriksi Tea 
Jaakkola Forssasta. Ryhmän tie-
dottajaksi valittiin Riikka Terva-
tuli. Henkilövalinnat tehtiin yk-
simielisillä päätöksillä.

Kanta-Hämeen Perussuomalais-
ten aluevaltuustoryhmä

TURUN Perussuomalaisten hal-
litus paheksuu suuresti Turun 
kaupungin harjoittamaa ter-
veysperusteista syrjintää ja vaa-
tii Turun kaupunkia lopetta-
maan välittömästi koronapassin 
käytön ja vaatimisen kaikissa 
kaupungin tiloissa ja toimin-
noissa.

Turkulaiset ovat ottaneet ro-
kotteensa suojellakseen omaa 
terveyttään vakavalta tauti-
muodolta, mutta otetut ro-
kotteet eivät estä läheskään 
riittävästi tartuttamasta COVID-
19-infektiota eteenpäin.

Nyt Turun kaupunki on kui-
tenkin alkanut harjoittamaan 
törkeää syrjintää asettamalla 
rokottamattomat tai kerran ro-
kotetut eriarvoiseen asemaan 
kaupungin eri palveluissa, joi-
den tuottamisesta rokotepas-
sittomat kuitenkin maksavat 
veroistaan siinä missä rokote-

passillisetkin.
Koronapassin vaatiminen luo 

omalta osaltaan väärää turval-
lisuudentunnetta ja on omiaan 
jopa lisäämään taudin tartutta-
vuutta useaan kertaan rokotet-
tujen ollessa samoissa tiloissa 
keskenään mahdollisina taudin-
kantajina.

Tällä hetkellä toimimaton ko-
ronapassi lähinnä lisää yhteis-
kunnallista jakautuneisuutta ja 
rapauttaa merkittävällä tavalla 
kansan sisäistä luottamusta vi-
ranomaisiin.

Korvaavina toimenpiteinä Tu-
run Perussuomalaisten hallitus 
suositteleekin kaupunkia kan-
nustamaan sen eri tiloissa ja toi-
minnoissa edelleen turvavälien 
säilyttämiseen ja hyvän käsihy-
gienian ylläpitoon.

Turun Perussuomalaiset ry

Me tulemme taas!
AIKA MONI perussuomalaisista muistaa 
vanhan suomalaisen elokuvan ”Me tulemme 
taas” vuodelta 1953. Pääosassa oli suomalai-
nen sankari Tapio Rautavaara.

Kyseisen elokuvan ehkä mieleenpainuvin 
kohta on Reino Helismaan laulu ”Me tulem-
me taas”.

Laulu sopii perussuomalaisen puolueen 
matkaan kohti eduskuntavaaleja 2023. Alue-
vaalit ovat nyt takana. Piirit ja järjestöt lähte-
vät nyt valitsemaan hyviä ehdokkaita jo nyt 
keväällä 2022.

Me tulemme taas.

Mihin pyrimme – 
vaalivoittoon!

Puolueen päämääränä on olla suurin puo-
lue eduskuntavaaleissa. Silmissä on enem-
män kuin ”veret seisauttava” vaalivoitto. 
Paljon enemmän. Me 
haluamme pelastaa tä-
män maan punavihre-
än hallituksen tekemiltä 
vahingoilta.

Haaste on valtava ja ti-
lanne sama kuin van-
hemmilla, jotka saa-
puvat takaisin omaan 
kotiinsa, jossa nuoriso 
on pitänyt omat bileen-
sä ja karkkipäivänsä.

Nuorisobileiden jäl-
keen koti voi olla kam-
mottavassa kunnossa. 
On siivottava ja korjat-
tava. Lasku tästä riemu-
juhlasta on maksettava. 
Meidän lähtökohtam-
me on se, että emme ha-
lua pääministeripuolu-
eeksi hillotolppien tai etujen takia vaan siksi, 
että jonkun on nyt todella huolehdittava täs-
tä maasta. On kannettava vastuu isänmaas-
ta vaikeina aikoina. Kyse ei ole omasta edus-
ta, vaan selviytyminen on ainoa vaihtoehto. 
Kuten eräs kirjailija on todennut – ”Täällä 
elät Suomen heimo”. Emme juokse karkuun. 
Emme väistä vastuuta.

Kysymys rahasta tulee 
hallitsemaan vaaleja – 
mistä rahat?

Peruskysymys niin vuoden 2022 keväällä 
kuin 2023 vaalikamppailun aikana on raha. 
Lyhyesti: kun rahat eivät riitä. Meitä uhkaa 
ostovoiman dramaattinen romahdus. Nor-
maaliperheille tämä merkitsee sitä, että kä-
teen jäävät tulot tippuvat. Ihmiset etsivät pe-
lastusta tähän menemällä toiseen työhön tai 
tinkimällä menoistaan.

Lomat jätetään väliin, lapsia ei laiteta har-
rastuksiin ja kuluista karsitaan, että voidaan 
maksaa sähkölasku ja päästään autolla töi-
hin. Häpeä rahan vähyydestä on suuri. Sitä ei 
haluta näyttää ulospäin.

Syy uusköyhyyteen liittyy inflaatioon ja sii-
hen, että ihmisten ostovoimaa lasketaan nyt 
kerralla. Hinnat nousevat mutta palkat eivät. 
Laskupinot kasvavat samalla kun se palkka, 
jonka pitäisi elättää perhe, ei riitä. Kulissit 
romahtavat kerralla. Perussuomalaiset edus-

tavat tässä toivoa. Me haluamme laskea elin-
kustannusten määrää. Perusasia on, mitä si-
nulle jää käteen.

