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Perussuomalaisten varapuheenjohtajat Sebastian Tynkkynen,
Leena Meri ja Ville Tavio toimivat
lippukulkueen vetäjinä.

“Olemme edelleen
muihin puolueisiin
verrattuna nuori puolue.”
Hämeen piirin puheenjohtaja Antti Salminen kannusti puolueväkeä

Yhteishengen luominen on keskeistä
Perussuomalaisten puolueneuvoston kokouksen Hämeenlinnassa aloitti Hämeen piirin puheenjohtaja Antti
Salminen, joka muistutti politiikan olevan yhteisten asioiden hoitamista. Perussuomalainen-lehti julkaisee Salmisen puheen kokonaisuudessaan.
KESKITY, rauhoitu, keskity, rauhoijäätelöpalan ja joskus saamme naatu. Tätä sanaparia ei ole kukaan kuul- purilta palautetta vähän rapsakaslut niin paljon kuin kohta 10-vuotias
ta käytöksestä. Ylipäätään reagoimme
poikani. Hän on yhtä vanha tai nuori
ympäröivään maailmaan ja muiden
tekemisiin nopeasti ja tunteella, joskuin on oma taipaleeni perussuomalaisissa.
kus osin pakotettuOlen kovin jäävi sana valmistautumatta.
Tämä ei ole välttämätnomaan, mutta pidän
“Perustä huono asia, päinvaspoikaani yhtenä älyksuomalaisen
toin.
käimmistä koskaan
luotettavin
Onhan tällainen tapa
tuntemistani lapsista. Hänelle ei ole ollut
toimia osa perussuoyhteistyömalaisten DNA:ta, ja
vastusta Rubikin kuutikumppani on
ovathan useat vaalit
osta, eikä enää pitkään
toinen perusaikaan iskästä shakkia
osoittaneet, että tämä
suomalainen.”
toimii. Mutta ovatpelatessa. Kun hän aikanaan oppii määritko vain vaalit ainoa
telemään tavoitteensa,
tai edes oikea mittasietämään epämukavuutta ja katsori politiikan onnistumisessa? Sitä sopii miettiä.
maan maltilla seuraavan ja sitä seuYhtä kaikki piiripomon asemassa
raavan mutkan taakse, niin edes taivas ei ole hänelle rajana. Mikäli ei opi, voin kertoa, että tämä tapa toimia on
niin tulevaisuus on enemmän horosäärimmäisen kuluttavaa. Siksi mietinkooppien varassa.
kin jatkuvasti niin täällä puolueessa
Noh, pojat on poikia, kyllä se oikuin kotonakin, kuinka paljon paremmin voisimme menestyä lisäämälvallus ja maltti sieltä aikanaan löylä tähän DNA-ketjuumme ripauksen
tyy. Iskä on joskus vähän kärsimätön
pitkäjänteisyyttä ja reilusti strategija, kuka tietää, kenties myös väärässä
odotuksineen.
aan perustuvaa toiminnanjohtamista
Nopeimmat teistä jo hoksaavat, mitä ja systemaattisia toimintatapoja. Noh,
sanon seuraavaksi.
kuten kotonakin, persut on persuja.
Olemme edelleen muihin puolueiEhkä olen vähän kärsimätön ja, kuka
tietää, myös väärässä. Aika näyttää.
siin verrattuna kovin nuori puolue.
Politiikka on yhteisten asioiden hoiUnohdamme välillä kotitehtävät, suutumme jos pikkusisko sai suuremman tamista. Perussuomalainen puolue

Antti Salminen
muistutti yhteistyön
tärkeydestä.

on politiikan tekemiseen yksi työkalu muiden joukossa. Puolue ei siis
ole fanitettava lätkäjoukkue eikä perhe, vaan työkalu, tärkeä työkalu. Työkalut on pidettävä kunnossa. Perussuomalaisen puolueen, jokaisen
piiriyhdistyksen ja kaikkien paikallisyhdistysten tärkein öljy ja jakohihna
on yhtenäisyytemme. Sitä on vaalittava tietoisesti.
Me täällä Hämeessä otamme tämän
tosissamme ja olemme lisänneet jo
vuosia sitten seuraavan kohdan toimintasuunnitelmaamme. Tässä siitä
suora lainaus:
“Yhteishengen luominen on keskeistä. Perussuomalaisen luotettavin
yhteistyökumppani on toinen perussuomalainen. Keskinäinen riitely heikentää luottamusta. Erilaisia ajatuksia pitää kyetä sietämään, keskustelu

luo lisäymmärrystä.
Jokainen lähtee kohtaamisista vahvempana ja paremmalla mielellä kuin
tilanteeseen tuli.”
Tämä ohje on voimassa koko Hämeessä, siis myös täällä Hämeenlinnassa, myös tässä kokouksessa. Pitäkää mielessä.
6-vuotias tyttäreni tsemppasi aamulla, että pidä niille hyvä puhuttelu.
Toivottavasti onnistuin.
Perussuomalaisten Hämeen piirin
puolesta minulla on ilo ja kunnia toivottaa teidät tervetulleiksi Hämeeseen. Oikein hyvää kokousviikonloppua kaikille!
ANTTI SALMINEN
puheenjohtaja
Perussuomalaisten Hämeen piiri

Järvenpään kaupunginvaltuutettu Jorma Piisinen
sanoo korkeiden elinkustannusten puhuttavan
kansaa.

Elinkustannuksia
on saatava alas.

Mari Valve Pornaisista näkee
tärkeimmiksi tämän hetken
eduskuntavaaliteemoiksi turvallisuuteen ja talouteen liittyvät kysymykset. Sosiaali- ja
terveyspuolen ammattilaisena ja tuoreena aluevaltuustopäättäjänä Valvetta huolettaa
kaikkein eniten se, että rahat
eivät riitä.
- Itse olen työni puolesta paljon tekemisissä syrjäytyneiden ja heikompiosaisten parissa, josta syystä nämä
teemat ovat tärkeitä minulle. Ja juuri se resurssien riittämättömyys meitä aluevaltuustojenkin päättäjiä eniten
huolettaa, Valve toteaa.

Kuntapäättäjiltä vinkkejä ensi kevään vaaleihin:

si suomalaisten hyvinvoinnin.
Itse sairaanhoitajana toimiva
Granlund tietää hyvin, miten
pahasti Suomen terveydenhuoltojärjestelmä ja hoidon
taso ovat viime vuosina rappeutuneet.
- Hoitoon ei enää pääse
silloin kun olisi tarve. Paljon
asioita hoidetaan nykyään
vain puhelimella, vaikka
kaikkia asioita ei puhelimessa
voi hoitaa. Ennaltaehkäisyyn
tulisi panostaa. Palkat, työolot ja verotus olisi saatava
Suomessa sellaisiksi, että
palkallaan pystyy tulemaan
toimeen. On paljon vakituisessa työsuhteessa olevia
ihmisiä, joiden palkka ei
enää tahdo riittää elämiseen,
kertoo Lahden kaupunginvaltuuston 1. varavaltuutettuna
istuva Granlund.

Turvallisuus, talous ja heikompiosaisista huolehtiminen edellä
Muuttunut turvallisuuspoliittinen tilanne ja Suomen liittyminen Natoon
herättivät keskustelua perussuomalaisten puolueneuvoston kokouksessa 2022 Hämeenlinnassa. Suomessa riittää muitakin huolenaiheita. Perussuomalainen-lehti kysyi kokoukseen osallistuneilta kuntapäättäjiltä, millä
teemoilla puolueen kannattaa lähteä kevään 2023 eduskuntavaaleihin.
TAKAVUOSIEN ”Remontti-Reiskana” tunnetuksi tullut
Järvenpään kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Jorma Piisinen uskoo Nato-kysymyksen näyttelevän
tärkeää osaa vielä ensi kevään kuntavaaleissakin, vaikka päätös jäsenyyden hakemisesta onkin siinä vaiheessa
jo tehty.
- Myös inflaatio, yleinen elinkustannusten nousu ja se,
mistä ihmiset saavat ylipäätään rahaa elämiseen, tulevat varmasti olemaan sellaisia
teemoja, joista eduskuntavaalien alla puhutaan. Samoin
kuin siitä, mistä saadaan työvoimaa tietyille aloille. Terveys- ja hyvinvointipalveluihin
on varmasti pakko ottaa mukaan yksityistä ja myös kolmatta sektoria, se ei muuten tule onnistumaan, arvelee
Keski-Uudenmaan aluehallituksessakin vaikuttava Piisinen.

den ja maatalouden teemoja vahvasti esillä. Epävarmassa maailmantilanteessa
seuraavan hallituksen on pidettävä huolta Suomen maataloudesta ja ruokahuoltovarmuudesta.
- Nyt polttoaineiden hinnat
ovat pilvissä ja lannoitteidenkin hinnat lähteneet niin älyttömään nousuun, että meillä on täällä kohta nälänhätä,
jos tähän asiaan ei kiinnitetä huomiota. Ukrainahan on
ollut yksi Suomen suurimpia
lannoitteiden tuojia, muistuttaa Oulun kaupungin varavaltuutettuna toimiva Koskela.

lähdin mukaan politiikkaan,
on yleinen rehellisyyden puute nykypolitiikassa. Perussuomalaisten edustama suoraselkäisyys ja rehellisyys on
sellainen katoava luonnonvara, jota kaivataan. Muiden
puolueiden poliittisen teatterin esittämiseen kuuluu,
että mielipide saattaa vaihtua laidasta laitaan tilanteen
mukaan, mutta perussuomalaiset ovat aina Suomen ja
suomalaisten puolella, pohtii
Iisalmen kaupunginhallituksessa vaikuttava Aki.
- Itse hoitajana lähtisin ajamaan hoitajien asemaa ja parantamaan heidän palkkaustaan. Myös omaishoitajien
tulisi ehdottomasti saada
enemmän arvostusta osakseen. Omaishoitajien tuki
tulisi ehdottomasti laittaa
verottomaksi, ja kehitysvammaisten kohteluun olisi saatava parannusta myös, sanoo
Iisalmen varavaltuutettuna
ja Ylä-Savon jätehuoltolautakunnan jäsenenä toimiva
Marja.

Riku Nevanpää

Osatyökykyiset
eivät työllisty
Riku Nevanpää Harjavallasta oli hieman pettynyt siihen, että sosiaalipolitiikka
ei ollut esillä puolueneuvoston kokouksessa Hämeenlinnassa. Eduskuntavaaleihin
Nevanpää toivoo puolueen
lähtevän turvallisuus, maahanmuuttoasiat ja talous
edellä.
- Sosiaalipolitiikka myös.
Työttömiä aina parjataan,
mutta vaikka elämäntapatyöttömiäkin on, on Suomessa myös paljon sellaisia
osatyökykyisiä, jotka käytännössä eivät voi koskaan
työllistyä, mutta joita silti
roikotetaan työttöminä työnhakijoina. Turvallisuudesta
tulee mieleen lähinnä sisäinen turvallisuus erityisesti maahanmuuttoon liittyen.
Pahalta näyttää, että Suomessa ollaan sisäisen turvallisuuden osalta menossa alaspäin
kohti Ruotsin mallia, Nevanpää pohtii ja antaa perussuomalaisten eduskuntaryhmälle
erityiskiitoksen aktiivisuudesta kentällä.

Kirkkonummen kunnanvaltuutettu, kunnanhallituksen
1. varapuheenjohtaja ja Uudenmaan piirin piirisihteeri
Piia Aallonharja pitää energiapolitiikkaa hyvin tärkeänä
teemana nyt, kun sähkön ja
bensan hinnat nousevat huimaa vauhtia. Energian hinta
on saatava sellaiselle tasolle,
että ihmisillä on siihen varaa.
- Tärkeä teema on myös turvallisuuspolitiikka, sekä ulkoinen että sisäinen turvallisuus. Jengitappelut ja muut
vastaavat on saatava loppumaan, ja ulkoisesta turvallisuudesta huolehtiminen on
tässä muuttuneessa turvallisuustilanteessa äärimmäisen tärkeää. Kolmanneksi
teemaksi nostaisin sosiaalipolitiikan, eli pidetään huolta niistä ihmisistä, jotka eivät
itse pysty pitämään huolta itsestään, Aallonharja sanoo.

Saija Granlund

Juhana Kelloniemi

Terveydenhuolto
ja hoidon taso
rappeutuneet

Energian hintaa
saatava alas

Piia Aallonharja

Jengitappelut eivät
kuulu Suomeen

Aki ja Marja Hirvonen

Omaishoitajien
asemaa parannettava
Janne Koskela

Polttoaineiden
hinnat kuriin
OULUN Perussuomalaisten
puheenjohtaja Janne Koskela toivoo perussuomalaisten pitävän ensi vuoden
eduskuntavaaleissa talou-
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Pariskunta Aki ja Marja Hirvonen Iisalmelta pitävät kumpikin nykyisessä
maailmanpoliittisessa tilanteessa turvallisuutta erityisen
tärkeänä eduskuntavaaliteemana. Uusperheen vanhempina myös perheiden asiat
ovat Hirvosille tärkeitä.
- Syy, miksi ylipäätään itse

Mari Valve

Resurssien
riittämättömyys
huolettaa
Keski-Uudenmaan aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja
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Aluevaltuutettu Saija Granlund Lahdesta nostaisi eduskuntavaalien ykkösteemak-

Lapin piirin puheenjohtaja Juhana Kelloniemi Kemijärveltä nostaisi kaikkein
tärkeimmäksi eduskuntavaa-

liteemaksi energian hinnan.
Kun aluevaaleissa ei energian
hinnasta saanut puhua, uskoo
Kelloniemi, että eduskuntavaaleissa siitä on jo puhuttava, kun aluevaalienkin jälkeen on aika paljon uutta
tapahtunut.
- Hallituksella on myös
tuossa koulutusuudistuksessa
ja ikärajan nostossa päässyt
täysin unohtumaan se, että
kun täällä Lapissa ja maaseudulla muutenkin on aika vähän opintolinjoja, ei kaikille nuorille välttämättä löydy
läheltä itseä kiinnostavia linjoja. Meillä on täällä Lapissa sellainen ongelma, että
toisella asteella opiskelevat
nuoret eivät voi jäädä asuntolaan asumaan, vaan heidän on omalla kustannuksellaan matkustettava joskus
satoja kilometrejä asuakseen
vanhempiensa luona, kertoo
Kemijärven kaupunginvaltuustossa, Lapin liiton hallituksessa, koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksessa ja
aluevaltuutettuna vaikuttava
Kelloniemi.

