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KANSANEDUSTAJA Ritva ”Kike” 
Elomaan oma urheilu-ura lähti käyn-
tiin jo hyvin nuorena. Elomaa har-
rasti yleisurheilua urheiluseura Lo-
kalahden Leiskun riveissä, ja hänen 
lapsuudessaan liikunta kuului oleel-
lisena osana kaikkien maaseudun las-
ten elämään. Vähän vanhempana 
Kike tapasi viime vuonna menehty-
neen miehensä Kimmo Elomaan, jol-
la oli kaksi kuntokoulua.

- Kimmon valmennustaito oli huip-
puluokkaa… hän valmensi monia eri 
urheilulajien edustajia maailmanmes-
tareiksi. Kimmon kuntokoulussa kä-
vivät kaikki: siellä olivat tepsiläiset, 
yleisurheilijat, laihdutuskurssilaiset, 
ylilääkärit ja kerrossiivoojat sulassa 
sovussa, maailmanluokan voimanos-
tajat ja tavalliset harrastajat keske-
nään. Meillä oli kauhean hieno po-
rukka, ja sen myötä kehonrakennus 
vei mennessään. Viisi vuotta kilpailin 
ja saavutin kaiken, mitä siinä lajissa 
voi saavuttaa, Elomaa muistelee.

Kimmon kanssa tehdyn yhteistyön 
kruunasi Kiken Philadelphiassa Yh-

Kansanedustaja Ritva ”Kike” Elomaa vastaanotti lii-
kuntakulttuurin ja urheilun ansioristin, joka myönne-
tään suomalaisen urheilun ja liikuntakulttuurin edis-
tämiseksi tehdystä työstä. Liikunnan edistäminen on 
ollut naisten kehonrakennuksen pioneerina 80-luvulla 
tunnetuksi tulleelle Elomaalle elämäntyö.

vät punttisalia autotallissaan, jossa he 
ohjasivat ihan vieraitakin ihmisiä.

- Lihasvoimatreeniä ihmeteltiin vie-
lä nuoruudessani, mutta tänä päivä-
nä on ihan tavallista, että ihminen käy 
kuntokoulussa. Silloin se ei ollut. Lii-
kuntakulttuurin ja liikunnallisuuden 
ylläpito on ollut minulle tärkeää kil-
paurheilu-urani jälkeen, oli ihminen 
sitten minkä kuntoinen tai minkä ra-
kenteinen hyvänsä. Kunnon ylläpitä-
miseksi on tärkeää, että jotain tekee, 
vaikka siellä kotilattialla, Elomaa sa-
noo.

Liikkumattomuudessa 
muhii terveyskatastrofi

Elomaa on toiminut valtion liikun-
taneuvostossa vuodesta 2011. Suurim-
pana saavutuksenaan kehonraken-
nuksessa saavuttamiensa voittojen 
ohella Elomaa pitää sitä, että on pys-
tynyt joihinkin ihmisiin iskostamaan 
liikuntaharrastuksen, koska liikku-
mattomuus muodostaa tulevaisuu-
dessa katastrofaalisen ongelman, jos 
siihen ei puututa nyt.

- Tänä päivänä jo 91 prosenttia 
75-vuotiaista asuu kotona, vaikka tot-
ta kai heistä pieni osa on omaishoi-
tajien hoidettavana tai kotihoidos-
sa. Eliniän pidentyessä meillä voi olla 
eläkeiän jälkeen vielä monta kym-
mentä vuotta elämää jäljellä. Sen 

”Läpi elämän säilyvä liikuntaharrastus 
on kaikkein tärkein asia”

dysvalloissa voittama Miss Olympia 
-titteli vuonna 1981, jota seurasi kol-
mossija samassa kilpailussa vuonna 
1982. Kiken suurimmat saavutukset 
ennen ammattilaisuutta olivat EM-
kulta Lontoossa (1981) ja World Ga-
mes -voitto Santa Clarassa Yhdysval-
loissa (1981).

Lihasvoimatreeniä 
ei enää ihmetellä

80-luvulla ei ollut muuta kuin ke-
honrakennus, eikä fitnessiä ollut vielä 
keksittykään. Siinä vaiheessa, kun fit-
ness keksittiin, oli Elomaa jo lähtenyt 
kilpaurheilusta muille urille. Jo kil-
pailuaikoinaankin tekemiensä rönt-
genhoitajan töiden ohella hän rakensi 
myös laulu-uraansa 26 vuotta, mut-
ta liikunta on pysynyt tärkeänä osana 
hänen elämäänsä tähän päivään saak-
ka. Hän on pitänyt aiheesta luentoja 
ja tehnyt siitä kirjoja ja televisio-oh-
jelmia. 

Kuntokoulujen lopettamisen jäl-
keenkin Kimmo ja Kike Elomaa piti-

Kike Elomaalle liikuntakulttuurin ja urheilun ansioristi:

“Perusasioihin ei 
tarvita muuta kuin 

hyvät urheilutossut.”

Liikuntakulttuurin ja 
urheilun ansioristin 
saanut kansanedusta-
ja Ritva ”Kike” Elomaa 
pelkää liikkumatto-
muuden kulttuurin 
aiheuttavan Suomeen 
kansanterveydellisen 
katastrofin, jos asiaan 
ei puututa nyt.

vuoksi olisi hyvin tärkeää, että tämä 
elämä voisi olla vähän terveempää. 
Ihan lapsesta saakka lähtevä liikun-
ta, joka myös säilyisi läpi elämän, on 
kaikkein tärkein asia, Elomaa painot-
taa.

Perusasioihin riittävät 
hyvät urheilutossut

Elomaa uskoo, että liikuntapuolen 
merkityksen nostaminen tulee ole-
maan tärkeä teema myös perussuo-
malaisten vaaliohjelmassa tulevissa 
eduskuntavaaleissa. Hän muistuttaa, 
että jokaisen henkilökohtaiseen lii-
kuntaharrastukseen ei välttämättä 
tarvitse panostaa suuria määriä rahal-
lisesti – perusasioihin ei tarvita muu-
ta kuin hyvät urheilutossut.

- Tämän päivän nuoret haluavat pal-
jon virikkeitä, heitä on innostettava 
kaikilla tavoilla ja heidän on päästä-
vä harrastamaan eri lajeja. Ymmärrän 
sen kyllä, mutta jos rehellisiä ollaan, 
niin periaatteessa liikuntaharrastuk-
seen ei tarvita kovin paljon. Kaikkein 
tärkein asia on innostus, aktiivisuus ja 
se, että saa itsestään irti, Elomaa sa-
noo.

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ 
      KUVA MATTI MATIKAINEN
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Perussuomalaiset näyttävästi esillä 
Yrittäjät Areenalla -messuilla Alavudella

Oulun ja Kainuun Perussuomalaisen Nuorison 
kevätkokous huipentui vierailuun perinnetilalla

Liedon kunta päätti sulkea Liedon 
ampumaradan – perussuomalaiset 
tyytymättömiä päätökseen

Taivassalon Silakrysäys

HUHTIKUUN lopulla järjestet-
tiin Alavus Areenalla viidennet 
Yrittäjät Areenalla -messut. Kak-
sipäiväiset messut olivat tänä-
kin vuonna yleismessut, joihin 
osallistui yli 100 näytteilleaset-
tajaa perussuomalaiset mukaan 
lukien. Myös kävijämäärältään 
messut olivat tälläkin kertaa 
menestys, sillä kahden päivän 
aikana tutustui tapahtuman 
monipuoliseen ohjelmaan mel-
kein 5 000 kävijää.

Perussuomalaiset ovat mes-
suilla käytännössä vakiovieraita, 
niin nytkin. Ainakaan näkyvyy-
den puutteesta ja henkilökatta-
uksesta ei Alavuden Perussuo-
malaisia voi moittia.

- Osastollamme kävi kahden 
päivän aikana hurjasti ihmi-
siä. Paikallisten aktiivien lisäk-
si saimme vieraiksi lauantaina 
kansanedustajan ja puolueen 2. 
varapuheenjohtajan Mauri Pel-
tokankaan ja europarlamen-

taarikko Teuvo Hakkaraisen. 
Sunnuntaina osastollamme vie-
raili puolestaan kansanedusta-
ja Juha Mäenpää. Kuten arvata 
saattoi, oli vieraillamme vientiä. 
Juttua riitti ja palaute oli erin-
omaista, kehaisi Alavuden Pe-
russuomalaisten puheenjohtaja 
Yrjö Paukkunen.

Paukkunen totesi, että perus-
suomalaiset olivat panostaneet 
niin omiin tähtivieraisiinsa kuin 
osastonsa näkyvyyteen ja ulko-
asuunkin.

- Laskin, että paikalla oli mei-
dän lisäksemme myös kak-
si muuta puoluetta. Yhtään 
ei omakehu haise, jos sanon, 
että voitimme nuo muut puo-
lueet kirkkaasti niin suosios-
sa, palautteessa kuin ilmaher-
ruudessakin, sanoo Paukkunen 
viitaten valtavaan perussuoma-
laiseen ilmapallomereen, joka 
ei voinut jäädä keneltäkään 
huomioimatta.

Perussuomalaisilla on ollut 
Alavudella erittäin vahva asema 
vaaleista toiseen, ja paikallisyh-
distys on tehnyt kovaa tulosta 
koko Etelä-Pohjanmaan piirissä. 
Viime kesäkuun kuntavaaleissa 
perussuomalaiset saivat Alavu-
della peräti 28,1 prosenttia an-
netuista äänistä, ja aluevaaleis-
sakin oli tulos 25,1 prosenttia.

- Kyllä täällä meillä perussuo-
malaisuus on aina ollut kovas-
sa huudossa. Ja ei ainakaan 
näiden messujen perusteella 
muutosta tule kuin parempaan. 
Tavallaan nämä messut toimi-
vat myös ensi vuoden edus-
kuntavaalien lähtölaukauksena. 
Meiltä Alavudelta tulee vaalei-
hin oma ehdokas, mutta siitä 
myöhemmin, totesi messujen 
antiin tyytyväinen Yrjö Pauk-
kunen.