Ehdokashaku – 
aatteellisia ja yhteistyö-
kykyisiä ehdokkaita

Paikalliset organisaatiot etsivät nyt hyviä 
ehdokkaita tuleviin vaaleihin. On tärkeää, 
että jäsenistöä kuunnellaan ja keskustellaan: 
Minkälainen on hyvä ehdokas? Ketä hän ha-
luaa edustaa? Mikä on tämän ihmisen moti-
vaatio ehdokkuuteen? Etsimmekö joukkue-
pelaajia vai sooloilijoita?

Jokaisen ehdokkaan ja perusjärjestön pitää 
kysyä itseltään: Olenko valmis kovaan työ-
hön – ensin kampanjaan ja sitten neljän vuo-
den ankaraan työntekoon valiokunnissa ja 
eduskunnassa? Työskentelemään yhdessä 

siskojen ja veljien kans-
sa paremman Suomen 
puolesta? Ottamaan 
vastaan iskuja ja tuke-
maan toista? Kun ehdo-
kas on valittu, on perus-
järjestön seistävä hänen 
takanaan. Tosimielessä.

Piirit päättävät ehdok-
kaista – näistä noin 230 
kandidaatista. Lähtö-
kohtana on se, että is-
tuvat kansanedustajat 
ovat itseoikeutettu-
ja ehdokkaita. Muuten 
sana on vapaa. Meillä 
ei ole lellikkejä. Jokai-
nen perussuomalainen 
voi ilmoittautua tähän 
työhön.

Piirien tehtävänä on 
sitten katsoa se hyvä yhdistelmä ehdokkaita. 
Tarkoituksena on se, että noin 85 % ehdokas-
asettelusta on valmiina jo keväällä 2022. Pit-
kä kampanja on ehdokkaille haastava mutta 
tärkeä kokemus. Samoin valitsija voi rauhas-
sa miettiä, kuka on juuri minun ehdokkaani. 
Miten hän kirjoittaa? Miten hän reagoi asioi-
hin? Mistä hän on todella kiinnostunut?

Piireillä on tärkeä rooli tässä työssä. He tie-
tävät parhaiten, miten ja kuka sopii tähän 
ehdokkaan osaan. Piirien ”pylväiden” tehtä-
vänä on katsoa yleiskuva ja arvioida ehdok-
kaiden menestymistä. Edellisten eduskunta-
vaalien äänimäärä, kuntavaalien äänimäärä 
ja aluevaalien äänimäärä ovat hyviä testejä 
sille, onko ehdokkaalla luottamusta. On käy-
tettävä matematiikkaa ja on tutkittava ehdo-
kasprofiileja. Valinnan on oltava sellainen, 
että sen kanssa voi elää.

Puoluejohdon kannalta tärkeintä on taas 
joukkuepeli ja joukon yhtenäisyys. Me tut-
kimme kaikki ehdokkaat syvällä kunnioituk-
sella. Kuten suomalaiset jääkiekkoilijat totea-
vat ennen peliä, me pelaamme sen puolesta, 
mitä on pelipaidan rinnassa, ei sen puolesta, 
mitä siellä takana lukee. Tarvitsemme a) aat-
teellisuutta ja b) yhteistyökykyä.

Kaikesta huolimatta kaikesta selvitään! 
Kaikki lutviutuu! Artikkelin edellä maini-
tun laulun sanojen mukaan: ”Veli veikkonen 
huolesi heitä!”

ARTO LUUKKANEN
PERUSSUOMALAISTEN 
PUOLUESIHTEERI 

■  KOLUMNI

Perussuomalainen 
3/2022 ilmestyy 
28.3.2022
Aineistot ja lehtitilaukset 
viimeistään 15.3.2022

PERUSSUOMALAINEN
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Perussuomalaisten Keski-Suomen aluevaltuustoryhmä järjestäytyi Jyväskylässä. Kuvassa Kaisa Garedew, 
Arto Åkerman, Jouni Vuori, Toimi Kankaanniemi, Mika Nousiainen, Marko Kolula, Timo Lehtonen, Janne 
Luoma-aho, Kauko Isomäki, Jukka Haaparanta ja Tomi Immonen.

Kuvassa Seinäjoen Perussuomalaiset ry:n hallitus vuodelle 2022. Vasemmalta takarivistä rahastonhoitaja 
Matti-Pekka Luukko sekä jäsenet Antti-Jussi Hirsimäki, Asko Franttila ja Hannu Haapasalmi. Eturivissä 
vasemmalta puheenjohtaja Aki Rasku, varapuheenjohtaja Piia Kattelus-Kilpeläinen ja sihteeri Petri Lepistö.

Perussuomalaisten Keski-Suomen aluevaltuusto-
ryhmä järjestäytyi

Seinäjoen Perussuomalaisten hallitus järjestäytyi

KESKI-SUOMEN hyvinvointi-
alueeseen kuuluva perussuo-
malaisten aluevaltuustoryhmä 
piti järjestäytymiskokouksensa 
27.1.2022 Jyväskylässä. Alueval-
tuustoryhmään kuuluu seitse-

män valtuutettua ja seitsemän 
varavaltuutettua. Ryhmän pu-
heenjohtajaksi valittiin Jukka 
Haaparanta Jämsästä, varapu-
heenjohtajaksi Jouni Vuori Saa-
rijärveltä ja sihteeriksi Petra Vir-

tanen Äänekoskelta.

Perussuomalaisten 
Keski-Suomen aluevaltuusto-
ryhmä

SEINÄJOEN Perussuomalaiset 
ry:n uusi hallitus piti järjestäy-
tymiskokouksen puheenjohta-
ja Aki Raskun johdolla. Ennen 
aluevaaleja pidetyssä kokouk-
sessa Seinäjoen Perussuoma-
laiset kehottivat kaikkia äänes-
tämään aluevaaleissa, koska 
esimerkiksi pelkästään Seinä-
joen osalta siirtyy kaupungin 

budjetista puolet, noin 250 mil-
joonaa euroa, tulevalle hyvin-
vointialueelle.