Perussuomalaisten Kainuun piiri
äänestää eduskuntavaaliehdokkaista
PERUSSUOMALAISTEN Kainuun piiri ry järjestää jäsenäänestyksen 1.-17.6.2022
eduskuntavaalien 2023 kansanedustajaehdokkaista. Ehdokaspaikkoja on Kainuussa kaksi, ja
jäsenäänestyksessä on mukana neljä henkilöä, joista äänestää voi enintään kahta. Jäsenäänestyksessä mukana ovat Eila
Aavakare, Kajaani, Tea Heikkinen, Kajaani, Sami Pihlajamaa,
Suomussalmi ja Mikko Polvinen,
Kuhmo.
Äänioikeutettuja ovat Kai-

nuussa asuvat puolueen jäsenet, joilla on puolueen jäsenmaksut maksettu sääntöjen
määräämällä tavalla 30.3.2022
mennessä. Äänestystapa on
postiäänestys, ja äänioikeutettuja ohjeistetaan tarkemmin äänestystavasta äänestyskirjeessä. Äänestyskirje toimitetaan
jäsenrekisterissä olevaan postiosoitteeseen. Jäsenäänestyksen
tuloksen vahvistaa piirihallitus.
Perussuomalaisten
Kainuun piiri, piirihallitus

edustajat kertoivat ajankohtaisista aiheista, ja lisäksi jäsenillä oli mahdollisuus tutustua paremmin yhdistyksen toimintaan
sekä toisiin jäseniin.

Perussuomalaisten Hämeen piiri
puoluejohdon tukena

Ensimmäisen kauden valtuutettu, Hausjärven kunnanhallituksessa istuva Sanna
Jämsen pitää tämän hetken
politiikassa tärkeänä talouspolitiikkaa ja EU:n liittovaltiokehityksen vastustamista,
ja maahanmuuttopolitiikan
osalta tarvittaisiin oikeastaan
maahanmuuttoreformi. Ammatiltaan lääkärinä toimivaa Jämseniä harmittaa myös
Suomen järjettömän korkea
verotus, varsinkin kun verovaroja ei edes käytetä suomalaisten auttamiseen.
- Tälle asialle pitäisi ehdottomasti tehdä jotakin. Suomi
ei myöskään houkuttele niitä huippuosaajia tänne korkealla verotuksellaan, vaan
päinvastoin lähtevät entisetkin pois. Itsekin olen joutunut vähentämään työntekoa verotuksellisista syistä,
kun se ei kannata. Kyllä minä
toki veroja voin maksaa, jos
ne rahat menisivät edes suomalaisten auttamiseen eikä
ideologiseen hömppään ja ilmastohumppaan, Jämsen
puuskahtaa.
■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
KUVAT MATTI MATIKAINEN

ARTO LUUKKANEN
PERUSSUOMALAISTEN
PUOLUESIHTEERI

Mitä puoluetoimistossa
tehdään?
KIITOS vielä jokaiselle erinomaisesta puolueneuvoston kokouksesta! Hämeenlinnassa oli käsinkosketeltavan
vahva yhteenkuuluvuuden henki. Tunnetta riitti. Kumarrus hyvistä keskusteluista ja painavista muistutuksen sanoista.

Ilmaisu on kuitenkin epätarkka eikä anna oikeaa kuvaa
toiminnasta.

TAMPEREEN Perussuomalaiset kokoontui toimistolleen lauantaina 26.3. yhteisen jäsenpäivän merkeissä. Tilaisuudessa
valtuustoryhmästä saapuneet

Verovarat
suomalaisten
auttamiseen

KOLUMNI

Yksi kysymys hämmensi: ”Mitä siellä puoluetoimistossa
oikein tehdään?” Minä yleensä vastasin: ”Tehdään hulluna töitä.”

Tampereen Perussuomalaisten
jäsenpäivä

Sanna Jämsen

■

PERUSSUOMALAISTEN Hämeen piiri kokoontui viikonloppuna kevätkokoukseen Jokioisten Tietotalolle. Tilaisuuden
avasi Jokioisten kunnanjohtaja
Jukka Matilainen kertoen Jokioisista ja sen historiasta. Oman
tervehdyksensä lausui myös
paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Tea Jaakkola.
Kokous oli hyvin keskustelu-

rikas, ja sen kestäessä todettiin
monesta suusta, että Perussuomalaisten Hämeen piiri seisoo
perussuomalaisten eduskuntaryhmän ja puoluejohdon tukena ja takana meneillään olevassa vaikeassa päätöksenteossa
Suomen puolustusratkaisussa.
Perussuomalaisten Hämeen piiri

Pirkanmaan Perussuomalaiset ry
nimesi ensimmäiset
eduskuntavaaliehdokkaansa
PIRKANMAAN Perussuomalaiset ry nimesi ensimmäiset 12
eduskuntavaaliehdokasta kevään 2023 eduskuntavaaleihin. Listan ehdokkaat ovat yhdeksältä eri paikkakunnalta, ja
heidän keski-ikänsä on noin 43
vuotta.
Listalla on kolme naista ja yhdeksän miestä. Heistä kaikki ovat oman kuntansa valtuutettuja. Lisäksi listalla on kolme
kansanedustajaa ja viisi aluevaltuutettua:
Ahtiainen Veli-Matti (Pirkkala),
Asunta Maria (Nokia), Bergbom
Miko (Sastamala), Kaleva Lassi (Tampere), Kymäläinen Sami
(Orivesi) Niemi Veijo (Lempäälä),
Puisto Sakari (Tampere), Raevaara Aarne (Tampere), Saarelainen
Auri (Valkeakoski), Savio Sami
(Ylöjärvi), Vigelius Joakim (Tampere) ja Wesin Lisa (Urjala).

- Ehdokkaamme tulevat nostamaan vahvasti esille suomalaisia huolettavat teemat;
suomalaisten turvallisuus ja hyvinvointi, elämisen kustannukset, holtiton rahan jakaminen
ulkomaille, toksinen maahanmuutto ja täysin käsistä karanneet ilmastotoimet.
Ehdokasryhmämme on historiallisen kova, avaa piirin puheenjohtaja Sami Kymäläinen
tulevien vaalien ehdokasasettelua innosta puhkuen.
Pirkanmaan Perussuomalaiset
tulee asettamaan seuraavat ehdokkaat vielä ennen juhannusta. Ehdokaslista tulee olemaan
monipuolinen ja suomalaisia
puhutteleva.
Pirkanmaan
Perussuomalaiset ry

Mitä tarkoittaa ilmaisu
”tehdään hulluna töitä”?
Pitkä selitys kysyjille olisi voinut olla seuraava: ”Katsohan, hyvä sisko/veli, ympärillesi. Kaikki, jonka näet, on
puoluetoimistomme työtä. Puolueneuvostossa he palvelevat sinua kulissien takana. Jokaisessa pisteessä joku
henkilöistämme tekee ympäripyöreitä päiviä. TyömiesMatti on organisoinut kokonaisuuden rautaisella rutiinilla niin, että kaikki sujuu mukavan huomaamattoman jouhevasti. Ruokahuolto toimii, palvelut pelaavat, ensiapu
on valmiudessa, turva toimii. Samaten mikrofonit, kamerat, mikseri, äänentoisto ja systeemit pelaavat viimeisen
päälle.”
Kenties vastaus ei tarpeeksi olisi selittänyt, että ”hyvä
sisko/veli, puoluetoimistomme on muihin puolueisiin
verrattuna äärimmäisen pieni ja tehokas. Se kykenee vastaamaan meitä isompien ja rikkaampien haasteisiin. Se,
mikä hävitään työntekijöiden määrässä, korvataan palavalla sydämellä, joka sykkii kansanliikkeellemme.”

Katkeamatonta toimintaa
puolueen eteen
Sitä, joka epäilee, että ainoastaan kaiket päivät laiskottelemme, olisin voinut pyytää päiväksi toimistoomme lyhyellä viittauksella: ”…jos näkisit kaiken sen hyörinän,
niin ihmettelisit. Jokainen tekee korkeapaineella töitänsä
ja valmistautuu vuoden 2023 vaaleihin. Poliittinen osasto, mediaväki, koordinaattorit, aluesihteerit, lehtemme
toimittajat, kaikki täydessä touhussa. Toimistossamme
työ kiehuu. Ainoa matka, jonka päivän mittaan teemme,
käy kahvinkeittimelle tahi ”Punaisen Nortin” koppiin.”
Tarkkailin Hämeenlinnassa ensimmäistä kertaa vastuullisena toimintaamme ”sillä silmällä”. Se oli tehokasta ja taitavaa. Ei turhaa hosumista eikä rönsyilyä. Olen
hyvin ylpeä, että voin johtaa tällaista joukkoa eduskuntavaaleihin. Kiitän nyt tässä yhteydessä puoluetoimiston
väkeä kovasta ja herkeämättömästä työstä kansanliikkeemme eteen.
Toimintamme on tiukasti työorientoitunut. Teemme tosimielessä ohjelmia niiden antamienne osviittojen perusteella. Kokouksiakin toki pidetään sekä eduskuntaryhmän että ryhmämme kanslian kanssa. Tässä ”koneessa”
ei ole turhia härpäkkeitä tai seisoskelijoita.

Teemme töitä kansanliikettämme
- teitä - varten
Puoluetoimisto tekee töitä teille. Aivan kuten siivoojan
työ, se on usein näkymätöntä.
Lähdetään yhdessä kohti kesää! Hyviä valintoja eduskuntavaaleja silmällä pitäen!
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Perussuomalaiset: Valtuutettujen
aloiteoikeuden rajaaminen heikentää
demokratiaa Helsingissä

Neljä helsinkiläistä vammaisaktivistia luovutti perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindénille ”Voimavararajaus pois uudesta vammaispalvelulaista” -kansalaisadressin tiistaina 26.4. Kuvassa ministeri Lindénin seurassa vammaisaktivistit Elina Nykyri, Reetta Angelvo-Riipinen, Veikko Päätalo ja Petri Virolainen.
Kuvan tekijänoikeudet: Reetta Angelvo-Riipinen

Henkilökohtainen apu kuuluu kaikille:

Vammaisaktiivit vaativat vammaisia
syrjivän voimavararajauksen
poistamista vammaispalvelulaista
Helsinkiläinen vammaisaktiivien joukko luovutti
tiistaina 26.4. perhe- ja peruspalveluministeri Aki
Lindénille lähes 7 000 henkilön allekirjoittaman
adressin, jossa vaaditaan tiettyjä vamma- ja ikäryhmiä syrjivän henkilökohtaisen avun voimavararajauksen poistamista vammaispalvelulaista.
PERUSSUOMALAINEN
vammaisaktivisti ja Helsingin vanhusneuvoston jäsen
Reetta Angelvo-Riipinen
kertoo lain syrjivän erityisesti puhevammaisia, kehitysvammaisia, vammaisia lapsia
ja nuoria sekä autismin kirjon henkilöitä. Voimavararajauksen mukaan henkilökohtaiseen apuun on oikeutettu
vain, jos kykenee itse ilmaisemaan, millaista ja miten toteutettua apua tarvitsee.
- Osa apua tarvitsevista ihmisistä ei ole tämän vuoksi
voinut saada henkilökohtaista apua, vaan heidät on pakotettu ryhmämuotoiseen asumiseen, joka ei sovi kaikille.
Esimerkiksi autistinen veljeni alkoi laitosmaisessa ympäristössä voimaan tosi huonosti ja hänen terveytensä
romahti, ennen kuin otimme
hänet asumaan kotiin minun
ja puolisoni kanssa. Henkilökohtaisen avustajan saamiseksi jouduimme käymään

neljän vuoden oikeusprosessin, jonka veljeni lopulta voitti, Angelvo-Riipinen kertoo.

Rajaus on YK:n
ihmisoikeussopimuksen
vastainen
Myös monet kehitysvammaalan ja autismikirjon alan järjestöt ovat vaatineet voimavararajauksen poistamista ja
kaikille vammaisille yhdenvertaista oikeutta henkilökohtaiseen apuun. YK:n vammaisoikeuskomiteakin on
todennut Suomea koskevassa
historiallisessa päätöksessä,
että voimavararajaus on YK:n
vammaisten henkilöiden ihmisoikeussopimuksen vastainen ja syrjii etenkin kehitysvammaisia.
Voimavararajauksen vaikeatulkintaisuuden takia henkilökohtaista apua koskevat
oikeustaistelut saattavat kestää joskus vuosiakin. Monet
kunnat ovat evänneet voima-

vararajauksenkin täyttäviltä
puhe- ja/tai kirjoituskyvyttömiltä vammaisilta oikeuden
henkilökohtaiseen apuun.