Juha Rantala

OULUN ja Kainuun Perussuo-
malainen Nuoriso ry piti sään-
tömääräisen kevätkokouk-
sensa Vuokatissa lauantaina 
21.5.2022. Kevätkokouksessa 
vieraili kansanedustaja Jenna 
Simula. Kevätkokouksen ohjel-
maan kuului myös toritilaisuus 
Sotkamon Perussuomalaiset 
ry:n kanssa ja vierailu Perinneti-
la Tervamäkeen.

Kevätkokous valmisteli myös 
seuraavan julkilausuman:

Oulun ja Kainuun Perussuo-
malainen Nuoriso perään-
kuuluttaa turvallisuus- ja va-

rautumiskursseja kaikkiin 
Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun 
oppilaitoksiin. Kuhmon lukiossa 
aloitettiin vuonna 2021 turval-
lisuusopinnot, joiden aikana lu-
kiolaiset pääsevät tutustumaan 
esimerkiksi Kainuun rajavartios-
toon sekä Kainuun prikaatin 
toimintaan. Tällaisille opintosi-
sällöille olisi yhdistyksen näke-
myksen mukaan kysyntää myös 
muissa alueen oppilaitoksissa.

Oulun ja Kainuun Perussuo-
malainen Nuoriso katsoo, että 
turvallisuus- ja varautumiskurs-
seilla sisältöinä voisi olla myös 

esimerkiksi metsästys- ja erä-
taitojen harjoittelemista sekä 
mahdollisuus suorittaa metsäs-
tyskortti ja saada oppia omatar-
veviljelyyn. Kainuu ja Pohjois-
Pohjanmaa voisivat maakuntina 
näyttää esimerkkiä koko muul-
le Suomelle kouluttamalla nuo-
ria mahdollisiin kriisitilanteisiin. 
Yhdistyksen mielestä tällaiset 
nuorena opitut taidot kantavat 
läpi elämän.

Oulun ja Kainuun 
Perussuomalainen Nuoriso ry

LIEDON kunta ei kyennyt pää-
töksenteossaan turvaamaan 
yhteiskunnallisesti merkittävän 
Liedon ampumaradan toimin-
taa – ampumaharjoittelu vai-
keutuu aikana, jolloin tällaista 
ei tulisi missään sallia!

Päätös Liedon ampumara-
dan sulkemisesta ympäristön-
suojeluviranomaisen toimesta 
perustuu virheelliseen tulkin-
taan Vaasan hallinto-oikeuden 
6.4.2022 tekemästä päätökses-
tä 367/2022. Ympäristönsuoje-
luviranomaisen tulkinnassa on 
haettu vahva ymmärrys, jonka 
mukaan Vaasan hallinto-oikeus 
6.4.2022 antamassaan lausun-
nossa olisi todennut, että mi-
tään ei ole enää tehtävissä. Ym-
päristönsuojeluviranomaisen 
mukaan mm. meluhaittojen oh-
jearvojen ylittymisen sallimi-
nen lupapäätöksen mukaisesti 
toiminta-aikoja rajoittamalla ei 
olisi mahdollista. Lisäksi ympä-
ristönsuojeluviranomainen on 
kehottanut Liedon ampuma-
seuran jäseniä olemaan kiirehti-
mättä asiaan liittyvän toimenpi-
deluvan hakemisessa.

Huomionarvoista tässä kai-
kessa on se, että mainitus-
sa hallinto-oikeuden päätök-
sessä selkeästi sanotaan, että 
hallinto-oikeus ei tutki ampu-
maradan toiminnan keskeyttä-
miseksi tehtyä vaatimusta. Sen 
sijaan se kumoaa Liedon ym-
päristöpäällikön päätöksen pa-
lauttaa asia uudelleenkäsiteltä-
väksi. Vaasan hallinto-oikeus ei 
siis ole ottanut Liedon ympäris-
töviranomaisen tekemää pää-
töstä ja valittajien tekemää vaa-
timusta edes käsittelyyn, vaan 
katsoo, että turhaksi katsottavia 
mittauksia ei tule toiminnan-
harjoittajalta edellyttää.

Hallinto-oikeuden tekemän 
päätöksen mukaisesti Liedon 
ampumaradan toiminta ei oli-

si esteellinen jatkamaan toimin-
taansa ympäristölautakunnan 
14.10.2009 tekemän päätöksen 
sekä lupaan liitettyjen määrä-
ysten mukaisesti. Perussuoma-
laisten Varsinais-Suomen piiri 
ry vaatii Liedon kuntaa seuraa-
maan Vaasan hallinto-oikeuden 
tekemää päätöstä sallimatta yh-
den viranhaltijan tulkintojen 
johtaa heitä harhaan tai han-
kaloittaa syyttä seuraavan lu-
van hakemista. Lisäksi perus-
suomalaiset haluavat nostaa 
esiin ampumaratojen tärkey-
den ja erityisesti juuri tämän 
Liedon ampumaradan merki-
tyksen koko Varsinais-Suomen 
alueella.

Liedon ampumarata on mer-
kittävyydeltään Varsinais-Suo-
men alueella tärkeämpi kuin 
vastaava rata olisi missään 
muualla Suomessa, sillä koko 
maata tarkasteltaessa on am-
pumaratojen tilanne surkein 
juuri Varsinais-Suomessa. Lie-
don ampumarata on ollut toi-
minnassa vuodesta 1965, ja sen 
ansiosta mm. Finavian lentotur-
vallisuustoiminnasta vastaava 
henkilöstö on voinut harjoittaa 
lentoturvallisuuden kannalta 
erittäin tärkeää harjoittelua am-
pumaradalla.

Rata on Finavian lisäksi myös 
reserviläisten ja ampumaur-
heilijoiden käytössä. Nuoril-
le urheilijoille on taattava mah-
dollisuus harjoitella ja siten 
menestyä kilpailuissa. Tämän li-
säksi rata on Liedon Riistamie-
het ry:n jäsenien käytössä.

Tästä ja monesta muusta syys-
tä perussuomalaiset eivät voi 
sallia radan sulkemista eivät-
kä Liedon kunnan harjoitta-
maa yksipuolista päätöksente-
koa asiassa.

Perussuomalaisten 
Varsinais-Suomen piiri

TAIVASSALON Silakrysäyksessä 
lauantaina 11.6. kävi tuhansia 
ihmisiä. Vakka-Suomen Perus-
suomalaiset olivat myös paikal-
la, ja tarjolla oli paistettua si-
lakkaa. Kansanedustaja Kike 

Elomaa oli vastaanottamas-
sa ammattikalastajien adressin, 
jonka hän lupasi viedä edus-
kunnan maa- ja metsävaliokun-
nalle.

Pekka Kaihoniemi, Tanja Pääkkö, kansanedustaja Juha Mäenpää, Petri Juurakko ja Hannu Akkanen 
olivat tyytyväisiä kaksipäiväisten messujen antiin. Kuva: Juha Rantala

Oulun ja Kainuun Perussuomalainen Nuoriso ry 
tutustui Perinnetila Tervamäen emäkarjaan Sotka-
mossa. Kuvassa Antti Herrala, Jonne Törmäkangas ja 
Eetu Saarenpää. Kuva: Marika Tuomela
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Keuruun Perussuomalaisten kevätkokouksessa 
keskusteltiin eduskuntavaaleista

Turun Perussuomalaiset huolissaan Suomen lepsun 
maahanmuuttopolitiikan vaikutuksista kouluihin 

Nuorten huumeongelma 
Kuopiossa syvenee

Simon Perussuomalaiset 
täytti 10 vuotta

KEURUUN Perussuomalaiset pi-
tivät kevätkokoustaan aprilli-
päivän iltana. Kokousta voisi 
luonnehtia sikäli historiallisek-
si, että se oli viety perinteisen, 
joidenkin mielestä ehkä anke-
ankin perinteisen kokouspaikan 
sijasta Keuruun Liikelataamon 
tiloihin, tutummin Keuruun kei-
lahalliin.

Yhdistys oli myös aiemmin so-
pinut juhlistavansa hieman tätä 
kevätkokousta muullakin kuin 
pelkällä asiasisällöllä. Tilaan 
oli tuotettu isot kasat paikalli-
sia pizzoja sekä muuta syötä-
vää ja juotavaa. Lisäksi koko-
uksen jälkeen oli jäsenistöllä 
mahdollisuus tutustua keilahal-
lin toimintaan ja tietysti itse kei-
laamiseen.

Keuruun Perussuomalaiset oli-

vat saaneet vieraakseen Kes-
ki-Suomen piirin puheenjoh-
tajan Janne Luoma-ahon, joka 
toi terveisiä nyt pinnalla ole-
vista asioista. Kokouksessa kes-
kusteltiin tulevista eduskunta-
vaaleista sekä niihin liittyvistä 
ehdokasasetteluista. Maailman-
poliittinen tilanne huomioon 
ottaen ei voinut välttyä myös-
kään sivuamasta kuumana käy-
vää Nato-keskustelua. Vaikka 
kokousväkeä oli kerääntynyt 
kevätkokoukseen historiallisen 
paljon, ei Nato-keskustelua juu-
rikaan virinnyt. Luoma-aho to-
tesi kuitenkin, että asiasta pitää 
pystyä keskustelemaan ja että 
jokainen saa olla tässäkin asias-
sa omaa mieltään. Muuten ke-
vätkokous noudatteli vanho-
ja tuttuja kuvioita, eikä mitään 

yllätyksiä asioiden hoidossa il-
mennyt.

Yhdistyksen toiminta on ol-
lut edellisvuonna vilkasta. Sii-
hen ovat liittyneet niin korona-
ongelmat kuin uutena asiana 
aluevaaleihin valmistautumi-
nenkin. Hyvin niistä on kuiten-
kin selvitty.

Keuruun Perussuomalaisten 
kevätkokous runsaslukuisine 
osallistujineen osoittaa myös 
sen, että perussuomalaiset 
edelleen kasvattaa ja vahvistaa 
asemaansa Suomen poliittisel-
la kartalla. Olipa kokouksessa 
käsiteltävänä yksi puolueeseen 
liittyminenkin, joka osaltaan 
vahvistaa edellä mainittua.