- Aluevaaleissa valitut edus-
tajat tulevat päättämään siitä, 
miten sosiaali- ja terveyspalve-
lut sekä pelastustoimen palve-
lut järjestetään tulevaisuudessa 
Etelä-Pohjanmaalla.

Piia Kattelus-Kilpeläinen valit-

tiin jatkamaan varapuheenjoh-
tajana ja Matti-Pekka Luukko 
rahastonhoitajana. Sihteerik-
si valittiin Petri Lepistö. Halli-
tukseen kuuluvat lisäksi Asko 
Franttila, Hannu Haapasalmi ja 
Antti-Jussi Hirsimäki.

Seinäjoen Perussuomalaiset ry

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

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

PERUSSUOMALAINEN

PS HENKILÖVALINTOJA

PS KOKOUKSET & TAPAHTUMAT

RAASEPORI
Raaseporin Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen kevät-
kokous pidetään sunnuntaina 

13.3. klo 14 Karjaan ABC:n kabi-
netissa. Käsitellään sääntömää-
räiset asiat. Kokouksen koolle-
kutsujana hallitus. Tervetuloa!

KYMEN PIIRI
Perussuomalaisten Kymenlaak-
son ja Etelä-Karjalan hyvinvoin-
tialueiden valtuustoryhmät 
järjestäytyivät 30.1.2022. Ky-
menlaakson valtuustoryhmän 
puheenjohtajaksi valittiin Joni 
Mörk Kouvolasta, varapuheen-
johtajaksi Antti Pakkanen Ha-
minasta, sihteeriksi Anja Kive-
lä Virolahdelta ja tiedottajaksi 
Mikko Jaanu Kouvolasta. Etelä-
Karjalan valtuustoryhmän pu-
heenjohtajaksi valittiin Markku 
Papinniemi Lappeenrannas-
ta, varapuheenjohtajaksi Ilpo 
Heltimoinen Lappeenrannas-
ta ja sihteeriksi Sanni Toiviainen 
Ruokolahdelta. Valitut henkilöt 
hoitavat tiedottamisen yhdessä.

RAISIO
Raision Perussuomalaiset ry piti 
hallituksen järjestäytymiskoko-
uksen loppiaisena 6.1.2022 Rai-
sion Keilailukeskuksen kokous-

tiloissa. Puheenjohtaja Mikko 
Kangasoja oli valittu yksimieli-
sesti jatkamaan tehtävässään 
jo yhdistyksen syyskokoukses-
sa 3.10.2021. Kangasoja valittiin 
myös Varsinais-Suomen piirin 
puheenjohtajaksi 10.10.2021. 
Kaikki henkilövalinnat tehtiin 
yksimielisyyden vallitessa ää-
nestämättä. Kaudelle 2022 va-
littiin 1. varapuheenjohtajaksi 
Heikki Suominen ja 2. varapu-
heenjohtajaksi Mikko Tammelin. 
Sihteeriksi ja jäsenrekisterivas-
taavaksi valittiin Evert Grönblom 
ja työmieheksi Hannu Manni-
nen. Lisäksi hallitukseen valittiin 
Mika Koivisto, Pauli Korgan (Rus-
ko), Risto Murtosaari ja Kari Vas-
tamäki. Taloudenhoitajan pestin 
suostui vastaanottamaan Olga 
Viljanen. Kokouksessa valittiin 
paikallisyhdistykselle someryh-
mä, jonka veturina aloittaa Mik-
ko Tammelin apunaan Olga Vil-
janen ja Pauli Korgan.

Perussuomalaisten Hämeen piiri järjestäytyi. Kuvassa puheenjohtaja Antti Salminen, 1. varapuheenjohtaja 
Mirja Kalliosaari, 2. varapuheenjohtaja Kimmo Kautio, 3. varapuheenjohtaja Tuija Kosonen, piirisihteeri 
Paul Kuivalahti ja taloudenhoitaja Päivi Granlund.

Perussuomalaisten Hämeen piiri järjestäytyi
PERUSSUOMALAISTEN Hä-

meen piiri piti vuoden 2022 jär-
jestäytymiskokouksensa etänä 
keskiviikkona 26.1.2022. Koko-
uksessa valittiin muun muassa 
varapuheenjohtajisto, piirin sih-
teeri ja taloudenhoitaja.

1. varapuheenjohtajaksi valit-

tiin Mirja Kalliosaari Sysmästä, 
2. varapuheenjohtajaksi Kimmo 
Kautio Hämeenlinnasta ja 3. va-
rapuheenjohtajaksi Tuija Koso-
nen Orimattilasta. Piirisihteeriksi 
valittiin Paul Kuivalahti Lopelta 
ja taloudenhoitajaksi Päivi Gran-
lund Lahdesta. Perussuoma-

laisten Hämeen piirin puheen-
johtaja Antti Salminen Lopelta 
valittiin jatkamaan jo vuoden 
2021 syyskokouksessa Lahdes-
sa 4.12.2021.

Perussuomalaisten 
Hämeen piiri ry

Perussuomalaisten marssi
Sinivalko ja jalon kultainen
ovat värit lipussa perussuomalaisten.
Taas uurnille käy perussuomalainen kansa,
on voitettu vastustajan vaalinsiirtovalta.
Tiellemme asetettu monta on ansaa,
ei mikään pysäytä perussuomalaista kansaa.
PerusNaiset, siskot siskojaan säestää.

