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Perussuomalaisissa
asioista puhutaan niiden
oikeilla nimillä.

Keskustan hylännyt Antti Kangas tyrmää maatalouden kriisipaketin:

Sieviläinen maitotilayrittäjä Antti
Kangas hylkäsi
keskustan ja siirtyi
perussuomalaisiin,
jossa ongelmista
uskalletaan puhua
niiden oikeilla
nimillä.

”Kevätkylvöjä ei tällä paketilla pelastettu”
Sieviläinen maitotilayrittäjä Antti Kangas hylkäsi keskustan
ja siirtyi perussuomalaisten riveihin, koska keskusta on hylännyt juurensa ja kääntynyt liikaa vasemmalle kallelleen.
Uusimpana esimerkkinä tästä on täysin mönkään mennyt
maatalouden kriisipaketti, jota keskustan päättäjät kaikesta
huolimatta kilvan kiittelevät.
MAITOTILAYRITTÄJÄ Antti
Virkamiesmentaliteetti
Kangas pitää ainakin kriisipaketin
ensimmäistä esitystä täysin epäonnis- vesitti hyvän ajatuksen
tuneena sekä kohdennukseltaan että
maksatukseltaan. Luvatut 300 miljooEnergiaveronpalautusta Kangas pinaa euroa olisivat sinänsä riittäneet
tää hankkeessa sinänsä onnistukevätkylvöjen pelastamiseksi, jos raneena toimenpiteenä, mutta luonhat olisivat tulleet ajallaan ja kohdisnonhaittakorvauksen lisäosa tulee
tettu sinne, missä apua tarvittiin.
maksuun auttamatta liian myöhään.
- Kevätkylvöjä ei tälAsian kanssa töitä tehlä paketilla pelastettu.
neet selittivät KanYhtä hyvin olisi voitu
kaalle syynä tähän ole“Ongelmat
puhua ympäristöpakevan se, ettei Suomessa
eivät
tista maatalouden kriiole maksatusvälinettä
sipaketin sijaan. En
eikä lakia tällaisen asikatoa sillä,
ymmärrä yhtään, että
an hoitamiseen. Kankun tilat ovat siinä tiettä ollaan
gas ihmettelee selityslanteessa, etteivät ne
tä, sillä jos Suomesta
hiljaa.”
pysty hoitamaan kylvölöytyy 3,5 miljoonaa
jä rahanpuutteen takia,
ruokaviraston tietojärniin miten niillä voijestelmien päivittämisi olla mahdollisuukseen, niin sillä hinnalla
sia investoida johonkin ympäristöluulisi aika nopeasti saatavan aikaihankkeisiin? Kolmasosa rahoista on
seksi maksuvälineen tukien maksamiohjattu ihan jonnekin muualle kuin
seksi ajallaan.
viljelijöille. Jos puhutaan huoltovar- Suomalaiseen tapaan keskusta ja
muudesta ja maaseudun pelastamihallitus kysyivät EU:lta lupaa, voisesta, ei energiainvestoinneilla pitäisi
daanko tällaista rahaa ylipäänsä makolla niiden kanssa mitään tekemistä,
saa tilojen pelastamiseksi. Kyllähän
Kangas ihmettelee.
muualla maksetaan ja sitten vasta ky-

sytään, mutta kun tämä suomalainen
mentaliteetti on tarkoitettu palvelemaan virkamiehiä eikä kansalaisia,
niin täällä varmuuden vuoksi kysytään ensin ja sitten saadaan merkittävä määrä lisäehtoja, jotta hyvää
tarkoittava asia vesittyy, Kangas arvostelee.

Ministeripyöritystä keskellä
syvintä energiakriisiä
Antti Kangas ja moni muukin viljelijä on ollut hyvin skeptinen myös
Antti Kurvisen nimityksestä maa- ja
metsätalousministeriksi ilman mitään
maataloustaustaa. Kangas elättelee
vielä toivoa siitä, että lakimiestaustaisella Kurvisella olisi näkemystä ruokamarkkinoiden toimivuusongelmien ratkaisemiseksi, mutta pelkää, että
ilman mitään käytännön kokemusta maataloudesta Kurviselta puuttuu
tehtävän tällä hetkellä vaatima tilannetaju ja kriisitietoisuus.
- Kurvinen pantiin nyt äärimmäisen
vaikeaan paikkaan. Pelkään pahoin,
ettei hänellä riitä näkemystä asioiden hoitamiseksi. Koko ministeripyöritys tässä tilanteessa, keskellä valtavaa energiakriisiä, osoittaa mielestäni
hieman heikkoa tilannetajua eikä se
ainakaan tuo etuja kriisin hoitamiseen. Kentällä eivät hirveän hyvät
tunnelmat ole vaihdon tiimoilta. Toki
Kurvisella on nyt mahdollisuus yllättää positiivisesti, kun kaikki odotta-

vat erittäin huonoa tulosta, Kangas
pohtii.

Asioista puhuttava
oikeilla nimillä
Antti Kangas peri kepulaisuuden jo
äidinmaidossa ja vaikutti aktiivisesti politiikassa muun muassa Sievin
kunnanvaltuustossa vielä edellisellä valtuustokaudella. Keskustan politiikkaan kyllästyneenä hän kuitenkin
jätti puolueen ja hylkäsi politiikankin
vähäksi aikaa. Toinen perussuomalainen maanviljelijä, Seppo Laasonen
Polvijärveltä, onnistui kuitenkin ylipuhumaan Kankaan liittymään perussuomalaisiin.
- Perussuomalaisissa asioista uskalletaan puhua niiden oikeilla nimillä. Oli kyseessä sitten valtiontalous tai
maahanmuutto, niin ongelmat on nimetty niiden oikeilla nimillä ja niistä
on keskusteltu oikeilla nimillä. Minun
mielestäni vaikeistakin asioista pitäisi pystyä puhumaan. Ongelmat eivät
kuitenkaan itsestään katoa sillä, että
ollaan hiljaa, vaan asioiden hautaaminen vain siirtää niiden ratkaisemista.
Maahanmuutto on varmaan helpoin
esimerkki asiasta, jonka ongelmista
muut eivät ole uskaltaneet puhua yhtään mitään, Kangas perustelee liittymistään perussuomalaisiin.
■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
KUVA PS ARKISTO

Turun Perussuomalaiset
paheksuu kaupunginhallituksen
kabinettipolitiikkaa

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra päivitteli Turun kävelykadulla sitä, miten hallitus
ei edes sodan ja energiakriisin keskellä suostu joustamaan suomalaisia kurittavista ideologisista
maailmanparannushankkeistaan. Kuva Kesperi Holtari

Riikka Purra vieraili Turussa:

Hallituksen tärkeysjärjestys
ei ole muuttunut
Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra vieraili Turussa lauantaina
Agricolan päivänä – suomen kielen päivänä – lauantaina 9.4.
OLI aurinkoinen kevätpäivä, ja
kansaa oli kerääntynyt Turun
kävelykadulle sankoin joukoin
kuuntelemaan Riikka Purraa,
joka puhui muun muassa Ukrainan sodasta, Suomen mahdollisesta Nato-jäsenyydestä,
kansallisesta turvallisuudesta ja
asioiden laittamisesta tärkeysjärjestykseen.
- Me kaikki olemme helmikuun lopusta asti joka ikinen
päivä lukeneet uutisia, nähneet
kuvia – seuranneet tätä Venäjän
karmeaa hyökkäystä Ukrainassa, joka on nyt erityisesti viime
päivinä alkanut saada suoranaisen kansanmurhan suunnitelman piirteitä. Erityisesti sosiaalisessa mediassa meitä vastaan
tulee kuvia ruumiista – ihmispinoista. Sellaista sodan kuvastoa,
jota emme ole tottuneet Euroopassa hyvin pitkään aikaan näkemään, omassa sukupolvessani ei koskaan, Purra kertoi.
Suomen poliittisessa keskustelussa on kerrallaan yleensä
vain yksi tai kaksi aihetta. Tällä hetkellä niitä on Ukrainan sodasta johtuen käytännössä vain
yksi, Suomen mahdollinen Nato-jäsenyys ja Suomen kansallinen turvallisuus. Purra kertoi
perussuomalaisten olleen aina
ja kaikissa asioissa pohjimmiltaan turvallisuuspuolue, jolle

suomalaisten hyvinvointi ja turvallisuus tulee tärkeysjärjestyksessä ykkösenä. Viime aikoina
hallituksessakin on puhuttu siitä, että asioiden tärkeysjärjestys on nyt mennyt uusiksi, mutta onko se näkynyt käytännön
toimissa?
- Onko jonkinlainen hallitusohjelmaan kirjattu tavoite vedetty takaisin? Onko joku
koalitiohallituksen puolue –
esimerkiksi vihreät – suostunut joustamaan jostakin tavoitteestaan? Ei ole. Kaikki on tehty
vain tähän päälle; varsinainen
tärkeysjärjestys ei ole oikeasti
muuttunut, mutta puheet ovat
muuttuneet, Purra totesi.
Suomi työntää edelleen rahaa
milloin mihinkin hankkeeseen
Afrikassa ja Lähi-idässä solidaarisuuden ja maailmanparantamisen nimissä. Purran mielestä
on pöyristyttävää, että suomalaisia vaaditaan leikkaamaan
omasta elintasostaan, vaikka
hallitus ei samaan aikaan itse
suostu tarkastamaan omaa linjaansa.
- Samaan aikaan kun me
olemme kaikki sitä mieltä, että
venäläisestä fossiilienergiasta pitää kyetä irrottautumaan
mahdollisimman pian, ilmastokunnianhimosta muuten ei olla
valmiita luopumaan lainkaan.

