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SUOMEN turvallisuusympäristö on 
muutoksessa, kun Venäjän hyökkäys 
Ukrainaan toi sodan Eurooppaan.

Ukrainan sota sai ihmiset vaka-
vailmeisiksi talvisodan päättymisen 
muistotilaisuudessa Jyväskylässä 13. 
maaliskuuta. Tuolloin 
talvisodan päättymi-
sestä tuli kuluneeksi 82 
vuotta.

Tilaisuuteen osallis-
tui myös perussuoma-
laisten kansanedusta-
ja Jouni Kotiaho.

- Kyllä pitää olla mu-
kana. Tämä on tasaval-
lan historiassa ilon ja 
surun päivä. 105 päivää 
kestänyt talvisota aihe-
utti paljon uhreja, Kotiaho toteaa.

Jämsäläisen Kotiahon äidin isä ja 
isän isä olivat talvisodassa ja jatkoso-
dassa.

- He eivät paljon puhuneet sodas-
ta. Kova paikka se oli kuitenkin heil-
le ollut. Kiitos ja kunnia Suomen 
itsenäisyydestä kuuluvat kaikille ve-
teraaneille, lotille ja kotirintamalle, 
Kotiaho sanoo.

Talvisota alkoi 30.11.1939 ja päättyi 
13.3.1940. Rauhanehtojen mukaisesti 
Suomi joutui luovuttamaan Neuvos-
toliitolle noin kymmenen prosenttia 
maa-alueesta. Kotinsa menetti yli 400 
000 suomalaista.

Suomalaisten tappiot olivat yli 25 
000 kaatunutta ja kadonnutta ja liki 
44 000 haavoittunutta. Vastaavasti vi-
hollisen tappiot olivat moninkertai-
set.

Maanpuolustushenki 
hyvällä mallilla

Muistotilaisuus pidettiin Taipaleen 

Ukrainan sota sai ihmiset vakavailmeisiksi talvisodan päätty-
misen muistotilaisuudessa Jyväskylässä 13. maaliskuuta. Tuol-
loin talvisodan päättymisestä tuli kuluneeksi 82 vuotta.

simman pian, jotta ihmiset pääsisivät 
rauhanoloihin, Kotiaho sanoo.

Hän kannattaa humanitaarisen avun 
antamista ukrainalaisille.

- Sodan jalkoihin joutuneita nai-
sia ja lapsia voidaan ottaa Suomeen 
mahdollisuuksien mukaan. En kui-
tenkaan halua samanlaista tilannet-
ta kuin vuoden 2015 invaasiossa. Sil-
loin maahamme vyöryi sota-alueilta 
pääosin nuoria miehiä, mutta ei juu-
rikaan naisia ja lapsia. Suomi on an-
tanut paljon kehitysapua jopa yli voi-
mavarojensa ja lainarahalla, Kotiaho 
huomauttaa.

Valmistautumista 
eduskuntavaaleihin

Kotiaho osallistui talvisodan päät-
tymispäivänä myös Jyväskylässä pi-
dettyyn perussuomalaisten Keski-
Suomen piiri ry:n piirihallituksen 
kokoukseen.

Piirihallitus nimesi kokouksessa vii-
si eduskuntavaaliehdokasta. Samassa 
kokouksessa piirihallitus nimesi Kes-
ki-Suomen piirin uudeksi vaalipäälli-
köksi Lauri Virtasen Uuraisilta.

Kokouksessa vieraillut puolueen 
järjestösihteeri Marko Koskinen 
evästi vaalityöhön osallistuvia.

- Nyt tarvitaan isänmaallisia ihmi-
siä ja vahvoja ehdokkaita. On tärke-
ää pelata samassa joukkueessa, vaikka 
asiakysymyksissä on eri näkemyksiä. 
Jalkatyö on äärimmäisen tärkeää vaa-
likentillä. Me voitamme vaalit, Koski-
nen kannusti.

Keski-Suomen vaalipiirissä asete-
taan kaikkiaan 14 ehdokasta eduskun-
tavaaleihin. Lisää ehdokkaita nime-
tään tämän kevään aikana. Seuraavat 
Suomen eduskuntavaalit järjestetään 
huhtikuussa 2023.

■ TEKSTI JA KUVAT 
      MIKA RINNE

”Meillä on oltava jatkossakin 
oma vahva puolustus”

taistelun muistomerkin luona Jyväs-
kylän Kirkkopuistossa.

Taipaleen taistelut joulukuussa 
1939 olivat hyvin merkittäviä talviso-
dan historiassa, sillä ne olivat ensim-
mäiset suuret torjuntavoitot ja ne ko-

hottivat ratkaisevasti 
suomalaisten taistelu-
mielialaa.

Kotiahon mieles-
tä suomalaisten maan-
puolustushenki on 
hyvällä mallilla tällä 
hetkellä.

- Venäjän toimet Uk-
rainassa ja hallituk-
sen antamat viitteet 
puolustusmääräraho-
jen nostamisesta lisää-

vät henkeä. Kannatan sitä, että meillä 
on oma vahva puolustus. Se maksaa, 
mutta meillä pitää olla oikeus ja mah-
dollisuus puolustaa maatamme, Koti-
aho sanoo.

Hän muistuttaa, että Venäjän so-
tilaallista kykyä ei pidä aliarvioida. 
Mahdolliseen Suomen Nato-jäsenyy-
teen Kotiaho ei ota kantaa.

- Kyllähän leveämpiä hartioita pitäi-
si hakea, mutta kun on tilanne päällä, 
niin ollaanko valmiita tekemään sel-
laisia päätöksiä realistisesti? Siinä on 
valtiojohto, presidentti ja hallitus en-
sin, ja vasta sitten muodostetaan oma 
kanta, Kotiaho lausuu.

Apua mahdollisuuksien 
mukaan

Ukrainassa käytävälle sodalle Koti-
aho toivoo nopeaa päätepistettä.

- Ukrainan tilannetta kun pohtii, 
pitää historia muistaa ja toivoa, et-
tei maailman palo leviä. Toivottavas-
ti Ukrainassa sota loppuisi mahdolli-

“Sodan jalkoi-
hin joutuneita 
naisia ja lapsia 
voidaan ottaa 
Suomeen mah-
dollisuuksien 
mukaan.”

Jyväskylässä kunnioitettiin talvisodassa kaatuneita suomalaissotilaita

Suomalaisten 
puolustushenki 
hyvällä mallilla.

Kansanedustaja Jouni 
Kotiaho painotti Suomen 
puolustuksen tärkeyttä.

Järjestösihteeri Marko Koskinen ohjeisti vaalityöhön osallistuvia.
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Turun Perussuomalaiset ry vaatii 
selvitystä laittomasti maassa 
oleskelevien palveluista

Turun sosiaali- ja terveyslautakunnan perussuomalaiset 
jäsenet Pirjo Lampi ja Vesa Suvanto vaativat lautakun-
ta-aloitteessaan kaupungilta selvitystä laittomasti maas-
sa oleskelevien hätä- ja kriisimajoituksen sekä kiireettö-
män hoidon kustannuksista ja jatkosta.

LAITTOMASTI maassa ole-
vien hätämajoituksen jär-
jestämisestä tehtiin sopi-
mus SPR:n kanssa 
15.5.2018. Palve-
lupaikka sijait-
si Varissuolla ker-
rostaloasunnossa. 
Sosiaali- ja ter-
veyslautakuntaa 
informoitiin sen 
käyttöasteesta 
aina silloin tällöin 
sitä pyytäessä-
ni ja silloin, kun sopimuksen 
jatkamisesta päätettiin lauta-
kunnassa, muistuttaa lauta-
kunnan pitkäaikainen jäsen 
Pirjo Lampi.

Hätä- ja kriisimajoituksen 
lisäksi Turun kaupunki tar-
joaa laittomasti maassa ole-
ville raskaana oleville ja alle 
18-vuotiaille henkilöille ei-
kiireellisiä terveyspalveluita.

- On huomattavaa, että tur-
vapaikanhakijoiden ikäsel-
vityksissä on paljon epävar-
muutta. Suomen kunnista 
Helsinki ja Espoo tarjoavat 
myös vastaavaa kiireetön-
tä hoitoa. On oletettavaa, että 

Perussuomalaisten lauta-
kuntaryhmä ehdottaa aloit-
teessaan seuraavia toimen-
piteitä:

Lautakunnalle annetaan sel-
vitys hätä- ja kriisimajoituk-
sen sekä laittomasti maassa 
olevien kiireettömän hoidon 
tilanteesta, käyttömääräs-
tä ja kustannuksista sekä sii-
tä, mitä palveluja laittomasti 
maassa oleville on tarjottu.

Lautakunnalle annetaan sel-
vitys siitä, miten hätä- ja krii-
simajoitus sekä Turun kau-
pungin tarjoama laittomasti 
maassa oleskelevien kiireetön 
hoito aiotaan toteuttaa hyvin-
vointialueella.

Lautakunnalle annetaan ar-
vio tarjottavien palvelujen 
kustannuksista ja niiden ra-
hoituksesta.

Turun kaupunki ryhtyy toi-
menpiteisiin, jotta myös hy-
vinvointialueen vastaaville 
toimielimille annetaan sään-
nöllisesti, esimerkiksi puo-
livuosittain, selvitys maassa 
laittomasti oleskelevien hen-
kilöiden tilanteesta, jos nämä 
palvelut siirtyvät hyvinvointi-
alueen vastuulle.