Siintää silmissä olla viel’ tämän maan suurin,
ja kansalle sen parasta perin juurin.
On kantona kaskessa wanhoillisten rintama,
jolla ruma ääni ja kova sen kantama.
Hukkuu huutoihin noiden järjen ääni,
rutiköyhänä kohta on hyvinvointilääni.
Perussuomalaiset tän maan kurssin kääntää,
suomenjoutsenen kotisatamaansa vääntää.

Isänmaamme aamunkajo ja iltarusko
kauniit ja totta kuin perussuomalainen usko.
Ei mikään vino aate kotirintamaamme murra,
kun lujana rinnallamme seisoo Riikka Purra.
Ylpeänä eteenpäin ja korkeammalle perussuomalainen kansa
paraatikentillä, turuilla ja toreilla kantaa lippuansa.
Vaaleista vaaleihin kunnianhimoinen koitto,
jytkyt on pieniä, nyt tulee ansaittu voitto!

Heikki Suominen (ps.), Raisio
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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

Aluevaltuuston arvopohja 
mitataan ensimetreillä

Kolmas sektori kunniaan

ALUEVAALIT ovat takana, ja ha-
luan kiittää luottamuksesta, joka 
minulle annettiin. Lähden teke-
mään työtä Etelä-Pohjanmaan 
hyväksi innolla ja suurella sy-
dämellä. Onnittelen lämpimäs-
ti kaikkia valtuutettuja. Edes-
sämme on iso ja äärimmäisen 
vastuullinen työ. Toivon kaikilta 
intoa ja aktiivisuutta sekä yhteis-
työtä yli puoluerajojen.

Aivan alkumetreillä mitataan 
valtuutettujemme arvopohja. 
Toivon, että jokainen valtuutettu 
lähtee viimeistään nyt tarkaste-
lemaan, mitkä asiat sote- ja pe-
lastustoimen osalta ovat juuri 
sinun arvomaailmassasi tärkeim-
mät ja mihin asioihin sinä haluat 
panostaa. Minulle tärkeintä on 
se, että päätöksenteon keskiössä 
on ihminen. Meidän tulee aset-
tua aina päätöksenteossa kysei-
sen kohderyhmän asemaan ja 
miettiä päätöksenteon vaikutuk-
set, niin hyvät kuin huonot. Vain 
siten pystymme parhaiten ar-
vioimaan, millaisia vaikutuksia 
päätöksillämme tulee olemaan.

Itselleni on hyvin tärkeää, että 
palveluita ei lähdetä liikaa kes-
kittämään. Meidän tulee mah-
dollistaa riittävät palvelut lähellä 

ihmistä. Apua tulee saada lähel-
tä ja nopeasti. Panostusta perus-
tasoon sekä ennaltaehkäiseviin 
toimiin tarvitaan. Sieltä löytyvät 
suurimmat säästökohteet, kun 
haasteiden ei anneta kasautua 
liian suuriksi. Henkilöstön hyvin-
vointi ja työolosuhteet on saa-
tava kuntoon. Hyvinvoiva hen-
kilöstö tekee työnsäkin hyvin. 
Osallistamista ja aitoa vuoropu-
helua tarvitaan jokaisessa työyh-
teisössä. Kannustavaa ja innos-
tavaa henkeä tulee meidänkin 
luoda.

Aluevaltuusto on avainase-
massa uuden ajattelumallin luo-
misessa. Meidän ei tule tuudit-
tautua siihen, miten asioita on 
ennen tehty, vaan katsoa tule-
vaisuuteen ja innovoida uusia 
tapoja toimia. Tarvitaan rohke-
utta. Usein avoimella vuoropu-
helulla viranhaltijoiden, luotta-
mushenkilöiden ja kuntalaisten 
kesken saadaan paras ratkaisu 
aikaan. Toivonkin siis avoimuut-
ta, paljon keskustelua ja riittä-
västi perusteluja ajatuksille meil-
tä jokaiselta.

Riitta Kangasluoma (ps.)
aluevaltuutettu, Lapua

YLLÄTTÄVÄÄ, että vapaaehtois-
ponnistelut ovat juuri pande-
miamme aikana vahvasti astu-
neet esiin paikkaamaan julkisen 
sektorin ylikuormittumisen ah-
dinkoa. Puoluekannasta riippu-
matta on kannettu huolta siitä, 
mistä rahat lisääntyvien yhteis-
kunnallisten projektien toteutta-
miseen otetaan. Kun rahat eivät 
riitä, niin ei ole ihme, että kun-
tien, alueiden ja valtion tulee 
panna suu säkkiä myöten.

Mutta kas kummaa, jo toimi-
vat humanitaariset järjestöt, 
hengelliset liikkeet, ovat havain-
neet vapaaehtoisten lahjoitus-
ten ja palkattoman avunanto-
työn kasvaneen merkittävästi. 
Anteliaisuutta on löytynyt kaik-
keen. Eräskin yhteisö – julkisuus 
ei tällä saralla ole tavoiteltavaa 
– on pystynyt epidemian aika-

na toteuttamaan 1 500 hanketta 
150 maassa. On annettu ruokaa, 
happea, lääkkeitä ja rokotteita 
heille, joilla niitä ei ole.

YK laskee maailmassa ole-
van 82 miljoonaa pakolaista. 
Vapaaehtoisia on hakeutunut 
Euroopan vastaanottokeskuk-
siinkin. Kaikenlaisen kehuske-
lun sijaan siitä, kuinka kukin 
maa on kansantuotteestaan an-
tanut, tilalle tulee kokemuksia 
kiitollisuudesta, mielekkäästä 
palvelemisesta, elämän tarkoi-
tuksellisuudesta ja iloisuudesta. 
Tämä olkoon haaste niille, jotka 
tuskailevat tekemisen puutetta 
tai tuijottavat vain yhteiskunnan 
verotuksella keräämien julkisten 
varojen kaikkivoipaisuuteen.