Keuruun Perussuomalaiset ry

TURUN Perussuomalaiset otti 
kevätkokouksessaan kantaa Tu-
run kaupungin tavoitteisiin te-
hostaa kaupungin oppimisym-
päristöjen toimintaa oppilaiden 
ja opettajien hyvinvoinnin kus-
tannuksella. Turussa suunni-
tellaan parhaillaan uutta eri-
tyisopetusstrategiaa, jossa 
ollaan lisäämässä integraatio-
ta ja inkluusiota eli erityisope-
tusta tarvitsevien oppilaiden 
siirtämistä tavallista opetusta 
saavien luokkiin ja ryhmiin tai 
heidän pitämistään niissä ”yh-
denvertaisuuden nimissä”.

- Me Turun Perussuomalaisissa 
ymmärrämme sinänsä inkluusi-
on ja integraation kauniin aja-
tuksen, mutta niin arkitodelli-
suus oppimisympäristöissä kuin 
huolestuneilta vanhemmil-
ta tulleet viestitkin ovat olleet 
suorastaan järkyttäviä kohdata, 
toteaa yhdistyksen 2. varapu-
heenjohtaja, lehtori Sari Anttila.

- Turussa jo neljätoista pro-
senttia oppilaista on jonkin-
asteisen erityisopetuksen 
tarpeessa. Tämä on todella huo-
lestuttava kehityssuunta.

Inkluusioajattelusta pitäisi pe-
russuomalaisten mielestä en-
nemminkin päästä eroon kuin 
lisätä sitä entisestään.

- Integraatio ei ole tilastollises-
ti ja todistetusti ollut millään ta-
voin toimiva ratkaisu ongelmiin 
koulumaailmassakaan. Riittä-

vä erityisopetus on oppilaan oi-
keus, ja erityisopetusta tarvit-
sevaa koululaista ei pidä sysätä 
kasvavien ryhmäkokojen ko-
ettelemien luokan- ja aineen-
opettajien vastuulle.

- Tällaisesta järjestelystä ei-
vät hyödy erityisopetusta tar-
vitseva oppilas, muu luokka 
eikä työtaakkansa alle musertu-
va opettajakaan. Opettajat ko-
kevat työtaakkansa jo nykyisel-
lään lähes musertavana, joten 
erilaisille palavereille ja turhi-
en asiakirjojen laatimiselle ei 
enää löydy aikaa tai voimia il-
man, että se näkyy opetustyön 
laadussa.

Turun Perussuomalaiset huo-
mauttaa, että Suomen Pisa-tu-
lokset ovat heikentyneet käy-
tännössä yhtäjaksoisesti viime 
vuosina. Yhtä ainoaa syytä tälle 
huolestuttavalle trendille ei voi-
da määritellä, mutta on huomi-
onarvoista, miten tämä kehitys 
kulkee käsi kädessä kasvavien 
ryhmäkokojen, lakkautettu-
jen lähikoulujen, lisääntyneen 
inkluusioajattelun sekä erinäi-
sen opettajakunnankin pahek-
suman ”hankehumpan” kanssa.

Turun Perussuomalaiset on 
huolissaan Suomen vastuutto-
man lepsun maahanmuutto-
politiikan vaikutuksista koului-
hin. Segregaatio on edennyt jo 
Turussakin liian pitkälle, mikä 
on johtanut osaltaan asuinalu-

eiden eriytymiseen. Tämä on 
jo nykyisessä mittakaavassaan 
johtanut kantasuomalaisten, 
eritoten varakkaimpien perhei-
den, muuttamiseen paremmille 
alueille ja jopa pois kaupungis-
ta. Samaa muuttoliikettä nä-
kyy myös opettajien ja ohjaaji-
en kohdalla.

- Turku ei ole enää houkutte-
leva kaupunki opetusalan am-
mattilaisen silmissä. Samaa 
negatiivista kehitystä on jou-
duttu seuraamaan muun muas-
sa Ruotsissa jo useamman vuo-
den ajan.

Turun Perussuomalaiset vaa-
tii kaupungilta sekä resursse-
ja että päätöksiä koulurauhan 
takaamiseen kaikille oppilail-
le. Tämä tarkoittaa myös toimi-
mattomasta inkluusioajattelus-
ta luopumista sekä tahtotilaa 
säilyttää erityisopetukseen eri-
koistunut Mikaelin koulu.

- Jokaisen oppilaan tarpeet 
huomioivaan opetukseen sat-
saaminen on yhdistyksen mu-
kaan sellainen tulevaisuus-
investointi, joka aidosti tulee 
maksamaan itsensä myöhem-
min takaisin vähentyneinä 
oppimisvaikeuksina, vähen-
tyneenä syrjäytymisenä ja ke-
hittyvinä oppimistuloksina, leh-
tori Anttila toteaa.

Turun Perussuomalaiset ry 

SUOMI on Euroopan kolmonen 
huumekuolemien tilastoissa. 
Jätevesistä tehtyjen analyysien 
perusteella Kuopio on yksi kär-
kipään ongelmakaupungeista. 
Kuopion kaduilla käydään laa-
jaa ja näkyvää huumekauppaa.

Nuorten huumeiden käyt-
tö koskettaa myös heidän per-
heenjäseniään ja muuta lähi-
ympäristöä. Jokainen käyttäjä 
käy itsensä kanssa läpi päivit-
täistä inhimillistä tragediaa ja 
kylvää sitä monesti tahtomat-
taan myös läheistensä niskaan 
monine eri lieveilmiöineen. 
Huumeiden käyttö johtaa usein 
lääkeriippuvuuteen, rikoskier-
teeseen, laitostumiseen ja jopa 
ennenaikaiseen kuolemaan.

Taistelussa huumeiden käyt-
töä vastaan paras keino on 
ennaltaehkäisy ja ongelmiin 
puuttuminen jo varhaisessa vai-
heessa, ennen kuin tilanne pää-
see karkaamaan käsistä.

Keinoja ennaltaehkäisyyn 
ovat koulujen päihdevalistus, 
entistä monipuolisemmat ma-

talan kynnyksen palvelut, te-
hokkaampi hoitoonohjaus, vä-
litön puuttuminen ongelmiin 
heti kun niitä havaitaan sekä 
laadukkaat, nuorille tarkoitetut 
hoitopaikat.

Tämä vaatii rahaa, mutta onko 
ihmiselämällä hintalappua? 
Päihdeongelmaisten nuorten 
auttaminen maksaa itsensä ta-
kaisin, kun käyttäjien määrät 
saadaan laskuun ja mahdolli-
seen syöksykierteeseen pääty-
vät nuoret osaksi yhteiskuntaa.

Vaikkakin monilta osin toi-
menpiteitä ongelman vähen-
tämiseksi on tehty ja tehdään, 
toimenpiteet eivät ole lain-
kaan riittäviä. Nuorilta tulee yhä 
enenevässä määrin viestejä sii-
tä, kuinka Kuopiossa huumaa-
vien aineiden saanti on todel-
la helppoa.

Pidetään huolta ja välitetään 
jo silloin, kun se on vielä mah-
dollista.

Kuopion seudun 
Perussuomalaiset ry, hallitus

SIMON Perussuomalaiset 
ry:n perustava kokous pidet-
tiin 27.5.2012. Juhlistimme 
28.5.2022 kymmenvuotista tai-
valtamme tapahtumalla Simon 
markettien pysäköintialueel-
la. Samalla käynnistimme vuo-
den 2023 eduskuntavaalikam-
panjan. Paikalla oli myös Lapin 
maakunnan ainoa perussuo-
malainen kansanedustaja Kai-
sa Juuso.

Ensimmäisissä kuntavaaleis-
sa 2012 saimme kolme paikkaa 
21:stä, vuonna 2017 kaksi 17:sta 
ja vuonna 2021 kolme paikkaa 
17:sta.

Simon Perussuomalaiset ry:n 
puheenjohtajana minulla on 
helppo tehtävä toimia aktiivi-
sen porukan vetäjänä. Vapaa-
ehtoisten toimesta olemme ja-
kaneet kuntaamme vuosittain 
tuhansittain puolueemme leh-
teä (vuonna 2021 noin 8 000 
kpl). Kattavuus on hyvä noin 1 
500 kotitalouden kunnassam-
me. Tästä suuret kiitokset jaka-
jille. Jäsenmäärämme nousee 
myös tasaisesti vuosi vuodelta. 
Se on osoitus siitä, että olemme 
tehneet jotain oikein kunnas-
samme ja yleisesti puolueena 
maassamme.

Eräs henkilö, ei puolueen jä-
sen, kritisoi minulle, ettei näil-

lä toritapahtumilla saavuteta 
mitään eikä niissä ole mitään 
järkeä. Kysyin häneltä, missä 
muualla päättäjät saavat kuul-
la kansalaisten mielipiteitä, kas-
votusten, kuntien ja maamme 
tilanteesta sekä ratkaisuehdo-
tuksia kuntien ja maamme hy-
vinvoinnin lisäämiseksi.

Pahimmilta ”valittajilta” olen 
kysynyt suoraan, oletko käynyt 
äänestämässä. Usein vastaus 
on ollut: ”En, koska sillä ei ole 
mitään merkitystä.” Heille olen 
vastannut, ettei sinulla ole va-
litusoikeutta, vaan joudut tyy-
tymään muiden tekemiin pää-
töksiin, joihin et itse edes yritä 
vaikuttaa.

Tärkeimmäksi tehtäväksi 
maassamme näen työllisyys-
asteen noston ja valtionvelan 
nousukäyrän taittamisen, joka 
ei saa tapahtua kansalaisten ja 
pienituloisten elämää kurjista-
malla, vaan työllisyyden ja yrit-
täjyyden kautta tapahtuvalla 
kasvulla sekä valtion meno-
jen karsimisella hankkeista, jot-
ka ovat turhia tai joilla on nega-
tiivista vaikutusta kansalaisten 
elämään.