Samaan aikaan kun hallitus valmistelee turvallisuusselontekoa, eli tätä kriittistä uutta selontekoa, se valmistelee myös
uutta ilmastoselontekoa. Samaan aikaan vihreä ministeri kertoi, että kunnille ja hyvinvointialueille on tulossa uusia
ilmastovelvoitteita, Purra päivitteli.
Purra pitää uskomattomana,
että eduskunnassa juuri tehtiin
päätös siitäkin, että laittomasti Suomessa oleskelevat maahanmuuttajat saavat opiskeluoikeuden nojalla jäädä maahan
ja jopa suomalaisia paremmat
opintososiaaliset etuudet. Juuri ennen puheen alkua pääministeri Sanna Marin oli kertonut
televisiossa, että suomalaisten
tulee olla valmiita tukemaan
myös Saksaa luopumaan venäläisestä fossiilienergiasta.
- Perussuomalaisten poliittinen lokero ei suinkaan ole kapenemassa tai häviämässä monien ikäväksi, vaan päinvastoin.
Nämä ajat tuottavat Suomea,
jossa perussuomalaisille on entistä suurempi tilaus; me olemme Suomen ainoa puolue – yhä
edelleen – jolle ensimmäisenä
ihan oikeasti tulevat ne perusasiat, Purra pohti puheessaan.
■

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

Puh: 040 631 7099 tai
jasenasiat@perussuomalaiset.fi

SAMALLA kun suomalainen hoitohenkilökunta käy työtaistelua puolustaen omaa pärjäämistään, työolojaan ja oikeuttaan
tehdä töitä, Turun kaupunginhallitus on pormestari Minna
Arven johdolla toteuttamassa
omia subjektiivisia tavoitteitaan
korvata osaavaa ja koulutettua
suomalaista hoitohenkilökuntaa
filippiiniläisillä, kielitaidottomilla ja suomalaisittain puutteellisen alan koulutuksen omaavilla
hoitajilla. Tämän voidaan odottaa altistavan jopa hengenvaarallisille tilanteille ikäväestön ja
tulijoiden välisestä kielimuurista johtuen.
Turun Perussuomalaisten hallitus paheksuu kaupunginhallituksen kokoomuslaista tapaa
tehdä kabinettipolitiikkaa, jossa
perussuomalaiset kaupunginhallituksen jäsenet on painostettu mukaan tekemään huonoja ja lyhytjänteisiä päätöksiä
ilman, että heille olisi annettu
realistista mahdollisuutta perussuomalaisten linjan ja arvojen
mukaiseen poliittiseen päätöksentekoon.
- Asianomaiset ovat tehneet
omat ratkaisunsa tilanteessa,
jossa heidät oltiin käytännössä
ajettu nurkkaan. Lopputulema
ei edusta millään tavoin Perussuomalaiset rp:n tai Turun Perussuomalaisten linjaa, arvoja
tai sosiaali- ja terveyspoliittista
ohjelmaa, muistuttaa Turun Perussuomalaisten puheenjohtaja
Sami Kesäläinen.
Nyt päätöksiä on pyritty tekemään hyvin kapeasta näkökulmasta, joka muistuttaa tilannetta, jossa henkilön pitää valita
ruton ja koleran väliltä. Makaavatko turkulaiset vanhukset jatkossakin omissa ulosteissaan
vailla ihmiskontakteja, vai kokeileeko Arven konklaavi tarkoituk-

sellisestikin sellaisen politiikan
harjoittamista, jossa testataan
vaihtoehtoa, jossa vain ja ainoastaan ulkomainen, palkkojen
halpuuttamiseen tähtäävä tuontityövoima olisi ainoa lääke?
Hoitoalalle pyritään tekemään
samat temput kuin esimerkiksi rakennus- ja kuljetusaloille on
tehty jo aiemmin; avataan ovi
ulkomaiselle, kielitaidottomalle
ja heikommin pärjäävälle halpatyövoimalle syrjäyttäen vähitellen suomalaiset osaajat. Turun
Perussuomalaisten hallitus otti
tuota agendaa vastaan kantaa
jo vuoden 2021 syyskuussa, jolloin kabinettipuolueet olivat
selvästi jo päättäneet lopputuloksen, mutta keinot sen toteuttamiseksi uupuivat vielä.
- Kenen etuja loppujen lopuksi pyritään ajamaan sellaisella politiikalla, jossa enemmistö
Turun kaupunginhallituksesta sylkee osaavan ja ammattitaitoisen suomalaisen hoitohenkilökunnan päälle palkkaamalla
ulkomailta kielitaidotonta työvoimaa tarkoituksenaan luoda kaksoistyömarkkinat ehkä
yhteiskunnan elintärkeimmälle alalle? puheenjohtaja Kesäläinen murahtaa.
Turun Perussuomalaisten hallitus tunnistaa sen tosiasian, että
tässä kohtaa hoitajille ei voitu luvata rahaa suoraan käteen
työtaistelun ollessa vielä kesken.
Tästä huolimatta olisi perusteltua ja moraalisesta näkökulmasta oikeutettua puuttua itse työtaistelun kulkuun auttamalla
kehittämään hoitoalaa sellaiseksi, joka olisi omiaan houkuttelemaan alalle motivoitunutta ja
osaavaa koulutettua suomalaista henkilökuntaa.
Turun Perussuomalaiset ry

Muistomerkki Ukrainan sankareille
KAUPUNGINVALTUUTETTU
Antti Moisander (ps.) jätti maanantaina 21.3. Tampereen kaupunginvaltuuston kokouksessa
valtuustoaloitteen muistomerkin pystyttämiseksi Ukrainan
sankareille Kiovanpuistoon.
Moisander kertoo aloitteessaan Ukrainan kansan puolustaneen urhoollisesti maataan
Venäjän 24.2.2022 aloittamaa
perusteetonta hyökkäystä vastaan. Moni ukrainalainen sotilas
on menettänyt henkensä puolustaessaan kotiaan. Sota on aiheuttanut myös lukuisia täysin
viattomia siviiliuhreja.
Ukrainan pääkaupunki Kiova
on Tampereen ensimmäinen ystävyyskaupunki. Kalevan kirkon
ja uintikeskuksen väliltä löytyykin ystävyyskaupungin mukaan

vuonna 1980 nimetty Kiovanpuisto. Moisander pitää Kiovanpuistoa nimensä ja historiansa puolesta mitä soveliaimpana
paikkana kunnioittamaan Ukrainan ja sen pääkaupungin puolustuksen johtohahmoja, presidentti Volodymyr Zelenskyiä
ja Kiovan pormestaria Vitali
Klitschkoa, sekä muistamaan jokaista Ukrainan puolesta kaatunutta.
Moisander esittää Tampereen
kaupungin ryhtyvän toimiin
muistomerkin toteuttamisen
valmistelemiseksi realistisella
budjetilla Kiovanpuiston kokonaisuuteen soveltuvalle paikalle.
Antti Moisander (ps.)
kaupunginvaltuutettu
Tampere
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KOLUMNI
ARTO LUUKKANEN
PERUSSUOMALAISTEN
PUOLUESIHTEERI

Perussuomalaisia aktiiveja Seinäjoen toritapahtumasta. Tästä lähdetään tekemään
eduskuntavaalityötä ja voittoa!