Tuomo Isokangas
Nokia

Ei Natolle!
NATO on Yhdysvaltain dominoi-
ma järjestö. Se on myös sisäises-
ti ristiriitainen. Turkki on ostanut 
Venäjältä ilmatorjuntaohjuk-
sia, ja Nato-maat Espanja ja Ita-
lia ovat estäneet Nato-maa Krei-
kan ja Kyproksen vaatimuksesta 
huolimatta kovemmat EU-pa-
kotteet Nato-maa Turkkia vas-
taan.

Suomen Nato-jäsenyys lisäi-
si jännitteitä Itämerellä ja teki-
si Suomen itärajasta lähes 1 355 
kilometriä pitkän Naton ja Venä-
jän välisen rajan. Suomeen hei-
jastuisi jännitteitä, vaikka emme 
saisi todellista sotilaallista suo-
jaa, pelkästään vastuita. Suomi 
kieltäytyi aikoinaan Natosta juu-
ri siksi, että se saisi sellaista vas-
tuuta, jota on mahdotonta hoi-
taa.

Yhdysvallat ei tosiasiassa pysty 
puolustamaan Baltiaa tai Puolan 
itäosia. Suomen Nato-jäsenyys 
voisi merkitä, että kansainväli-
set jännitteet muualla kasvavat. 
Venäjän ja Kiinan vaikuttami-
nen Afrikassa ja Etelä-Amerikas-
sa ovat kasvussa.

Suomen Nato-jäsenyys altis-
taisi Suomen aggressiolle, mut-
ta ilman, että tosiallisia turvata-
kuita olisi. Osa Nato-maista ei 
välttämättä edes kannata Suo-
men jäsenyyttä. Eteen voisi tul-
la outo tilanne, jos esimerkiksi 
Turkki vastustaisi Suomen liit-
tymistä. Lisäksi suhteet Venäjän 
kanssa voisivat tarpeettomasti 
huonontua.

Ukrainan tilanne osoittaa Na-
tonkin poliittisen epäyhtenäi-
syyden. Osa Nato-maista (Iso-

AKT:n on julistettava yleislakko kumipyöräliikenteelle
AKT:n on julistettava kaikelle 
kumipyöräliikenteelle yleislak-
ko joka alalle Hangosta Nuorga-
miin hallituksen mielivaltaisten 
polttoaineverojen korotusten 
johdosta. Hallitus ilmoitti tiistai-
na 25.1.2022 päivä aluevaalien 
jälkeen ministeri Timo Harakan 
suulla jopa 40 sentin korotuk-
sista dieselverolle. On järkyt-
tävän hävytöntä hallitukselta 
ilmoittaa kansalle veronkoro-
tuksista vain päivä vaalien jäl-
keen. Hallituspuolueet pettivät 
koko kansan.

Hallituksen on leikattava polt-
toaineiden ja energian vero-
ja 50 % nykyisestä. Suomen 
nykyinen punavihreä keskus-
tan tukema hallitus ja edelliset 
hallitukset ovat lisänneet mas-
siivisesti kehitysapua joka vuosi 
lisää lähes miljardilla eurolla sil-

mää räpäyttämättä.
AKT:n on toimittava ja lähdet-

tävä koko valtakunnassa estä-
mään tämä hallituksen suunnit-
telema järjettömyys.

Polttoaineiden ja energian 
hintojen nostolla on vaikutus-
ta jokaisen kansalaisen kukka-
roon. Tavaroiden hintojen nou-
su on estettävä. Koneyrittäjiä ja 
kuljetusalan yrittäjiä Kainuus-
sa on jo laittanut pillit pussiin. 
Mitä tästä vielä seuraa?

Puolan 80-miljoonainen kan-
sa alentaa polttoaine- ja ener-
giahintojaan samaan aikaan 
kun Suomen hallitus maksaa 
lisää rahaa EU:lle ja korottaa 
polttoaineveroja ilmastovou-
hotuksessaan. Puola on saama-
puolella EU:lta suomalaisten ve-
ronmaksajien kustannuksella. 
On tämä hallitukselta hävytön-

tä touhua. SDP ja hallitus antoi-
vat EU:lle 12 miljardia, ja Suomi 
on saamassa ehkä 3,5 miljardia 
takaisin, jos mitään. 

Myös turpeen verotusta on 
leikattava 50 % vuoden 2005 
tasolle, jolloin 98E maksoi 1,14 
€/litra ja diesel 1,01 €/litra. Ky-
seiseen vuoteenhan hallitus 
aina vetoaa.

Miten vähävaraiset ja pienitu-
loiset tulevat toimeen hallituk-
sen härskeillä veronkorotuksilla 
polttoaineisiin, kaikelle ener-
gialle sekä turpeelle? Turve on 
uusiutuva luonnonvara. Miten 
Suomen maatalous voi toimia 
tällaisilla järjettömillä veronko-
rotuksilla?

Arttu Papinaho (ps.)
Taivalkoski

Britannia ja Yhdysvallat) haluaisi 
antaa jotain Ukrainalle, kun taas 
Saksa ja Ranska huomioivat Ve-
näjä-suhteensa. Ns. ”lännen” ti-
lannekuvat eivät ole yhteneväi-
siä.

Yhteenvetona totean, että 

Nato ei ole tässä ajassa ja tässä 
Suomen geopoliittisessa tilan-
teessa oikea ratkaisu luomaan 
vakautta. Suomen pitää erota 
EU:sta ensi tilassa ja purkaa isän-
tämaasopimus Naton kanssa. 
Näin vältämme Suomen joutu-

misen Euroopassa sotaan, johon 
tuskin muuten joutuisimme.