Massamaahanmuutto
on uhka hyvinvointivaltiolle
Helsinkiläinen Reetta Angelvo-Riipinen on 47-vuotias
perussuomalainen lähihoitaja ja vanhusneuvoston jäsen,
joka toimii myös autistisen
veljensä omaishoitajana. Perussuomalaisiin hän liittyi aikoinaan huomattuaan, etteivät vammaisten asiat ole
hyvällä tolalla Suomessa ja
Helsingissä.
- Tuntui siltä, että asialle pitää ruveta tekemään jotain. Hoitajana tiedän, että
palvelujärjestelmässämme olisi paljon parantamisen
varaa. Laajamittainen massamaahanmuutto on uhka hyvinvointivaltiolle, koska se
heikentää sosiaali- ja terveyspalvelujamme, kun rahaa menee koko ajan enenevässä
määrin sellaisiin asioihin, joihin sitä ei pitäisi mennä, toteaa Angelvo-Riipinen.
■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ

Helsingin PerusNaiset huolissaan:
Eläkeläisnaiset leipäjonossa enemmistönä
KATUKUVISTA ilmenee, että
erityisesti pienillä eläkkeillä yksin elävät naiset ovat leipäjonojen vakioasiakkaita. Naisten
pienillä eläkkeillä on yhä vaikeampaa tulla toimeen, vaikka
he ovat maksaneet veroja Suomeen koko työikänsä. Leipäjonoista on uutisoitu jo vuosia, ja
niiden kasvamiseen on esitetty sekä huonoja syitä, kuten koronakriisi, että todellisia syitä,
kuten perustoimeentulon riittämättömyys, liian pienet sosiaalituet, elintarvikkeiden kallis-
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tuminen ja Ukrainan sota, jotka
lisäävät elämisen hintaa koko
ajan.
Elintarvikkeiden arvonlisäveron laskeminen, kuten Virossa
on tehty, sekä energiaverojen
laskeminen ovat toimia, joilla
elämisen kustannuksia helpotetaan nopeasti. Näitä hallitus
ei halua tehdä. Ruuan arvonlisäveroa laskemalla voisimme
myös tukea suomalaisia ruuantuottajia ja syödä enemmän
Suomessa tuotettua ruokaa.
Helsingin PerusNaisten mie-

lestä on häpeällistä, että ihmisiä
ajetaan ruokajonoon verotusta
kiristämällä ja poistamalla erilaisia pieniä tukia, joilla ei kokonaissäästöjen kannalta ole minkäänlaista merkitystä.
Enää ei voida puhua hyvinvointivaltiosta, kun ihmiset on
ajettu köyhyysloukkuun ja leipäjonot kasvavat kortteli korttelilta.
PerusNaiset Helsinki ry
Nina Strandén (pj.)
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PERUSSUOMALAISTEN Helsingin valtuustoryhmä on huolissaan kaupunginhallituksen esityksestä, jossa valtuutettujen
aloiteoikeutta tullaan tosiasiallisesti rajoittamaan aikaisempaa
tiukemmilla vaatimuksilla.
- Tähän asti vähintään 15 allekirjoittajaa keränneisiin aloitteisiin toimitetaan vastaus,
joka käsitellään valtuustossa. Nyt rajaa ollaan nostamassa 25 allekirjoittajaan. Tämä
heikentää valtuuston pienempien ryhmien valtuutettujen
mahdollisuuksia saada tärkeinä pitämiään asioita valtuuston
käsittelyyn. Tämä on merkittävä aloiteoikeuden rajaus, joka
heikentää demokratian toteutumista kaupungissamme, perussuomalaisten kaupunginvaltuutettu ja valtuustoryhmän
varapuheenjohtaja Nuutti Hyttinen kuvailee tilannetta.
Valtuutetut ovat saaneet mandaattinsa äänestäjiltään, ja heidän äänensä tulee kuulua myös
jatkossa aloitteiden muodossa.
Tästä syystä perussuomalaisten
valtuutettu ja kaupunginhallitusedustaja Jussi Halla-aho esitti asian palauttamista valmisteluun siten, että valtuutetulla
on mahdollisuus joko esitellä aloitteensa valtuustossa sen
jättämisen yhteydessä tai kom-

mentoida siihen lautakunnassa
annettua vastausta riippumatta aloitteen sisällöstä, merkittävyydestä tai allekirjoittajien
määrästä ilman, että asiasta tässä yhteydessä käytäisiin yleistä
keskustelua. Esitys äänestettiin
kumoon äänin 76–8.
- On surullista, että suuret valtuustoryhmät haluavat hiljentää valtuustossa pienempien
valtuustoryhmien valtuutetut.
Aloitteita yksittäisistä puistonpenkeistä voi jatkossakin tuoda
valtuuston käsittelyyn, kunhan
siihen kerää 25 allekirjoittajaa,
eli ongelmaa, jolla hallintosäännön muutostarvetta perusteltiin, ei nyt ratkaistu lainkaan.
Aloitejärjestelmään liittyy monia ongelmia, joista keskeisimpänä on se, että valtuustoaloitteilla voidaan aiheuttaa
kaupungille merkittäviäkin menoja talousarviokäsittelyn ohi.
Tällaiset aloitteet, joilla on taloudellisia vaikutuksia, pitäisi tehdä talousarvioaloitteina ja
käsitellä talousarvioprosessin
yhteydessä. Tähänkään ongelmaan esitetty hallintosäännön
muutos ei kuitenkaan tuo minkäänlaista korjausta, Hyttinen
kiteyttää.
Perussuomalaisten Helsingin
valtuustoryhmä

Kevättä rinnassa Raisiossa
RAISION Perussuomalaiset kokoontuivat kevätkokoukseensa keväisissä merkeissä, sillä
21.4. pidetyn kokouksen alkaessa lämpömittarit näyttivät lukemaa +17 varjossa. Onneksi
ei tarvinnut olla varjossa, vaan
saimme käyttöömme Raision
kaupunginhallituksen kokoushuoneen kaupungintalolla.
Varapuheenjohtaja Heikki
Suominen avasi kokouksen ja
johti puhetta aina tilinpäätöstä ja tasetta koskeviin kohtiin
asti, jonka jälkeen nuijan varteen tarttui jäsen Seppo Koponen. Paikalla oli yhteensä 13 jäsentä, joista ainoastaan kaksi
oli hallituksen ja varajäsenten
ulkopuolelta. Onneksi oli, niin
saatiin vastuuvapaudet nuijittua pöytäkirjaan.
Kokous soljui asialistan mukaan, ja hyvässä hengessä tehtiin päätöksiä kevätkokoukselle
ominaisista asioista. Sihteeri Evert Grönblom kirjasi näppäimistö sauhuten asiat pöytäkirjan raakileeseen.
Kautta aikojen Raision kuntavaaleissa perussuomalaisten ääniharavana ollut, vuodesta 2011
lähtien toiminnassa mukana ollut Mika Koivisto palkittiin Per-

su Ikoni -palkinnolla. Koivisto
on toiminut Raision Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtajana yhtäjaksoisesti
vuodesta 2013 ja on näin ollen
palkintonsa ansainnut. Koivisto on urallaan ehtinyt olla myös
eduskuntavaaliehdokkaana ja
toivottavasti jaksaa jatkaa vielä
vuosia ja viedä perussuomalaista agendaa eteen- ja ylöspäin
Raisiossa.
Asialistan kohta ”muut asiat” kirvoitti kielenkannat, ja jäsenistöltä lohkesi hyviä ideoita ja myös huolenaiheita. Eniten
puheenvuoropyyntöjä aiheutti Raision keskustassa esiintyvä
nuorison häiriökäyttäytyminen,
joka päivä päivältä tuntuu vain
raaistuvan.
Noin kaksi tuntia ja vartti kokouksen alkamisesta lämpömittarit näyttivät vielä 15 astetta
plussaa, ja lämpöiseen kevätiltaan poistui kolmetoistapäinen, tulevaisuuteen valoisasti
suhtautuva perussuomalaisten parvi.
Heikki Suominen
1. varapj., Raision
Perussuomalaiset

PERUSSUOMALAINEN
Perussuomalainen 6-7/2022 ilmestyy
27.6.2022

Aineistot ja lehtitilaukset viimeistään 16.6.2022

Säästöt kohdistuvat vanhusten palveluihin

Laittomasti maassa
olevien kustannukset
moninkertaistuvat
Turussa
Turun sosiaali- ja terveyslautakunta sai tänä keväänä kaupungin viranomaisilta selvityksen maassa laittomasti asuvien hätä- ja kriisimajoituksen sekä kiireettömän terveydenhuollon aiheuttamista kustannuksista.
SELVITYS tehtiin perusViime vuonna terveysasesuomalaisten Turun kaumilla on kirjattu yhteensä 10
punginvaltuutetun sekä sopaperittomien käyntiä, joiden
siaali- ja terveyslautakunnan
kustannukset ovat alle tujäsenen Pirjo Lammen aloit- hat euroa. Kustannusten nousu kohdistuukin majoituskuteesta.
luihin.
- Paperittomien kustannukTurun kaupunki on päätset moninkertaistuvat. Tämä
on surullinen tilanne suomatänyt, että se järjestää laittolaisten kannalta. Nyt Turussa
masti maassa olevien hätä- ja
joudutaan supistamaan vankriisimajoituksen Pelastushusten palveluja kesäksi, kos- armeijan Säätiön kanssa ostopalveluna tämän vuoden
ka hoitajille ei ole varaa makhuhtikuusta kevääseen 2024
saa kilpailukykyistä palkkaa.
Sen sijaan näihin paperittoasti. Hinta on kahdelta vuomien palveluihin löytyy radelta yhteensä 348 000 euhaa, vaikka ei olisi palvelun
roa.
käyttäjiä, Lampi arvostelee.
Tänä vuonna paperittomien majoituksesta aiheutuvat
Paperittomien hätämajoikustannukset ovat 174 000
tusta on järjestetty Turussa
vuodesta 2018 alkaen. Se aleuroa, kun viime vuonna ne
olivat noin 54 000 euroa.
koi ensin SPR:n kanssa VaTurun kaupungin perhe- ja
rissuon kerrostaloasunnossa.
sosiaalipalveluiden palveluLoppuvuodesta 2020 lähtialuejohtaja Sirpa Kuronen
en tämän vuoden kevääseen
asti majoituksen järjesti Luo- kertoo, miksi paperittomien
na Oy, mutta se luopui palvekustannukset nousevat.
lun järjestämisestä.
- Hinnan nousu johtuu siitä,
Kaupunki kilpailutti hätäettä edellinen palvelutuottaja
majoituspalvelun viime sykLuona Oy veloitti vain käytön
synä, mutta yhtään tarjousmukaan, joka oli kaupungilta ei tullut. Lopulta palvelun
le edullinen sopimus. Se ei oluudeksi järjestäjäksi ilmoitlut kuitenkaan yhtiölle hyvä
tautui Suomen Pelastusarsopimus, kun kiinteät kustanmeijan Säätiö Oy.
nukset juoksevat koko ajan.
Tämän takia yhtiö ei myöskään jatkanut sopimusta, KuOstopalvelu
ronen selvittää.
Pelastusarmeijalta
Lautakunnan saaman selvityksen mukaan laittomasti
maassa asuvien terveyspalvelujen käyttö on ollut Turussa
varsin vähäistä.

Laskutus juoksee
koko ajan
Sopimuksen mukaan kaupunki maksaa Pelastus-

Pirjo Lampi on ollut sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen vuodesta 2012 lähtien. Nyt eläkkeellä oleva
Lampi teki pitkän työuran Turun yliopistollisessa keskussairaalassa erikoislaboratoriohoitajana.

armeijan Säätiölle majoituspalvelusta kiinteän
kuukausihinnan, vaikka majoittujia ei olisi yhtään.
- Suuri hinnan ero tuntuu
hämmästyttävältä. Sopimus
on myös erikoinen, sillä laskutus juoksee nuppimäärän
mukaan koko ajan, oli sitten
majoittujia tai ei. Miksi mennään palvelun tarjoamiseen,
jos sille ei ole käyttöä? Lampi kysyy.
Lampi perustelee ihmettelyään aikaisemmilla käyttäjämäärillä. Hänen saamiensa tietojen mukaan vuonna
2019 hätämajoituksen korkein lukumäärä oli Turussa
16 henkilöä, 2020 yhdeksän
henkilöä ja 2021 toukokuun
loppuun mennessä kaksi henkilöä.
Kurosen mukaan kyse on lakisääteisestä palvelusta.
- Tämä palvelu perustuu sosiaalihuoltolakiin, jonka mukaan kunnan tulee järjestää
tilapäistä asumista myös paperittomille henkilöille, Kuronen kertoo.
Hänen mukaansa paperittomien palvelujen kustannuksiin on varauduttu ta-

lousarviossa, joten sillä ei ole
vaikutusta muihin palveluihin.