Turun Perussuomalaiset ry

laittomasti maassa olevat ovat 
kasautuneet näihin kolmeen 
kaupunkiin, sillä lakisäätei-

siä palveluita kat-
tavammat palve-
lut toimivat maan 
sisäisenä vetovoi-
matekijänä, lau-
takunnan jäsen 
Vesa Suvanto to-
teaa.

Vuoden 2023 
alussa sosiaali- ja 
terveyspalvelut 

siirtyvät Varsinais-Suomen 
hyvinvointialueen vastuul-
le.  Mikäli tuolloin myös kau-
pungin tarjoamat laittomas-
ti maassa olevien palvelut 
siirtyvät hyvinvointialueelle, 
vaatii tämä selvitystä. Turun 
sosiaali- ja terveyslautakun-
ta on 3.2.2021 tehnyt päätök-
sen hätä- ja muun akuutin 
kriisimajoituksen kilpailut-
tamisesta vuoden 2023 lop-
puun, mikä ilmeisesti sitoo 
hyvinvointialuetta, jos palve-
lut alueelle siirtyvät. Päätös 
on tehty ennen hyvinvointi-
alueuudistuksen hyväksymis-
tä eduskunnassa.

ALAJÄRVI
Alajärven Perussuomalaiset va-
litsivat äänestyksen jälkeen 
Jukka Kangastien yhdistyksen 
puheenjohtajaksi myös tälle 
vuodelle. Alajärven Perussuo-
malaisten hallitukseen valit-
tiin lisäksi Heikki Honko, Jari 
Hämeenniemi, Pirjo Kantokos-
ki, Orvo Kantonen, Kari Korho-
nen, Anne Matokangas, Pasi Sii-
rilä, Risto Sillanpää ja Marjatta 
Ukonmäki.

LUUMÄKI
Luumäen Perussuomalaiset 
ry:n hallitus piti järjestäytymis-
kokouksensa 9.1.2022. Varapu-
heenjohtajaksi valittiin Sami 
Karvanen. Aiemmin syyskoko-
uksessa puheenjohtajaksi valit-
tu Juha Rantakaulio valittiin jär-
jestäytymiskokouksessa myös 
sihteeriksi. Taloudenhoitajaksi 
valittiin Esko Huopainen.  

VARSINAIS-SUOMI
Varsinais-Suomen hyvinvoin-

tialueelle hiljattain valitut pe-
russuomalaisten aluevaltuute-
tut ja Varsinais-Suomen piirin 
hallitus kokoontuivat lauantai-
na 19.2. jakamaan aluevaltuus-
ton kokousta varten luotta-
mustehtäviä hyvinvointialueen 
eri toimielimiin. Laura Kaarni-
harju valittiin aluevaltuuston 
1. varapuheenjohtajaksi. De-
mokratia ei kaikille kelvannut: 
Heikki Tamminen edustaa pe-
russuomalaisia aluehallituk-
sessa yksin, kun sinne ei saatu 
vaalituloksen oikeuttamaa kah-
ta paikkaa keskustan ja KD:n 
vaaliliiton takia. Aluehallituk-
sen konsernijaoston varapu-
heenjohtajaksi valittiin Sanna 
Paasikivi Turusta. Tarkastuslau-
takunnan puheenjohtajana pe-
russuomalaisia edustaa Lauri 
Heikkilä Marttilasta. Kansallis-
kielilautakunnan varapuheen-
johtajana toimii kaarinalainen 
Mårten Kvist. Hänen varajäse-
nenään toimii Satu Söderström 
Kemiönsaaresta.

“Turva-
paikanhaki-
joiden ikä-
selvityksissä 
on paljon epä-
varmuutta.”

PS HENKILÖVALINTOJA

Ulkomaalaistaustaiset osoittamassa mieltään Helsingissä. Oikeus elää -mielenilmaus järjestettiin 
laittomasti maassa olevien puolustamiseksi. 

Turun Perussuomalaiset 
kritisoi kaupunkistrategian moni-
kulttuurisuus- ja ilmastotavoitteita
KAUPUNKISTRATEGIALUON-
NOSTA käsiteltiin viimeisim-
mässä Turun kaupunginvaltuus-
ton kokouksessa, jossa Turun 
Perussuomalaisten puheenjoh-
taja ja varavaltuutettu Sami Ke-
säläinen esitti kritiikkiä strategi-
an sisällöstä ja sanamuodoista. 
Kesäläisen puheenvuorossa ki-
teytyi Turun Perussuomalais-
ten hallituksen jakama näkemys 
siitä, että monikulttuurisuus ei 
ole itseisarvoisesti tavoiteltava 
tai hyvä asia siinä muodossaan, 
jossa se ajan hengen mukaan 
yleisesti ymmärretään. Kesäläi-
sen mukaan painopisteen pi-
täisi sen sijaan olla kansainväli-
syydessä.

- Kansainvälisyys on hyvä ja ta-
voiteltava asia, koska siihen on 
jo sisäänrakennettu yritystoi-
mintaa, tapahtumia, kulttuuria 
sekä monia positiivisia asioita, 
joissa ihmiset ja raha liikkuvat. 
Sanaan kansainvälisyys on jo 
siis sisäänrakennettu monikult-
tuurisuuden positiivinen puoli, 
sanoo Kesäläinen.

- Monikulttuurisuus voi sen si-
jaan nykykäsityksessään ilmetä 
– ja ilmeneekin – myös haitta-
maahanmuuttona, joka pitkäl-
lä aikavälillä mitattuna tuhoaa 
meidän kansallisen ja kielellisen 
identiteettimme ryvettäen sa-
malla Turun kaupunginkin ta-
louspohjaa, jos jo strategisella 
päätöksellä houkuttelemme ih-
misiä elämään tulonsiirtojen va-

rassa kaupunkiimme.
Monikulttuurisuus ei ole 

myöskään noussut itseis-
arvoisena tekijänä esil-
le kaupunkistrategian asian-
tuntijalausunnoissa tai 
kaupunkilaiskyselyissä. Sana 
on tästäkin huolimatta saatu 
provokatiivisesti esiin kaupun-
kistrategialuonnoksen ensim-
mäisille sivuille.

Toinen Turun Perussuoma-
laisia närästävä kirjaus löytyy 
luonnoksen ilmastotavoitteis-
ta. Kaupunkistrategian mukaan 
ei riitä, että narratiivin mukai-
sen ilmastonmuutoksen estämi-
sessä oltaisiin neutraaleja. Stra-
tegian tavoitteissa on kirjaus: 
”Kaupunki on saavuttanut hii-
lineutraaliuden ja toimillam-
me on ilmakehää viilentävä vai-
kutus.” 

Puheenjohtaja Kesäläinen ky-
syykin puheenvuorossaan:

- Ihan oikeastiko alamme jääh-
dyttämään globaalia ilmastoa 
Turun kaupungin strategisilla 
toimenpiteillä ja ohjelmilla?

Turun Perusuomalaisten halli-
tuksen mukaan Turun kaupun-
gin tehtäviin ja turkulaisten vas-
tuulle ei kuulu epärealististen 
ilmastotavoitteiden edistämi-
nen, eikä ilmaston jäähdyttämi-
nen ihmisvoimin ole käytännös-
sä mahdollistakaan.

Turun Perussuomalaiset ry

Lauantaina 30.4.2022 klo 10.00. 
Pikkuparlamentin auditorio, Arkadiankatu 3, Helsinki.

KOKOUKSESSA käsitellään sääntömääräiset asiat. Kirjallinen kokouskutsu 
esityslistoineen lähetetään postitse äänioikeutetuille puoluevaltuutetuille.

TERVETULOA!

    Riikka Purra   Arto Luukkanen
    puheenjohtaja   puoluesihteeri

KOKOUSKUTSU

PERUSSUOMALAISET R.P.
PUOLUEVALTUUSTON 
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KOKOUS

Perussuomalainen 
4/2022 ilmestyy 
25.4.2022
Aineistot ja lehtitilaukset 
viimeistään 12.4.2022

PERUSSUOMALAINEN
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Pirkanmaan perussuomalaisten aluevaltuusto-
ryhmä esitti luottamushenkilöitä Pirkanmaan 
hyvinvointialueelle

Sebastian Tynkkynen varoitti Seinäjoella 
punavihreästä humpuukista

- PERUSSUOMALAISILLA on 
valtuustoryhmässään erin-
omainen sekoitus kokemus-
ta, tietoa, taitoa ja energiaa. 
Löysimme jokaiselle ryhmän 
jäsenelle nopeasti heille so-
pivan tehtävän. Pystymme 
tällä energisellä ja osaaval-
la kokoonpanolla pitämään 
äänestäjillemme tärkei-
tä asioita pinnalla koko val-
tuustokauden. Kun uusia 
hyvinvointialueen rakentei-
ta muodostetaan, on kriittis-
tä saada tavallisten ihmisten 
ääni hyvin kuuluville, toteaa 
perussuomalaisten Pirkan-
maan aluevaltuustoryhmän 
puheenjohtaja Sami Kymä-
läinen.

Perussuomalaisten esityk-
set Pirkanmaan hyvinvoin-

tialueen luottamustehtäviin 
ovat seuraavat: 

Aluevaltuuston toiseksi va-
rapuheenjohtajaksi perus-
suomalaiset esittävät Miko 
Bergbomia Sastamalasta.