Etelä-Pohjanmaalla käynnistettiin eduskuntavaalityö

Puoluesihteeri ja
kansanedustajat valoivat
uskoa vaalityöhön
Perussuomalaisten puoluesihteeri Arto Luukkanen, puolueen
2. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Mauri Peltokangas sekä
kansanedustajat Juha Mäenpää ja Jukka Mäkynen olivat kaikki
mukana käynnistämässä eduskuntavaalityötä Etelä-Pohjanmaan
piirissä yhdessä piirin johdon sekä paikallisaktiivien kanssa.
LAUANTAIN 19. maaliskuuta ohjelma alkoi Ilmajoella piirihallituksen kokouksella, josta sitten siirryttiin
Seinäjoella järjestettyyn toritapahtumaan.
Arto Luukkanen ja Mauri Peltokangas valoivat uskoa perussuomalaiseen kenttätyöhön Etelä-Pohjanmaalla.
- Ei välitetä gallupeista. Keskitytään
omaan työhön kentällä. Täältä löytyy
hirvittävä määrä osaamista, joka osoittaa gallupit gallupeiksi niin kuin aina
ennenkin.
Luukkanen ja Peltokangas käsittelivät puheenvuoroissaan turvallisuuspolitiikkaa, Sanna Marinin punavihreän hallituksen suomalaisia säälittä
kurittavaa kurjistamispolitiikkaa sekä
tulevaa eduskuntavaalityötä.
- Maailma muuttui kertaheitolla Ukrainan sodan myötä. Nato-asiassa
kuuntelemme jäsenistön mielipidettä. Ratkaisu ei ole helppo eikä yksiselitteinen, on asiasta sitten mitä mieltä tahansa. Yhtä lailla Ukrainan sodan
kanssa meitä perussuomalaisia hirvittää hallituksen politiikka, jonka seurauksena me suomalaiset kärvistelemme hurjien ja jatkuvasti nousevien
elinkustannusten kanssa. Vihreät vie
ja muut hallituspuolueet vikisevät ja
hyväksyvät mukisematta meidän järjestelmällisen kurjistamisemme.
Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piirin 1. varapuheenjohtaja Harri Koskela kiitteli puoluesihteerin ja
vaalipiirin kansanedustajien mukanaoloa niin piirihallituksen kokouksessa
kuin itse toritapahtumassa.
- Kyllä nämä vierailut antavat kaikille
paikallisaktiiveille potkua ja lisävirtaa
ja osoittavat kentälle, ettei meitä ole
unohdettu. Viime vuosi on ollut todella työntäyteinen. Ensin oli kuntavaalit
ja heti perään alkoi aluevaalityö. Kyllähän siinä pieni väsy painoi varmasti kaikkia aktiiveja. Mutta nyt on hyvä
kääntää katseet todellakin jo ensi vuoden eduskuntavaaleihin ja vilkkaaseen
tapahtumakesään.
- Niin kuin Arto totesi, niin gallupeihin ei kannata tuijotella. Olen varma,
että äänestäjien silmät aukeavat ka-

Perussuomalaiset keskustelee
keväällä 2022 – turvallisuudesta,
toimeentulosta ja tulevaisuudesta
PERUSSUOMALAINEN puolue on
keskusteleva puolue. Me kuuntelemme ihmistä.
Mielipiteenvapaus ja rauhallinen
keskustelu ovat iskostuneet tämän
kansanliikkeen sielun ytimeen. Perussuomalaisten sanoma on selvä: jokapäiväisen elämän huolia on kuunneltava.
Tämän kevään polttavin aihe liittyy maan turvallisuuteen. Venäjän
raaka hyökkäys naapurimaahan Ukrainaan on sytyttänyt kriisin, jonka
miltei kaikki haluavat lopettaa. Valitettavasti meidän vilpitön rauhantahtomme ei voi saada hyökkäystä
loppumaan. Meidän on siksi kannettava vastuu isänmaasta, maanpuolustuksesta ja huoltovarmuudesta. Mitä
tehdä, kun tilanne on tämä? Eihän
tätä kukaan halunnut, mutta nyt on
tehtävä jotakin.
Vastuuttomuus ei ole meidän tiemme. Isänmaa on meille oikeasti tärkeä.
Ei vain puheissa vaan teoissa.

Perussuomalaiset:
mitäs me sanoimme!

Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan
piirin 1. varapuheenjohtaja Harri Koskela
ja kansanedustaja Jukka Mäkynen ajatustenvaihdossa. Taustalla puhuu puolueen
2. varapuheenjohtaja, kansanedustaja
Mauri Peltokangas.

ruun totuuteen hyvinkin pian. Maamme velkaantuminen on jo kestämättömällä pohjalla, ja silti hallituksella on
varaa kehottaa meitä suomalaisia tinkimään elintasostamme samalla kun
se lähettää taas huolettomasti lisämiljardeja maailmalle.
Etelä-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja Anne Matokangas oli myös tyytyväinen lauantai-iltapäivän tapahtumiin.
- Toritapahtuma toteutettiin nopealla aikataululla, mutta siitä huolimatta Seinäjoen torilla oli hyvin ihmisiä
ja perussuomalainen viesti tuntui menevän hyvin perille. Eduskuntavaalityö on pitkäjännitteistä puuhaa, joten
oli hyvä, että työ saatiin nyt käyntiin.
Olen varma, että saamme vaalipiirissä
aikaisempien vuosien tapaan hyvän ja
kattavan listan ehdokkaita. Ei meidän
kannatuksemme todellakaan ole mihinkään kadonnut. Päinvastoin!
■ TEKSTI JA KUVAT
JUHA RANTALA

Olemme aidosti turvallisuuspuolue.
Olemme muistuttaneet huoltovarmuuden ongelmista vuosikausia. Nyt
on ikävä todeta: mitäs me sanoimme!
Olemme vuosikaupalla vaatineet armeijan vahvistamista sekä poliisien
voimavarojen kasvattamista silloin,
kun muut puolueet kävivät globalismin nimissä molempien rahoituksen
kimppuun.
Samoin olemme vuosikausia vaatineet Ottawan miinasopimuksen kumoamista meidän kansallisten etujemme vastaisena paperina. Samoin
olemme aina tiukasti edellyttäneet,
että voisimme käännyttää meille tunkeutuvia tulijoita jo rajalta – pikakäännytyksenä. Meitä on myös pitkään huolettanut ruuantuottajan
heikko asema – kriisitilanteissa suomalainen ruoka pelastaa. Olemme
vuosikausia turhaan puhuneet suomalaisen teollisuuden puolesta. Tähän on liittynyt myös huoli suomalaisten turpeentuottajien asemasta
– onhan aivan järjetöntä lopettaa
oma tuotanto ja hakea sen sijaan turvetta ja sälää lähialueilta – Karjalasta saakka.
Kriisi on hitusen avannut punavihreän hallituksen ja kokoomuksen silmiä. Uinuminen oli pakko lopettaa.
Hetkeksi. Valitettavasti meidän on
koko ajan muistutettava ns. kansallisen edun ja suomalaisen edun tärkeydestä. Meidän on oltava kansakunnan unilukkareita. Meitä tarvitaan ja
Sinua tarvitaan!
Lukkarin työ on selvä: suomalaisten

edun pitää tulla ensin. Meidän tehtävänämme on muistuttaa hallitusta
terveen maalaisjärjen merkityksestä
esimerkiksi polttoaineen verotuksen
/ sekoitus- ja jakeluvelvoitteen kautta tapahtuvista hinnan laskun mahdollisuuksista. Muut Pohjoismaat
yrittävät puolustaa palkansaajan rahapussin sisältöä, mutta meillä lähtökohtana on tuhlaaminen ja verottaminen.

Turvallisuuspolitiikasta
keskustellaan puoluevaltuustossa ja puolueneuvostossa
Puoluevaltuusto kokoontuu keskustelemaan maan turvallisuudesta 30.4.
Helsingissä. Varsinainen puolueneuvosto kokoontuu Hämeenlinnassa
14.5.–15.5.2022. Molemmissa paikoissa on sana vapaa.
Demokratia toimii.
Näin yleisenä ohjeena olkoon se,
että turvallisuuspolitiikassa pitää
kuunnella toista osapuolta. Meidän
on osattava olla erittäin huomaavaisia ja ymmärtäväisiä niitä kohtaan,
jotka eivät ole Nato-valinnasta niin
innoissaan tai haluavat sitä ankarasti. Toruminen tai torailu ei nyt auta.
Onneksi puolueemme on aidosti keskusteleva puolue, ja puoluejohtajamme Riikka Purra on keskusteleva ja
kuunteleva johtaja. Meillä ei ole puolueessa sitä samaa henkilöpalvonnan
äitelää makua kuin oli vuoteen 2017
saakka.
Puhutaan. Kuunnellaan. Kunnioitetaan toisiamme. Meillä on mahdollisuus ”asua samassa talossa”, vaikka
ajattelemme toisella tavalla. Tärkeintä on yhdistyä puolustamaan omia
arvojamme, joita emme myy.
Ajattelin itse osallistua turvallisuuspoliittiseen keskusteluun ehdottamalla sitä, että jos ja kun kriisi etenee, niin olisi tärkeää myös huolehtia
siitä, että meillä ei ole lähialueilla sotilaallisia tyhjiöitä. Esimerkiksi Ahvenanmaan saarien puolustaminen
olisi helpompaa, jos sitä voisi varustaa jo ennen kriisiä. Toisaalta eikö
olisi hyvä, että myös Ahvenanmaalla asuvat nuoret saisivat osallistua
sotilaskoulutukseen, joka puolustaisi heidän asuinpaikkaansa? Asevelvollisuus on oikeus – ei mikään pakkopulla.
Pidetään Helsingissä ja Hämeenlinnassa hyvät keskustelut! Tervetuloa kaikki!
Hienoa nähdä teitä!
Kopase hihasta, jos en muista
kätellä Sinua tai jutella Sinun
kanssasi!
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Juvosen esitys äänestyksellä läpi:

Vammaisasiamiehen selvitys
etenee valtuuston käsittelyyn
Espoon kaupunginvaltuutetun ja kaupunginhallituksen jäsenen Arja Juvosen (ps.) muutosesitys
vammaisasiamiehen selvityksen viemisestä Espoon
valtuuston käsittelyyn eteni Espoon kaupunginhallituksen kokouksessa maanantaina 11.4.
ESITYKSESTÄ äänestettiin luvuin 8–7 Arja Juvosen esityksen
eduksi.
- Päätösehdotus oli, että vammaisasiamiehen selvitys merkitään vain tiedoksi kaupunginhallitukselle. Nyt selvitys saa
laajemman käsittelyn edeten
valtuustoon, Juvonen iloitsee.
- On ollut erittäin harmillista vuosien ajan, että tärkeät selvitykset jäävät käsittelemättä
valtuustossa. Tässä selvityksessä on luettavissa vammaisen ihmisen kohtaama arki Espoossa.
Näin tärkeitä asioita ei saa jättää
pimentoon. Valtuutettujen on
saatava tietoa vammaisasiamiehen selvityksen sisällöstä, Juvonen sanoo.
Yksi merkittävä asia niin vammaisten kuin myös vanhusten elämässä Espoossa vuonna 2021 oli kulkukeskus, joka on

järjestänyt kuljetuspalvelut. Siinä on havaittu lukuisia ongelmia.
- Kulkukeskusta ei ole vain saatu toimimaan, ja asiaa on käsiteltävä ja jankattava niin paljon
ja niin kauan, että se saadaan
toimimaan. Vammaiset ja vanhukset eivät saa olla kulkupalvelujen heittopusseja, Juvonen
kritisoi.
Kaupunginhallitus käsitteli myös sosiaali- ja potilasasiamiehen selvityksen, joka myös
lopulta päätettiin lähettää yksimielisesti Espoon valtuuston käsittelyyn. Myös tästä Juvonen
teki esityksen.
- Potilaiden oikeuksien, yhdenvertaisuuden ja ihmisen hyvän hoidon kannalta sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys
on kruununjalokivi. Epäkohdat
nostetaan esiin ja sitä kautta to-

teutetaan sosiaali- ja terveysministeriön laatimaa Parannetaan
potilasturvallisuutta yhdessä
-ohjelmaa. Potilasturvallisuuden
itu kasvaa sosiaali- ja potilasasiamiehen kertomuksesta, Juvonen uskoo.
Selvityksessä nostetaan esiin
esimerkiksi koronaepidemian
vaikutuksia espoolaisille, hoitoon pääsyn vaikeutta, puhelinpalvelun ongelmia, vaikeuksia
saada aikaa lääkärille, tunnetta tulla vähätellyksi vaivojensa
kanssa, vaikeutta saada lähetettä erikoissairaanhoitoon, erilaisia katkenneita hoitoketjuja,
pitkiä odotusaikoja mielenterveys- ja päihdepalveluihin sekä
hammashoitoon pääsemättömyyttä.
- Potilasturvallisuus, arjen turvalliset tilanteet hoitotyön kentällä, on ollut agendani vuosia niin hoitotyössä kuin myös
päättäjänä toimiessani. Voimme
kaikki tehdä paljon. Tärkeintä on
ennakointi, Juvonen toteaa.
■

Perussuomalaisten Varsinais-Suomen aluevaltuustoryhmä haluaa panostaa kotimaisiin
osaajiin ulkomaisen työvoiman sijaan
PERUSSUOMALAISTEN aluevaltuustoryhmä jätti keskiviikkoisessa hyvinvointivaltuuston
kokouksessa aloitteen, jolla halutaan käynnistää toimenpideohjelma kotimaisen sosiaali- ja
terveysalan työvoiman turvaamiseksi ja alaa vaihtaneiden kyseisten alojen ammattilaisten
takaisin saamiseksi.
Kolmikohtaisessa toimenpideohjelmassa halutaan kartoittaa merkittävimmät työntekijöiden viihtyvyyttä heikentävät
tekijät ja pyritään löytämään
niihin korjauksia. Toiseksi halutaan selvittää mahdollisuudet
työoloja ja palkkausta parantamalla työllistää ensisijaisesti kotimaista sote-alan koulutuksen
saanutta työvoimaa. Kolmanneksi ohjelmassa halutaan huomioida palkkaharmonisoinnin
vaikutus hyvinvointialueen val-

mistelussa.
- THL:n tietojen mukaan Suomessa on jopa kymmeniätuhansia hoitoalan koulutuksen
saaneita henkilöitä, jotka ovat
jättäneet koulutustaan vastaavan työn ja työskentelevät
muilla toimialoilla. Erityisesti lähihoitajia siirtyy työkyvyttömyyseläkkeelle noin 1,5 kertaa
keskimääräistä naistyöntekijää
useammin. Samoin sairauspoissaolot ovat hälyttävällä tasolla, aloitteen perusteluissa todetaan.
Lisäksi perussuomalaisten
aloitteessa esitetään, että jatkossa vähintään 95 prosenttia uudesta rekrytoitavasta sosiaali-, terveys- ja pelastusalan
henkilöstöstä omaa molempien kansalliskielten taidon. Tällä
puolue haluaa rajoittaa liiallista
turvautumista ulkomaisen työ-

voiman käyttöön.
Perussuomalaisten aluevaltuustoryhmä pitää kestämättömänä toimintamallia, jossa
sote-alan veto- ja pitovoiman
puutteeseen johtavat ongelmat ovat hyvin tiedossa, mutta
sen sijaan, että niitä pyrittäisiin
ratkaisemaan, ne jätetään korjaamatta ja ongelmaa pyritään
paikkaamaan turvautumalla ulkomaiseen työvoimaan.
- Jatkuva ulkomaisen työvoiman käyttö tuo mukanaan uusia ongelmia ja pahimmillaan
johtaa kielimuurista johtuviin
hoitovirheisiin sekä tästä johtuvaan kotimaisten hoitajien työmäärän kasvamiseen, aloitteessa korostetaan.
Perussuomalaisten
Varsinais-Suomen
aluevaltuustoryhmä

KOKOUSKUTSU

PERUSSUOMALAISET R.P.
PUOLUEVALTUUSTON
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN KOKOUS
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 		
puheenjohtaja 		

Arto Luukkanen
puoluesihteeri
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Perussuomalaiset: Helsingin on
säilytettävä oma energiantuotanto
kriisitilanteessa
KAUKOLÄMMÖN hinta Helsingissä on kovassa nousussa, eikä
kaupungin vihervasemmistolaisen ideologian leimaama energiapolitiikka ainakaan helpota
tilannetta. Perussuomalaisten
Helsingin valtuustoryhmä ei hyväksy voimalaitosten alasajoa
keskellä energiakriisiä ilman,
että korvaava kapasiteetti on
olemassa.
- Mikäli kahdessa vuodessa
Helsingin erittäin tehokas yhdistetty kivihiilipohjainen tuotanto ajetaan alas, nousee helsinkiläisten kaukolämpölasku
valtavasti. Maakaasullakaan ei
voida tuottaa sähköä sen korkean hinnan vuoksi, joten Suomi
menettää valtakunnan verkosta
suuren ydinvoimalan verran vakaata sähköntuotantoa, jota ei
voida korvata epävakaalla tuulivoimalla, perussuomalaisten
varavaltuutettu Mikko Paunio
latasi kaupunginvaltuuston kyselytunnilla.