Terho Korpikoski
Simon Perussuomalaiset ry:n 
puheenjohtaja

Keuruun Perussuomalaisten kevätkokous oli sikäli historiallinen, että tänä vuonna kokous pidettiin 
perinteisen kokouspaikan sijasta keilahallinakin tunnetun Keuruun Liikelataamon tiloissa.

Simon Perussuomalaiset juhlistivat kymmenvuotista taivaltaan touko-
kuussa. Kuvassa vasemmalta lukien Reijo Hiltunen, Terho Korpikoski, 
Teija Tarkiainen, Jorma Peltoniemi ja Markku Tähjä.
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Perussuomalainen 8/2022 ilmestyy 29.8.2022
Aineistot ja lehtitilaukset viimeistään 16.8.2022

Muistathan päivittää muuttuneet yhteystietosi 
(osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) jäsenrekisteriin. 
Puh: 040 631 7099 tai jasenasiat@perussuomalaiset.fi

PERUSSUOMALAINEN

KUOPIO
Kuopion seudun Perussuoma-
laiset ry:n hallitus on 2.6.2022 
järjestäytynyt puheenjohta-
ja Sirpa Kulinin johdolla aiem-
min kevätkokouksessa hallituk-
seen tehtyjen henkilövalintojen 
tiimoilta. Päätökset olivat täysin 
yksimielisiä. Yhdistyksen halli-
tus loppuvuodelle 2022 on Mar-
kus Jukarainen (1. vpj.), Jukka 
Littunen (2. vpj.), Juha Savolai-
nen (sihteeri), Ari Kultala, Jarmo 
Auvinen, Veli Pekka Tanskanen 
ja Petri Tossavainen.

KYMI
Perussuomalaisten Kymen pii-
ri ry:n piirihallitus on valin-
nut kokouksissaan 21.5.2022 
ja 6.6.2022 lisää kansanedus-
tajaehdokkaita. Ehdokkaik-
si valittiin Juho Eerola ja Samu-
li Sibakoff Kotkasta, Joni Mörk 
Kouvolasta, Antti Pakkanen Ha-
minasta, Anja Kivelä Virolahdel-
ta, Jaana Kiiski ja Kalle Saare-
la Lappeenrannasta sekä Timo 
Härkönen ja Vesa Julin Imatral-
ta. Aikaisemmin ehdokkaiksi on 
jo valittu Jani Mäkelä Lappeen-
rannasta ja Sheikki Laakso Kou-
volasta.

POHJOIS-POHJANMAA
Perussuomalaisten Pohjois-
Pohjanmaan piiri ry:n piirihal-

PS HENKILÖVALINTOJA
litus kokoontui sunnuntaina 
22.5.2022. Kokouksessa valittiin 
ensimmäiset Oulun vaalipiirin 
eduskuntavaaliehdokkaat Poh-
jois-Pohjanmaan alueelta. Eh-
dokkaiksi valittiin Saija Hyvönen 
(työterveyshuollon erikoislää-
käri, Oulu), Anu Mattila (yrittäjä, 
Raahe), Mika Antikka (yrittäjä/
mekaanikko, Oulainen) ja Kim-
mo Korkiakoski (myyjä/asevas-
taava, Nivala).

VARSINAIS-SUOMI
Perussuomalaisten Varsinais-
Suomen piiri ry nimesi 5.6.2022 
pidetyssä yleiskokouksessa li-
sää ehdokkaita eduskuntavaa-
leihin. Uusiksi ehdokkaiksi ni-
mettiin Mikko Lundén (Salo), 
Alice Girs (Turku), Satu Söder-
ström (Kemiönsaari), Silvia Kos-
ki (Sauvo), Juha Anttila (Turku), 
Laura Kaarniharju (Turku), Mar-
kus Ylis-Junttila (Mynämäki) ja 
Lauri Heikkilä (Marttila). Perus-
suomalaisten Varsinais-Suomen 
piiri aikoo asettaa täyden lis-
tan eduskuntavaaleihin. Kevät-
kokouksessa 24.4.2022 aloitet-
tiin ehdokkaiden asettaminen 
jo kansanedustajina toimivis-
ta: Ville Tavio (Turku) ja Vilhelm 
Junnila (Naantali). Lisää ehdok-
kaita nimetään lähikuukausina. 
Kansanedustajana toimiva Ritva 
”Kike” Elomaa ei ole vielä edus-
kuntakiireiltään ehtinyt ilmoit-
taa omaa ehdokkuuttaan, mut-
ta on luvannut harkita asiaa.

Perussuomalaiset vahvasti esillä Kaskisten
kevätmarkkinoilla

Teuvalla perussuomalaiset säilyttivät kotikenttäetunsa

PIENET sadekuurotkaan eivät 
latistaneet perussuomalaisten 
menoa kaksipäiväisillä Kaskis-
ten kevätmarkkinoilla touko-
kuun viimeisenä viikonloppuna. 
Perussuomalaisten telttako-
konaisuus ei jäänyt keneltä-
kään markkinavieraalta näke-
mättä. Kahden päivän aikana 
kävi perussuomalaisten osas-
tolla melkoinen kuhina. Makka-
raa, mehua, kahvia, leivonnaisia 
ja tietysti painavaa perussuo-
malaista sanomaa meni ennä-
tysmäärä, ja mikä tärkeintä, niin 
markkinavieraita kiinnosti myös 
se, mitä perussuomalaisilla ak-
tiiveilla oli heille asiaa.

Kahden päivän aikana oli Kas-
kisten markkinoilla tuhansia kä-
vijöitä läheltä ja kaukaa. Mark-
kinavieraita oli mm. Seinäjoelta 
kuljettamassa Haapamäen mu-
seoveturiyhdistyksen juna, jon-
ka kaikki vaunut olivat viimeistä 
sijaa myöten täynnä.

Kaskisten markkinat veti puo-
leensa ilahduttavasti perussuo-
malaisia aktiiveja ympäri pii-
rin aluetta. Menoa vauhdittivat 

lauantaina vieraaksi saapunut 
kansanedustaja Jukka Mäkynen 
ja sunnuntaina puolueen 2. va-
rapuheenjohtaja, kansanedus-
taja Mauri Peltokangas.

Kaskisten Perussuomalaisten 
puheenjohtaja Lasse Lähdesluo-
ma oli kaikin puolin tyytyväinen 
näkemäänsä.

- Toiminnallemme on saa-
tu aivan uusi ulottuvuus, kun 
olemme tehneet vahvaa yhteis-
työtä Suupohjan alueen kuu-
den paikallisyhdistyksen kans-
sa. Autamme toinen toisiamme 
tapahtumajärjestelyissä, suun-
nittelemme vaalityötä ja meil-
lä on asettaa alueen yhteinen 
eduskuntavaaliehdokas ensi ke-
vään vaaleihin.

Karijoen Perussuomalaisten 
nuori 26-vuotias puheenjoh-
taja Rami Aalto on tuo Lähdes-
luoman mainitsema Suupohjan 
kuuden yhdistyksen yhteinen 
ehdokas. Hän oli innostunut 
myös markkinoilta saatuun pa-
lautteeseen.

- Väkeä kävi aivan mielettö-
mästi, ja totta kai tilanne maa-

ilmalla Ukrainan sodan ja Na-
to-kysymyksen myötä puhutti, 
mutta myös tilanne kotimaassa. 
Kyllä ihmisiä huolestutti mei-
dän yhteisten verovarojemme 
käyttö ja se, minne niitä suun-
nataan. Taloudellinen tilanne 
on kääntynyt yhä useammas-
sa kotitaloudessakin kriittisek-
si. Rahat eivät tahdo riittää edes 
välttämättömimpään, mutta sil-
ti punavihreä hallituksemme 
pumppaa miljardeja euroja hy-
vinvointiamme maailmalle mm. 
ilmastohumppaan ja kehitys-
apuun. Kyllä yhteisten varojen 
käytölle pitäisi olla jokin marssi-
järjestys, pohti Aalto.

Eduskunnasta kotikaupunki 
Vaasan kautta Kaskisiin ehtinyt 
kansanedustaja Jukka Mäkynen 
ihasteli kuuden perussuomalai-
sen yhdistyksen yhteistyötä.

- Kyllä täälläkin on kovasti käy-
nyt selväksi, mikä on maamme 
ylivoimaisesti paras ja suosituin 
toripuolue.

Juha Rantala

TEUVAN Perussuomalaiset olivat 
vahvasti esillä Teuvan perintei-
sillä kaksipäiväisillä kesämarkki-
noilla. Teuvan yrittäjien järjestä-
mässä tapahtumassa voidaankin 
hyvällä syyllä sanoa, että perus-
suomalaiset säilyttivät selkeäl-
lä tavalla kotikenttäetunsa, sil-
lä perussuomalaiset olivat ainoa 
markkinoilla esiintynyt puolue.

- Saimme kiitosta siitä, että 
olemme esillä muulloinkin kuin 
vaalien alla. Markkinavieraat ot-
tivat meidät erinomaisesti vas-
taan, ja varsinkin perussuoma-
laisten ilmapallot olivat kysyttyä 
tavaraa lapsiperheille. Myös pe-
russuomalaiset lehdet kiinnos-
tivat, ja arpojakin meni kiitet-

tävästi kaupan. Ei ihme, että 
osastomme ohi kävelleet kepu-
laiset katselivat touhuamme hie-
man pitkin hampain, myhäili 
Teuvan Perussuomalaisten pu-
heenjohtaja Jyrki Rintaluoma.

Jyrki Rintaluoma antoi vilpittö-
mästi kiitosta perussuomalaisten 
Suupohjan kuuden yhdistyksen 
yhteistyölle.

- Yhteistyö on antanut mei-
dänkin yhdistyksemme aktiiveil-
le uutta potkua, ja se helpottaa 
monin tavoin pienten yhdistys-
ten taakanjakoa. Olemme olleet 
Suupohjan kuuden kunnan alu-
eella jo keväästä ja alkukesästä 
monessa markkina- ja toritapah-
tumassa mukana, ja palaute on 

ollut pelkästään positiivista. Teu-
van markkinoilla kävi teltallam-
me monia uusia tuttavuuksia, ja 
uskon, että perussuomalaisten 
aate kiinnosti muutamia sen ver-
ran kovasti, että perästä kuuluu, 
kertasi Rintaluoma markkinatun-
nelmia.