Aluehallituksen jäsenik-
si perussuomalaiset esittä-
vät Joakim Vigeliusta Tam-
pereelta ja Erja Pelkosta 
Ylöjärveltä (½ kausi). Kon-
sernijaostoon perussuoma-
laiset esittävät Lassi Kalevaa 
Tampereelta, henkilöstö-
jaostoon Sami Kymäläis-
tä Orivedeltä, asiakkuus- ja 
laatujaostoon Lisa Wesi-
niä Urjalasta, tulevaisuus-
valiokunnan toiseksi va-
rapuheenjohtajaksi Mauri 
Heiskaa Ylöjärveltä ja jäse-
neksi Veikko Vallinia Tam-

pereelta, hyvinvointi- ja 
kokonaisturvallisuusvalio-
kuntaan Veijo Niemeä Lem-
päälästä ja Arto Grönroosia 
Tampereelta, paljon palve-
luita käyttävien asiakkaiden 
valiokuntaan Janne Ojalaa 
Kihniöstä  ja Janne Prihtiä 
Sastamalasta, vähän pal-
veluita käyttävien asiakkai-
den valiokuntaan Matti Hei-
nämäkeä Kangasalta ja Tero 
Ahlqvistia Pälkäneeltä sekä 
tarkastuslautakunnan toi-
seksi varapuheenjohtajak-
si Miia Kinnaria Kangasalta 
ja jäseneksi Aarne Raevaaraa 
Tampereelta.

Pirkanmaan perussuomalais-
ten aluevaltuustoryhmä

POLITIIKASSA ei levä-
tä laakereilla. Tämän to-
disti kouriintuntuvasti 
perussuomalaisten 3. vara-
puheenjohtajan, kansan-
edustaja Sebastian Tynkky-
sen vierailu Seinäjoelle heti 
aluevaalien jälkeen. Moni 
vääräleuka varmasti odot-
ti, että politiikka ei jaksa 
näin pian aluevaalien jäl-
keen kiinnostaa suurta ylei-
söä. Mitä vielä! Tynkkynen 
sekä Seinäjoen paikallisyh-
distyksen  ja piirin aktiivit, 
kansanedustaja Jukka Mäky-
nen mukaan lukien, täyttivät 
lauantaisena tammikuun il-
tapäivänä paikallisen kaup-
pakeskuksen edustan tun-
gokseen asti.

Erityisen huomioitavaa oli 
nuorten suuri osuus, jon-
ka pani merkille myös väkeä 
puheellaan ja keskusteluil-
laan innostanut Tynkkynen.

- Niin täällä Seinäjoel-
la kuin muuallakin Suomes-
sa on tapahtumassa jotakin, 
mitä on vaikea uskoa to-
deksi, mutta josta olen haa-
veillut pitkään. Nimittäin 
nuorten valtava läsnäolo ja 
kiinnostuksen herääminen 
politiikkaa kohtaan. Seinäjo-
ellakin aivan mieli liikuttui, 
kun näki tuon nuorten valta-
van määrän. Ja asiaakin heil-
lä oli niin, että oli jopa vaike-

Marinin hallitus kulkee Nicolae 
Ceaușescun viitoittamaa tietä
MONET hieman varttuneem-
mat muistavat vielä joulun 
1989, jolloin diktaattori Nicolae 
Ceaușescu kaadettiin. Syy tämän 
julmurin kaatumiseen oli selvä: 
hän yritti Romaniassa ”vihreää 
siirtymää”, ja kansa sai siitä kyl-
likseen. 

Tässä kohtaa onkin hyvä hiljen-
tyä ja huolellisesti verrata meidän 
nykyisen viisikkohallituksemme 
”punavihreää siirtymää” ja tämän 
muinaisen kauhudiktaattorin oh-
jelmaa. Niissä on paljon yhtymä-
kohtia. 

Historia kertoo tylyllä tavalla 
siitä, miten diktatuurien epäinhi-
millisten tavoitteiden ja keinojen 
valikoima on periaatteiltaan aina 
sama, olipa hallitus punainen tai 
vihreä. 

Lyhyesti: on täysin mahdollis-
ta verrata kiilusilmäisiä punavih-
reitä ilmastotoimiamme vuonna 
2022 Romanian kommunistihal-
linnon toimenpiteisiin 1980-lu-
vulla. Molemmissa oli samaa: 
tavallisen ihmisen elämä piti kyy-
kistää! 

Kulutus alas ja 
kansa kyykkyyn!

Romanian diktaattorin tavoi-
te ja ”taivastie” oli vähentää kan-
salaisten kulutusta ja tällä tavalla 
maksaa pois maan velkoja. Ih-
misten elämästä tehtiin kerral-
la aivan mahdotonta. Siitä huoli-
matta, että maassa oli kukoistava 
elintarviketuotanto, eivät ihmi-
set saaneet peruselintarvikkeita. 
Vuodesta 1984 maassa aloitettiin 
laajamittainen elintarvikesään-
nöstely. 

Vuoteen 1989 saakka kestänyt 
hirmuhallinto säännösteli seuraa-
vat tuotteet: leipä, maito, voi, ruo-
kaöljy, sokeri, sika, nauta, kana ja 
paikoin jopa peruna, jota maas-
sa kyllä viljeltiin kovasti. Elintar-
vikekiintiöitä pienennettiin vuo-
sittain tuntuvasti samalla kun 
valtion televisiossa kehuttiin elin-
tason olevan kasvussa ja että ter-
veelliset elämäntavat olivat Ro-
maniassa valtiovallan erityisessä 
suojeluksessa. Kommunistitelevi-
sion vouhkaavat toimittajat ylisti-
vät kohtuullista elämää ja liikku-
van kansan terveyttä. 

Sianliha ja maito lähetettiin ul-
komaille samalla kun kansalaiset 
ja erityisesti lapset kärsivät alira-
vitsemuksesta. Maan salainen po-
liisi, ”Securitas”, valvoi purnaa-
mista ja heitti ihmisiä vankilaan 
siitä, että he uskalsivat arvostella 
tätä ”vihreää siirtymää”. 

Erityisesti yksityinen autoilu oli 
diktaattori Nicolae Ceaușescun 

ARTO LUUKKANEN
PERUSSUOMALAISTEN 
PUOLUESIHTEERI 

■  KOLUMNI

vihersiirtymän hampaissa. Val-
tion autot olivat kyllä käytössä, ja 
diktaattori itse ajeli mersulla. Ta-
vallisen kansan elämästä tehtiin 
kuitenkin arkista helvettiä.

Maassa tuotettiin öljyä, mutta 
siitä huolimatta bensiiniä sään-
nösteltiin tiukasti, autoilua ra-
joitettiin sunnuntaisin ja monet 
bussit ja taksit siirtyivät metaa-
nikäyttöisiksi. Ihmisiä painostet-
tiin käyttämään polkupyörää – 
oman terveytensä takia. Samoin 
sähköä suunnattiin vain teolli-
suuteen, ja perheet eivät saaneet 
käyttää sähköä liikaa. Mikäli sitä 
käytettiin, oli verotus todella 
rankaisevaa. Lopulta viranomai-
set pitivät osan päivää sähkön-
kulutusta alhaisena pistämällä 
sähköt poikki. Oli kuitenkin pa-
kollista katsoa valtion televisiota, 
ja sitä varten saatiin sähköä kaksi 
tuntia päivässä. 

Että ihmisten elämää oikein 
kiusattaisiin ja olisi oikein ”vih-
reää”, säädettiin vielä asetus, 
jonka mukaan julkisten raken-
nusten lämpötila sai olla talvi-
sin korkeintaan 16 celsiusastet-
ta, tietyissä rakennuksissa, kuten 
tehtaissa, korkeintaan 14 astet-
ta. Kansalaisten oli turvaudutta-
va lämpimiin vaatteisiin tai ”ru-
holämmitykseen” talvisin. Tällä 
tavalla yksityisen kulutuksen 
sähköpiikit ja kulutus saatiin hy-
väksi. Romania siirtyi vihreään 
onnenyhteiskuntaan! 

Punavihreä vastaus 
on sama kuin diktaattori 
Nicolae Ceaușesculla

Nykyisen Suomen viisikkohalli-
tuksen ilmastoteot ovat monessa 
mielessä aivan samanlaiset kuin 
edellä mainitulla Romanian enti-
sellä diktaattorilla. Vihreät ovat 
päässeet jo ottamaan autoilus-
ta kohtalokkaan niskalenkin. Sa-
moin yksityisten ihmisten ener-
giaköyhyys muistuttaa sitä, mitä 
koettiin kommunistien Romani-
assa. Molemmissa järjestelmis-
sä tärkeintä on alistaa ihminen 
nöyryytyksiin suuremman asi-
an edessä.

Nykyisen hallituksen ajamat 
tavallista kansaa piinaavat teot 
ovat yhtä häikäilemättömiä kuin 
tällä Romanian diktaattoril-
la. Ensi joulusta saattaakin tul-
la meille kaikille ensimmäinen 
”Köyhälän joulu”, ts. ”Bukares-
tin joulu Nicolae Ceaușescun ai-
kana” – ei lämpöä, ei ruokaa, ei 
sähköä, vaan ainoastaan oikeaop-
pista ähinää ilmastosaavutuksi-
en puolesta. 