Poliitikot eivät ymmärrä
tilanteen vakavuutta
Paunion mukaan sen enempää vihreä ympäristöministeri
kuin kaupungin kärkipoliitikotkaan eivät ymmärrä tilanteen
vakavuutta.
- Joka vuosi Suomessa koetaan kylmiä sääjaksoja. Tällöin
tuotannon riittävyys nousee
avainasemaan, kun Hanasaaresta ja Salmisaaresta katoaa
noin 900 MW kaukolämpötehoa. Vuosaaren 250 MW:n biokattila ei riitä sitä korvaamaan,
ja lämpöpumput ja Hanasaaren
lämpövarasto tuottavat muutaman päivän ajan ehkä 120 MW
lämpöä.

- Miten Helsinki aikoo tuottaa puuttuvan kaukolämmön
talven kulutushuippuna, kun
talvipakkasilla käynnistettävän kymmenen lämpökeskuksen huollot on lopetettu? Paunio kysyy.

Sähkönsaanti turvattava
koko Suomeen
Perussuomalainen linja on, ettei voimalaitoksia pidä lakkauttaa ilman, että korvaava kapasiteetti on olemassa.
- Perussuomalaiset haluavat
turvata kaupunkilaisille kohtuuhintaisen energiansaannin ja
koko Suomen vakaan sähkönsaannin. Kaupungin tulee luopua omistamansa energiayhtiön Helenin kivihiililaitosten
ennenaikaisesta alasajosta ja
taata vakaan energiatuotannon
säilyminen keskellä energiakriisiä. Siksi kysymmekin, miten
kaupunki aikoo tämän tehdä?
- Helenin työntekijät ovat ilmaisseet huolensa päättäjille. Nyt on kuunneltava ammattilaisia sen sijaan, että vihreän
ideologian edistämiseksi heikennetään huoltovarmuutta ja
pahennetaan energiakriisiä entisestään, Paunio kiteyttää.
Perussuomalaisten Helsingin
valtuustoryhmä

Perussuomalaiset eivät hyväksy
aluevaltuuston palkkiolinjausta –
palkkioista pitää sopia etukäteen
ennen tehtävien vastaanottoa
PÄIJÄT-HÄMEEN hyvinvointialueen aluevaltuuston enemmistö hyväksyi 7. maaliskuuta 2022 (§ 3) hyvinvointialueen
hallintosäännön. Aluevaltuusto päätti myös arvioida hallintosääntöä sekä sen toimivuutta ja tarkoituksenmukaisuutta
lokakuun 2022 loppuun mennessä. Päätöksen ja hyväksytyn
hallintosäännön mukaan aluehallituksen puheenjohtajalle ei
makseta kokouspalkkiota mistään luottamuselinten kokouksista aluevaltuuston kokouksia
lukuun ottamatta.
Aluevaltuusto teki kuitenkin
28.3.2022 äänestyspäätöksen,
että aluehallituksen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkiot vuosipalkkion päälle
myös eri toimielimien kokouksiin osallistumisesta. Perussuomalaisten aluevaltuustoryhmä
toteaa, että päätös on siis hyväksytyn hallintosäännön periaatteiden vastainen.
Perussuomalaisten ryhmä ei

ole muutoksen kannattaja, koska ryhmä katsoo, ettei palkkioiden kasvattamiselle ole tarvetta. Ryhmä korostaa, että
alueella tulee pyrkiä kaikilta
osin kustannustehokkaaseen
palvelurakenteeseen. Perussuomalaisten mielestä ei ole hyvä
aloittaa keskinäistä työtä korottamalla palkkioita.
Perussuomalaisten ryhmä toteaa, että tämä asia olisi pitänyt
päättää lopullisesti jo ennen
kuin tehtävään valitaan henkilö.
Näin päätökset eivät olisi kohdistuneet kehenkään henkilöön
eivätkä mihinkään puolueeseen. Perussuomalaiset painottavat, että ryhmä on hallintorakenteen kulujen kasvattamista
vastaan. Tehtävään kuluvaa
ajankäyttöä voidaan tarkastella myöhemmin uudelleen, kun
kokemusperäistä tietoa eri tehtävistä on kertynyt.
Perussuomalaisten Päijät-Hämeen aluevaltuustoryhmä

PS KOKOUKSET & TAPAHTUMAT
SEINÄJOKI
Seinäjoen Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
pidetään keskiviikkona 27.4. klo
18 Sokos Hotel Lakeudessa, Torikatu 2, Seinäjoki. Käsitellään
sääntömääräiset asiat. Kokouksen
koollekutsujana hallitus. Äänioikeus vain puolueen jäsenmaksun
maksaneilla. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
KAARINA
Kaarinan Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina 28.4. klo 18
Kaarina-talon Piikkiönlahti-kokoushuoneessa. Käsitellään sääntömääräiset ja muut asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus.
Yhdistyksen ja puolueen jäsenmaksut 20.4.2022 mennessä
maksaneet jäsenet ovat äänioikeutettuja. Tervetuloa!
MÄNTTÄ-VILPPULA
Mänttä-Vilppulan Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään 28.4. klo 18 Poukantien kerhotiloissa. Käsitellään
sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
JANAKKALA
Janakkalan Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina 28.4. klo 19
Teams-kokouksena. Käsitellään
sääntömääräiset asiat. Kokouksen
koollekutsujana hallitus. Kutsu
linkkeineen lähetetään sähköpostissa jäsenille. Tervetuloa!
HUITTINEN
Huittisten Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
pidetään perjantaina 29.4. klo 18
Brewer’s Pubin kabinetissa, Risto Rytin katu 42, Huittinen. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus.
Tervetuloa!
JÄRVENPÄÄ
Järvenpään Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään perjantaina 29.4.
klo 18 Järvenpää-talon Aino-kabinetissa. Käsitellään sääntömääräiset asiat ja valitaan uusi
puheenjohtaja. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!
KERAVA
Keravan Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
pidetään perjantaina 29.4. klo 18
Sampolan palvelukeskuksen Aurinkomäki-kokoussalissa, 5.krs.,
Kultasepänkatu 7, Kerava. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus.
Huom! Hallitus kokoontuu samassa paikassa jo klo 17 alkaen.
Tervetuloa!
KOTKA
Kotkan Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
pidetään lauantaina 30.4. klo 13
Kotkan kaupungintalon valtuustosalissa, 5. krs., Kustaankatu 2.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksen koollekutsujana halli-

tus. Tervetuloa.
KEMIÖNSAARI
Kemiönsaaren Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina 30.4. klo
13 Mac Daniel’s Grillissä, Arkadiantie 11, Kemiö. Käsitellään
sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
SIIKAJOKI
Siikajoen Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
pidetään 3.5. klo 17 Neste Revonlahden kabinetissa, Kasitie 540,
Revonlahti. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
LAHTI
Lahden Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
pidetään keskiviikkona 4.5. klo 18
Marttilan kokous- ja saunatilassa,
Sopenkorvenkatu 12, Lahti. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus.
Tervetuloa!
KOUVOLA
Kouvolan Seudun Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina 5.5. klo
17.30 Kuusankoskitalossa, kokoushuone Hirvelässä, Kymenlaaksonkatu 1, Kouvola. Käsitellään
sääntömääräiset asiat ja eduskuntavaalit. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!
JOROINEN
Joroisten Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
pidetään perjantaina 6.5. klo 16
Hotelli Joronjäljessä. Käsitellään
sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa.
LAITILA
Laitilan Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
pidetään perjantaina 6.5. klo 17
Laitilan kaupunginkirjaston Monikko-salissa, Kauppakatu 5. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus.
Tervetuloa!
JÄRVENPÄÄ
Järvenpään Perussuomalaiset
ovat tavattavissa torilla Järvenpää-päivänä lauantaina 7.5. klo
9–13.30. Tervetuloa noutamaan
uusin PS-lehti, jututtamaan paikallisia kuntapoliitikkoja sekä
maistelemaan lämmintä mehua
ja pikkupurtavaa.
LAPINLAHTI
Lapinlahden Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina 7.5 klo
11.30 Varpaisjärvi-talolla (entinen
kunnantalo). Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!
KANTA-HÄMEEN
PERUSNAISET
Kanta-Hämeen PerusNaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous

pidetään lauantaina 7.5. klo 12
Lopen kunnantalon valtuustosalissa. Käsitellään sääntömääräiset
asiat. Kokouksen koollekutsujana
hallitus. Tervetuloa!
LEMPÄÄLÄ
Lempäälän Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
pidetään lauantaina 7.5. klo 12
Ten-Artin tilalla, Ideapark, 2. kerros, Lempäälä. Käsitellään sääntömääräiset asiat sekä jäsenasiat.
Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
TURKU
Turun Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
pidetään lauantaina 7.5. klo 11
Suikkilasalissa, Talinkorventie 5.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat sekä muut yhdistyksen hallituksen valmistelemat
asiat. Tervetuloa!
ÄHTÄRI
Ähtärin Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
pidetään lauantaina 7.5. klo 13
Kesäkahvila Konttuurissa, Vääräkoskenkuja 30, Ähtäri. Käsitellään
sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa Ähtärin Perussuomalaiset
ry:n jäsenet.
PERUSÄIJÄT
PerusÄijät ry:n sääntömääräinen
kevätkokous pidetään lauantaina
7.5. klo 14 Hotelli Salvassa, Lappeenrannantie 265, Luumäki. Käsitellään sääntömääräisten asioiden lisäksi sääntömuutosasia.
Kokouksen koollekutsujana hallitus. Ilmoittautumiset ja erityisruokavaliotoivomukset ennen
kokousta klo 13 alkavaan ruokailuun yhdistyksen sihteerille sähköpostitse osoitteeseen sihteeri@
perusaijat.fi 30.4. mennessä. Tervetuloa!
PARAINEN
Paraisten Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
pidetään keskiviikkona 7.5. klo 15
Paraisten kaupungintalolla. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus.
Tervetuloa!
LUUMÄKI
Luumäen Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
pidetään keskiviikkona 11.5. klo
18 Konerauta Seppo Lahtelalla,
Kauppakatu 20, Taavetti. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus.
Tervetuloa!
KIURUVESI
Kiuruveden Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina 14.5.
klo 12 Kiuruveden kaupungintalon kahviossa. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Kahvia ja
pullaa tarjolla. Tervetuloa paikalle
niin jäsenet kuin muutkin toiminnasta kiinnostuneet.
SYSMÄ
Sysmän Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
pidetään lauantaina 14.5. klo 12
Lintan Kammarilla, Sysmäntie 16,

Sysmä. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa.
HARJAVALTA
Harjavallan Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
pidetään lauantaina 14.5. klo 18
Harjavallan Professorintalolla, Satalinnantie 63. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
HYVINKÄÄ
Hyvinkään Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
pidetään sunnuntaina 15.5. klo
14 JHL:n kokoustilassa, Kutomokatu 5 H, Hyvinkää. Käsitellään
sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
KANKAANPÄÄ
Kankaanpään Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina 15.5.
klo 15 PerusPesällä. Käsitellään
sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
YLIVIESKA
Ylivieskan seudun Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina
15.5. klo 15 Ylivieskan kaupungintalon kahviossa. Käsitellään
sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
HARTOLA
Hartolan Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
pidetään maanantaina 16.5. klo
18 la Kar de Mumman herkkukammarilla, Yhdystie 3, Hartola.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
PERUSSUOMALAISET
NAISET
Perussuomalaiset Naiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
pidetään perjantaina 20.5. klo 18
Turussa Scandic Hamburger Börsissä, Kauppiaskatu 6. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen kokoonkutsujana hallitus.
Tervetuloa.
LIPERI
Liperin Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
pidetään lauantaina 21.5. klo 14
Liperin Yhteisötalolla (ent. Pienten koulu), Opintie 2. Käsitellään
sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
HATTULA
Hattulan Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
pidetään sunnuntaina 22.5. klo
16 Tiiriön ABC:n kokoustiloissa.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksen koollekutsujana hallitus. Kahvitarjoilu. Lämpimästi tervetuloa!
ETELÄ-POHJANMAAN
PERUSNAISET
Etelä-PohjanMaan PerusNaiset
ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään helatorstaina 26.5.

klo 11 Kristiinankaupungissa Hotelli Krepelinin Salongissa, Läntinen Pitkäkatu 8. Käsitellään
sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
NAKKILA
Nakkilan Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
pidetään perjantaina 27.5. klo 18
Eräpirtillä, Papintie 275, Nakkila.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
SATAKUNNAN
PERUSNAISET
Satakunnan Perusnaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
pidetään sunnuntaina 29.5. klo
12 Satakunnan Perussuomalaiset ry:n piiritoimistolla, Satakunnankatu 33-35B, Pori. Käsitellään
sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

PS PIIRIT
KAINUU
Perussuomalaisten Kainuun piiri
ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina 7.5. klo 14
Hotelli Kainuussa, Kainuuntie 84,
Kuhmo. Käsitellään sääntömääräisten asioiden lisäksi eduskuntavaalien ehdokasasiat, Kainuun
hyvinvointialueen valtuustoryhmän asiat ja jäsenten palkitsemiset. Kokouksen koollekutsujana
piirihallitus. Virallisten kokousedustajien ilmoittautuminen alkaa klo 13.30. Jäsenkortti mukaan. Lämpimästi tervetuloa!
PIRKANMAA
Perussuomalaisten Pirkanmaan
piiri ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina
7.5. klo 15 piiritoimistolla, Mäntyhaantie 6, Tampere. Käsitellään
sääntömääräiset asiat sekä eduskuntavaaliehdokkaat. Kokouksen
koollekutsujana piirihallitus. Läsnäolo-, ääni- ja puheoikeus piirikokousedustajilla. Tervetuloa!
POHJOIS-SAVO
Perussuomalaisten Pohjois-Savon
piiri ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina
22.5. klo 14 Ravintola Hollivootissa, Rutakontie 42, Sonkajärvi. Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksen koollekutsujana piirihallitus. Ruokailu ennen kokousta
klo 13 alkaen. Tervetuloa!
Kokousilmoitukset
lähetetään osoitteella:
tapahtumat@
perussuomalaiset.fi

PS HENKILÖVALINTOJA
KYMI
Perussuomalaisten Kymen piiri piti kevätkokouksensa 9.4.2022
Savitaipaleella. Kokouksessa suoritettiin myös ensimmäiset ehdokasvalinnat vuoden 2023 eduskuntavaaleihin. Ehdokkaiksi
valittiin kansanedustaja Jani Mäkelä Lappeenrannasta ja kansanedustaja Sheikki Laakso Kouvolasta. Lisää ehdokkaita valitaan
kevään aikana.

5

PS

VAPAA SANA
toimitus@perussuomalaiset.fi

KUVAT LEHTIKUVA

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

Kehitysyhteistyörahojen mielekkyys – onko sitä?
YLEN tammikuussa 2022 julkaistussa tutkimuksessa paljastettiin maailman vähiten
korruptoituneet maat, Pohjoismaat. Sitten mainittiin kaikkein
korruptoituneimmat maat, jotka kartassa helottivat punaisina. Joukossa olivat mm. Afrikka
ja Etelä-Amerikka.
HS tutki helmikuussa 2022,
mihin Suomen maksamat kehitysrahat pääsääntöisesti menivät. Niiden joukossa olivat
myös tuon edellisen tutkimuksen kohdemaat. Monen kehitysmaan eliitti sai kehitysrahoista tukevan potin itselleen,
jonka he sitten sijoittivat veroparatiiseihin.
Eduskuntavaalien jälkeen
muodostetaan hallitus, joka tekee hallitusohjelman. Hyvä
niin. Miten se sopii suomalaisille, että neljän vuoden vaalikaudeksi valittu hallitus määrittelee, montako miljardia
maksetaan kehitysapurahoja
valtion ottamalla velalla ja kärrätään ne edellä kuvatulla tavalla ulkomaille?
Suomalaiset äänestäjät ovat
äänestäneet kansanedustajat
eduskuntaan ajamaan suomalaisten etua. Suomalaiset kärsi-

Natoon tai ei, entä sitten?
TAAS on aika katsoa kristallipalloon, koska ”asiantuntijat” eivät näe viikkoa, kahta pidemmälle, miten Ukrainassakin käy.
Mikä on sinun tai minun tietolähde? Onko se vain oma pääsi tai uskomuksesi – ja kuka sitä
rakentelee? Jatkosodassamme
rintama kulki erään mökkiläisen
kohdalla, ammuskeltiin molemmin puolin, mutta taloon jäänyt
pappa se vain kantoi elikoilleen
apetta aivan kuin sanoakseen,
että mitä te pojat siinä räiskitte.
Elämä jatkuu, kellä jatkuukaan, sotimisista huolimatta. Mutta kova on yritys päästä
päättäviin pöytiin – aivan kuin
mukillisen määrä yksilön tietoa,

ymmärrystä ja taitoa liitettynä
toisten mukillisiin riittäisi, kun
sitä rationalismia tarvitaan merellinen määrä. Rajaton määrä
ongelmia odottaa jatkossa ratkaisua ja ratkaisijaa.
On monia innoitettuja johtajia, joita demokratiassa tuemme
ja kunnioitamme. Viime kädessä luotan itse Häneen, joka loi
tämän planeetan. Aika älykäs,
voimallinen, idearikas! Menneisyys ja tulevaisuus on jonkun hallinnassa – osa siitä on
kirjattu ylöskin. Kuinkas sen luemme?
Tuomo Isokangas
Nokia