Asiasta on järjestettävä kan-
sanäänestys.

Pia Polviander
Espoo
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Mikä on ihmisen osa?
PERIMMÄISTEN kysymysten 
äärellä joudumme pohtimaan 
osaamme ja asemaamme tässä 
ja nyt kaiken ympärillämme ta-
pahtuvan keskellä. Maailmanti-
lanne Venäjän sodanuhkineen 
herättää pelkoa. Voi olla toi-
meentulovaikeuksia, sairautta, 
väsymistä, kuoleman pelkoa, yk-
sinäisyyttä, ahdistusta hylätyksi 
tulemisesta, vaikka mitä huolia.

Näitä tuntoja on aina ollut. 
V. A. Koskeniemi toteaa runos-
saan “Yksin oot sinä ihminen, 
kaiken keskellä yksin. Yksin syn-
tynyt oot, yksin sa lähtevä oot.”

Ja jo uskonpuhdistajamme Mi-
kael Agricola kuvasi ihmistä: “Oi 
sinä surkia lokasäkki, etkös näi-
tä mielesäs äkkää, haiseva raato 
olevas ja matoin eväs kuoltuas.”

Psalminkirjoittaja puoles-
taan toteaa katsellessaan Her-
ran taivasta, kuuta ja tähtiä, jot-
ka Hän on luonut, että mikä 
on ihminen, että häntä muis-
tat, tai ihmislapsi, että pidät hä-
nestä huolen, ja jatkaa: ”Ja kui-
tenkin sinä teit hänestä lähes 
jumal’olennon, sinä seppelöitsit 
hänet kunnialla ja kirkkaudella; 

panit hänet hallitsemaan kätte-
si tekoja, asetit kaikki hänen jal-
kainsa alle.”

Näin sittenkin kaikkien kysy-
mystemme keskellä saamme 
lohduttavan vastauksen, joka 
jouluvirressä kerrotaan: ”On ih-
misenä olo autuasta, kun velje-
nään saa pitää Jeesus-lasta”. Me 
saamme lasten lailla hyvilläm-
me nyt laulaa: ”Jumala on kes-
kellämme”. Näin siitäkin huo-
limatta, vaikka tuntisimme 
virrentekijän tavoin: “Olen maan 
päällä muukalainen, kotimaal-
leni matkaavainen, miten tällai-
nen päästä voisi, Herran omaksi, 
niin kuin soisi, kun on harhas-
sa syntisen tie.” Siksi saamme sa-
man virren sanoin pyytää: “Her-
ra, armahda, auta meitä synnin 
teillä jo nääntyneitä. Ota kuo-
leman laaksosta pois, sävel että 
jo virtemme sois Siionin virtain 
varsilla.”

Ilman Jumalaa olisimmekin 
toivottomia. Hän on rakkaus, ja 
suurinta maailmassa onkin juu-
ri rakkaus: ”Sillä niin on Juma-
la maailmaan rakastanut, että 
antoi ainokaisen Poikansa, et-

tei yksikään, joka häneen us-
koo, hukkuisi, vaan hänellä olisi 
iankaikkinen elämä”. Tämä Jo-
hanneksen evankeliumissa ole-
va pienoisevankeliumi on meitä 
kaikkia varten. Meidän turvam-
me ja lohdutuksemme on juu-
ri se, että Jeesus Vapahtajamme 
sovitti ristinkuolemallaan syn-
timme ja näin osaksemme tu-
leva ansaitsematon armo antaa 
myös mielekkyyden koko elä-
mällemme, olipa sitten osamme 
suuri tai pieni!

Rukoilemme Pyhän Birgi-
tan (eli vuosina 1303–1373) sa-
noin: ”Herra, kaikkivaltias Juma-
la, minä tiedän, että kaikki, mikä 
minulla on, on sinun antamasi 
lahja. Ainoa, mikä minulla on ja 
kokonaan on minun oma teko-
ni, on minun syntini. Sinun hy-
vyytesi tähden minä sinua nöy-
rästi rukoilen, ettet sinä minua 
kohtele minun syntieni mukaan. 
Kohtele minua sinun suuren 
laupeutesi mukaan. Amen.”

Anssi Joutsenlahti
rovasti

Perussuomalaisilla Lapissa 
”akkavalta”
PAKONOMAISESTI ja kiireel-
lä pystyyn polkaistut historial-
liset ensimmäiset aluevaalit pi-
dettiin. Hillotolppia jaettiin ja 
kaikenlaista taas luvattiin. Ää-
nestysaktiivisuus jäikin histori-
allisen alhaiseksi. Palveluiden 
puolustajia oli liikkeellä ilahdut-
tava määrä. Se kertoo, että pal-
veluiden karsimiseen on syytä 
varautua. Ilman uhkaa ei tarvit-
taisi puolustajia lainkaan. Sano-
jen on muututtava teoiksi, kun 
lupausten lunastamisen päivät 
koittavat.

Perussuomalaisten kannatus 
jäi paljon siitä, mihin on totuttu. 
Innokkaat persufoobikot ovat-
kin maanisesti vaalien jälkeen 
revitelleet, että nyt palattiin jäl-
leen kolmen suuren aikaan. 
Hetkistä kannattaa nauttia, kos-
ka vuodet ovat lyhyitä. Hörinät 
hiljenevät ja hymyt hyytelöity-
vät. Ihmiset kuitenkin seuraavat 
ja huomaavat, miten päätökset 
vaikuttavat heidän jokapäiväi-
seen arkeensa.