Sebastian Tynkkysen Seinäjoen vierailu sai piirin perussuomalaisaktiivit liikkeelle läheltä ja kau-
kaa. Ryhmäkuvaan Tynkkysen kanssa ehti vain kourallinen paikallaolijoita. Kuvat: Juha Rantala

Sebastian Tynkkysellä ei aika 
Seinäjoella käynyt pitkäksi. 
Jutusteluhalukkaita riitti 
jonoiksi saakka. Erityisesti 
nuorten suuri läsnäolo ja 
kiinnostus politiikkaan läm-
mittivät Tynkkystä Seinäjoen 
tammikuisessa talvessa.

aa päästä yleisömeren läpi 
mikrofonin ääreen puhu-
maan. 

Saman asian laittoi merkil-
le myös Seinäjoen Perussuo-
malaisten puheenjohtaja Aki 
Rasku.

- Nuorten läsnäolo lämmit-
ti mieltä. Muutenkin yleisö-
määrä kokonaisuudessaan 
yllätti, ja väkeä oli kiitettä-
västi. Tapahtuma osoitti kou-
riintuntuvasti myös sen, että 
perussuomalainen politiik-
ka, meidän järkevät ja maan-
läheisen ymmärrettävät 
puheet, vetoavat yhä enem-
män suomalaisiin. Olen li-
säksi tyytyväinen siihen, että 

Tynkkysen vierailu Seinäjo-
elle oli myös koko meidän 
Etelä-Pohjanmaan piirin yh-
teinen juttu, sillä väkeä oli 
saapunut paikalle lähes pii-
rin joka kolkasta.

Tynkkysen selkokielinen 
puhe tehosi tapahtumaylei-
söön myös Seinäjoella. Hän 
varoitti kovin sanoin puna-
vihreästä ideologisesta hum-
puukista, joka iskee salaka-
valasti jokaisen suomalaisen 
arkeen.

- Punavihreä politiikka on 
käytännössä sitä, että ihmis-
ten vapauksia rajoitetaan su-
rutta. Oli sitten kyse elin-
keinovapaudesta, omasta 
terveydestä päättämisestä, 
kulkuvälineen käytöstä, ruu-
asta ja lähestulkoon kaikesta. 
Meidän ei tule hyväksyä täl-
laista politiikkaa, joka rajoit-
taa yksilönvapautta. Onneksi 
perussuomalainen politiik-
ka lähtee siitä, että kaikes-
sa tekemisessä pitää asettaa 
Suomen ja suomalaisten etu 
muun yläpuolelle.

Tynkkysellä ei käynyt aika 
Seinäjoella pitkäksi. Keskus-
telijoita ja kuvauspyyntöjä 
riitti kymmenien metrien jo-
noksi saakka.

Tästä on hyvä jatkaa!

Juha Rantala
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PS KOKOUKSET & TAPAHTUMAT

ALAVUS
Alavuden Perussuomalai-
set ry:n sääntömääräinen ke-
vätkokous pidetään torstaina 
31.3. klo 18 Alavudella, Norde-
an alakerrassa (käynti Inst-
rumentariumin puoleisesta 
päätyovesta). Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Ter-
vetuloa!
 
JOENSUU
Joensuun Perussuomalai-
set ry:n sääntömääräinen ke-
vätkokous pidetään lauantai-
na 2.4. klo 13 piiritoimistolla, 
Niskakatu 2 K 1, Joensuu. Kä-
sitellään sääntömääräiset asi-
at. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Tervetuloa!

PERUSPUURTAJAT
Peruspuurtajat ry:n sääntö-
määräinen kevätkokous pi-
detään lauantaina 2.4. klo 13 
Koilliskeskuksen kirjastos-
sa, Liikekatu 3, Tampere. Kä-
sitellään sääntömääräiset asi-
at. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Ennakkoilmoittautu-
minen 30.3. mennessä. Myös 
mahdollisuus osallistua säh-
köisesti. Ilmoittautumiset 
osoitteeseen kirsimaarit.asp-
lund@gmail.com. Tervetuloa!

KAARINA
Kaarinan Perussuomalaisten 
jäsentilaisuus lauantaina 2.4. 
klo 16 Kaarina-talon Kaarina-
salissa. Valtuustoryhmän pu-
heenjohtaja Tommi Leppäsen 
alustus paikallisista asioista ja 
vapaamuotoista keskustelua. 
Tervetuloa!

VARSINAIS-SUOMEN 
PERUSNAISET
Varsinais-Suomen PerusNaiset 
ry:n sääntömääräinen kevät-
kokous pidetään sunnuntaina 
3.4. klo 14 Turun Perussuoma-
laiset ry:n toimistolla, Kas-
kenkatu 16, Turku. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Koko-
uksen koollekutsujana hallitus. 
Tervetuloa.

LAPPEENRANTA
Lappeenrannan Seudun Pe-
russuomalaiset ry:n sääntö-
määräinen kevätkokous pi-
detään sunnuntaina 3.4. klo 
17 Marjolan loma- ja koko-
ushotellissa, Mikonsaarentie 
15, Lappeenranta. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Koko-
uksen koollekutsujana hallitus. 
Tervetuloa!

VALKEAKOSKI
Valkeakosken Perussuomalai-
set ry:n sääntömääräinen ke-
vätkokous pidetään keskiviik-
kona 6.4. klo 17 Valkeakosken 
uimahallin kokoushuoneessa, 
Apiankatu 7, Valkeakoski. Kä-
sitellään sääntömääräiset asi-
at. Kokouksen koollekutsuja-
na hallitus. Tervetulleita ovat 
kaikki Valkeakosken Perussuo-
malaiset ry:n jäsenet.

SALO
Salon seudun Perussuoma-
laiset ry:n sääntömääräinen 
kevätkokous pidetään lau-
antaina 9.4. klo 12 Salon kau-
pungintalolla. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Koko-
uksen koollekutsujana hallitus. 
Kahvitarjoilu klo 11.30. Paikal-
la myös kansanedustaja Vil-
helm Junnila. Tervetuloa!

ESPOO
Espoon Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkoko-
us pidetään lauantaina 9.4. klo 
13 Espoon kaupungin valtuus-
tosalissa, Espoonkatu 5. Käsi-
tellään sääntömääräiset asi-
at. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Olet lämpimästi ter-
vetullut!

POHJOIS-KARJALAN 
PERUSNAISET
Pohjois-Karjalan PerusNaiset 
ry:n sääntömääräinen kevät-
kokous pidetään lauantaina 
9.4. klo 12 Pohjois-Karjalan Pe-
russuomalaisten piiritoimistol-
la, Niskakatu 2 K 1, Joensuu. 
Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsu-
jana hallitus. Ennen kevätko-
kousta kokoontuu yhdistyksen 
hallitus klo 11. Tervetuloa!

UUDENMAAN PERUSNAISET
Uudenmaan Perusnaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous 
pidetään lauantaina 9.4. klo 13 
Pukkilan kunnantalolla, Hal-
litustie 2 (sisäänkäynti pihan 
puolelta). Käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Kah-
vitarjoilu. Tervetuloa!

VAALA
Vaalan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkoko-
us pidetään lauantaina 9.4. klo 
13 Vaalan kunnantalon kahvi-
ossa, Vaalantie 14. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Koko-
uksen koollekutsujana hallitus. 
Kahvitarjoilu alkaen klo 12.30. 
Tervetuloa!

HAUSJÄRVI
Hausjärven Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen kevät-
kokous pidetään lauantaina 
9.4. klo 17 Hausjärven kun-
nantalon valtuustosalissa, Kes-
kustie 2–4, Oitti. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Koko-
uksen koollekutsujana hallitus. 
Tervetuloa!

ORIVESI
Oriveden Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen kevät-
kokous pidetään lauantaina 
9.4. klo 18 Oriveden kaupun-
gintalon kerhotiloissa. Käsi-
tellään sääntömääräiset asi-
at. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Tervetuloa!

LOHJA
Lohjan Seudun Perussuoma-
laiset ry:n sääntömääräinen 

kevätkokous pidetään sun-
nuntaina 10.4. klo 15 Lohjan 
ABC:n kabinetissa. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Koko-
uksen koollekutsujana halli-
tus. Tervetuloa!

SOMERO
Someron Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen kevät-
kokous pidetään sunnuntaina 
10.4. klo 18 Pellavaenkelissä 
(entinen Pellavakeskus). Käsi-
tellään sääntömääräiset asi-
at. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Hallitus paikalle klo 
17. Tervetuloa!

TUUSULA
Tuusulan Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen kevät-
kokous pidetään sunnuntaina 
10.4. klo 12 Tuuskodossa, Ko-
torannankuja 10, Tuusula. Kä-
sitellään sääntömääräiset asi-
at. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Tervetuloa!

LIETO
Liedon Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous 
pidetään keskiviikkona 20.4. 
klo 17 Liedon kunnantalolla. 
Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsu-
jana hallitus. Tervetuloa!

MIKKELI
Mikkelin Seudun Perussuoma-
laiset ry:n sääntömääräinen 
kevätkokous pidetään keski-
viikkona 20.4. klo 17 Xamkin 
Kasarmin kampuksella D-ra-
kennuksessa luokassa D118. 
Käsitellään sääntömääräisten 
asioiden lisäksi uuden halli-
tuksen varsinaisen jäsenen va-
linta eronneen tilalle. Kokouk-
sen koollekutsujana hallitus. 
Tervetuloa!

ULVILA
Ulvilan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätko-
kous pidetään torstaina 21.4. 
klo 17 Satakunnan Perussuo-
malaisten piiritoimistossa, Sa-
takunnankatu 33–35 B, Pori. 
Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsu-
jana hallitus. Kahvitarjoilu. Ter-
vetuloa!