Nato-jäsenyys vaaliteemana

vät nahoissaan, kun nytkin polttoaineiden ja energian, sähkön
ja sähkönsiirron sekä ilmastohumppamaksujen korotuksilla
suomalaiset ajetaan ahdinkoon
ja ratkaisuksi tarjotaan, että pitäisi mennä sossuun. Kysy kansanedustajaltasi ja ehdokkaaltasi nyt, jatkuuko sama linja
tulevaisuudessakin kehitysapurahojen osalta.
Turve tulee palauttaa uusiutuvaksi, koska se on uusiutuva
maa-aines. Turve tulee asettaa
nollaveron piiriin. Turvekoneiden romutus on peruttava. Polt-

toaineiden, energian ja sähkönsiirron veroja on leikattava 50
% vuoden 2005 asiakashinnoiksi, jolloin diesel maksoi 1,01 €/l
ja 98E 1,14 €/l. Kaikkien suomalaisten on pistettävä kumipyörät seis, jotta edellä mainitut veroleikkaukset tehdään.
Kysy ääneen tätä asiaa itseltäsi, kaveriltasi, puolisoltasi tai
työkaveriltasi. Onko tässä mitään järkeä?

Hyödyttömiä järjestöjä molemmat. Vihervasemmiston olisi myös viimeistään nyt hyvä
huomata, minkälaisia ovat todelliset pakolaiset. Ei niitä partaisia nuoria pelkurimaisia elintasomatkaajia, joita tuotettiin
Suomeen anteliaan pakolaispolitiikan ja maailmaa syleilevän
”auttamishalun” vuoksi.
Eikö jo riitä kehitysavun maksaminen esimerkiksi Syyriaan,
jonka nuoret miehet ovat jo

palkkasotureina Putinin käskyläisinä pommittamassa Ukrainan asukkaita, siviilejä. Tai
Somalian ”pakolaiset”, joita
olemme elättäneet komeasti Suomessa loisina. Anteeksi,
mutta olen vain niin vihainen
ja turhautunut tuohon lännen saamattomuuteen. Putin ei
kunnioita kuin raakaa voimaa.

Helsingissä vain ajetaan vihreää
siirtymää sokean ideologisesti.
Kuukausia on vaadittu polttonesteiden ja sen myötä lannoitteiden hintojen alentamista,
mutta halua siihen ei ole. Eikä ilmeisesti kykyäkään, ainakaan
nykyisen hallituksen taholta.
Minkäänlaisia suunnitelmia saati toimia oman tulevaisuutemme turvaamiseksi ei ole esitetty.
Ilmeisesti oman kansan hyvinvointi tai edes ruokahuollon
turvaaminen eivät ole ministerien päällimmäisenä huolena.
Eihän toki, on tärkeämpää laatia hienoja visioita kymmenien
vuosien päähän maailman parantamiseksi ja sen hirmuisen

hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi. Kansalaisillahan ei ole
niin väliä, he voivat riutua nälässä ilmastotalkoiden ajan. Ministerit itse ilmeisesti elävät politiikan juovuttavalla huumalla
ja oman ideologian vihreydellä.
Työtä tekevälle kansalaiselle
pitäisi kuitenkin olla leipää suuhun ensi talvenakin ja ehkä särvintäkin hieman. Maanviljelijöiden taas kuuluu saada työstään
oikea palkka ja arvostus, sillä
maassa se vihreän ministerinkin
härkäpapu kasvaa.

LAPIN KANSAN pääkirjoituksessa 2.3. vaadittiin Suomen Nato-jäsenyyden nostamista seuraavien vaalien kärkiteemaksi
ja kaikkein tärkeimmäksi asiaksi, joka tulevan eduskunnan on
ratkaistava.
Niinpä niin. Jospa itsekin
muistelisin menneitä eli vuoden 2003 vaaleja, jolloin olin
perussuomalaisten ainoana ehdokkaana Lapissa ja mietin, miten erottua. Keksin, että jos
alkaisin ajamaan Suomea Natoon, niin ehkä minut huo-

mattaisiin. No Pekka Rytkönen
kirjoitti yhden jutun vaalitilaisuudessa yhdessä kokoomuksen kanssa, mutta muuten julkisuuskynnys ei tainnut ylittyä.
Nyt ei mielestäni Suomen Nato-jäsenyys ole ollut vuosikausiin enää mahdollista, eikä siitä pitäisi enää puhuakaan. Ehkä
sitten joskus. Tärkeintä olisi saada olla vain rauhassa eikä herättää äkäisen karhun huomiota.
Juha Antinkaapo
Koivu

Arttu Papinaho
Taivalkoski

Sodassa
KUULUMME niin mahtaviin järjestöihin kuin EU ja YK. Maksamme tuosta jäsenyydestä
aika kovaa hintaa. Mitäpä hyötyä niistä on? Ukraina tarvitsee
pikaisesti ase- ja muuta konkreettista apua. Mitä tekee YK?
Isopalkkaiset herrat käyvät painamassa ”tuomitaan”-nappia, ja
EU antaa rahaa, joka ei millään
lailla auta noita pommisuojissa
peloissaan kyyhöttäviä lapsia,
naisia ja vanhuksia.

Heljä Vetri
Hollolan Perussuomalaiset

Nälkämaan laulu
VUOSIA jatkunut upean vihreä,
ekologinen ja ilmastoystävällinen talouspolitiikka on ajanut
Karille ja samalla Suomen maatalouden kriisin. Polttoaineiden
ja lannoitteiden hinnat ovat
nousseet pilviin, kuljetuskustannukset ovat kohonneet eikä
maatalous kannata, töissä käyntikin vain juuri ja juuri.
Ei millään alalla voida toimia
niin, että sijoitetaan viisi euroa
tuotantoon ja saadaan kaksi.
Paitsi Suomen maataloudessa.
Tähän on maatalous nyt ajettu.
Ja pahimpaan aikaan. Ukraina,
Euroopan vilja-aitta, on poissa
tuotannosta, hinnat ovat sodan
takia nousemassa entisestään ja
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Arvo Latomaa (ps.)
Raahe
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Suomen suunta on Nato
– maamme turvaksi

KUVAT Ukrainan sodasta vetävät kenen tahansa kasvot vakaviksi. Euroopassa ei ole sodittu
vastaavasti sitten toisen maailmansodan, jolloin natsi-Saksa murskattiin. Ukrainan sodan siviiliuhrien osalta Venäjä
jatkaa Neuvostoliiton viitoittamalla terrorin tiellä eikä tee sodassa eroa siviilien tai sotilaiden välillä – kaikki ukrainalaiset
ovat tykistön, panssarivaunujen ja kiväärinlaukausten kohteita. Itänaapurimme syyllistyy
verisiin sotarikoksiin, joita kenenkään meistä ei pidä unohtaa – näin venäläiset kohtelisivat meitäkin. Jokainen syntiä
tehnyt ansaitsee tuomionsa
niin maan kuin taivasten valtakunnassa.
Sodan alussa Sauli Niinistö totesi naamiot riisutuiksi. Venäjästä ei ole koskaan tullut demokratiaa, eikä sillä ole siihen
mitään edellytyksiäkään. Venäjällä on ollut demokratia lyhyen aikaa 1990-luvulla, ja sen

jälkeen Putin on johdonmukaisesti palauttanut Venäjää
kohti asevarustelun ja puskurivyöhykkeiden maailmaa. Haluammeko tätä epävarmuutta
rajalle? Näin ei voi jatkua.
Suomen paikka on Natossa,
koska puolustusliiton perimmäinen tarkoitus on välttää sodan syttyminen. Sotatilanteessa
Nato taas auttaa Puolustusvoimiamme siinä pyhässä tehtävässä, josta se on jo aiemmin
selvinnyt – Suomen valtiollisen
itsenäisyyden puolustamisessa.
Pidetään Suomi sotilaallisesti
suojattuna, siis kyllä Natolle. Lopuksi toivon ukrainalaisille hyvää menestystä sodan kolmannelle kuukaudelle. He nimittäin
käyvät Suomen tapaan toista
talvisotaa – yksin.
Manolis Huuki, valtiotieteiden
kandidaatti, reservin luutnantti,
sotatieteitä ja kansainvälisiä
suhteita opiskellut
Kannuksen Perussuomalaiset

Onko sinulla koronarokotus?
KORONAVIRUSMUUNNOKSIA
on ilmaantunut nopealla tahdilla, viimeisimpänä omikron marraskuussa 2021. Koronaviruksen
muuntautumiskyky on haastanut rokotekehittäjät muuntautumisnopeudellaan, ja rokotekäytännöt muovautuvat
koronaviruksesta saatavan tiedon myötä. Tämän takia rokoteannosten lukumäärä on nousemassa kohti neljää ja annosväli
lyhentynyt.
Virusmuunnosten ilmaantu-

minen on vaikuttanut rokotteiden tehoon, mutta rokotusten on tästä huolimatta todettu
antavan suojaa etenkin vakavampia koronatautimuotoja vastaan. Yhteiskunnan toimivuuden ja terveydenhuollon
kestävyyden kannalta on tärkeää, että jokainen meistä tekee
voitavansa oman ja kanssaihmisten terveyden suojelemiseksi: ottaa rokotteet, käyttää
maskia ja huolehtii turvaetäisyydestä.