Majoittujat pääosin
miehiä
Yöpymistilat ovat retkeilymajatyyppiset, eli siellä on
kahden tai neljän hengen
huoneita, yhteiskeittiö ja peseytymistilat.
- Yöpymistilat on mitoitettu
15 hengelle. Alkuvuoden aikana käyttäjiä on ollut keskimäärin noin kahdeksan. Majoittujat ovat paperittomia
henkilöitä, jotka elävät maassa ilman laillista oleskeluoikeutta. Nämä ovat usein kielteisen turvapaikkapäätöksen
saaneita yksineläviä ja pääosin miehiä, Kuronen selvittää.
Suurimmat maahanmuuttajataustaisten asukkaiden
väestöosuudet ovat Turun
itäisissä kaupunginosissa Varissuolla, Lausteella ja Halisissa.
Sosiaalityön alkupalvelut on
arvioinut viime vuonna Turussa olevan noin 40 laittomasti maassa olevaa. Turun ja

Kaarinan seurakunnan maahanmuuttotyöntekijän arvio
paperittomien määrästä on
noin 100–150.
- Ne paperittomat, jotka
ovat tulleet Turkuun, ilmeisesti asuvat tuttaviensa tai kavereidensa luona, koska majoituspalveluiden käyttö on
niin vähäistä. Paperittomilla on siis katto pään päällä.
He eivät hakeudukaan retkeilymajan kaltaiseen yöpymispaikkaan, Lampi huomauttaa.
Kaupunki seuraa paperittomien majoituskuluja, ja sen
pitäisi raportoida niistä sosiaali- ja terveyslautakunnalle säännöllisesti. Perusuomalaiset ovat vaatineet, että
raportti pitäisi saada puolen
vuoden välein.
- Loppuvuodesta täytyy saada raportti palvelun käyttäjien määrästä ja kuluista, koska
ensi vuonna hyvinvointialue
vastaa näistäkin kustannuksista, Lampi toteaa.
■ TEKSTI MIKA RINNE
KUVA MATTI MATIKAINEN

Hyvä julkinen talous on myös pitäjien hyvän arjen tae
HÄMEENLINNAN Perussuomalaiset ry piti kevätkokouksensa
Lammin Turvantalolla sunnuntaina 24.4. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat sekä
valittiin yksimielisesti uudeksi puheenjohtajaksi yhdistyksen
pitkäaikainen varapuheenjohtaja Jonni Levaniemi.
Kokouksessa käytiin lisäksi eduskuntaryhmän 2. varapuheenjohtajan, kansanedustaja
Lulu Ranteen johdolla keskustelua ajankohtaisista asioista.
Hämeenlinnan Perussuomalaiset korostaa, että Suomen
ydintehtävä on huolehtia Suomesta ja sen kansalaisista. Vastaavasti Hämeenlinnan kaupungin tehtävä on huolehtia siitä,
että asukkaat voivat elää turvallista ja hyvää arkea joka pitäjässä. Jotta tämä olisi mahdollista,
on jokaisella päätöksentekotasolla toteutettava vastuullista
politiikkaa, joka parantaa kan-

santaloutta.
- Kannatamme lisäpanostuksia mm. puolustukseen ja palkkakuopassa olevien naisvaltaisten alojen palkankorotuksia,
mutta me emme voi hyväksyä
sitä, että velka paisuu eikä mistään vähemmän tärkeistä julkisista menoista luovuta. Kun
esimerkiksi kuntatalous on kuralla, esitetään ratkaisuksi aina
veronkorotuksia, lisävelkaa tai
karmeita leikkauksia, totesi puheenjohtaja Jonni Levaniemi.
- Ei voi olla niin, että leikkauslistalle esitetään joka kerta päiväkoteja ja kouluja, mutta ei
esimerkiksi yhtiöiden tukiaisten
alentamista, turhasta suunnittelusta ja puuhastelusta luopumista tai päällikkötasojen vähentämistä. Kaupungin menot
olivat jo ennen koronaa 10 miljoonaa euroa liian korkealla tasolla. Perussuomalaiset ovat jo
pitkään esittäneet menojen pis-

tämistä tärkeysjärjestykseen ja
turhista menoista luopumista.
Olisi tärkeää, että muut puolueet suhtautuisivat esityksiimme
vakavasti, Levaniemi jatkoi.
- Mitä paisuneempi, velkaisempi ja tehottomampi julkinen sektori on, sitä enemmän
kansalaisia rahastetaan ja sitä
enemmän ostovoima heikkenee. Turvallinen ja sujuva arki
pitäjissäkin on siis suoraan riippuvainen kaupungin ja valtion
taloudesta. Ei ole olemassa mitään uusia rahasampoja, joilla
julkisen sektorin nykymeno voitaisiin rahoittaa, joten menot
on pakko laittaa tärkeysjärjestykseen, sanoi kansanedustaja
Lulu Ranne.
- Maan hallitus ei kuitenkaan
luovu toisarvoisista julkisista menoista edes kriisissä vaan
vaatii kansaa kiristämään vyötä ja maksamaan lisää veroja!
Sote-uudistus tulee myös pai-

Hämeenlinnan Perussuomalaisten kevätkokouksessa Lammin Turvantalolla keskusteltiin muun muassa arjen turvallisuudesta ja vastuullisesta julkisen talouden hoitamisesta.

suttamaan menoja ja heikentämään palveluja, aivan kuten perussuomalaiset aluevaalien alla
varoitti.
- Kanta-Hämeen aluevaltuuston 290 000 euron ryhmäraha on hyvä esimerkki menojen
paisuttamisesta ja yhteisten rahojen käytöstä. Muut puolueet
haluavat sen omaksi poliittisek-

si puuharahakseen, mutta perussuomalaisten mielestä sekin
pitäisi käyttää toisin. Summa
nimittäin riittäisi vuosittain esimerkiksi siihen, että lähes 50
hoitajan kuukausipalkka nousisi
500 eurolla, Ranne sanoi.
Jonni Levaniemi (pj.)
Hämeenlinnan Perussuomalaiset

5

Kotkan Perussuomalaiset vuokrasivat
toimiston Karhulan torin laidalta

Laukaan Perussuomalaisten puheenjohtaja Tommi Leppänen liittyi puolueeseen sen ihmislähtöisen
politiikan vuoksi. Perussuomalaiset oikeasti kuuntelevat, mitä ihmisellä on asiaa.

Ihmisläheinen politiikka sai Tommi Leppäsen
liittymään perussuomalaisiin

”Mielipiteitämme ei enää sivuuteta ”
Kevätaurinko lämmittää Laukaan Lievestuoreella sijaitsevan omakotitalon pihaa. Talon portailla istuu Tommi Leppänen, joka on Laukaan Perusuomalaisten puheenjohtaja ja kunnanvaltuuston
2. varapuheenjohtaja. Leppänen liittyi puolueeseen
vuonna 2012.
IHMISLÄHEINEN politiikka sai liittymään puolueeseen. Perussuomalaiset kuuntelevat, mitä ihmisillä on
asiaa. Lisäksi tämä on demokraattinen puolue, Tommi
Leppänen kertoo.
Leppäsen käsitys puolueen keskustelukulttuurista on
vahvistunut vuosien varrella.
- Jokainen saa olla omaa
mieltä asioista, eikä käsketä nurkkaan häpeämään.
Esimerkiksi kaikissa muissa puolueissa valtuutettu ei
saa huutaa isoon ääneen, kun
ryhmäkuri sanelee, Leppänen sanoo.

Vaikuttaminen
kiinnostaa
Pitkään kiinteistöalan yrittäjänä toimineen Leppäsen
perheeseen kuuluvat vaimo
ja kaksi sijoitettua lasta. Perheen ja yrittäjyyden lisäksi
järjestötoiminta on Leppäselle tärkeää.
- Kuntapolitiikka on se juttu. Valtuustoryhmässä käydään aktiivista keskustelua ja
isoissa asioissa haetaan yhtenäistä linjaa. Me ollaan kuin
yhtä suurta perhettä. Ketään
ei sorsita tai nosteta jakkaralle. Muissa puolueissa vastuuta kasataan samoille hartioille ja henkilöitä nostetaan
esille ylitse muiden.
Aktiivisena kuntalaisena
mies osallistuu myös palokuntatyöhön Keski-Suomen
pelastuslaitoksen sopimuspalomiehenä.
- Se on mielenkiintoinen
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harrastus, ja porukka on ainutlaatuinen. Luottamus kaveriin pitää olla 110 prosenttia, kun savusukelletaan
palavaan rakennukseen, Leppänen kertoo.
Pelastustoimen rahoituksen
pitää olla Leppäsen mielestä
riittävällä tasolla.
- Sitä ei ole varaa leikata, jos
pelastustoimen toimintakyky halutaan ylläpitää. Kaikki
päättäjät eivät ymmärrä, että
aluehallintovirasto vaatii tiettyä palvelutasoa ja jopa sen
nostamista, Leppänen muistuttaa.

Vaaleissa
ennätystulos
Laukaassa perussuomalaisten saavutuksena Leppänen
pitää viime kuntavaalien tulosta. Perussuomalaiset nosti
eniten kannatustaan, ja vanhojen puolueiden kannatus
laski. Suurimman tappion kokivat vihreät, jotka menettivät kaksi valtuustopaikkaa.
- Me tehtiin historiallinen tulos, kun valtuutettujen
paikkamäärä nousi kolmesta
kahdeksaan edellisiin vaaleihin verrattuna. Siihen vaikuttivat valtakunnanpolitiikka ja
hyvä ehdokasasettelu, ja oltiin aika paljon torilla juttelemassa ihmisten kanssa, Leppänen analysoi.
Laukaan kunnanvaltuustossa on yhteensä 43 jäsentä. Kepulla ja demareilla on
isoimmat valtuustoryhmät.
Leppäsen mukaan kolmanneksi suurinta perussuoma-

KOTKAN Perussuomalaisten
elokuussa 54 vuotta (*) täyttävä
yhdistys on hankkinut ensimmäistä kertaa omat toimitilat.
Yhdistys on toiminut tähän
asti niin, että yhdistyksen tavarat ovat olleet aina jonkun jäsenen/jäsenien varastossa ja sieltä
kerätty tori- ja muihin tapahtumiin. Vuonna 2015 yhdistys
hankki peräkärryn tavaroilleen.
Yhdistyksen ensimmäinen toriteltta hankittiin vuonna 2013,
ja sen kangas uusittiin 2021. Aikaisempi teltta ei ollut yhdistyksen omistama, vaan käytössä oli Freddy van Wonterghemin
teltta.
Perussuomalaiset ovat siis olleet säästeliästä porukkaa, ja
kaikki on tehty talkoovoimin.
Yhdistyksellä ei myöskään ole
ollut rahaa käytössään kovin
paljon. Perussuomalaisten luottamustoimista perimä luottamusmaksu on 10 %, joka on
kaikista puolueista pienin. Perusajatus onkin ollut se, että politiikkaa ei tehdä rahalla vaan
talkoilla ja hyvällä porukalla.
Tästä olisi hyvä muidenkin ottaa mallia toiminnassaan.

Nyt avattava toimisto perustetaan myös pääosin talkoovoimin. Kalusteet, kahvinkeittimet
ynnä muut ovat jäsentemme
lahjoittamia tai lainaamia tavaroita.
Toimistoa pidetään pystyssä
talkoovoimin sen mukaan, miten kukakin töiltään paikalla ehtii olla. Toimintamme on vapaaehtoista, ja siksi toimistollamme
ei ole vakituisia aukioloaikoja.
Kun ovi on auki, niin sisään saa
tulla ja kahviakin saattaa saada.
Olemme kiinnostuneita kuntalaisten asioista ja haluamme perustaa päätöksentekomme kuntalaisten mielipiteille.
Tilojen vastuuhenkilönä toimii
allekirjoittanut, ja annan tarvittaessa lisätietoja.
Yhdistys on perustettu
12.8.1968 nimellä Suomen
Maaseudun Puolueen Kotkan
I puolueosasto r.y., ja se on
muuttanut nimensä vuonna
2007 Kotkan Perussuomalaiset
ry:ksi.
Olli Kekkonen
Kotkan kaupunginvaltuutettu

laisten ryhmää kuunnellaan
päätöksenteossa.
- Minulla on vahva tuntuma,
että meitä kuunnellaan nyt
eri tavalla kuin ennen. Vaikutusvaltaa on tullut lisää, ja
mielipiteitämme ei ole enää
sivuutettu. Politiikan teko on
monipuolistunut, hän katsoo.

Kuntatalous
huolestuttaa
Lapsiperheiden suosima
Laukaa on lähes 19 000 asukkaan kunta, jossa on neljä isoa taajamaa. Ne ovat
kirkonkylä, Leppävesi, Lievestuore ja Vihtavuori.
- Taloudesta tulee puhetta,
sillä kunnan talous ei ole häävillä pohjalla tällä hetkellä.
Investointeja on tehty rajusti.
Täällä on paljon lapsiperheitä, ja kouluista loppuu tilat
kesken, Leppänen selvittää.
Mies pelkää, että sote-uudistus kaatuu omaan mahdottomuuteensa.
- Se tehtiin liian kiireellä. Hirvittää mitä sotesta tulee, kun kustannukset karkaavat lapasesta. Hoitajat saavat
varmaan jonkinlaisen ansaitun palkankorotuksen, mutta
kuka homman maksaa? Leppänen kysyy.
Hän muistuttaa, että perussuomalaisiin mahtuu mukaan
lisää yhteisten arjen asioiden
hoitamisesta kiinnostuneita
suomalaisia.
- Meille on matala kynnys
tulla omana itsenä ja oman
aktiivisuuden mukaan. Mopolla ei lähdetä moottoriteille, vaan toimitaan voimavarojen ja kykyjen mukaan,
Leppänen sanoo.
■ TEKSTI JA KUVA
MIKA RINNE

Perussuomalainen 5/2022 • www.perussuomalaiset.fi

Tampereen Perussuomalaisten vapputapahtuma
TAMPEREEN Perussuomalaisten vapputapahtuma veti paljon
väkeä paikalle Hämeenpuistoon, jossa jaettiin simaa ja munkkeja.