Paikalliset perussuomalaiset 
olivat saaneet sunnuntain osal-
le vieraaksi kansanedustaja Juha 
Mäenpään.

- Kyllä Juha osaa yleisönsä ot-
taa omalla vakaalla tyylillään. Ja 
niin nytkin. Tästä on hyvä jatkaa 
vaalityötä kohti eduskuntavaali-
menestystä, päätteli Rintaluoma.

Juha Rantala

Perussuomalaisia aktiiveja ympäri Etelä-Pohjanmaan piiriä Kaskisten yhdistyksen teltalla. Kuvaan ehtivät 
Jukka Salo Kaskisista, Marko Vainionpää Alavudelta, kansanedustaja Jukka Mäkynen Vaasasta, Ari Pentti-
nen Teuvalta, Marika Valkeala Ilmajoelta, Kai Ylikoski Kaskisista, Balint Berki Ilmajoelta, Lasse Lähdesluo-
ma Kaskisista, Jari Salmela Kristiinankaupungista ja Rami Aalto Karijoelta. Kuva: Juha Rantala

Teuvan kesäkuisilla kesämarkkinoilla pitivät perussuomalaiset markkinavaltikkaa. Ei ihme, että kansan-
edustaja Juha Mäenpäätäkin (kuvassa vas.) hymyilytti. Kansanedustajan seurassa Heikki Tuomela ja Mauri 
Filppula Teuvalta, Lasse Lähdesluoma Kaskisista, Ari Penttinen Teuvalta, Arja Hanka Kaskisista, eduskunta-
vaaliehdokas Rami Aalto Karijoelta sekä Taisto Tammela Kauhajoelta. Kuva: Jyrki Rintaluoma

Helsingin junan pitää pysähtyä 
Paimiossa
PERUSSUOMALAISTEN Varsi-
nais-Suomen maakuntavaltuus-
toryhmä vaatii, että Turun ja 
Helsingin välisen henkilöjunalii-
kenteen pitää tulevaisuudessa 
pysähtyä myös Paimiossa mat-
kustajien ottamista ja jättämis-
tä varten.

Elokuun 15. päivän jälkeen 
Helsingin junan pääteasema 
Turussa on Kupittaan asema 
seuraavan kahden vuoden ajan 
Aurajoen ylittävän rautatiesillan 
rakentamisen vuoksi. Samalla 
Helsinkiin matkaajien käytöstä 
poistuvat Turun rautatieaseman 
lähettyvillä olevat parkkipaikat. 
On tunnettua, että Kupittaan 
aseman seutu on niin täyteen 
rakennettu, että alueella on 
huutava pula edullisista parkki-
paikoista jo alueella työssä käy-
vien vuoksi. Nyt junan aikatau-
luun sopisi hyvin pysähtyminen 
Paimiossa, kun ”pyörähdys” Tu-
run rautatieasemalla jää pois 
matka-ajasta.

Keväällä 2021 valmistui Var-
sinais-Suomen paikallisjunalii-
kenteen asemapaikkojen kehit-
tämissuunnitelma. Siitä selviää, 
että Varsinais-Suomessa on voi-
makas halu kehittää lähijuna-

liikennettä. Siksi tuntuu pe-
rin nurinkuriselta, että Turun ja 
Helsingin välille pitkään suun-
niteltu noin tunnin juna ei tule-
vaisuudessa voisi pysähtyä Var-
sinais-Suomessa muualla kuin 
Turussa ja korkeintaan Salos-
sa. Luulisi, että junayhteydestä 
tulisi huomattavasti kannatta-
vampi ja kannatettavampi maa-
kunnan ihmisten kannalta, jos 
myös Paimiossa olisi matkusta-
jia palveleva seisake, jossa olisi 
riittävästi ilmaista paikoitustilaa 
junaan nousevien autoille.

Maakunnan päättäjät ovat 
avainasemassa ja vastuussa sii-
tä, että maakunnan asukkaille 
järjestyy edullinen ja mutkaton 
kulku aamulla Helsinkiin töihin 
ja illalla takaisin, jos tarve niin 
vaatii. Nykyisillä polttoaineen 
hinnoilla ei ole suurta järkeä 
ajaa junan perässä pitkiä mat-
koja kyytiin päästäkseen. Perus-
suomalaisten mielestä ilmasto-
ystävällisyys pitäisi huomioida 
myös julkisen liikenteen liityn-
töjä suunniteltaessa.

Perussuomalaisten 
Varsinais-Suomen 
maakuntavaltuustoryhmä
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Ryhtiä Lapista
KÄVINPÄ tässä äskettäin Lapissa pii-
rikokouksessa. Rovaniemellä tunnelma 
oli rohkea ja päättäväinen. Pohjoisim-
massa maakunnassamme keskustellaan 
suoraan ja väitetään reippaasti, mut-
ta kun jotain päätetään, niin se tehdään 
viimeiseen pisaraan saakka. Oli muka-
va seurata tätä tekemisen meininkiä. 
Lordin aukiolla ja Lapin piirin kokouk-
sen aikana kentän ääni kuului ja se oli 
kirkas: meidän vaihtoehtomme on ai-
noa mahdollinen.

Ihmisten viesti Lapissa oli: Suomi 
kuolee ilman perussuomalaista poli-
tiikkaa. Syykin oli selvä. Bensan hinta 
on ennennäkemättömän korkea. Litra-
hinnat ovat nousemassa jo 2,70 euroon 
litralta. Ja lisää korotuksia on tulos-
sa. Se saattaa kohota kolmeen tai perä-
ti neljään euroon. Pitkien välimatkojen 
Lapissa työssäkäynnistä tulee ylelli-
syyttä.

Haluan kiittää tässä Lapin piirin vä-
keä hyvästä vastaanotosta ja hyvistä 
juttutuokioista. Teillä on edellytykset 
reippaaseen menestykseen!

Suomalaisen reppu 
on raskas

Aihe, josta torilla keskusteltiin, oli 
kaikille tuttu. Reppu on raskas. Vaik-
ka kesä etenee, niin Suomea vaivaa-
va poliittinen näköalattomuus ei väisty. 
Meitä suomalaisia uhkaa epäpyhä kol-
minaisuus: silmissä kohoavat bensan 
hinnat, järkyttävästi kallistuva sähkö 
ja taivaisiin pomppaamassa oleva ruo-
an hinta. Tämä, yhdessä käteen jäävien 
tulojen ostovoiman laskemisen kanssa, 
merkitsee kädestä suuhun eläville suo-
malaisille, perheille, yksineläjille ja se-
nioreille ahdistavaa kurimusta. Eikä 
ihme, kun reaalitulot laskevat yleisesti 
5 % ja rintamailla yli 10 %.

Suomalaisen reppu on nyt todella ras-
kas. Toivotaan, että selkä ei katkea.

Vihersiirtymänä 
markkinoidut toimet vievät 
loputkin rahat

Tästä ei selvitä mediatempuil-
la tai askartelulla. Hallituksen pi-
täisi tehdä jotain olennaista. Oli-
si mahdollista puuttua jalostamoiden 
monopolihinnoitteluun laskemalla ns. 
jakeluvelvoitetta. Monopolivoittoihin 
ei poliittisista syistä haluta kuitenkaan 
kajota.

Politiikan nykykurssilla edessä on sa-
mantapainen tavallisten suomalaisten 
rahojen putsaus kuin 1990-luvun la-
massa, jossa köyhimmät ohjattiin toi-
meentuloluukulle, rikkaimmat ri-
kastuivat ja tavallisen suomalaisen 
toimeentulon edellytykset tuhottiin. 
Tavallisen suomalaisen niska ei katkea 

raksahtamalla vaan hiljaa hivuttamalla.

Omillaan toimeentulevan työtäteke-
vän väen tilalle yhteiskuntaamme syn-
nytetään nyt väkipakolla jonkinlaista 
uusryysyläisluokkaa, joka rintamailla 
saisi veronmaksajien piikkiin 40 euroa 
(n. 14 litraa bensaa) ”energia-avustuksi-
na”. Tavalliset ihmiset yrittävät selvitä 
omillaan viimeiseen saakka; mennään 
toisiin töihin, raadetaan niska limas-
sa ylitöitä ja jätetään lomamatkat teke-
mättä. Valitettavasti nykyisenlaisessa 
vihersiirtymänä markkinoidussa Suo-
messa pää tulee vetävän käteen.

Nauttikaa kesästä ja 
levätkää – syksy on 
sadonkorjuun aikaa

Arvoisat perussuomalaiset! Kesä on 
myös aikaa pysähtyä ja nauttia. Aurin-
ko, luonto ja linnut eivät onneksi tunne 
poliittisia päätöksiä vaan ilahduttavat 
suomalaisia kuten aina. On hyvä tavata 
sukulaisia ja ystäviä ihan pelkän olemi-
sen merkeissä. Uimarannalla ei ole po-
litiikkaa! Ihminen tarvitsee myös lepoa 
ja rauhaa.

Kirjallinen vinkki: 
Joel Lehtosen 
”Kuolleet omenapuut”

Jos kesällä lukemista kaipaa, niin 
kannattaa alkuun lukea Matti Virénin 
”Kaksitoista talouden periaatetta”. Ja 
jos aikaa jää, niin lukekaapa Joel Leh-
tosen ”Kuolleet omenapuut”. Kuvaus 
Suomen kesästä Saimaan rannalla kir-
jakauppias Aapeli Muttisen matkassa 
on puhdasta runoutta.

Kirjassa on muuten kohta, joka sopisi 
nykyiseen hallitukseen.