Puhuttiin mitä puhuttiin, alue-
vaalit olivat istuville kansan-
edustajille ja eduskuntaan mie-
liville kuitenkin eräänlainen 

henkilökohtaisen kannatuksen 
mittaus. Seuraavia eduskunta-
vaaleja ajatellen perussuoma-
laisissa näyttäisi olevan Lapissa 
”akkavalta”. 

Kaisa Juuso sai yli tuhat ään-
tä, ja istuvalla kansanedustajal-
la on aina jonkinlainen etumat-
ka muihin ehdokkaisiin nähden. 
Varsinaisen myrskyvaroituksen 
antoi kuitenkin Sara Seppänen 
saadessaan lähes tuhat ääntä. 
Eikä pidä unohtaa kolmanneksi 
tullutta Heli Trögiä. Persujen äi-
jäköörillä jäi petrattavaa. Näillä 
näkymin perussuomalaisten ri-
veistä eduskuntaan nousee La-
pista ainoastaan naisia.

Vaikka äänestysinto jäikin lai-
meaksi, niin vaalit osoittivat jäl-
leen kerran, ettei ääniä saa pel-
kästään huutelemalla ja käsiä 
heiluttelemalla. Allekirjoittanut-
kin on sen joskus kokenut ihan 
itse. Ainakin kerran tai pari. Kai-
kille vaaleille on yhteistä se, että 
kaikki eivät pääse läpi ja paik-
koja on rajallinen määrä, mutta 
aina löytyy huonoja häviäjiä.

Ari Saukko
Tervola

Huoltovarmuus ja energiatalous
YLE Uutisissa 27.1. Kotkan kau-
punginjohtaja kertoi olleensa 
pettynyt biojalostamon sijoit-
tamisesta ulkomaille, koska se 
olisi rakennusvaiheessa tuotta-
nut tuhat työpaikkaa ja tähän-
kin projektiin olisi saatu ulko-
mainen sijoittaja. Mutta nämä 
tuhatkin työpaikkaa olisi to-
dennäköisesti jaettu työperäi-
sille ns. osaajille, halvoille te-
kijöille, jotka pienen palkan 
tähden saisivat osan toimeen-
tulostaan Suomen duunareiden 
maksamasta sosiaaliturvasta. 
Laitoksen valmistumisen jäl-
keen voitot lähtisivät ulkomaille 
omistussuhteiden seurauksena.

Mihin tällä tähdätään? Mah-
toiko Neste Naantalin jalosta-
mon alasajokin olla siitä kiinni, 
ettei ulkomaalaisia osaajaor-

jia olisi voitu palkata suomalais-
ten ammattilaisten tilalle ilman 
kovempaa kohua? Ei bensa ole 
kallista, mutta ne oheiskulut. 
Ei suomalainen työvoimakaan, 
vaan ne järjettömät verot.

Kun saasteettomuuteen pyri-
tään, kyykytetään samalla Suo-
men alkuperäiskansaa ja siir-
retään tuotanto ulos, jollei 
kyykyttäjiä saa tänne vapaasti 
tuoda. Samalla saadaan silmän-
lumeeksi vielä kalliimmat kus-
tannukset, koska emme voi nii-
hin ilmoitettuihin hintoihin itse 
vaikuttaa. Kriisitilanteissa näil-
lä toimilla on vaikutusta myös 
huoltovarmuusnäkökulmasta. 
”Ajattele ite.”

Ilkka Soukka
Aura

Veronkorotus-convoy
TUOHON saattueeseen kuulu-
vat SDP, keskusta, vihreät, va-
semmistoliitto sekä RKP. Se on 
siis hallitus, joka näyttää unoh-
taneen kaikki menoihin koh-
distuvat leikkaukset, säästöt ja 
tasapainottamisen. Ainoat toi-
menpiteet, mitkä antaumuksel-
la osataan, ovat velanotto ja ve-
rojen kiristykset. Velkaa kertyy 
niin paljon, etteivät seuraavat 
hallituksetkaan saa sitä tasapai-
notettua.

Eikä varsinkaan, kun verotet-
tavilta alkavat rahat loppua. 
Syynä on veronkorotuksista ai-
heutuva elinkustannusten sekä 
hintojen nousu, erityisesti polt-
toaineiden hinnat, jotka ovat 
nousseet noin 0,60 euroa ke-
väästä.

Hintojen nousu näkyy hyvin 
pian kaikkien tuotteiden hin-

noissa, sillä tokihan kuljetuskus-
tannukset siirretään hintoihin. 
Ei siis ihme, että kahvipake-
tin hinta on jo kuudessa euros-
sa tai että maatalous on kuilun 
partaalla.

Bensan ja dieselin hinto-
jen nousua on koetettu selit-
tää maailmanmarkkinahinnoil-
la. Kuitenkin raakaöljyn hinta 
on pysynyt suunnilleen samalla 
noin 80–85 USD:n tasolla jo pi-
demmän aikaa. Puhutaan myös 
jakeluvelvoitteesta. Vihrey-
teen kun pyritään, niin uusiutu-
via pitäisi suosia. Kukaan ei vain 
kerro noiden uusiutuvien val-
mistuksen kalleutta, saati sitä, 
kuinka saastuttavaa niiden tuo-
tanto on.

Verotuloja siis kertyy tuon 
”convoyn” tilille ennätystah-
tiin, mutta mihin ne eurot käy-

tetään? Ei ainakaan liikenteen, 
ympäristöystävällisen teknolo-
gian, tiestön, maatalouden saa-
ti terveydenhoidon kehittämi-
seen. Pikemminkin ne näyttävät 
katoavan poliittiseen turhuu-
teen, maailmanparantamiseen 
ja taivaanrannan maalaami-
seen. Suomalaisille jää vain ve-
ronmaksamisen ”ilo ja oikeus”.