Kuntapoliitikkojen palkkiot leikkuriin
sote-uudistuksessa
TAMPEREEN kaupunginvaltuutettu Joakim Vigelius (ps.) jättää
maanantaina valtuustolle aloitteen kuntapäättäjien palkkioiden alentamiseksi soten siirryttyä kunnilta hyvinvointialueille.
Sote-uudistuksen myötä yli puolet kuntien menoista ja tuloista siirtyy hyvinvointialueiden ja aluevaltuustojen
vastuulle. Myös kuntien valtionosuudet romahtavat uudistuksen seurauksena. Aloitteen mukaan muutoksen tulisi heijastua
myös kuntapäättäjien palkkioihin.
- Kuntien tehtävien, vastuiden ja tulojen merkittävästi vähentyessä olisi luontevaa, että
myös kunnallisten luottamushenkilöiden palkitsemista kohtuullistettaisiin, aloitteessa todetaan.
Aloitteessa Tampereen kuntapäättäjien nykyistä palkkiotasoa pidetään korkeana ja

verrataan sitä muihin suuriin
kaupunkeihin. Esimerkiksi Oulussa valtuutettujen kokouspalkkio on 150 euroa, kun taas
Tampereella valtuutettuja palkitaan 380 eurolla.
- Kohtuullistamisen varaa olisi
ilman sote-uudistustakin. Meitä
pienempien palkkioiden Oulussakin säästettiin kokouspalkkioiden korotusosa leikkaamalla,
Vigelius kommentoi.
Aloitteen mukaan palkkioiden
alentaminen Tampereella näyttäisi esimerkkiä koko muulle
kuntakentälle asemoitumisesta
kuntatalouden kriisiin ja soteuudistuksen jälkeiseen aikaan.
- Vastuu kuntatason palkkioiden kohtuullistamisesta on viime kädessä kuntapäättäjillä
itsellään, aloitteen lopussa todetaan.
Tampereen Perussuomalaiset

Aseeton alue on nopeasti vallattavissa

Ahvenanmaan sopimus
on aikansa elänyt
Suomi ja Ruotsi kävivät 1920-luvun alussa kiistaa Ahvenanmaan määräysvallasta. Vuonna 1921 syntyi silloisen Kansainliiton avulla saaria koskeva sopimus Sveitsin Genevessä. Sopimus määritteli saarten aseman
puolueettomaksi ja aseettomaksi.
SOPIMUKSEN allekirjoittivat Kansainliiton johtovaltiot ja Itämeren rantavaltiot Neuvosto-Venäjää lukuun
ottamatta. Iso-Britannia irrottautui sopimuksesta Pariisin rauhanneuvotteluissa
1947, ja sopijamaiden tilanne
on muuttunut moneen kertaan Ahvenanmaan sopimuksen jälkeen.
Ainoa voimassa oleva sopimus on Neuvostoliiton Suomelle syksyllä 1940 sanelema sopimus Ahvenanmaan
osalta. Siinä ei puhuta saariryhmän puolueettomuudesta,
mutta velvoitetaan pitämään
se aseettomana. Samalla Suomi joutui avaamaan Maarianhaminaan Neuvostoliiton
konsulaatin valvomaan tilannetta. Konsulaattiin sijoitettiin puna-armeijan tiedustelu-upseereita. Samaan aikaan
Neuvostoliiton salaisissa sotilassuunnitelmissa varauduttiin sotilaallisissa tilanteissa
valtaamaan Ahvenanmaa.

Ehdotus saarista
Neuvostoliiton kaatumisen
jälkeen Venäjä ilmoitti vuonna 1997 sulkevansa Maarianhaminan konsulaatin ja hoitavansa sen tehtävät Turusta.
Venäjän talouden toipuessa konsulaatti palasi takaisin Maarianhaminaan vuonna 2003. Konsulaatilla on
edelleen oikeus sotilaalliseen
tarkkailuun Ahvenanmaan
aseettomuuden varmistamiseksi.
Huhtikuussa 1993 SDP:n
presidenttiehdokas Kalevi Sorsa ehdotti, että Venä-

jä voisi pitemmittä puheitta
palauttaa Suomelle Suomenlahden ulappasaaret Lavansaaren, Suursaaren, Tytärsaaren ja Seiskarin, jotka oli
jatkosodan jälkeisessä Pariisin rauhansopimuksessa pakkoluovutettu Neuvostoliitolle. Seiskarin osalta hän tosin
totesi, että sillä saattaa olla
merkitystä Venäjälle, koska se
on alle 100 kilometrin päässä Pietarin Kronstadtin sotasatamasta.

Ahvenanmaasta
keskusteltiin
Kalevi Sorsa ei silloin halunnut ottaa huomioon, että
nykyaikaisessa ohjussodankäynnissä tällaisilla saarten
keskinäisillä etäisyyksillä ei
ole merkitystä. Venäjän silloinen Helsingin suurlähettiläs
Juri Derjabin totesi saarten
palautuksen periaatekysymykseksi. Karjalan, Petsamon
ja Suomen pakkoluovuttamien manneralueiden palautukseen Derjabin sen sijaan suhtautui varautuneesti.
Suomen merivoimien silloinen komentaja, vara-amiraali Sakari Visa suhtautui
Ahvenanmaan asiaan selväsanaisesti. Hän sanoi lehtihaastattelussa, että ahvenanmaalaiset luottavat
lapsenomaisesti siihen, että
paperit turvaisivat heidän
asemansa kaikenlaisissa olosuhteissa. Papereita ei kuitenkaan kunnioiteta, kun
poliittinen johto antaa sotilaalliselle järjestelmälle sotilaalliset tehtävät. Visan mukaan aseeton Ahvenanmaa on

Yli 100 vuotta vanhan sopimuksen mukaan Ahvenanmaalla ei sallita museolinnakkeita vahvempia
puolustuslaitteita.

nopeasti vallattavissa.
Ruotsin puolustusvoimien
komentaja Bengt Gustafsson
osoitti ymmärtämystä Visan
sanomiselle. Hän piti Visan
esittämiä ajatuksia oikeina.
Ahvenanmaa on strategisesti tärkeä, ja aluetta hallinnoiva valtio, Suomi, on vastuussa
sen puolustamisesta.

Sopimuksia purettiin
Suomen hallitus ja Ahvenanmaan edustajat sopivat
syyskuun alussa 1993 EU-jäsenneuvottelujen valmistelussa Ahvenanmaan asemasta
EU:n ulkopuolella. Ahvenanmaalaiset yrittivät saada saartensa asemaa jäsentavoitteisiin niin, että Ahvenanmaan
aseettomuus ja puolueettomuus liitettäisiin Suomen jäsensopimukseen.
Hallitus ei suostunut tähän,
mutta asiaan viittaava kiertoilmaus jäi liittymissopimukseen.
Suomi riistäytyi Neuvostoliiton kaatumisen jälkeen yksipuolisesti irti Pariisin vuoden 1947 rauhansopimuksen
sotilaallisista kohdista, ja

Neuvostoliiton aikainen YYAsopimus korvattiin Suomen
ja Venäjän välisellä ystävyyssopimuksella, jossa ei enää
puhuta sotilaallisesta yhteistyöstä. Aikanaan Neuvostoliiton vaatima Ahvenanmaan
sopimus sai sen sijaan jäädä
presidentti Mauno Koiviston osalta entiselleen ja edelleen voimaan.
Venäjän suorittama hyökkäys Ukrainaan osoittaa, että
hyökkäykset Euroopassa ja
myös Itämeren alueella ovat
mahdollisia. Ahvenanmaan
asema on yhtä strateginen
kuin ennenkin. Mikäli vihollinen pystyy valtaamaan Ahvenanmaan, niin Suomen
Pohjanlahden liikenne ja satamat voidaan sulkea saartoon. Samoin uhattuina ovat
Turku sekä Suomenlahden
laivaliikenne Itämerelle.

Vanhentunut sopimus
Yli 100 vuoden takaista Ahvenanmaan Geneve-sopimusta on aika tarkistaa kuten
tehtiin Pariisin rauhansopimukselle ja YYA-sopimukselle. Ahvenanmaalle tarvitaan

voimaan asevelvollisuus Suomen armeijaan. Samoin Suomen Puolustusvoimilla tulee
olla oikeus harjoitella saarilla
ja niiden rannikkoalueilla.
Lisäksi maamme ilmavoimilla tulee olla oikeus Ahvenanmaan ilmatilan valvontaan ja oikeus käyttää näissä
tehtävissä hyväkseen Maarianhaminan lentokenttää.
Ahvenanmaan turvallisuuden
valvominen edellyttää myös
pysyvien tutka-asemien pystyttämistä saarten alueelle.
Valtiotieteen tohtori Jukka
Tarkka on tarkastellut uusimmassa kirjassaan Ahvenanmaata, sen asemaa ja sen
puolustukseen liittyviä puutteita. Tarkka kyseenalaistaa myös Venäjän konsulaatin aseman Ahvenanmaalla.
Tarkka väitteli aikanaan tohtoriksi Suomen sotasyyllisyyskysymyksellä.
Jukka Tarkka: Itsenäisyyden
elpymisaika – aikalaiskronikka vuosilta 1990–2020, Siltala 2022.
Lasse Koskinen
Lahden Perussuomalaiset

Perussuomalaiset Vaasan torilla
suomalaisuuden päivänä
VAASAN Perussuomalaiset järjesti onnistuneen toritapahtuman suomalaisuuden eli J.V.
Snellmanin päivänä. Jos oli päivä liputuksen arvoinen, oli sitä
myös perussuomalaisten telttapaikka Vapaudenpatsaan juurella.
Torstai-iltapäivä ei mitään järisyttävää yleisöryntäystä tuonut tullessaan, mutta palaute oli
sitäkin sydämellisempää.
- Useat ihmiset tulivat varta vasten kiittämään, että olimme nimenomaan huomioineet
suomalaisuuden päivän ja järjestäneet tällaisen tilaisuuden.
Toritapahtuma oli erittäin hyvähenkinen, ja mikäs siinä oli makkaraa grillatessa suomalaisen iskelmämusiikin tahdissa, myhäili
grillimestarina toiminut vaasalaisaktiivi Kimmo Köykkä.
Perussuomalaisten tapahtu-

maa tahditti ammattimaisin ottein muusikko aivan omasta
takaa eli Vaasan Perussuomalaisten pitkäaikainen aktiivi Raimo
“Raikku” Turpeinen, joka esiintyi toritapahtumassa miltei koko
kaksituntisen kitara soittimenaan. Ja kuten arvata saattaa,
niin yleisö piti kuulemastaan.
Reilun vuoden perussuomalaisissa vaikuttanut ja Vaasan valtuustoonkin noussut Tero Sulkakoski kertoi hymyssä suin, että
suomalainen perinneruoka eli
grillimakkara ei ikinä petä eikä
jätä ketään kylmäksi. Ei tälläkään
kertaa.
- Saamme kerta toisensa jälkeen kiitosta siitä, että olemme esillä ja järjestämme tällaisia tapahtumia muulloinkin kuin
vaalien alla. Vaasan Perussuomalaisissa meillä on ollut nyrkkisääntönä, että pyrimme kerran

Suomalaisuuden eli J.V. Snellmanin päivänä myös perussuomalaiset olivat Vaasan torilla kunnioittamassa
arvokasta isänmaallista päivää. Aktiiveista kuvaan ehtivät musiikkiosiosta vastannut Raimo Turpeinen,
grillimestarina toiminut Kimmo Köykkä, Kirsi Kauppi sylissään vieras lahden takaa eli Sussie-koira, Kurth
Silorinne Laihian Perussuomalaisista, Kari Forsbacka, Tero Sulkakoski, Mikko Pakka, Lauri Karppi ja Ismo
Takala. Kuva: Juha Rantala

kuukaudessa olemaan toritapahtumien puitteissa ihmisten
tavoitettavissa. Se on kyllä kan-

nattanut, sillä olemme saaneet
tästä pelkästään positiivista palautetta, tiivistää Sulkakoski päi-

vän antia.
Juha Rantala
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PS KOKOUKSET & TAPAHTUMAT
KANTA-HÄMEEN
PERUSNAISET
Kanta-Hämeen PerusNaiset ry:n
yleiskokokous pidetään maanantaina 6.6. klo 17 perussuomalaisten Hämeenlinnan toimistolla,
Raatihuoneenkatu 13 M 51. Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!