KUUSAMO
Kuusamon Perussuomalai-
set ry:n sääntömääräinen ke-
vätkokous pidetään torstaina 
21.4. klo 18 Kumppanuustalo 
Nuotassa, Apajatie 1, Rysä. Kä-
sitellään sääntömääräiset asi-
at. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Tervetuloa!

SONKAJÄRVI
Sonkajärven Perussuomalai-
set ry:n sääntömääräinen ke-
vätkokous pidetään torstai-
na 21.4. klo 18 kunnantalolla, 
Lepokankaantie 2. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Koko-
uksen koollekutsujana hallitus. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

KYMEN PERUSNAISET
Kymen PerusNaiset ry:n sään-
tömääräinen kevätkokous pi-

detään lauantaina 23.4. klo 
12 Konditoria-Kahvila Alek-
sandrassa, Toikankatu 1, Lap-
peenranta. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Aa-
miaistarjoilu. Tervetuloa!

NAANTALI JA 
MASKU
Naantalin ja Maskun Perus-
suomalaiset ry:n sääntömää-
räinen kevätkokous pidetään 
lauantaina 23.4. klo 13 Naan-
talin lukion auditoriossa, Kris-
tofferinkatu 1. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Koko-
uksen koollekutsujana hallitus. 
Naantalin kaupunginjohta-
ja Laura Leppänen kutsuttuna 
paikalla kokouksen avaukses-
sa. Naantalilainen kansan-
edustaja Vilhelm Junnila pitää 
ajankohtaisen poliittisen kat-
sauksen. Yhdistyksen jäsen-
maksun 20.4.2022 maksaneet 
jäsenet ovat äänioikeutettuja. 
Tervetuloa!
 
VESILAHTI
Vesilahden Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen kevät-
kokous pidetään lauantaina 
23.4. klo 13 Rämsöön Urhei-
luseurantalolla, Halisevantie 
22, Vesilahti. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Ter-
vetuloa!

KITEE
Kiteen Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous 
pidetään lauantaina 23.4. klo 
15 Pajarinhovissa. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Koko-
uksen koollekutsujana halli-
tus. Tervetuloa!

HÄMEENLINNA
Hämeenlinnan Perussuoma-
laiset ry:n sääntömääräinen 
kevätkokous pidetään sun-
nuntaina 24.4. klo 12 Lam-
min Turvantalolla, Mommi-
lantie 7, Lammi. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat sekä 
hallituksen puheenjohtajan 
valitseminen loppuvuodek-
si. Kokouksen koollekutsuja-
na hallitus. Kokouksen jälkeen 
järjestetään kaikille avoin ky-
selytunti, jonka vetää kansan-
edustaja Lulu Ranne. Tervetu-
loa!

KOKEMÄKI
Kokemäen Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen kevät-
kokous pidetään sunnuntaina 
24.4. klo 16 Kokemäen Seura-
talolla. Käsitellään sääntömää-
räiset asiat. Kokouksen koolle-
kutsujana hallitus. Tervetuloa!
 
RIIHIMÄKI
Riihimäen Perussuomalai-
set ry:n sääntömääräinen ke-
vätkokous pidetään sunnun-
taina 24.4. klo 18 Käräjätalon 
Neukkarilla, Palstakatu 7–9, 
Riihimäki. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Ter-
vetuloa!

TAMPERE
Tampereen Perussuomalai-
set ry:n sääntömääräinen ke-
vätkokous pidetään keskiviik-
kona 27.4. klo 17 yhdistyksen 
toimistolla, Mäntyhaantie 6, 
Tampere. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Ter-
vetuloa!

KAUHAVA
Kauhavan Perussuomalai-
set ry:n sääntömääräinen ke-
vätkokous pidetään torstaina 
28.4. klo 19 Kauhavan kau-
pungintalolla hallituksen huo-
neessa, Kauppatie 109. Käsi-
tellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Kahvitarjoilu. Terve-
tuloa!

 

KYMI
Perussuomalaisten Kymen pii-
ri ry:n sääntömääräinen ke-
vätkokous pidetään lauantai-
na 9.4. klo 14 Savitaipaleella 
Toimintakeskus Suvannol-
la, Peltoinlahdentie 15. Käsi-
tellään sääntömääräiset asiat, 
päätetään kansanedustajaeh-
dokkaista ja valitaan ehdokas 
puoluehallitukseen. Kokouk-
sen koollekutsujana piirihalli-
tus. Piirihallitus kokoontuu klo 
12, ruokailu pidetään klo 13 ja 
kevätkokous alkaa klo 14. En-
nakkoilmoittautumiset ruo-
kailun takia 30.3. mennessä 
osoitteeseen kai.karhukorpi@
gmail.com. Tervetuloa!

POHJOIS-POHJANMAA
Perussuomalaisten Pohjois-
Pohjanmaan piiri ry:n sääntö-
määräinen kevätkokous pide-
tään lauantaina 23.4. klo 12 
Alavieskan Virillä, Lumikurun-
tie 155, Alavieska. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat (piiri-
yhdistyksen säännöt, 11§) ja 
eduskuntavaalit 2023 sekä 
vaalien ehdokasasettelu (piiri-
yhdistyksen säännöt, 15§). Ko-
kouksen koollekutsujana pii-
rihallitus. Ruokailu alkaa klo 
11. Jäsenmaksujen on olta-
va kokousedustajilla kunnossa 
17.4.2022 mennessä.

HÄME
Perussuomalaisten Hämeen 
piiri ry:n sääntömääräinen ke-
vätkokous pidetään lauan-
taina 23.4. klo 13 Jokioisten 
Tietotalolla, Humppilantie 9. 
Käsitellään sääntömääräiset 
asiat ja täydennetään piirihal-
lituksen jäseniä. Kokouksen 
koollekutsujana piirihallitus. Il-
moittautuminen alkaa klo 12. 
Jäsenkortti mukaan. Kahvitar-
joilu. Tervetuloa.

Kokousilmoitukset 
lähetetään osoitteella:
tapahtumat@
perussuomalaiset.fi

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

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

PERUSSUOMALAINEN

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

Hoitajat voimavarana ja 
soteuudistuksen tekijöinä
HYVÄ ja osaava johtaminen on 
avainasia hyviin ja toimiviin pal-
veluihin. Hoitohenkilöstön viih-
tyvyyteen ja pysyvyyteen se 
vaikuttaa suoraan. Henkilös-
tön osaamista ja mukaanottoa 
ei voi sivuuttaa. Myös henkilös-
töä pelottaa tulevaisuus. Miten 
oma työpaikka ja osaaminen 
säilyvät?

Kysymyksiä herättää myös 
se, miten paljon muutoksia tu-
lee taas. Työn kuormittavuus on 
jatkuvaa, kun poissaoloja paika-
taan, meitä siirrellään paikasta 
toiseen eikä meitä ole tarpeek-
si. Lisääkään hoitajia ei saada, 
jos palkkausta ei nosteta vaati-
vuuden mukaan ihmisläheises-
sä työssä. Kaikista ei edes ole 
tähän työhön juuri kuormitta-
vuuden takia. Laadukkaan hoi-
don onnistumiseen tarvitaan 
motivoitunutta ja koulutettua 
ammattikuntaa.

Hoitajat ovat isoin voimava-
ra uudella hyvinvointialueella. 
Paheneva hoitajapula on totta. 
Hoitoalan veto- ja pitovoimaa 
tulee kasvattaa. Voidaan aloit-
taa valitsemalla osaava ja vä-
littävä hoitotyönjohtaja, jolla 
on hoitolan koulutus. Johtajis-
to on valittava soveltuvuustes-
tin kautta.

Lähiesimiehiä ei pidä unoh-
taa. He ovat hoitajan lähellä tu-
kena ja läsnäolollaan lisäävät 
motivaatiota hoitajia kuunnel-
len. He tekevät hallinnon työt, 
jotta henkilöstö voi keskittyä 
perustyöhön. Heidän roolin-
sa on tärkeä, eikä johtajien pidä 
sitä unohtaa. On tärkeää, että 
uudistus onnistuu. Valitettavas-
ti luottamushenkilöille ei sovel-
tuvuustestiä voida tehdä. Sen 
asian ratkaisevat äänestäjät.

Ammattitaitoisesta henkilös-
töstä ei saa tinkiä, vaan heis-
tä on pidettävä kiinni. Ratkaisu 
ei ole ottaa muualta ”hoitajia”, 
jotka tulevat matalalla palkal-
la hoiva-avustajiksi ja polkevat 
ammattitaitoisen suomalai-
sen hoitajan palkan minimiin. 
Sen jälkeen osaava hoitaja ko-
kemuslisällä on katoava luon-
nonvara. Tulevaisuuden sote-
palvelut tarvitsevat parempaa 
johtamista ja työvoiman koh-
dentamista. On pidettävä huol-
ta riittävistä resursseista. Jos 
hoitaja kaatuu työtaakan alle, 
hän jää sairaslomalle tai lähtee.

Tanja Hartonen
psykiatrinen sairaanhoitaja 
(AMK), aluevaltuutettu (ps.)