Siinä Juutas Käkriäinen (lue: nykyi-
nen hallitus) yritti sovittaakseen omat 
puutteensa ja rähinöintinsä ”hätäpäis-
sään” tehdä jotain sovittuja korjauk-
sia. Niitä oli pakko tehdä, vaikka sisulle 
”pisti niin jumalattomasti, sillä hänen 
pitäisi nyt, kuten sanottu, rakentaa tuo-
hon kiviaitaa, rustata…”

Niinpä. Kuten eräs ministeri lupa-
si, rahaa pitäisi tulla tilille. Mutta kun 
ei tule.

Kesä toreilla ja turuilla

Saamme ennen lomia toimitettua vih-
doin ja viimein tämän vuoden jäsen-
kortit. Ensi vuonna siirrymme mobii-
liversioon jäsenkortin kanssa. Voitte 
bongata puoluejohtoa ympäri Suomea 
– itse olen ahkerasti Keski-Suomessa. 
Käväisen myös Tampereella ja Porissa. 
Tekemistä riittää kesäkuumillakin.

Jutellaan ja keskustellaan kun näh-
dään. 

ARTO LUUKKANEN
PERUSSUOMALAISTEN 
PUOLUESIHTEERI 

■  KOLUMNIKESÄLAHTI
Kiteen Perussuomalaiset tavattavissa 
Kesälahden muikkumarkkinoilla viikon-
loppuna 2.–3.7. Tervetuloa!

SONKAJÄRVI
Sonkajärven Perussuomalaiset ja Poh-
jois-Savon PerusNaiset tavattavissa 
Sonkajärvellä Eukonkannon MM-kilpai-
luissa 2022 lauantaina 2.7. klo 10–15. 
Tervetuloa keskustelemaan!

VEHMAA
Perussuomalaisia päättäjiä ja aktiive-
ja tavattavissa lauantaina 2.7. klo 10–
15 Vinkkilän toiminta-aukiolla. Tule jut-
telemaan!

PORI
Porin Perussuomalaiset ry:n sääntö-
määräinen kevätkokous pidetään maa-
nantaina 4.7. klo 18 piiritoimistolla, 
Satakunnankatu 33-35B. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouksen kool-
lekutsujana hallitus. Paikalla kahvitar-
joilu. Tervetuloa!

LEMPÄÄLÄ
Lempäälän Perussuomalaiset mukana 
Narvan markkinoilla 14.7–17.7 markki-
na-aikataulujen mukaisesti. Tervetuloa 
juttelemaan päivänpolttavista asioista 
ja tapaamaan PS-vaikuttajia ja toimijoi-
ta. Tarjolla mm. hernekeittoa!
 
LEMPÄÄLÄ
Lempäälän Perussuomalaiset tavatta-
vissa Kuokkalankosken markkinoilla 
lauantaina 16.7. klo 10–16. Tervetuloa 
kosken rantaan tapaamaan lempääläi-
siä PS-vaikuttajia ja toimioita. Luvassa 
paljon mukavaa toimintaa. Tarjoamme 
mm. ilmaisia poniajeluita klo 10–14!

SYSMÄ
Sysmän Perussuomalaiset Uotinpäivillä 
lauantaina 30.7. klo 8–13 Sysmän Hyvi-
en Ihmisten torilla, Askontie 2.

KUSTAVI
Perussuomalaisia päättäjiä ja aktiiveja 
tavattavissa Kustavin Lohimarkkinoilla 
lauantaina 6.8. klo 10–14 Kustavin suvi-

PS KOKOUKSET & TAPAHTUMAT

torilla, Kivimaantie 9. Tule juttelemaan!

MYNÄMÄKI
Perussuomalaisia päättäjiä ja aktiiveja 
tavattavissa Laurin markkinoilla lauan-
taina 13.8. klo 10–15 perussuomalais-
ten teltalla koko markkinapäivän. Tar-
jolla mukavaa seuraa ja pikkupurtavaa. 
Tule juttelemaan!

VANTAA
Tervetuloa Tikkurilantorille kaupungin-
talon nurkalle tapaamaan vantaalai-
sia PS-vaikuttajia ja -toimijoita Tikkuri-
lan Elomarkkinoilla lauantaina 13.8. klo 
10–14, Asematie 10.

NOUSIAINEN
Perussuomalaisia päättäjiä ja aktiiveja 
tavattavissa Henrikin markkinoilla Nou-
siaisissa lauantaina 20.8. klo 10–14 pe-
russuomalaisten teltalla koko markki-
napäivän. Tarjolla mukavaa seuraa ja 
pikkupurtavaa. Tule juttelemaan!

VIHTI
Vihdin kirkonkylällä järjestetään lauan-
taina 20.8. perinteiset Wuosisatamark-
kinat. Vihdin Perussuomalaiset löydät 
politiikkakujalta klo 10–16. Tervetu-
loa juttelemaan ajankohtaisista asiois-
ta kanssamme!

VARSINAIS-SUOMI
Perussuomalaisten Varsinais-Suomen 
piiri ry:n yleiskokous pidetään sunnun-
taina 3.7. klo 15 Turun kristillisellä 
opistolla, Lustokatu 7, Turku. 
Esityslistalla ehdokasvalinnat. 
Kokouksen koollekutsujana piirihalli-
tus. Kyseessä on hybridikokous, johon 
on mahdollista osallistua myös etänä. 
Linkin kokoukseen saa osoitteesta
vs.perussuomalaiset@gmail.com. 
Tervetuloa!
 
Kokousilmoitukset lähetetään 
osoitteella: tapahtumat@
perussuomalaiset.fi

PS PIIRIT

PUOLUETOIMISTOLLA jäsenrekisteriä ylläpitävä jäsenasia-
vastaava haluaa ystävällisesti muistuttaa kaikkia puolueen 
jäseniä huolehtimaan ajantasaisista yhteystiedoistaan
 jäsenrekisteriin. 

Erityisesti nyt suosittujen Suomi24- sekä Luukku-sähköposti-
palveluiden muututtua maksullisiksi palveluiksi ovat lukuisten 
puolueen jäsenien sähköpostiosoitteet jäsenrekisterissä 
lakanneet toimimasta. Myös monia muita pienempiä tai 
paikallisia sähköpostipalveluita on vuosien kuluessa 
lopettanut toimintansa.
 
Jäsenrekisterissä onkin nyt runsaasti jäseniä, joille ei ole
sähköpostiosoitetta. Jos siis et ole saanut puolueelta 
uutiskirjeitä sähköpostiisi, mutta haluat niitä vastaanottaa, 
ole yhteydessä puoluetoimistolle. 

Jäsenasiavastaava on kesälomalla 24.6.–24.7., mutta voit toki 
lomankin aikana ilmoittaa sähköpostitse muuttuneita tai 
uusia yhteystietojasi: jasenasiat@perussuomalaiset.fi

HYVÄ PERUSSUOMALAISTEN 
JÄSEN!
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Tarvitaan työelämän tasa-arvopaketti

Paula-myrsky-kansalaisaloite

Asiakasmaksukattoaloite kehiin!

OHJELMASSA lähdettäisiin liik-
keelle kaikkien yhdenvertai-
suudesta riippumatta heidän 
omista kyvyistään ja mahdolli-
suuksistaan. Tarkoitus on taa-
ta kaikille yhdenvertainen mah-
dollisuus minimipalkkaan sillä 
suorituskyvyllä, mitä kenellä-
kin on. Minimipalkan suuruus 
taas on sidottu hinta- tai palk-
kaindeksiin. Sen pitää olla aina-
kin yhtä suuri kuin takuueläke 
on nyt maksimaalisine asumis-
lisineen, kuitenkin riippumatta 
asuinpaikasta ja asumiskustan-
nuksista, ja siihen lisättynä koti-
talousvähennyksen hyödyntä-
mismahdollisuus.

Lähtökohtaisesti kyse on liu-
kuvasta työkyvystä, jonka mu-
kaan määriteltäisiin tapauskoh-
taisesti jokaisen työvelvoite. Jos 
työvelvoitteesta aiheutuu ku-
luja, ne myös korvattaisiin. Tä-
hän yhdistettäisiin kaikki nykyi-
set työttömät työnhakijat sekä 
työkyvyttömyyseläkkeellä oli-
jat. Minimipalkka tulisi täysin 
työkykyisiltä 30 h/vk:n työsuo-
ritteella, täysin työkyvyttömil-
tä 0 h/vk:n ja muilta liukuvasti 
siltä väliltä. Liukuvaa työvelvoi-
tetta voitaisiin soveltaa monel-
la tapaa.

Vähimmäisansiotaso olisi näin 
julkisen sektorin toimesta tur-
vattu kaikille, joille ei muuten 
olisi töitä tai edes mahdollisuut-
ta siihen. Tällä korvattaisiin sekä 
työkyvyttömyyseläkkeet että 
työttömyyskorvaukset ja myös 
asumistuet ja -lisät. Saadut tulot 
eivät enää olisi menoihin eivät-
kä omaisuuteen sidottuja. Siten 
Suomen perustuslakiin kirjoitet-
tu yksityisen omaisuuden suoja 
pääsisi koskemaan myös heik-
ko-osaisia. Jos tämä minimian-
siotaso sidottaisiin palkkaindek-
siin, eivät tuloerot myöskään 
pääsisi kasvamaan yhteiskun-
nassa. Se olisi muuallakin ylei-
nen lakisääteinen minimipalkka 
30 viikkotyötunnin perusteella.

Julkisen sektorin toimesta jär-
jestettäisiin jokaiselle kykyjään 
vastaavaa työtä ja tarvittaes-
sa koulutusta todellisia työteh-
täviä varten työvelvoitteen mu-
kaisesti. Yksityinen sektori voisi 
ostaa näitä työsuorituksia mark-
kinaehtoisesti. Lähtökohtaises-
ti jokainen antaa sen panoksen, 
minkä kykyjensä mukaan voi.

Tapani Taavetti
Joensuu

22.6.2021 riehui Paula-myrsky 
yli 55 000 hehtaarin alueella.