Kai Karhukorven läksiäiset
LAPPEENRANNAN Seudun Perussuomalaiset viettivät pitkäaikaisen puheenjohtajansa
Kai Karhukorven läksiäisiä Lappeenrannan kaupungintalolla 12.5.2022. Kaitsulle ojennet-

tiin yhdistyksen standaari nro 6,
ja lisäksi häntä muistettiin nuijalla ja juotavalla. Yhdistys kiittää Kaita kuluneista vuosista ja
arvokkaasta työstä aatteen ja
puolueen sekä paikallisyhdis-

tyksen hyväksi.
Lappeenrannan Seudun
Perussuomalaiset

MERIKARVIA
Merikarvian Perussuomalaiset ry:n kokous pidetään maanantaina 6.6. klo 18 Merikarvian
kunnantalolla, Kauppatie 40. Käsitellään yhdistyksen toimihenkilövalintoja. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
SIIKALATVA
Siikalatvan Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään perjantaina 10.6.
klo 18 Kestilässä Maksiharjun
hiihtomajalla, Taipaleentie 29.
Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana
hallitus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa
keskustelemaan maailman menosta!
VANTAA
Vantaan Perussuomalaiset Myyrmäen Synttärimarkkinoilla lauantaina 11.6. klo 10–14. Tervetuloa Paalutorille tapaamaan
vantaalaisia PS-vaikuttajia ja toimijoita.

Kristiinankaupungin kevätmarkkinoilla kulminoitui Suupohjan alueen yhdistysten yhteistyö. Kaskisten yhdistyksen komea teltta oli torialueen keskellä tapahtumapiste, jota ei voinut olla näkemättä. Markkinapaikalla päivystivät kuvanottohetkellä Jari Salmela, Arja Hanka, Lasse Lähdesluoma, kansanedustaja Jukka
Mäkynen, Rami Aalto, Yvonne Ojaniemi ja Raimo Hietanen. Kuva: Juha Rantala

Perussuomalaiset näkyvästi esillä Kristiinankaupungin
kevätmarkkinoilla
KRISTIINANKAUPUNGIN kevätmarkkinat huhtikuussa veti rannikkokaupungin kauppatorille
ja Raatihuoneenpuistoon tuhansia kävijöitä, ja perinteiseen
tapaan paikalla olivat myös perussuomalaiset.
- Kyllä meidät bongattiin aivan kiitettävästi, ja olimme
muuten ainoa puolue, joka oli
esillä markkinoiden molempina päivinä. Paikallisen kielipuolueen voimat loppuivat jo yhteen markkinapäivään, veisteli
Kristiinankaupungin Perussuomalaisten puheenjohtaja Jari
Salmela.
Hänen mukaansa paikalla käytiin mielenkiintoisia keskusteluja, joissa päällimmäisiksi nousivat Nato-asia, Ukrainan sota ja
tulevat eduskuntavaalit.
- Onneksi olimme saaneet
markkinoille kylään kansanedustaja Jukka Mäkysen, joka
saikin kertoa useaan otteeseen ihmisille Nato-tilantees-

ta päivitettyä tietoa. Saimme
erinomaista palautetta yli puoluerajojen siitä, että olimme
markkinoilla mukana, ja lukuisat keskustelut kyllä nähdäkseni pönkittivät meidän perussuomalaisten asemaa ja
uskottavuutta.
Ukrainan sota on ollut myös
Kristiinankaupungissa vahvasti esillä, ja siksi myös Kristiinankaupungin Perussuomalaiset
ovat halunneet kantaa oman
kortensa kekoon ukrainalaisten
puolesta.
- Me perussuomalaiset olemme olleet mukana paikallisten kauppiaiden ja yksityishenkilöiden kanssa toimittamassa
konkreettista apua suoraan Ukrainaan. Erilaisia elintarvikkeita ja muuta hyödyllistä olimme toimittamassa paikan päälle
yli 2 000 kilon edestä. Paikallisosaston toimijamme Yvonne
Ojaniemi koordinoi avustuslähetystä paikan päältä aina suo-

raan kohteeseen, selvitti Jari
Salmela.
Kristiinankaupungin kevätmarkkinat avasi omalta osaltaan eduskuntavaalikampanjan
myös koko Suupohjan alueella.
- Kaikki Suupohjan alueen
kuusi yhdistystä eli Kristiinankaupunki, Kaskinen, Teuva, Kauhajoki, Isojoki ja Karijoki ovat aloittaneet yhteistyön
oman yhteisen eduskuntavaaliehdokkaan puolesta. Yhdistysten edustajat ovat kokoontuneet säännöllisesti palavereihin
suunnittelemaan ehdokkaan
vaalityötä ja lähiajan tapahtumia. Tällaista joukkuehenkeä en
ole ennen kokenut, sanoo ylpeänä Kaskisten Perussuomalaisten puheenjohtaja Lasse Lähdesluoma, joka on ollut monia
kymmeniä vuosia mukana aktiivina puolueen toiminnassa.
Juha Rantala

Perussuomalaisten uusi puoluehallitus valittu
PUOLUEVALTUUSTO valitsee
vuosittain seitsemän puoluehallituksen jäsentä sekä nimeää puoluehallitukseen yhden
eduskuntaryhmään kuuluvan
jäsenen. Helsingissä kokoontunut perussuomalaisten puoluevaltuusto valitsi lauantaina
30.4. puoluehallitukseen seu-
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raavat jäsenet: Jari Hast, Jari Immonen, Silvia Koski, Outi Mara,
Ahti Moilanen, Jyrki Niittymaa ja
Petri Saunamäki. Eduskuntaryhmän edustajaksi puoluehallitukseen nimettiin Ville Tavio.
Puoluehallitukseen kuuluvat lisäksi puoluekokouksessa 2021 valittu puheenjohtajis-

to: puheenjohtaja Riikka Purra,
puolueen 1. varapuheenjohtaja
Leena Meri, puolueen 2. varapuheenjohtaja Mauri Peltokangas,
puolueen 3. varapuheenjohtaja
Sebastian Tynkkynen sekä puoluesihteeri Arto Luukkanen.
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ÄÄNEKOSKI
Äänekosken Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 14.6. klo
17.30 Kovalan majalla, Kovalantie, Äänekoski. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen
koollekutsujana hallitus. Saunomismahdollisuus. Tervetuloa!
PUKKILA
Pukkilan Perussuomalaiset Onnintorilla lauantaina 18.6. klo
12–14. Tervetuloa juttelemaan
päivänpolttavista asioista ja tapaamaan perussuomalaisia
eduskuntavaaliehdokkaita. Henkilöt tarkentuvat lähempänä.
Tarjolla hernekeittoa soppatykistä!
ISOKYRÖ
Isonkyrön Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 28.6. klo 18

PS HENKILÖVALINTOJA
VARSINAIS-SUOMI
Perussuomalaisten VarsinaisSuomen piiri ry kokoontui kevätkokoukseensa sunnuntaina
24.4.2022, ja piiri teki valintoja keväällä 2023 käytäviin edus-

Isonkyrön kunnantalolla. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus.Tervetuloa.

PS PIIRIT
SATAKUNTA
Perussuomalaisten Satakunnan
piiri ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään perjantaina 3.6. klo 18 Cafe Hellmanissa,
Friitala-talo, Ulvila. Käsitellään
sääntömääräiset asiat, eduskuntavaaliehdokkaiden valintatapa
ja sääntömuutosaloite. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
VARSINAIS-SUOMI
Perussuomalaisten VarsinaisSuomen piiri ry:n yleiskokous pidetään sunnuntaina 5.6. klo 15
Turun kristillisellä opistolla, Lustokatu 7, Turku. Kokouksen koollekutsujana piirihallitus. Tervetuloa!
ETELÄ-POHJANMAA
Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piiri ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään
lauantaina 11.6. klo 13 Kauhajoella Teknologiakeskuksen Logistia-salissa, Teknologiapuisto
1, Kauhajoki. Käsitellään sääntömääräisten asioiden lisäksi
eduskuntavaalien ehdokasasiat.
Kokouksen koollekutsujana piirihallitus. Kahvitarjoilu klo 12. Tervetuloa!
HÄME
Perussuomalaisten Hämeen piiri
ry:n ylimääräinen piirikokous pidetään lauantaina 18.6. klo 12 Iitin Ravilinnasalissa, Veteraanitie
2, Kausala. Käsitellään kevätkokouksesta siirretyt sääntömääräiset pykälät: esitetään tilintarkastajien lausunto sekä päätetään
tilinpäätöksen vahvistamisesta ja
vastuuvapauden myöntämisestä. Lisäksi päätetään eduskuntavaalien ehdokasasettelusta.
Kokouksen koollekutsujana piirihallitus. Ilmoittautuminen alkaa
klo 11. Kahvitarjoilu. Tervetuloa.
Kokousilmoitukset
lähetetään osoitteella:
tapahtumat@
perussuomalaiset.fi
kuntavaaleihin. Perussuomalaisten Varsinais-Suomen piiri aikoo
asettaa vaaleihin täyden listan.
Kevätkokouksessa aloitettiin ehdokkaiden asettaminen jo kansanedustajina toimivista: Ville
Tavio (Turku) ja Vilhelm Junnila
(Naantali). Lisää ehdokkaita nimetään lähikuukausina.

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

Puh: 040 631 7099 tai
jasenasiat@perussuomalaiset.fi

Vaalipäällikön rekrytointi

Perussuomalainen Helsinki ry
etsii vaalipäällikköä!
Ilmoitettu 23.4.2022
Tehtävä täytetään 16.6.2022
Oletko taitava organisaattori, harjaantunut ihmisjohtaja, paksunahkainen
toimeenpanija, vaalityön mutkat tunteva ja täynnä nälkää sekä voitontahtoa?
Haluatko näyttää taitosi ja antaa puolueelle ensiluokkaisen palveluksen
erittäin vastuullisessa tehtävässä?
TARJOUDU SIIS EDUSKUNTAVAALIEN 2023 VAALIPÄÄLLIKÖKSI!
Voimme luvata sinulle:
• Rahallisen ansionmenetyskorvauksen, jonka tehtävä on kompensoida sitä,
että päivätyösi väistämättä saa vaalityön aikana vähemmän huomiota.
Neuvotellaan yhdessä sopiva taso.
• Hallituksen, jossa jokainen jäsen tukee sinua, karttaa mikromanagerointia,
puolustaa yhdessä tehtyjä ratkaisuja ja aidosti tahtoo sinun onnistuvan.
• Aiempien vaalipäälliköiden tuen ja neuvot ja pitkät seikkaperäiset kirjalliset
ohjeet, jos niitä tahdot ottaa vastaan.
• Mahdollisuuden näyttää kyntesi tehtävässä, jossa onnistujat huomataan
aina korkeinta puoluejohtoa myöten.
Tehtäviisi kuuluu:
• Järjestää ehdokkaiden valintaprosessi ja tehdä esityksiä valittavista ehdokkaista.
• Organisoida työryhmä tukemaan työssäsi ja päätöksissä.
• Laatia kampanjasuunnitelma ja toimeenpanna se työryhmän kanssa.
• Laatia vaalibudjetti ja valvoa sen käyttöä.
• Toimia piirin vaaliasiamiehenä.
• Ja kaikki muukin vaaleihin liittyvä, joka ei kuulu jollekin muulle.
Silloin se kuuluu sinulle.
Tehtävässäsi vastaat suoraan piirihallitukselle, ilman välikäsiä. Tiedossa on
paljon työtä, mutta takuuvarmasti tehtävä, joka kasvattaa henkistä CV:tä ja
ymmärrystä yhteiskunnasta valtavin harppauksin. Tällaista kokemusta et muualta saa.
Kysy lisää tehtävästä tai ilmaise suoraan kiinnostuksestasi sähköpostilla
piirisihteeri Jarmo Kedolle osoitteeseen sihteeri@perushelsinki.fi
Teemme vaalipäällikön valinnan jo kesäkuussa, joten älä aikaile!
Perussuomalainen Helsinki ry

Perussuomalaisten Uudenmaan piiri –
Sannfinländarnas Nylands distrikt ry.
hakee toiminnanjohtajaa
Toiminnanjohtajan tehtävän onnistunut hoitaminen edellyttää kokemusta esimies- ja
johtamistehtävistä, talouden ja hallinnon vahvaa osaamista sekä viestintäosaamista.
Lisäksi arvostamme yhdistys- ja järjestötoiminnan tuntemusta ja yhdistyslain osaamista.
Piirijärjestömme toimii neljällä hyvinvointialueella, ja odotamme, että sinulla on näkemystä
poliittisen piirijärjestön roolista hyvinvointialueilla sekä rohkeutta ja kykyä alueelliseen
vaikuttamiseen ja aluevaltuustoryhmien tukemiseen työssään sekä viranomaisyhteistyöhön.
Työtehtävät sisältävät piirijärjestön hallinnollisia työtehtäviä, kuten budjetointia ja talouden
seurantaa sekä laskujen käsittelyä, rekisterien ylläpitoa, tapahtumajärjestelyitä ja muita
monipuolisia ja laaja-alaisia toimistotöitä. Lisäksi viestintää, kuten kotisivujen päivitystä
(wordpress), lehdistötiedotteiden laatimista, some-viestintää ja markkinointia. Lisäksi tehtävään
kuuluu kokousten esityslistojen ja muistioiden valmisteluja sekä esittelijänä toimimista.
Piirin toiminnanjohtajan yksi tärkeimmistä tehtävistä on tukea ja ohjeistaa piirin kaikkia
23 jäsenyhdistystä ja noin 300 luottamustoimissa olevaa henkilöä ja toimia piirin yhteyshenkilönä puoluetoimistoon. Työhön kuuluu myös piirijärjestön toiminnan kehittäminen
yhdessä piirin puheenjohtajiston, piirihallituksen ja piirin työryhmien kanssa.
Arvostamme tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa (esim. tradenomi) tai muu soveltuva
koulutus. Lisäksi edellytämme hyvää tehtävien organisointi- ja priorisointikykyä, joustavuutta
ja luotettavuutta, erilaisten sähköisten järjestelmien osaamista ja nopeaa omaksumiskykyä,
hyviä vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitoja, viestintätaitoja eri alustoilla, positiivisuutta,
oma-aloitteisuutta ja itsenäistä työotetta sekä kykyä toimia jatkuvasti muuttuvassa
toimintaympäristössä erilaisten ihmisten kanssa.
Toiminnanjohtajan työaikaan sovelletaan kokonaistyöaikaa, ja työ sisältää matkustamista
pääasiassa Uudenmaan alueella. Edellytämme oman auton käyttömahdollisuutta.
Työtehtäviä voi olla myös viikonloppuisin vaalien ja tapahtumien yhteydessä. Toivomme,
että laitat palkkatoiveesi mukaan hakemukseen. Huomiothan, että saatamme haastatella
hakijoita jo hakuaikana. Työ alkaa heti rekrytointiprosessin jälkeen sopimuksen mukaan.
Hakuaika päättyy 15.6.2022.
Mikäli haluat tiedustella lisää, olethan rohkeasti yhteydessä.
Jari Immonen, puheenjohtaja
puh. 045 856 1828
e-mail: jaripekka.immonen@gmail.com