Kotkan Perussuomalaiset: Kotkan kaupungin 
autettava Ukrainasta lähteneitä

Perussuomalaisten Varsinais-Suomen aluevaltuusto-
ryhmä huolissaan sote-palvelujen jatkuvuudesta

KOTKAN Perussuomalaiset ry 
esittää, että Kotkan kaupungin 
on pistettävä oma kortensa ke-
koon Ukrainan kriisissä. Ukrai-
nassa miehet ovat saatelleet 
naisia ja lapsia rajoille turvaan 
ja lähteneet itse puolustamaan 
maataan aseellisesti. Nämä Uk-
rainasta päässeet perheet ovat 
nyt vailla suojaa Puolassa, Slo-
vakiassa, Unkarissa, Romanias-
sa ja Moldovassa, ja heitä tulee 
auttaa.

Kotkan Asunnot Oy:llä on Kar-
huvuoressa purkamispäätöksen 
saanut kerrostalo. Kotkan tuli-
si nyt ensi sijassa omistajaohja-
uksen kautta estää sen purka-
minen ja varata se Ukrainasta 
tuleville ihmisille. Kerrostalon 
purkamisella ei kuitenkaan ole 
kiire. Samalla Kotkan tulee lä-
hettää linja-auto hakemaan 
Puolasta sotaa pakenevia per-
heitä välittömästi. Siellä on krii-
si, johon täytyy reagoida NYT. 
Tarvittaessa Kotkan Perussuo-
malaiset järjestää vaikka kul-
jettajan. Organisointiin ja kul-
jetuksen tilaamiseen tarvitaan 
kuitenkin kaupunkia.

Kotkalaiset ovat erilaisilla so-
siaalisen median alustoilla il-
maisseet halunsa auttaa, joten 
kaupungin olisi nyt ensi sijassa 
huomioitava kuntalaisten tah-
to. Linja-auton kyydissä siihen 
suuntaan voisi mennä avustus-
tavaraa ja takaisin tullessa sotaa 

VARSINAIS-SUOMEN hyvin-
vointialueen aluevaltuusto ko-
koontui ensimmäisen kerran 
keskiviikkona 2.3. ja teki hen-
kilövalinnat luottamuspaikoil-
le. Perussuomalaisten alueval-
tuustoryhmän puheenjohtaja 
Laura Kaarniharju esitti pitämäs-
sään puheessa huolen hyvin-
vointialueen palveluiden tur-
vaamisesta:

- Palveluiden siirto uuden suu-
ren ja vielä keskeneräisen orga-
nisaation käsiin herättää paljon 
kysymyksiä. Sosiaali- ja terve-
ysalalla ollaan huolestuttavas-
sa tilanteessa, kun palveluiden 
tarve kasvaa ja henkilöstöä on 
entistä vaikeampaa saada hou-
kuteltua alalle.

- Pelastuspalveluissakin pai-
niskellaan resurssien riittä-
mättömyyden kanssa. Miten 
onnistumme turvaamaan pal-
veluiden jatkuvuuden ihmisil-
le? Entä miten huolehdimme 
henkilöstöstä, joka tämän käy-
tännön työn tekee? Ja mikä tär-
keintä: Miten saamme olemassa 

olevat rahat riittämään kaik-
keen tarvittavaan? Mistä voi-
daan karsia?

Perussuomalaiset saivat puo-
lueiden välillä käydyissä neu-
votteluissa läpi ehdotuksen 
siitä, että monikulttuurisuus-
neuvoston toiminnan kuva-
us yhdenmukaistetaan muiden 
neuvostojen kanssa.

- Vaikuttamistoimielimillä ei 
ole perusteltua olla laajempaa 
toimenkuvaa tai jäsenistöä kuin 
lakisääteisilläkään neuvostoil-
la, joten pidimme tärkeänä sitä, 
että monikulttuurisuusneuvos-
ton tehtävänkuvan sisältö yhte-
näistettiin muiden neuvostojen 
tehtävänkuvien kanssa, totesi 
Kaarniharju puheessaan.

Sosiaali- ja terveyspalvelui-
den uudistus aiheuttaa uuden 
menoerän veronmaksajille, jota 
perussuomalaiset on vahvasti 
vastustanut.

- Helmikuiset puolueiden väli-
set neuvottelut käytiin hyvässä 
hengessä, ja kaikilla puolueilla 
vaikutti olevan yhteinen tahto-

tila siitä, että hyvinvointialueen 
toiminnan käynnistäminen ete-
nee mahdollisimman sujuvasti, 
minkä nyt hyväksyttävä hallin-
tosääntökin osoittaa.

- Kaikista asioista ei kuiten-
kaan oltu yhtä mieltä. Me pe-
russuomalaiset vastustimme 
esimerkiksi valtuustoryhmil-
le suunniteltua tukirahaa, kos-
ka rahaa tarvitaan tärkeämpiin 
kohteisiin. Jäimme asiassa yksin 
enemmistön mielipidettä vas-
taan ja jouduimme sen kuiten-
kin osana hallintosääntöä hy-
väksymään, jatkoi Kaarniharju.

Vaikka valtuustoryhmien tu-
keminen on erittäin tärkeä asia 
ryhmien toimintaedellytysten 
kannalta, ovat perussuomalai-
set vastustaneet suunniteltua 
tukemisen tapaa jyrkästi. Perus-
suomalaisten mielestä poliit-
tisen toiminnan tukeminen ei 
saisi lähteä veronmaksajien ra-
hoista.

Perussuomalaisten Varsinais-
Suomen aluevaltuustoryhmä

Ensimmäiset perussuomalaiset eduskunta-
vaaliehdokkaat nimetty Keski-Suomessa
PERUSSUOMALAISTEN Keski-
Suomen piiri ry:n piirihallitus 
nimesi viisi ensimmäistä edus-
kuntavaaliehdokasta Jyväsky-
lässä pidetyssä piirihallituksen 
kokouksessa. Perussuomalais-
ten Keski-Suomen piiri ry ni-

meää lisää ehdokkaita kevään 
2022 aikana. 

Eduskuntavaaliehdokkaiksi ni-
mettiin Kaisa Garedew Jyväsky-
lästä, Saku Kaistinen Joutsasta, 
Jouni Kotiaho Jämsästä, Janne 
Luoma-aho Jyväskylästä ja Heli 

Räisänen Muuramesta.
Keski-Suomen vaalipiirissä 

puolueet voivat asettaa 14 eh-
dokasta eduskuntavaaleihin. 

Perussuomalaisten 
Keski-Suomen piiri ry

pakenevia perheitä. Asunnot 
voitaisiin kalustaa vapaaehtois-
voimin. Tämä palvelisi samalla 
sitä auttamisen halua, jota kot-
kalaiset tällä hetkellä osoittavat.

Ukrainalaiset eivät tarvit-
se Suomessa oleskeluun muu-
ta kuin paperit ensimmäisten 
kolmen kuukauden aikana. Jos 
heidän maassaolonsa pitkittyy, 
on heillä oikeus hakea myös 
turvapaikkaa. Olisi viisaam-
paa sijoittaa heidät ennemmin 
omaan kerrostaloon kuin jo ole-
massa olevaan vastaanottokes-
kusjärjestelmään. Ukrainalais-
ten integroituminen nuorten 
turvapaikanhakijamiesten se-
kaan voisi olla ennemmin ka-
tastrofi kuin pelastus, etenkin 
jos heidän omat miehensä ovat 
Ukrainassa sotimassa venäläi-
siä vastaan. 

Ukrainalaisilla pakoon lähte-
neillä perheillä on hätä. Asiaan 

pitää reagoida heti. Äidit ja lap-
set ovat tällä hetkellä avutto-
massa tilassa vailla majoitus-
ta ja saniteettitiloja vieraassa 
maassa, pahimmassa tapauk-
sessa yöpymässä ulkona. He 
ovat tämän päivän evakoita, joi-
ta tulee auttaa.

Kotkan Perussuomalaiset lä-
hestyy myös omaa eduskunta-
ryhmäänsä.  Ukrainasta pakene-
ville on tarjottava välittömästi 
apua. Ukrainaa tulee myös vä-
littömästi auttaa puolustautu-
maan vihollista vastaan. Vihol-
linen ei ole Venäjän kansa vaan 
Venäjän päättäjät. Kuitenkin Ve-
näjän kansa on ainoa, joka Ve-
näjällä voi asian suunnan muut-
taa. Slava Ukrajini! 

Olli Kekkonen
kaupunginvaltuutettu, Kotkan 
Perussuomalaiset ry
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Rauhan rukous
SODAN riehuessa Euroopan sy-
dämessä Ukrainassa on paikal-
laan rukous Suomen kirkon ru-
kouskirjasta:

”Laupias, kaikkivaltias Juma-
la, joka kaiken ohjaat ja hallitset 
voimallasi. Sinä olet luvannut 
lopettaa kaikki sodat maailmas-
ta. Täytä, voiman Jumala, armol-
lisesti tämä lupauksesi ja anna 
rauhan vallita kansojen kesken, 
rauhan ja yksimielisyyden valli-
ta kodeissa, rauhan päästä kaik-
kien sydämiin. Siunaa kaikkia 
niitä, jotka työskentelevät saa-
dakseen aikaan rauhaa ja sopua 
ihmisten kesken.

Sinun Poikasi Jeesus Kristus 
on kiittänyt autuaiksi rauhan te-
kijöitä ja sanonut, että heidät 
pitää sinun lapsiksesi kutsutta-
man. Anna armollisesti heidän 
toimiensa menestyä. Suo heil-

le voimaa, että heillä olisi Poika-
si Jeesuksen Kristuksen mieli, ja 
että he vaeltaisivat sinua peljä-
ten ja rakastaen.