Nyt on tehty kansalaisaloite 
siitä, että puusto on korjattava 
mahdollisimman pian kaikilta 
alueilta. Valtava tuholaisinvaa-
sio saattaa uhata myös terveitä 
metsiä, joten metsätuhot voi-
vat tulevaisuudessa olla val-
tavat. Lisää kansalaisaloitteen 
perusteista osoitteessa kansa-
laisaloite.fi otsikolla ”Laki Paula-
myrskyssä 22.6.2021 kaatuneen 
puuston korjaaminen kaikilta 

alueilta”.
Nyt kaikki PS-yhdistykset ja 

jäsenet, perheesi, työkaverisi, 
naapurisi jne. Kerro aloitteesta 
esim. Facebookissa, Twitterissä 
jne. Some kuumaksi, jotta saa-
taisiin 50 000 kannatusilmoitus-
ta kansalaisaloitteeseen ja aloi-
te lainvalmisteluun ennen kuin 
eduskunta jää kesälomalle.

Arttu Papinaho
Taivalkoski

EHDOTAN, että perussuomalai-
set aluevaltuutetut tekevät hy-
vinvointialueillaan pikimmiten 
aloitteen asiakasmaksukaton ker-
tymän seuraamisen automati-
soimiseksi. Huhtikuussa kirjoitin 
aluevaltuustoaloitteen, että Varsi-
nais-Suomen hyvinvointialueella 
otettaisiin käyttöön automaatti-
nen henkilökohtaisten asiakas-
maksujen kertymän seuranta. 
Tämä uudistus on nyt ajankohtai-
nen, kun hyvinvointialueen tie-
tojärjestelmiä ollaan yhtenäistä-
mässä koko alueen kattavaksi.

Nykyisin terveyskeskuksessa 
tai sairaalassa asioiva joutuu itse 
seuraamaan asiakasmaksukat-
tonsa kertymistä. Kunnallisen ter-
veydenhuollon asiakasmaksuissa 
on kalenterivuosittainen maksu-
katto, joka on nyt 692 euroa vuo-
dessa. Maksukattoon tehdään 
indeksitarkistus joka toinen vuo-
si. Kun maksukatto on ylittynyt, 
kunta tai kuntayhtymä antaa asi-
akkaalle todistuksen maksukaton 
täyttymisestä. Sitä voi tiedustella 
terveyskeskuksesta.

Maksukaton automaattises-
ta seurannasta hyötyisivät kaikki 
julkisen terveydenhuollon asiak-
kaat. He välttyisivät myös tur-

halta ylilaskutukselta ja liikaa 
maksamiensa rahojen takaisinpe-
rimiseltä.

Vastaavasti terveydenhuol-
lon toimipisteet välttyisivät liikaa 
perimiensä maksujen palautta-
miselta ja siihen liittyvältä tur-
halta byrokratialta. Työaikaa jäi-
si enemmän potilastyöhön ja 
maanlaajuisesti laskutukseen liit-
tyvät postikulutkin pienenisivät 
huomattavasti. Byrokratian kan-
keuteen tai paremminkin puut-
teellisten järjestelmien palveluun 
maamme terveydenhuollossa 
vuosittain kuluva työaika saattaa 
olla jopa satoja henkilötyövuosia.

Olkaahan aluevaltuutetut ja 
kansanedustajat tarkkoina! Teh-
kää parannusehdotuksia, kun 
sote-uudistukseen liittyvät muu-
tokset avaavat kehitysmahdolli-
suuksia. Jotta teidän ei tarvitsisi 
kirjoittaa aloitetekstiä ihan tyh-
jästä uudelleen, niin aloite löytyy 
nettisivultani osoitteesta https://
www.lauriheikkila.fi/uutiset.
html?211413

Lauri Heikkilä
aluevaltuutettu ja perus-
suomalaisten perustajajäsen

Kahden maan kansalaisia
JUURI nyt, läntiseen puolus-
tusliitto Natoon liittyessämme, 
saamme sanoa, että on väärin, 
jopa Jumalan sanan vastaista, 
jos suuri ja voimakas valtakun-
ta pakottaa pienemmän alaisuu-
teensa, sillä maamme puolusta-
minen on kansamme siveellinen 
velvollisuus ja itsenäinen Suomi 
ei uhkaa ketään ylläpitämällä te-
hokasta maanpuolustusta. Tutus-
sa laulussa sanotaankin: ”Täällä 
Pohjantähden alla / on nyt koto-
maamme, / mutta tähtein tuolla 
puolen / toisen kodin saamme.”

Ja vaikka niinkin kävisi, että 
täällä alhaalla menettäisimme 
osamme, onnemme, jää meille, 
kuten Luther taisteluvirressään 
sanoo, kuitenkin Jumalan valta-
kunta. Ja mikäpä tästä kertoisi 
paremmin kuin juuri päivämme 
kirkollinen aihe: taivaan kansa-
laisena maailmassa. Saamme siis 
olla kahden maan kansalaisia, 
täyttää ajalliset tehtävämme, eli 
kuten sananlasku toteaa: käsi au-
rassa, mutta sydän taivaassa.

Emme tietenkään ajattele niin, 
että meitä ajaa hyviin tekoihin 
palkkioajatus: kun teemme niin 
ja niin, niin ansaitsemme autuu-
den. Mutta saamme luottaa sii-
hen, että Vapahtajamme Jee-
suksen ansion turvin armosta 

saamme rakkauden synnyttämän 
halun auttaa lähimmäisiämme 
niin lähellä kuin aina kaukana lä-
hetysmaillakin.

Päivän teksteissäkin kerrotaan 
Jeesuksen olevan suurena esi-
rukoilijanamme. Ja vaikka tunti-
simmekin itsemme vaikka kuinka 
huonoiksi ja lankeaviksikin Jee-
suksen seuraajiksi, niin ulkoisesta 
ja sisäisestä ahdistuksesta huoli-
matta saamme jo täällä ajassa ja 
sitten kerran iankaikkisuudessa 
iloita Vapahtajamme meille lah-
joittamasta Elämästä oikein isolla 
E-kirjaimella.

Aivan kuten vanhassa rukoi-
levaisvirressä syvästi koetaan: 
”Elämä ja elämä ja iankaikkinen 
elämä, se alkaa jo täällä mait-
ten päällä ja kestää iäti taivaas-
sa. Näin olkoon tästä lähin juma-
luusoppini: myös viimeinen ja 
vähin saa olla omasi.” Ja Jaakko 
Löytyn tunnettua virttä mukail-
len: ”Matkalla, Herra, lupaat mei-
tä johdattaa, kaitse askeleita hor-
juvien lasten. Vaikka vaellus on 
vaivaista, minä vielä jaksan toi-
voa; olen kahden maan kansa-
lainen.”

Ja lopuksi tunnustamme, että 
sankarivainajamme kaatuivat 
maallisen isänmaamme puolesta. 
Kristus Vapahtajamme on kuol-

lut ristillä valmistaakseen meille 
pääsyn ylhäiseen isänmaahan.

Rukoilemme: Jumala Isämme, 
kansojen Kaitsija. Tänään kiitäm-
me Sinua kotimaastamme ja sen 
vapaudesta. Kiitos vapaudestam-
me päättää omista asioistamme. 
Ja tänään muistamme edessäsi 
erityisesti sodissamme kaatunei-
ta ja haavoittuneita ja sotiemme 
veteraaneja ja kotirintamanaisia 
ja rukoilemme hyökkäyssodan 
keskellä olevaa Ukrainan kansaa. 
Auta meitä kaikkia näkemään 
oma paikkamme ja vastuumme 
sukupolvien ketjussa.

Isä meidän, joka olet taivais-
sa, pyhitetty olkoon sinun nime-
si, tulkoon sinun valtakuntasi, ta-
pahtukoon sinun tahtosi myös 
maan päällä niin kuin taivaassa. 
Anna meille tänä päivänä mei-
dän jokapäiväinen leipämme ja 
anna meille meidän syntimme 
anteeksi niin kuin mekin anteeksi 
annamme niille, jotka ovat mei-
tä vastaan rikkoneet. Äläkä saa-
ta meitä kiusaukseen, vaan pääs-
tä meidät pahasta, sillä sinun on 
valtakunta ja voima ja kunnia 
iankaikkisesti. Amen!

Anssi Joutsenlahti
rovasti

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

PS V A P A A  S A N A
KUVAT LEHTIKUVA toimitus@perussuomalaiset.fi

Eläkeputken sijasta voi tulla monoa

Asiaa Ahvananmaasta

KUN Juha Sipilän hallitus nimet-
tiin vuonna 2015, se aloitti sodan 
työtätekevää väestöä vastaan. 
Yhteiskuntasopimuksen hiomi-
nen näkyi mielenosoituksena 
Helsingin Rautatientorilla saman 
vuoden syksyllä. Väkeä oli paikal-
la pitkin Suomea bussilasteittain 
vastustamassa aktiivimallia ja ki-
kyä. Senaatintorilla oltiin 2018.

Räätälit kertovat homman ol-
leen menestys. TEM-raportin mu-
kaan vaikutuksia on vaikea erot-
taa suhdannevaihtelusta tai 
edellisen hallituksen toimista. 
TE-keskuksissa ollaan skeptisiä 
saavutetuista hyödyistä. Ilman 
verrokkiryhmää ei ole varmo-
ja tuloksia. Molemmat osapuolet 
voivat julistaa olevansa oikeassa. 
Työntekijänä en silloista mallia 
kehu sen enempää kuin aktiivi-

kakkostakaan. Malli alensi työt-
tömyysturvaa yli kolmanneksen 
kaikilla työttömillä. Leikkuri iski 
vanhimpiin. Päälle kikyiltiin tun-
teja, joilla ei ollut herttaisen mer-
kitystä tuotteiden hintaan, palve-
luihin tai laatuun. 

Nykyhallitus laati malli kak-
kosen, jota piilotellaan nimellä 
pohjoismainen työvoimapalve-
lumalli. Vasemmistohallitukselle 
kelpaa pieni nimellinen hajurako 
edelliseen malliin. Lakiesityksen 
mukaisesti yli 55-vuotiaat puto-
avat työttömyyspäivärahan lisä-
päiviltä. Eläkeputken poistami-
nen vanhemmilta työttömiltä on 
seuraavaa lääkettä. Vielä vuonna 
2019 silloinen työministeri Timo 
Harakka (sd.) ihmetteli edellisen 
hallituksen linjanvetoa: ”Harvoin 
säädetään lakeja, joista etukä-

teen tiedetään, että kymmenet 
tuhannet ihmiset tulevat menet-
tämään etuuksia.” 