PS

VAPAA SANA

KUVAT LEHTIKUVA

toimitus@perussuomalaiset.fi

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

Unkarin vaalien opetus
LÄNNEN, valitettavasti myös
Suomen, media puhuu Unkarin
vaaleista vihamielisesti ja pahasti asenteellisesti. Se näkyy
mm. vihamielisyyttä lietsovista,
asiayhteyteen kuulumattomista
ja kohtuuttoman suurista PutinOrbán-valokuvista.
On hyvin valitettavaa, että
nämä tahot menevät niin pitkälle, että syyttävät koko kansaa, äänestäjiä, koska nämä
käyttivät äänioikeuttaan. Tämä
asenteellisuus, johtukoon se
mistä tahansa, estää politiikkojamme ja mediaamme näkemästä hyvin mielenkiintoisia ja
opetuksellisia ilmiöitä. Nimittäin, että politiikassa voi käydä
niin, että 1 + 1 + 1 + 1 + 1 +1 ≠
6, vaan se on noin 3 tai 4.
Jostain tuli ukaasi, että FideszKDNP ei saa enää voittaa vaaleja eikä muodostaa Unkarissa
hallitusta. Ukaasin antaja tarkisti Unkarin viime vaalien tulokset ja keksi, että jos kaikki
silloisessa oppositiossa olleet
puolueet olisivat vuonna 2018
liittoutuneet, niin heidän yhteenlaskettu äänimääränsä olisi ollut ollut enemmän kuin Fidesz-KDNP:n.

Tämän matematiikan perusteella käskettiin Unkarin oppositiopuolueet muodostamaan
vaaliliitto, jossa oli mukana ”fasisteja, kommunisteja, liberaaleja jne.”, kuten vaaliliiton
Kanadasta tullut pölynimurimyyjä-pääministeriehdokas Péter Márki-Zay itse sanoi useissa
haastatteluissa.
Huhtikuun vaaleissa kävi siten, että näiden puolueiden äänimäärä yhteenlaskettuna ei lisääntynyt eikä edes pysynyt
samana, vaan väheni 800 000
äänellä. Tähän täytyy vielä laskea mukaan, että ko. puolueet
saivat ulkomailta ällistyttäviä
määriä rahallista sekä media- ja
poliittista tukea, josta valtamedia ei kerro.
Tämä tarina osoittaa, että jos
puolue tavoittelee valtaa luopumalla omista periaatteistaan
ja harrastaa politiikkaa vieraiden ideologioiden myötä eli
suostuu menettämään kasvojaan, se menettää kannatustaan
aika rajusti.
György Kádár
Vaasa

Oma asunto on ihmisen
perusoikeus
SUOMESSA on asunnottomia
tällä hetkellä Aran selvityksen
mukaan 4 341 henkilöä (Ara
2021). Jyväskylässä asunnottomia on tilastojen mukaan 101
henkilöä, joista jokainen on liikaa.
Asunnottomuus voi kohdata kenet vain. Perustuslain mukaan jokaisella, joka ei kykene
hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on
oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon.
Lisäksi valtiolla on velvollisuus
edistää jokaisen oikeutta asuntoon. Asuminen on perusoikeus, eikä sen puuttumista voida
hyväksyä missään olosuhteissa. Kun on katto pään päällä, ihminen voi helpommin keskittyä
ratkomaan muita ongelmiaan.
Lämmin suihku ja katto pään
päällä eivät aina pelkästään riitä, vaan tarvitaan myös vertaistukea ja aktiviteetteja elämään.
Jos on ollut pitkään asunnottomana, erkaantuu helposti sosiaalisista kontakteista, ystävät
katoavat ja olet varsin yksin.
Se, että aamulla herääkin lämpimästä asunnosta, on iso askel ottaa jälleen kiinni elämästä,
mutta se ei yksin riitä. Jos sinulla ei ole mitään tekemistä koko

päivänä, elämästä puuttuu jotain konkreettista ja on haasteellista saada elämä järjestykseen.
Esitän, että Jyväskylän kaupunki järjestää näille 101 kodittomalle asunnon ja lisäksi myös
työtehtäviä esimerkiksi 4 tuntia päivässä. Se voisi olla avustavaa, mutta kuitenkin mielekästä työtä sosiaaliseen elämään
ja ihmisten pariin pääsemiseksi. Lisäksi tarvitaan tukihenkilöitä alkuvaiheessa aktiivisesti tukemaan ja neuvomaan asioiden
hoitamisessa.
Heillä voisi olla mahdollisuus
päästä katsomaan veloituksetta
esimerkiksi JYPin jääkiekko-otteluita kerran kuukaudessa, uimahallin ja kuntosalin käyttöoikeus, Finnkinon elokuvailta
kerran kuukaudessa tms. Edut
olisivat voimassa 6 kuukautta.
Asunto ja muut etuudet edellyttäisivät päihteettömyyttä ja
nuhteetonta elämää.
Laitetaan ensin meidän suomalaisten perusasiat kuntoon ja
autetaan sitten muita, jos siihen
on varaa, mutta ei velaksi.
Mika Nousiainen
kaupunginvaltuutettu (ps.),
Jyväskylä
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Kansan rakkaus on kansan vahvuus

Nato-Suomi irti EU:sta
SUOMI etenee vääjäämättömästi kohti Nato-jäsenyyttä. Jäsenyys puolustusliitossa tuo
Suomelle turvatakuut keskellä
vallitsevaa hektistä maailmantilannetta. Samalla jäsenyys avaa
meille uuden oven Euroopan
unionin puolella, oven ulos.
Suomen EU-jäsenyyttä on perusteltu muun muassa turvallisuuspoliittisella aspektilla.
EU-maihin ei ole kohdistunut
sotilaallisia hyökkäyksiä Euroopan alueella. Suomen Nato-jäsenyyden myötä katoavat perusteet EU:n luomasta turvasta,
turvasta, jonka taso ei ole tähänkään mennessä kaikkia täysin vakuuttanut.

Jäsenyys puolustusliitossa vaikuttaa niin taloudellisesti kuin
päätösvallan laajuudeltaankin vähemmän tavallisen suomalaisten arkeen kuin mitä jäsenyys Euroopan laajuisessa
federaatiossa yhteisine parlamentteineen ja valuuttoineen.
Samalla kun EU-direktiivit vaikuttavat suomalaisten jokapäiväiseen elämään, ei puolustusliitossa tulla sanelemaan
kurkkujen käyryydestä tai imurien tehokkuudesta.
Sekä EU- että Nato-jäsenyyttä perustellaan sillä, että Suomi
kuuluu länteen. Mikäli Suomi
eroaisi unionista, ei se muuttaisi Suomen asemaa yhtään sen

enempää länteen kuin itäänkään. Suomi voi yhtä lailla solmia uudet sopimukset EU:n
kanssa, niin kuin ovat sopineet
myös muut Euroopan maat, jotka eivät ole unioniin liittyneet.
Toisin kuin EU-jäsenyydessä,
Nato-jäsenyyden kohdalla tiedetään, mistä maksetaan. Suomen maksamia jäsenmaksuja puolustusliitolle voidaankin
lähteä kuittaamaan sillä, mitä
säästetään italialaisille maksettavista taloremonteista.
Antti Moisander
kaupunginvaltuutettu (ps.),
Tampere

Suomen valtion omistajaohjauksen ja omaisuuden
hoidon omituiset kuviot
NYT kun Ukrainan sodasta johtuen esillä ovat olleet myös
suomalaisyritysten sijoitukset
sekä niihin sisältyvät riskit ja
mitä todennäköisimmin Venäjän johdon määräämistä ”uussosialisoimisista” sekä lisäksi
mm. Pyhäjoen ydinvoimalayhteistyön alasajosta johtuvat
tappiot, niin miten tähän reagoidaan meillä Suomessa niin
omistajaohjauksen kuin elinkeinoministeriönkin suunnasta?
Voitaneen todeta, ettei etenkään tämänhetkisen omistajaohjausministeri Tytti Tuppuraisen (sd.) taholta mitenkään,
vaan mieluummin tehdään
”Pontius Pilatukset” ja pestään
kädet toteamalla, ettei ministeri tai hallitus voi tehdä mitään
asiassa, vaikka Suomen valtio
omistaa yli puolet energiayhtiö

Fortumista.
Mutta jos ei nykyinen omistajaohjaus tunnu olevan vahvoissa kantimissa, niin eipä sen
aiempikaan historiikki kovin vakuuttavalta vaikuta. Vai mitä
voidaan todeta Soneran UMTSkaupoista Saksasta, Fortumin
verkkoyhtiön myynnistä Carunalle, omistajaohjausministeri
Heidi Hautalan yrityksestä myydä Suomen Altia sijoittajille tai
Destian myynnistä sijoitusyhtiö
Ahlström Capitalille 2014?
Ja mitä mieltä voidaan olla
seuraavista kaupoista: Raskoneen myynti 2018 Timo Niemisen omistamalle Lease Deal
Groupille loppuhintaan 3,2 miljoonaa euroa, Nesteen osakkeiden ”jakelu” ja myynti 2018–
19, SSAB:n osakkeiden myynti
29.4.2021, Sampon osakkei-

Emmauksen tiellä
OLEMME saaneet viettää kirkkovuotemme myötä koko maailmanhistoriamme muuttanutta suuren ilosanoman pääsiäisen
aikaa. Niinpä ortodoksikirkossa
vietetään pääsiäisenä riemullista liturgiaa, josta mekin olemme
saaneet virsikirjaamme: Kristus
nousi kuolleista, kuolemallaan
kuoleman voitti ja haudoissa oleville elämän antoi.
Kaksi Jeesuksen opetuslasta
kulki ns. Emmauksen tietä murhemielin, kyynelöiden, Mestariaan ikävöiden, Jeesusta ei enää
näy. He olivat nähneet Jeesuksen
ristiinnaulitsemisen eivätkä sokaistunein silmin tunteneet vie-
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lä seuraansa liittynyttä Jeesusta,
joka oli jo vahvistamassa heitä selittäen kirjoituksia, joissa tarkalleen ennustettiin kaikki pitkäperjantain ja pääsiäisen tapahtumat.
Esimerkiksi Joonan kirjassa kerrotaan Joonan olleen kolme päivää
kalan sisuksissa, ja Jeesus nousi
kolmantena päivänä kuolleista.
Emmauksen tien opetuslapsilta oli mennyt usko ja luottamus.
Elämän pohja oli poissa. He olivat
eläneet toivossa, että Jeesus olisi Israelin lunastaja. Myös meidän
aikanamme on paljon kärsiviä ihmisiä – ei vähiten hyökkäyssodan
keskellä Ukrainassa – joilta usko
ja luottamus Jumalaankin ovat

den myynti 4.11.2021 tai Nevelkauppa 4.12.2020?
Kun näitä Suomen valtion (veronmaksajien) omistajuuksien hoitoa näin koostettuna tarkastelee, niin väkisinkin voi
herätä epäilys siitä, että joko
poliittinen päätöksenteko ei todellakaan toimi valtion omaisuuden hoidossa tai mikä vielä
pahempaa, poliittisen mandaatin suojissa harjoitetaan valtioomistajalle haitallista mutta ostajatahoille edullista myyntiä.
Ja jokainen voi varmasti tehdä
johtopäätöksen, kuinka pitkään
tällaiset henkilöt saisivat jossakin yrityksessä vastata yhtiön
omaisuudesta.
Tuomo Määttä
Pieksämäen Perussuomalaiset