Auta, että kaikki ne, joille sinä 
olet antanut valtaa maan pääl-
lä, käyttäisivät sitä oikein eivät-
kä sortaisi köyhää kansaa, vaan 
toteuttaisivat valtakuntaasi 
maan päällä, niin että rauha val-
litsisi kaikkialla, mutta pahuus, 
viha ja vallanhimo poistuisi ja 
häviäisi. Armahda kaikkia niitä, 
jotka kärsivät ihmisten pahuu-
den tähden. Kukista voimallasi 
kaikki vääryyden harjoittajat ja 
ne, jotka tallaavat ihmisoikeut-
ta. Uskollinen Jumala, kuule ru-
kouksemme Jeesuksen Kristuk-
sen tähden.

Amen.”
Ukrainan kansa on nyt samas-

sa tilanteessa kuin Suomi Neu-

vostoliiton hyökkäyksen joh-
dosta joulukuussa vuonna 
1939, jolloin pääministeri Ris-
to Ryti piti radiopuheen. Maail-
ma oli julistanut Suomen asian 
menetetyksi monikymmenker-
taisen ylivoiman edessä. Mitä 
oli odotettavissa? Korkein yksin 
tiesi. Presidentti puhui: “Suo-
men kansa on tällä hetkellä täy-
sin yhtenäinen, yksimielinen ja 
luja kuin teräkseen valettu. Se 
on valmis suurimpiin uhrauk-
siin itsenäisyytensä ja olemas-
saolonsa puolesta. Jos meidät 
siihen pakotetaan, me tulemme 
taistelemaan loppuun asti, vie-
läpä lopun jälkeenkin ---.”

Nyt rukoilemme Ukrainan 
kansan puolesta!

Anssi Joutsenlahti
rovasti

Vapaakasvatus vai vapaaksi 
ihmiseksi kasvattaminen
KAIKKI tiedämme, eikä sitä ku-
kaan kiistä, että koululaisten 
toisiinsa ja opettajiin kohdista-
mat kiusaamistapaukset ovat 
viime aikoina hälyttävässä mää-
rin nousseet. Vallalla olevan 
narratiivin mukaan kiusaamisen 
syinä ovat lasten huonovointi-
suus, somen tarjoamat helpot 
mahdollisuudet kiusata, medi-
an väkivaltaisuus, luokkien suu-
ri koko jne.  

Ratkaisumallit ovat tämän kä-
sittelytavan mukaisia: ystäväl-
lismielinen järkipuhe, kolmi-
kantakeskustelut, ”konsultointi 
herkällä korvalla”, lisää koulu-
avustajia ja -psykologeja, toi-
mintamallit koulukiusaamisen 
estämiseksi jne. Tämä on kor-
keintaankin vain oireen hoitoa.

Viimeiset vuosikymmenet ku-
luivat niissä merkeissä, että ha-
luttiin kasvattaa vapaita ihmi-
siä. Mutta siitä tulikin vapaa 
kasvatus, joka taas on ihan eri 
asia kuin vapauteen kasvatta-
minen. Jälkimmäisen tavoittee-
na on ihminen, joka omaa mah-
dollisimman laajoja moraalisia, 
tunteellisia, tiedollisia ja tahdol-
lisia kykyjä voidakseen tehdä 
elämässään oman ja yhteisönsä 
kannalta hyviä ratkaisuja.

Vapaakasvatus sen sijaan an-

taa lasten tehdä kasvatukseen 
liittyviä ratkaisuja jo siinä vai-
heessa, kun hänellä ei ole siihen 
vielä kehityspsykologisia edel-
lytyksiä. Ollaankin pian kou-
lumaailmassa, jossa opettajal-
ta evätään arvovalta ja oikeus 
toimia henkisessä kehitykses-
sä lapsen edellä olevana hen-
kilönä.

Ja sen tietää, miten käy yhtei-
sölle, joka menettää johtajansa: 
pahimmillaan ja raaimmillaan 
voi alkaa taistelu johtajuudes-
ta. Oiva tilaisuus itselleen huo-
miota ja valtaa kaipaaville kiu-
saajille. Lapsi jos kukaan osaa 
käyttää tilaisuuden häikäile-
mättömästi hyväkseen. Osa op-
pilaista taas vajoaa yksinäisyy-
teen.

Vähättelemättä alussa mainit-
tuja syitä koulukiusaamisen ra-
juun kasvuun ja opettajaksi ha-
luavien määrän romahtamiseen 
väitän, että jos halutaan kiu-
saamistilanteeseen muutok-
sia, meidän on luotava sellainen 
keskusteluympäristö, jossa ei 
ole tabuja.

György Kadar (FT)
ent. Vaasan musiikkiluokkien 
opettaja

Polttoaineiden hinnassa on muutakin kuin veroja

Ukrainan sotapakolaisten eteen on tehtävä 
enemmän Turussa

RAAKAÖLJYN hinta on viimek-
si ollut yli 100 dollaria tynnyriltä 
vuonna 2014. Tällöin jakeluase-
milla oli Autoalan tiedotuskes-
kuksen tilaston mukaan kor-
keimmillaan seuraavat hinnat: 
diesel 1,5 €/l, 95 1,66 €/l ja 98 
1,73 €/l.

Tammikuussa 2022 verojen 
osuus dieselin kuluttajahinnas-
ta oli noin 50 % (59,48 senttiä/
litra) ja bensiinin hinnasta noin 
60 % (75,96 senttiä/litra). Polt-
toaineverojen tuotto valtiol-
le ei myöskään kasva bensiinin 
hinnan noustessa, sillä poltto-
aineen valmistevero on kiin-
teä, siis laissa kiinteänä sentti-
määränä litraa kohti asetettava 
maksu.

3.3.2022 hinnat olivat Hel-
singissä polttoaine.net-sivus-
ton mukaan: diesel 1,999 €/l, 
95 2,059 €/l ja 98 2,14 €/l. Die-
sel on kallistunut edellistä huip-
puhinnoista siis 32,6 %, 95 24 % 
ja 98 24 %.

Laskelma kertoo, että poltto-
nesteiden valmistajien ja jakeli-
joiden osuus kuluttajahinnasta 
on noussut. Tähän on vaikutta-
nut osaltaan kuluttajien sokeus 
eurohintoihin.

TURKU on lahjoittanut 150 000 
euroa Ukrainan sodan uhreille 
Suomen Punaisen Ristin kautta. 
Se on kuitenkin vain pisara me-
ressä suhteessa siihen, mihin 
Turulla olisi kriisin aikana va-
raa. Turun täytyy satsata ukrai-
nalaisten auttamiseksi yhtä pal-
jon varoja ja työtä kuin vuosina 
2015–2016 Lähi-Idästä tullei-
den nuorten miesten eteen on 
tehty. Nopeasti kehittyneessä 
kriisissä on kyse sodan jalkoihin 
jääneistä lapsista ja äideistä, joi-
den isät ja puolisot ovat jääneet 
urhoollisesti puolustamaan ko-
timaataan. 

Kaupungin pitää avoimesti 
kertoa, paljonko rahaa on käy-
tetty pakolaisaallon kustannuk-
siin viimeisten 7 vuoden aikana. 
Kuluja ei ole paljastettu, vaan 

ne on tahallisesti piilotettu ve-
ronmaksajilta.

Salailun ja tietojen piilot-
telun aika on ohi. Nyt on pe-
lattava avoimin kortein. Näin 
pystyisimme kartoittamaan pi-
kaisesti ja kustannustehokkaas-
ti hätä- ja pitempiaikaiseen ma-
joitukseen soveltuvat kiinteistöt 
kriisialueelta saapuvien pommi-
tusten jalkoihin jääneiden käyt-
töön. Lapsiperheiden tarpei-
den kartoitus ja kustannukset 
olisivat helpommin otettavissa 
huomioon terveydenhuollossa, 
asumisjärjestelyissä, kielikoulu-
tuksessa sekä lasten kouluttau-
tumisessa. 

Vuoden 2015 pakolaisvyörys-
tä uskoisin tulleen kokemusta 
ja tietoa, eikä kaupungille pitäi-
si olla enää ongelma toimia no-

peasti. Ukrainalaiset lapset ja 
vanhemmat tarvitsevat nope-
an ja tehokkaan avun heti, jot-
ta vältämme yhteiskuntaan so-
peutumisen ongelmat.

Ukrainalaiset ovat kulttuuri-
sesti ja moraalisesti valmiim-
pia sopeutumaan länsimaiseen 
kulttuuriin kuin täysin vieraista 
kulttuureista saapuvat elintaso-
pakolaiset. Ukrainalaisten pako-
laisten auttaminen on iso voi-
mavara meille, ja toivoisinkin 
Turun toimivan asiassa nopeas-
ti. Yhteisymmärrystä sekä aut-
tamishalua näkisin tähän löyty-
vän yli puoluerajojen.  

Hannu Maja (ps.)
Turku

Sote sosialisoi hyvinvointipalvelut 
21 hyvinvointikeskukseen
MONILLA kunnilla on yhteis-
yrityksiä terveysasiantunti-
jayhtiöiden kanssa, kuten Jäm-
sän Terveys Oy. Nyt niitä uhkaa 
sote-lakiesitys, jonka mukaan 
yhteisyrityslääkärit eivät saisi 
päättää erikoissairaanhoidosta, 
vaan siihen vaadittaisiin julki-
nen virka. Päivystys on kielletty 
yhteisyrityssairaaloilta. Kuntien 
ja yhteisyritysten väliset sopi-
mukset voidaan purkaa tämän 
vuoden lopussa (JS 2.11.2020), 
vaikka ne ovat toimineet hyvin. 