Muutosta siis tarvitaan, jotta 
pyörät pyörisivät ja leipää riit-
täisi kaikille. Hassuinta on, ettei 
hallitus pysty puhumaan vero-
jen laskemisesta vaan ”kulujen 
kompensoimisesta” tietyille ta-
hoille. Ja siihenhän tarvitaan li-
sää verovaroja, kuinkas muu-
ten…

Arvo Latomaa (ps.)
Raahe



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.
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Työssä oppiminen
KOULUTUKSEEN kuuluu maas-
samme työharjoittelu eli työssä 
oppiminen niin toisella asteel-
la kuin amk- ja yliopisto-opiske-
lussa. Laki ei kiellä palkanmak-
sua työssä oppijoille, mikä ei 
estä koulutustahon valvontaa 
työssä oppimisessa.

Hoitoalan lähihoitaja-, sai-
raanhoitaja- ja terveydenhoita-
jaopiskelijat suorittavat työssä 
oppimisen pääsääntöisesti jul-
kisella puolella, eikä heille mak-
seta palkkaa, ei myöskään yk-
sityisellä puolella. He tekevät 
tuottavaa hoitotyötä lyhyen 
työperehdytyksen jälkeen. Vas-
taavasti lääkäriopiskelijat tutki-
vat potilaita ilman lääkärin oi-
keuksia oppiakseen ja tekevät 
myös hoitajien hoitotyötä, mut-
ta heille maksetaan palkkaa.

Teknillisillä aloilla amk- ja yli-
opisto-opiskelijoille maksetaan 
palkkaa työssä oppimisessa, ja 
myös heidän opinnäytetöistään 
yleensä maksetaan. Toisen as-
teen opiskelijoille eivät suuret 
yritykset yleensä maksa palk-
kaa työssä oppijoille, mutta pie-
net järjestään maksavat. Tämän 
takia parhaat oppilaat saa-
vat pienyritykset. Maaseudul-

la palkanmaksu on vähäisem-
pää kuin kasvukeskuksissa. Jos 
palkanmaksu ei ole ollut mah-
dollista, ovat yritykset antaneet 
stipendejä tai työnjohto on os-
tanut sadoilla euroilla työssä 
oppijalle käsi- ja sähkötyökalu-
ja yrityksen piikkiin. Erään suu-
ren rakennusliikkeen vastaava 
työnjohtaja sanoi minulle: ”Or-
jatyö on Suomessa kiellettyä, 
ja minä maksan palkkaa työssä 
oppijoille!”

Eikö edellä kerrottu menettely 
koulutukseen liittyvässä työhar-
joittelussa eli työssä oppimises-
sa ole kaukana tasa-arvoisesta 
toiminnasta yhteiskunnassam-
me? Sehän täyttää syrjinnän 
tunnusmerkit, ja joku voisi ko-
kea sen rasismiksi. Miksi hal-
litus, puolueet, etujärjestöt ja 
yrityselämä eivät korjaa tätä 
vääryyttä? Paras keino estää toi-
sen asteen nuorten opiskeli-
joiden syrjäytymistä on oppi-
mispalkka työssä. Se sitouttaisi 
nuorisoa sekä opiskeluun että 
yhteiskuntaan.

Erkki Joona
amisope evp

Ikäihmisten turvallinen liikkuminen
LIIKUNNAN merkitystä ei voi 
liikaa korostaa. Ikääntyneillä 
säännöllinen liikunta pitää yllä 
toimintakykyä ja nostaa mieli-
alaa. Liikunnan harrastamisen 
riskinä, varsikin senioriväestöl-
lä, on kaatumisen aiheuttamat 
murtumat tai venähdykset.

Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
toksen tutkimusten mukaan 
Suomessa tapahtuu tuhansia 
kaatumistapaturmia vuosittain. 
Ikääntyneillä kaatuminen voi 
johtaa pysyvään invaliditeet-
tiin tai jopa kuolemaan. Kaatu-
misen ehkäisemisessä erilaisten 
liukuesteiden ja nastakenkien 
käyttö on tärkeässä roolissa, jot-
ta liikkuminen olisi turvallista.

On tavallista, että ihmiset käy-
vät kävelylenkin yhteydessä asi-
oimassa esimerkiksi kaupassa 
tai apteekissa. Harmillisesti nas-
takenkien käyttäminen on kui-
tenkin kielletty useissa asioin-
tipaikoissa, kuten apteekeissa, 
terveysasemilla tai kauppakes-
kuksissa.

Voidaan melkein todeta, että 
liukuesteiden käytön kieltämi-
nen aiheuttaa kansantaloudel-
lisen kuluerän. Nastakengillä 

käveleminen julkisissa tiloissa 
on synnyttänyt ongelman, sillä 
kengät aiheuttavat lattiamate-
riaalien kulumisen. Liukuestei-
den ja nastakenkien käyttämi-
nen tulisi ottaa huomioon jo 

kauppakeskusten ja muiden jul-
kisten rakennusten lattiasuun-
nittelua tehtäessä.

Vuokko Hämäläinen
TtM, sairaanhoitaja, Kuopio
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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
Työmies • Matti Putkonen
Puh: 0400 904 447 • matti.putkonen@perussuomalaiset.fi
Järjestösihteeri • Marko Koskinen
Puh: 040 154 8418 • marko.koskinen@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

Talouspoliittinen asiantuntija Henri Alakylä
Puh: 050 520 7792
henri.alakyla@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

Lainsäädäntösihteeri Niko Ohvo
Puh: 050 446 7175  •  niko.ohvo@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 !