katoamassa. Mutta ihme onkin
juuri siinä, että Herra lähestyykin heitä, joilla on murheellinen
henki, ahdistettua ja särjettyä sydäntä hän ei hylkää. Näin hän tuli
Emmauksen tien kahden opetuslapsen luo. Niin hän tulee meidänkin luoksemme lahjoittaen
armon ja iankaikkisen elämän sanat ollen kanssamme vaikeimpinakin hetkinä. Me olemme vain
vastaanottajina saaden uuden
voiman ja pohjan elämällemme.
Vertauksena voimme käyttää
pimeää käytävää. Nykyajan ihminen voi helposti kokea elämän
kuin kulkemisena pimeässä käytävässä, jossa ei valoa näy. Mutta
juuri pääsiäisen ylösnousemussanoma on kuin käytävän päässä loistava valo. Siellä seisoo itse
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VUOSIEN saatossa poliittinen
kenttä on muuttunut suurilla mullistuksilla. Taistolaisuus,
vennamolaisuus. Kummatkin
vanhan maailman poliittisia käsitteitä, jotka silloin tällöin nousevat henkiin kummittelemaan
politiikan nykyaikaa ja sen aikaisia tahoja. Yksi käsite, joka ei
kuitenkaan häviä, on kansallismielisyys.
Kansallismielisyys tarkoittaa
rakkautta omaa kansaa, maata,
kulttuuria ja historiaa kohtaan
ja toivoa niiden tulevaisuudesta. Viime aikoina olen huomannut jotain hyvin kummallista:
mietteitä siitä, miten kansallismielisyys on ‘myrkkyä’. Ukrainan sota on muistuttanut monille, miksi kansan yhtenäisyys
on tärkeää. Hetkessä tietyt tahot voivat viedä sen, mitä monet menneisyydessä ovat vaalineet omalla hengellään ja
hoivallaan.
Ukrainalaiset taistelevat lop-

puun saakka maansa itsenäisyyden ja kansansa selviytymisen puolesta. He ovat
ytimekkäästi kansallismielisiä. Tämä on tehnyt heistä vahvoja sodan aikana. He uskovat
omiensa yhtenäisyyteen ja kulttuuriin sekä maansa historiaan.
He myös uskovat kansansa ja
maansa tulevaisuuden olevan
kirkas ja täynnä toivoa.
Olen ylpeästi kansallismielinen enkä muuksi muutu. Siksi on surkeaa, miten kansamme
on menettänyt rakkautensa itseensä. Maassamme jopa halveksutaan heitä, jotka ovat
ylpeitä kansastamme, kulttuuristamme ja kielestämme. Meidän pitäisi olla kuten ukrainalaiset: ylpeitä siitä, keitä me
olemme, ja luoda suurta uskoa
kansamme tulevaisuudesta vaikeina aikoina.
Jani Leppänen
Muhos

Onko historiasta opittavaa?
MITÄ Suomessa tapahtui 30-luvulla? Miksi Saksasta tuli suuri
joukko eri alojen tutkijoita juuri
Lappiin? Saksan oli selvitettävä, mikä heitä odottaisi Suomen
Lapissa, kun sinne rahdataan yli
200 000 sotilaan joukko kaikkine
aseineen. Saksan maajoukkojen
esikuntapäällikkö, kenraaliluutnantti Franz Halder, saapui Lappiin ensimmäisen kerran vuonna
1936 ja vaati Suomen sotilasjohdolta ainakin kolmea eri asiaa:
Ensimmäinen oli Rovaniemen lentokentän kiitoradan pidentäminen, jotta pommikoneet pystyvät laskeutumaan ja
nousemaan lennoilleen. Toiseksi vahvistettua tietä Petsamosta
Tornioon, jotta saadaan nikkeli
turvallisesti Saksan sotateollisuuden käyttöön Saksassa. Kolmanneksi rautatietä itärajan
tuntumaan, jotta tykistö ja panssarivaunut voidaan toimittaa sotatoimialueelle.
Nämä asiat laitettiin kuntoon.
Sama kenraali tuli Tallinnasta tapaamaan merivoimien komentajaa, eversti Valvea, ja sovittiin
merimiinojen asettamisesta välille Tallinna-Hankoniemi. NL:n
tiedustelupalvelu tiesi varmuudella näistä hankkeista. Toteu-

tettiin Karjalan kannaksen suuri
sotaharjoitus kesällä 1939, josta
Herald Tribune kirjoitti sen olevan ”Euroopassa suurimmat harjoitukset, koko Karjalan kannas
oli yhtenä sotanäyttämönä”.
Tätä taustaa vasten ei ole ihme,
jos Stalin näki uhan kolmannen
maan taholta käyttää Suomea
hyökkäysalustana Neuvostoliittoa vastaan ja vaati alueluovutusneuvotteluja, jotta Suomen
rajalta ei voida ampua suoraan
Leningradiin, kun matkaa oli
vain 42 km. Näin ajauduimme
talvisotaan, kun alueluovutusneuvottelut eivät johtaneet mihinkään.
Tärkeä kysymys onkin nyt,
onko Nato samanlainen uhka
Venäjälle kuin Saksa oli Neuvostoliitolle 1930-luvulla. Jos näin
nähdään, on selvää, että liittymällä Natoon kaivetaan helposti verta omasta nenästä. Nyt on
tarkasti harkittava, mikä on meille turvallisin tiekartta, jotta historia ei toistuisi karmeimmillaan.
Hankitaan edelleen ystävät läheltä ja viholliset mahdollisimman kaukaa.

Jeesus Kristus. Hänkin on kulkenut pimeän käytävän läpi, mutta
voittanut kuoleman ja aloittanut
aivan uuden aikakauden: toivon,
rakkauden armon, anteeksiantamuksen ajan.
Niinpä kuuluisan kirjailija Dostojevskin kirjoittaman Karamazovin veljesten lopussa päähenkilö huudahtaa: ”Sanooko uskonto
totta siinä, että me kaikki nousemme kuolleista ja heräämme
uuteen elämään ja näemme toinen toisemme?” Hän saa vastauksen: ”Ehdottomasti me nousemme kuolleista, ehdottomasti
näemme toisemme ja kerromme iloisina riemuiten toisillemme kaikki, mitä on tapahtunut.”
Ja näin nämä kaksi Emmauksen tien opetuslastakin sanoivat

myöhemmin: ”Eikö sydämemme
hehkunut innosta, kun Hän kulkiessamme puhui meille ja opetti meitä ymmärtämään kirjoitukset?”
Muuten minäkin olen juossut
tämän välin Emmauksen kylään
Jerusalemista, yksitoista kilometriä. Tätä matkaa kulkeneita opetuslapsia voidaankin pitää uranuurtajina pääsiäiskilvoituksen
tiellä, jota meidänkin uskonelämämme on. Opetuslapsille syntyi
ylösnousemususko, usko siihen,
että historian Jeesus Nasaretilainen on uskon Kristus, elävä Vapahtaja, minun Herrani!

Jouko Laakso
Turku

Anssi Joutsenlahti
rovasti

Maksaisimmeko erillisveroa
maahanmuutosta ja kehitysavusta?
KUTEN tiedämme, Suomen asukasluku on tällä hetkellä 5,5 miljoonaa ja ”rapiat päälle”. Äänioikeutettuja on 4,460 miljoonaa.
Tiedostamme myös, että maahanmuutto Suomeen ja maamme maksama kehitysapu ovat
noin 4,4 miljardia euroa vuodessa.
Kun tämä summa jaetaan äänioikeutettujen lukumäärällä, niin
maahanmuutto ja kehitysapu
maksaa 986 euroa per 18 vuotta
täyttänyt suomalainen. Jos tämä
summa muutetaan Yle-veron
kaltaiseksi erilliseksi veroksi, niin
aviopari maksaisi sitä 1 972 euroa vuodessa.
Perussuomalaiset tietävät tämän, mutta eduskunnan ja kansalaistemme enemmistö ei tiedosta asiaa. Kuvitellaan, että kun

maksaja on valtio, niin se ei koske minua.
Kansallinen ja kansainvälinen
solidaarisuus on hyvä asia, mutta jotain rajaa siinäkin on oltava.
Suomen valtion tulee ensisijaisesti pitää huolta niistä kansalaisistamme, joiden etujen
ajamisesta ja tasavertaisesta sosiaalisesta ja taloudellisesta sekä
yhteiskunnallisesta asemasta ei
ole oikeudenmukaisesti huolehdittu.
Summa summarum. Puolittamalla maahanmuuton ja kehitysavun menot saisimme vuosittain
pari miljardia euroa ”vähäväkisen kansan” elintason parantamiseen verotusta kiristämättä.
Kauko Tuupainen
talousneuvos, Jyväskylä

Hoitajamitoituksen haasteet
VIIME sotien päättymisen jälkeen syntyi paljon mainittu suuri
ikäluokka, josta nyt valitettavasti puhutaan vanhuspopulaationa, päivittäin jopa rasitteena. Se
on myös luonnollisesti ollut vaikuttamassa aikanaan lakiin hoitajamitoituksen nostamisesta
0,7:ään, jota nyt sitten ehdotetaan purettavaksi samojen tahojen toimesta, jotka ovat lopettamassa myös Kela-korvauksia.
Koska nämä heikennysesitykset
kohdistuvat vanhusväestöön, tulee helposti mieleen perustuslainvastainen ikäsyrjintä.
Hoitajamitoituksen 0,7 toteutumisen kariutuessa on aloitettu kampanja, jolla hallitus yrittää
kunniakkaasti peräytyä jo tekemästään sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kannalta hyvästä
päätöksestä. Tehtävä on annettu
Hyvinvointiala HALI ry:n johtajalle Arja Laitiselle (sd.), joka yrittää
19.3.2022 Aamulehdessä kahden sivun artikkelissa perustella, miksi ”hoivamitoituksen nostoa 0,7:ään pitäisi lykätä”. Siihen

ilmeisesti myös ajaudutaan, kun
lain hyväksymisen aikaan olisi
pitänyt aloittaa 2–3 vuotta kestävä lisähenkilöstön koulutus.
Sen hallituksen kokemattomat
avustajat kuitenkin unohtivat.
Hoitohenkilökunnan vahvistamista rajoittavat myös monet
muut ajankohtaiset tekijät, joihin tämä hallitus ei ole ehtinyt
puuttua. Digitalisaatio, jota Laitinen tuo esiin liian ratkaisevana
tekijänä, auttaa kuitenkin vain
marginaalisesti. Hoitajaa ei kone
korvaa. Palkka-asiaa on tässä yhteydessä turha käsitellä. Sen hoitavat perinteisesti vakiintuneen
käytännön mukaisesti työmarkkinaosapuolet keskenään. Myönteistä tässä kampanjassa on se,
että on löytynyt omantunnonpistos, joka muistuttaa siitä, ettei ole reilua laatia lakia, jota ei
voida toteuttaa ja joka sitten kuitenkin velvoittaa seuraavaa hallitusta.
Esko Järvenpää
eläkeläinen, Jämsä

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

Meneekö hilseen yli – käykö Tytti kevyeksi?
HELMIKUUSSA 2008 suomalainen energiayhtiö Fortum otti
ratkaisevan askeleen, kun se
lähti rynnimään Venäjän markkinoille. Kaasuvoimalaitoksia
hankittiin omistukseen kaukaa Uralin takaa Siperiasta. Varmaankin Fortumin johto oli
kuunnellut liikaa musiikkikappaletta ”Uralin pihlajat”, kun sinne lähdettiin oikein ison rahan
voimin.
Investointi on julkisten tietojen mukaan noin 5 miljardia euroa. Nämä rahat oli ensin kerätty kasaan suomalaisilta
sähkönkuluttajilta ylikorkeilla sähkön hinnoilla. Yhtiötä, siis
Fortumia, johti silloin toimitusjohtajana Mikael Lilius, hallituksen puheenjohtaja oli Peter
Fagernäs ja hallituksessa mm.
Esko Aho.
Nyt Venäjän hyökättyä Ukrainaan käy tämä Fortumin lähtö Siperian aroille vieläkin arveluttavammaksi kuin silloin
vuonna 2008. Luulisi olevan selvääkin selvempää, että pakotelinjan mukaisesti Fortum tulisi mitä pikimmiten pois Uralin
takaa ja keskittyisi liiketoimiin-

i

sa alkuperäisessä kotimaassaan
Suomessa.
Suomen valtio omistaa Fortumista noin 51 prosenttia. Omistajaohjausministeri on SDP:n
Tytti Tuppurainen. Uskoisi ennen kaikkea tässä tilanteessa
Suomen hallitusta ja vastaavaa
ministeriä kiinnostavan asetelma, jossa valtioenemmistöinen energiayhtiö touhuaa sotaa käyvässä ja hyökkäävässä
maassa.
Mutta ei. Julkisuudessa ministeri Tytti Tuppurainen pakenee Fortumin hallituksen selän
taakse eikä ota minkäänlaista
kantaa asiaan. Vieläpä sellaisen
hallituksen selän taakse, jonka

jäsenet pääosin ovat muita kuin
Suomen kansalaisia.
Mitä me teemme tällaisilla ministereillä, jotka tiukan paikan
tullen pystyvät vain pyörittelemään silmiään televisiossa ja
sanomaan, että koska kysymyksessä on pörssiyhtiö, niin jätän
päätösten teon Fortumin hallitukselle? Samalla voisi Tytti Tuppurainen ilmoittaa, että koska
en voi ottaa omistajaohjauksesta vastaavana ministerinä kantaa minulle kuuluviin asioihin,
pyydän eroa valtioneuvoston
jäsenyydestä heti!
Pentti Kettunen
ex-kansanedustaja (ps.), Kajaani

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 LOMA KE. 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 Ollila
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 Hast (Lappi)
Jari Immonen (Uusimaa)
Silvia Koski (Varsinais-Suomi)
Outi Mara (Pohjois-Karjala)
Ahti Moilanen (Pohjois-Pohjanmaa)
Jyrki Niittymaa (Keski-Suomi)
Petri Saunamäki (Etelä-Pohjanmaa)

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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