Myös tamperelaiset Sydän-
sairaala ja Coxa ovat uhan 
alla. Fimlab on siinä rajamail-
la, mutta sai ymmärrystä vuo-
si sitten sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön hallitusneuvos Auli 
Valli-Linnulta (AL 21.2.2021).

Maaseudulta lähtisivät kun-
nista terveyspalvelut 21 hyvin-
vointikeskukseen (Jyväskylä), ja 
sen jälkeen tietenkin henkilös-
tö ja lopulta asukkaat. Mones-
ta kunnasta loppuu elinvoima. 
Kaiken lisäksi hyvinvointikeskus 

sote-laissa on kyseenalainen. 
Perustuslain 121 § kuuluu näin: 
”Kunnallinen ja muu alueelli-
nen itsehallinto. Suomi jakaan-
tuu kuntiin, joiden hallinnon 
tulee perustua kunnan asuk-
kaiden itsehallintoon.” Tämä it-
sehallinto on kesäkuussa edus-
kunnassa romutettu. 

Selviä ensimmäisiä viestejä 
palveluiden kutistumisesta on 
ilmassa, kun Jyväskylä ja Tam-
pere myyvät haja-asutusalu-
eiden kiinteistöjä, vaikka juuri 
kuntavaaleissa mainostettiin lä-
hipalveluita. Erityisesti maalai-
set joutuvat nyt luopumaan lä-
hipalveluistaan. Koko Suomea 
ei siis enää haluta pitää asuttu-
na, vaikka näin hoetaan. Sote-
myllerys pistää monen pohti-
maan, josko eduskuntavaaleissa 
2.4.2023 saataisiin edes jotain 
normalisoitua.

Esko Järvenpää
Jämsä

Euroon siirryttäessä hintakil-
pailu oli tarkoitus käydä asemi-
en välillä kolmannella desimaa-
lilla, markka-aikaan nimittäin 3 
pennin hintaero ohjasi liiken-
nettä edullisemmalle asemal-
le. Nyt hintaero voi olla helposti 
6–8 senttiä/litra, siis 36–48 pen-
niä/litra, eivätkä asiakkaat rea-
goi.

Toinen huomioitava seikka on 
se, että nykyään viikon aikana 
jakeluaseman litrahinta saattaa 
vaihdella jopa 20 senttiä. Mark-
ka-aikana ei kuluttajille olisi 
mennyt läpi, että maanantaina 
hinta olisi ollut 6,90 mk/litra ja 
perjantaina 8,10 mk/litra. Näin 

isosta hinnanmuutoksesta olisi 
seurannut ainakin iltapäiväleh-
tiin lööppejä. Nykyinen hinnoit-
telu perustuu mielivaltaan, ei 
paikalliseen kilpailuun tai raa-
ka-ainehintojen vaihteluihin.

Kolmas asia polttonesteiden 
hinnannousuun lienee selvästi 
alentunut kysyntä mm. etä- 
työn takia. Näin sekä valmista-
ja- että jakeluyhtiöt kompensoi-
vat alentuvia tuottojaan hintoja 
nostamalla.

Meille kuluttajille jää iloisen 
asiakkaan rooli.

Kari Pauloaho
Porvoon Perussuomalaiset



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). 
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jäseneksi (ei erillistä jäsenmaksua). 
Jäsenyys edellyttää puolueeseen liittymistä.

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

Milloin tulisi kohottaa valmiutta?
VENÄJÄN vihreät miehet mie-
hittivät Krimin, ja sotaa on käy-
ty Ukrainassa Donestkin ja Lu-
hanskin alueilla kahdeksan 
vuotta. Ukrainan president-
ti Volodymyr Zelenskyi julis-
ti tiistaina 22.2.2022 maan ole-
van sotatilassa. Putin hyökkäsi 
Ukrainaan kolmesta suunnas-
ta sotatilajulistusta seuraavana 
päivänä – torstaina. Ukrainan 
liikekannallepano epäonnis-
tui tästä viivyttelystä johtuen 
pahan kerran, ja se joutuu pit-
kälti turvautumaan maan kan-
nalta tuhoisimpaan ratkaisuun 
– epätoivoiseen sissi- ja kau-
punkisodan kurimukseen, joka 
tulee aiheuttamaan suuret sivii-
litappiot ja infran tuhot, huma-
nitaarisen katastrofin.

Läntiset maat miettivät vielä, 
miten ne voisivat Ukrainaa tu-
kea. Rahallinen apu saataneen 
perille, mutta aseapu ja muu 
materiaalinen apu vain osittain 
tai ei ollenkaan. Vähäiset Venä-
jälle tehtävät pakotteet ovat 
auttamattomasti myöhässä, ei-
vätkä lännen pakotteet pure ei-
vätkä hillitse Venäjää. Niillä länsi 
vain vaivaisesti osoittaa teh-

neensä edes jotain.
Venäjä tavoittelee aivan ilmei-

sesti kaikkien entiseen Neuvos-
toliittoon kuuluneiden maiden 
valtaamista ja itseensä liittämis-
tä. Veikkaan, että länsi tulee vie-
lä pitkin hampain sulattamaan 
Valko-Venäjän ja Ukrainan liit-
tämisen Venäjään. Jos Putin 
hyökkää johonkin Natoon kuu-
luvaan maahan, länsi aloittaa 
sotatoimet. Historia tulee tois-
tamaan lännen hitauden osal-
ta itseään.

Suomella ei ole varaa näin hi-
taaseen valmiuden kohottami-
seen, mikäli se aikoo säilyttää 
itsenäisyytensä. Mikäli Venäjä 

aloittaa sotajoukkojen keskittä-
miset Suomen rajoille, on Suo-
men nostettava omaa armeija-
vahvuuttaan samassa suhteessa 
ja ryhmitettävä perustettavat 
joukot nykysodan vaatimiin to-
della syviin puolustusasemiin, 
valmisteltava ne, suojattava 
joukkojen ryhmitys ja katveet 
miinoittein ja valmisteltava ty-
kistön maalialueet joukkojen ja 
miinoitteiden sijainnin kannalta 
mahdollisimman suurta tuhoa 
viholliselle aiheuttaville alueille.

Hannes Ruokokoski
majuri (evp), Lappeenranta

Lennä Sipilä lennä…
JOHAN on aikoihin eletty.  Pe-
russuomalaisten entinen pu-
heenjohtaja, kansanedustaja 
Jussi Halla-aho valittiin Suomen 
eduskunnan ehkä arvovaltai-
simman valiokunnan, ulkoasi-
ainvaliokunnan, puheenjoh-
tajaksi. Vielä vajaa viisi vuotta 
sitten Halla-ahon johtamat pe-
russuomalaiset eivät voineet 
jatkaa keskustan Juha Sipilän 
johtamassa hallituksessa.  Silloi-
sen pääministeri Sipilän ja ko-
koomuksen Petteri Orpon mu-
kaan Halla-ahon johtamien 
perussuomalaisten ”arvopohja” 
oli liian kaukana heidän edus-
tamiensa puolueiden arvopoh-
jasta.

Tästä seurasi sellainen episodi, 
jota Suomen kansa ei ollut vii-
meisten vuosikymmenien aika-
na nähnyt.

Lähtölaukaus tähän episodiin 
ammuttiin perussuomalaisten 
Jyväskylän puoluekokoukses-
sa kesällä 2017.  Puoluekokous 
ei hyväksynyt Timo Soinin ja 
kumppanien suunnitelmaa uu-
desta puheenjohtajasta.  Halla-
aho voitti puheenjohtajaäänes-
tyksen Sampo Terhoa vastaan 
äänin 949–629. Tämän seurauk-
sena perussuomalaisten edus-
kuntaryhmästä marssi omil-
le teilleen noin puolet, mukana 

kaikki ministereinä Sipilän halli-
tuksessa olleet.

Tälle lähtijäporukalle luvattiin, 
että he saavat jatkaa ministe-
reinä hallituksessa.  Näin syntyi 
Sininen tulevaisuus – nykyisin 
menneisyys.

Juha Sipilän ja Petteri Orpon 
perimmäinen tarkoitus lienee 
ollut näiden loikkarien avulla 
hävittää perussuomalaiset pois 
Suomen poliittiselta kartalta.

Perusuomalaisten kenttävä-
en ja äänestäjien enemmistö oli 
kuitenkin toista mieltä, ja nyt si-
nisistä on tuskin muistoakaan 
jäljellä. Myös pääarkkitehtipuo-
lue keskusta on suurissa vaike-
uksissa kannatuksensa kanssa.

Juha Sipilä, hyppää nyt ko-
neeseesi ja lennä muutama rin-
ki vaikkapa Helsingin ja Lahden 
välillä ja pyydä audienssi Män-
tyrantaan. Presidentti Sauli Nii-
nistön on ryhdyttävä toimiin 
ja estettävä perussuomalais-
ten Jussi Halla-ahon oleminen 
eduskunnan ulkoasiainvalio-
kunnan puheenjohtajana. Ke-
pun ja muiden hallituspuolu-
eiden ja perussuomalaisten 
välinen ero arvopohjassa on lii-
an suuri.

Pentti Kettunen
ex-kansanedustaja (ps.), Kajaani
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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 !