Outi Peltola,
lääketieteen tohtori, apulaisylilääkäri, aluevaltuutettu, kaupungin varavaltuutettu (ps.), Kuopio
Vuokko Hämäläinen,
terveystieteiden maisteri,
sairaanhoitaja, aluevaltuutettu,
kaupunginvaltuutettu (ps.),
Kuopio
Risto Pirinen,
filosofian maisteri, rehtori,
kaupunginvaltuutettu (ps.),
Kuopio

Viherhumppaa
Pelkoa ja uhkakuvia Finlandiassa
ELÄMME merkillistä pelon ja
uhkakuvien aikaa. Tulevaisuuden ennustaminen on yhä
vaikeampaa. Korona on jo
tarpeeksi kauan kurittanut talouttamme, ja nyt saimme riesaksi Ukrainan sodan, jolla on
vakavia vaikutuksia taloudelliseen tilanteeseemme. Kaiken kukkuraksi olemme vihreän hulluuden ikeessä ja liian
kunnianhimoiset ilmastotavoitteet syövät elintasoamme rotan
lailla. Kauhistuneena kuuntelin
Emma Karin tiedotustilaisuutta Suomen ilmastotavoitteista, joiden mukaan meidän pitää olla hiilineutraali jo 2035, eli
15 vuotta EU:n aikarajaa aikaisemmin.
Maatalouden tuotantokustannusten nousu ja lannoitepula
tuovat suuria haasteita suomalaisille maatiloille. Perussuomalaiset esittivät 19 kohtaa, joilla
maatalouden ahdinkoa helpotettaisiin. Hallitus tyrmäsi kaikki
aloitteet. Ministeri Antti Kurvisen kommentti ”pelkkiä ponsia,
hienoja tavoitteita, muttei keinoja” osoitti sen, ettei keskustakaan ole enää kiinnostunut
maatalouden ahdingosta.
Rahaa ollaan kyllä kaatamassa ongelman päälle, mutta ne
miljoonat, jotka jaetaan 45 000

maatilallisen kesken, ovat vain
pikku roposia, ja ahdingon perussyihin ei tartuta. Liian moni
maatalousyrittäjä harkitsee tilansa lopettamista, ja meillä saattaa olla elintarvikepula
syksyllä, jos hallituksen linja ei
muutu.
Jos tinkisimme edes hieman
ilmastotavoitteista ja odottaisimme fossiilisten polttoaineiden korvaavaa järkevää vaihtoehtoa, voisi vihreä siirtymä tulla
kivuttomammin. Mutta tähän ei
ole poliittista tahtoa, vaan vihreä politiikka sanelee hallituksen linjan.
Voisimme ottaa jopa mallia USA:sta, jossa amerikkalaisten enemmistö pitää energiaomavaraisuutta ensisijaisen
tärkeänä. He ovat jopa valmiita
unohtamaan ilmastonmuutoksen hetkeksi ja lisäämään kotimaisten fossiilisten polttoaineiden tuotantoa, jotta riippuvuus
tuontiöljystä vähenisi. Kauanko
suomalaiset vielä jaksavat tätä
vihreää hulluutta? Olisiko nyt
valtion aika ajatella kansalaisten hyvinvointia moraaliposeerauksen sijaan?
Pia Polviander
varavaltuutettu
Espoo

PA LV E L U KO R T T I
Haluan liittyä Perussuomalaiset-puolueeseen
25 euron jäsenmaksuun sisältyy
Perussuomalainen-lehden vuosikerta
Haluan tilata ainoastaan Perussuomalainen-lehden:
Vuositilaus 30 euroa

Viherhumppaa, myös kepu komppaa.
Ei hillotolpalta minnekään se pomppaa.
Viherhumppaa, vasen laita komppaa.
Samppanjasosialistit ottaa lisää skumppaa.
On hiilineutraalina huomenna jo koko Suomi.
Euroopan pöydissä muiden kengät puhtaiksi nuoli.
Viherhumppaa, lisää viherhumppaa.
Yhteistuumin koko orkesteri nyt pumppaa.
Turvetuotannon alasajo käynnissä jo on.
Bensan osto tehtävänäkin täysin mahdoton.
Humppaajilla naurattaa, valta päähän kihahtaa.
EU kun suosittaa, Suomi maksaa ja vielä nokittaa.
Koska oma kansahan se pelinkin kustantaa.
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Tulossa taas viherhumppaa, kiitetään vihreää
junttaa.
Viherhumppaa, myös kepu komppaa.
Ei hillotolpalta minnekään se pomppaa.
Viherhumppaa, vasen laita komppaa.
Samppanjasosialistit ottaa lisää skumppaa.
On hiilineutraalina huomenna jo koko Suomi.
Euroopan pöydissä muiden kengät puhtaiksi nuoli.
Viherhumppaa, lisää viherhumppaa.
Yhteistuumin koko orkesteri nyt pumppaa.
Ari Saukko, Tervola

Perussuomalaisen
nipputilaukset

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

tapahtumat@
perussuomalaiset.fi
Muista laittaa
ilmoitukseen tapahtuman nimi, paikka, osoite,
päivämäärä ja kellonaika.

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

YHTEYSTIEDOT

RASTITA JOS KYSESSÄ ON
OSOITTEENMUUTOS

SUKUNIMI
ETUNIMET
LÄHIOSOITE

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

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

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

IR ROTA TÄYT E T T Y LOMAKE. S UL JE JA L AI TA PO S TI I N , PO S TI M AKS U O N MA K SE T T U P U OL E STA SI .

PS O TA Y H T E Y T TÄ !
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

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)

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

Sanna Antikainen
Juho Eerola
Ritva Elomaa
Jussi Halla-aho
Petri Huru
Olli Immonen
Vilhelm Junnila
Kaisa Juuso
Arja Juvonen
Toimi Kankaanniemi
Ari Koponen

(09) 432 3120
(09) 432 3134
(09) 432 3121
(09) 432 3087
(09) 432 3138
(09) 432 3165
(09) 432 3042
(09) 432 3109
(09) 432 3017
(09) 432 3108
(09) 432 3129
(09) 432 3136
(09) 432 3105
(09) 432 3171
(09) 432 3185
(09) 432 3174
(09) 432 3178
(09) 432 3135
(09) 432 3141
(09) 432 3149
(09) 432 3180
(09) 432 3057
(09) 432 3177
(09) 432 4198
(09) 432 3156
(09) 432 3195
(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
Valiokunta-asiantuntija 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

EDUSKUNTARYHMÄ
PERUSSUOMALAINEN NUORISO RY

Jari Koskela
Jouni Kotiaho
Sheikki Laakso
Rami Lehto
Mikko Lundén
Leena Meri
Juha Mäenpää
Jani Mäkelä
Jukka Mäkynen
Veijo Niemi
Mika Niikko
Tom Packalén
Mauri Peltokangas
Sakari Puisto
Riikka Purra
Lulu Ranne
Mari Rantanen
Minna Reijonen
Jari Ronkainen
Sami Savio
Jenna Simula
Riikka Slunga-Poutsalo
Ville Tavio
Sebastian Tynkkynen
Veikko Vallin
Ville Vähämäki
Jussi Wihonen

(09) 432 3063
(09) 432 3013
(09) 432 3022
(09) 432 4058
(09) 432 4109
(09) 432 3049
(09) 432 3064
(09) 432 3075
(09) 432 3060
(09) 4324040
(09) 432 3117

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
Lainsäädäntöasiantuntija Annika Hoffrén
Puh: 050-302 8869 • annika.hoffren@eduskunta.fi
Lainsäädäntöasiantuntija Niko Ohvo
Puh: 050 446 7175 • niko.ohvo@eduskunta.fi
Kansainvälisten asiain asiantuntija Tuulia Tiihonen
Puh: 050 326 2227 • tuulia.tiihonen@eduskunta.fi
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