Myös hakuralli jatkuu. Työnha-
kijan on haettava tietty määrä 
työmahdollisuuksia, jotta oikeus 
työttömyysturvaan jatkuu. Lip-
sumisesta seuraa korvaukseton 
määräaika. Kovasti paketti muis-
tuttaa mallia, jota vastaan järjes-
tettiin suurmielenosoituksia. Va-
semmistohallitus vei esityksen 
läpi ilman lakkoja ja suurmielen-
osoituksia. Vanhemmilla duu-
nareilla on vakava paikka, kun 
elämänmittaisen työn tulokset 
kutistuvat käsiin. Eläkeputken si-
jasta voi tulla monoa.

Raul Lehto
Pyhtää

ONPA hyvä, että Matti Vanha-
nen otti puheeksi tuon Ahvenan-
maan erityisaseman. Onhan se jo 
itsessään vakava uhka Suomel-
le, että maaperällämme on alue, 
jota meidän pitäisi suojella soti-
laallisesti, mutta jossa ei saa olla 
suomalaisia sotilaita. Entä jos Ve-
näjä haluaa lennättää sinne jouk-
kojaan ja käyttää Ahvenanmaan 

maaperää tehdäkseen sotilaalli-
sia toimia Suomeen päin? Sehän 
on helppo valloittaa.

Jonkin sata vuotta sitten teh-
dyn sopimuksen ehdot eivät voi 
enää olla tämän päivän toimi-
en perustana. Toivottavasti Ah-
venanmaan asia nousee laajem-
paan keskusteluun, sopimus 
Venäjän valvomasta aseettomas-

ta alueesta voidaan purkaa ja 
nuokin loiset saadaan itse puo-
lustamaan aluettaan. Tai sitten 
myydään se Ruotsille. Vaikka ei 
Ruotsikaan olisi tehnyt noin huo-
noa sopimusta, onhan se ihan 
naurettava.

Heljä Vetri
Hollolan Perussuomalaiset



ILMOITA tilattavien lehtien määrä 
ja mihin tarkoitukseen lehdet ovat tulossa. Muista laittaa 
tilaukseen yhteystietosi ja lehtinippujen toimitusosoite. 
Laita mukaan myös vastaanottajan puhelinnumero. 
Toimitus varaa itselleen oikeuden päättää lehtitilausten 
määrästä ja toimituksesta. Tilaukset täytyy lähettää halutun 
numeron aineistopäivänä. 
Aineistopäivät löytyvät perussuomalaisten nettisivuilta.

Perussuomalaisen 
nipputilaukset

Perussuomalainen-lehteä 
voi tilata tapahtumiin ja 
yleiseen jakeluun 
osoitteesta:

lehtitilaukset@
perussuomalaiset.fi

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

tapahtumat@
perussuomalaiset.fi

Muista laittaa 
ilmoitukseen tapahtu-
man nimi, paikka, osoite, 
päivämäärä ja kellonaika.

i
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Haluan liittyä Perussuomalaiset-puolueeseen 
25 euron jäsenmaksuun sisältyy 
Perussuomalainen-lehden vuosikerta

Vuositilaus 30 euroa

1/2 vuosikerta 20 euroa

Ilmainen näytenumero

Lahjatilaus (maksajan tiedot alle) tai jäsenhankkijan tiedot

Haluan tilata ainoastaan Perussuomalainen-lehden:

Voit ladata jäsenhakemuksen PDF-muodossa 
myös osoitteesta: www.perussuomalaiset.fi/jasenyys

Y H T E Y S T I E D O T RASTITA JOS KYSESSÄ ON
OSOITTEENMUUTOS

SUKUNIMI

ETUNIMET

LÄHIOSOITE

POSTINUMERO JA -TOIMIPAIKKA

KOTIKUNTA

HETU JA KANSALAISUUS

AMMATTI / TOIMI / KOULUTUS

PUHELIN

SÄHKÖPOSTI

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS

Haluan liittyä Perussuomalaiset Naiset ry:n 
jäseneksi (ei erillistä jäsenmaksua). 
Jäsenyys edellyttää puolueeseen liittymistä.
Haluan liittyä Perussuomalainen Nuoriso ry:n 
jäseneksi (ei erillistä jäsenmaksua). 
Jäsenyys edellyttää puolueeseen liittymistä.

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

Tarvitaan työelämän tasa-arvopaketti

Paula-myrsky-kansalaisaloite

Nato-turva, utopiaako?

Verotusta on kevennettäväAsiakasmaksukattoaloite kehiin!

AAVISTUS siitä, mihin liemeen 
jouduimme 24.2., sai uudet kas-
vot, kun Turkin presidentti Erdo-
gan iski heti pahasti siihen luot-
tamukseen, että liittyminen 
Natoon, 31 maan veljelliseen yh-
teisöön, olisi pelkkä läpihuuto-
juttu. Taas tarvitaan diplomati-
aa, peli jatkuu, lopputuloksen voi 
vain arvailla.

Tätä se planeettamme asioiden 
hoito on, kaikkeen pitää varau-
tua. Yhteistä kaikelle on, että on 
vain koettava, mitä tuleman pi-
tää! Läpi aikojen on pohdittu mal-
lia, joka ratkaisisi mm. turvalli-
suuskysymyksemme. Yhdistyneet 
kansakunnat ovat herättäneet 
toivoa yhteisestä aseriisunnasta, 
rauhan turvaamisesta. Hyvää on 
välillä saatu aikaan, mutta ham-
paattomaksi on tuokin järjestö 
usein osoittautunut.

On ainakin kolme vaatimus-
ta, jotta ”ihannemaailma” oikeas-
ti toteutuisi: 1) Tulee löytyä yk-
simielisyys ymmärtää ja tahtoa 

LUONNONVARAKESKUKSEN 
(Luke) arvion mukaan ruoan hin-
ta nousee tänä vuonna noin 10 
prosenttia. Tämä tarkoittaa kes-
kimääräiselle kotitaloudelle 500 
euron lisälaskua vuodessa. Maa- 
ja metsätalousministeri Ant-
ti Kurvisen (kesk.) mukaan ruo-
ka voi kallistua jyrkemmin kuin 
Luke ennustaa. ”Oma arvioni on, 
että se voi olla 15–20 prosenttia”, 
Kurvinen toteaa (Yle 6.6.).

Yksi hintaa nostattava seik-
ka on Suomen EU:n keskitasoa 
korkeampi ruoan verotus. Ruo-
an kokonaisverotuksessa Suomi 
kuuluu korkeimmin verottaviin 
maihin ja on lähellä Euroopan 
kärkeä. Ruoan hinnasta noin 45 
% on erilaisia veroja. Ruoan ar-
vonlisävero on Suomessa 14 %. 
Ruotsin vastaava verokanta on 
12 %. Ravintolapalveluissa on 
oma arvonlisävero, ja valmiste-
verot kohdistuvat tiettyjen tuot-
teiden, kuten sähkön, poltto-

aineiden, tupakan ja alkoholin 
kulutukseen.

Yleinen alv-kanta nousi nykyi-
seen 24 prosenttiin vuonna 2013 
Kataisen hallituksen aikaan, jol-
loin kaikkia alvin kantoja koro-
tettiin prosenttiyksikön verran. 
Tuolloin tavoitteena oli, että se 
kasvattaisi valtion verokertymää 
830 miljoonalla eurolla. Valtion-
talous ei siitä ole kohentunut.

Varsinkin elintarvikkeiden ve-
rotus on saatava lähemmäs eu-
rooppalaista tasoa. Verojen las-
ku lisäisi kuluttajien ostovoimaa 
ja tukisi kotimarkkinoiden kehi-
tystä. Suomalaisten veroaste on 
äärimmäisen kireä, mutta silti 
maa velkaantuu joka vuosi lisää. 
Kansalaisia kireästi verottamal-
la Suomen taloutta ei korjata. Se 
puoli on nähty.

 
Airi Pulkkinen
Kuopio

Suuri vihreä huijaus
SUOMI ja me suomalaiset olem-
me tunnettuja luonnostamme 
ja erityisesti metsistämme. Suo-
messa on metsiä noin 4 hehtaa-
ria/asukas, joka on nelinkertai-
nen määrä verrattuna Euroopan 
keskiarvoon. Meillä on metsiä 
22 miljoonaa hehtaaria.

Suomen tulisi olla hallituksem-
me ”kunnianhimoisen” suun-
nitelman mukaan hiilineutraali 
vuonna 2035. Vihreille ja Tampe-
reen yliopiston tutkijoille ilmoi-
tan, että olemme jo nyt ainakin 
kaksinkertaisen hiilineutraali.

Metso-ohjelman ja usean 
muun raportin mukaan tarvi-
taan yksi tonni hiilidioksidia 
kasvattamaan yksi kuutiomet-
ri puuta. Luonnonvarakeskuk-
sen viimeisimmän vuoden 2021 
tutkimuksen mukaan Suomen 
metsät kasvavat arviolta 103,5 
miljoonaa kuutiometriä vuo-
dessa.

Nyt vihreille ja Tampereen yli-
opiston tutkijoille taskulaskin 
käteen. Kun metsät kasvavat 
103,5 miljoonaa kuutiometriä 
vuodessa ja yksi kasvava kuu-
tio sitoo yhden tonnin hiilidiok-
sidia, niin silloin Suomen metsät 

sitovat 103 500 000 tonnia hiili-
dioksidia vuodessa. Tässä ei ole 
edes otettu huomioon aluskas-
villisuuden, soiden eikä vesistö-
jen hiilinieluja.

Kaikille, myös vihreille ja Tam-
pereen yliopiston tutkijoille, 
tiedoksi: Suomen yhteenlas-
ketut hiilidioksidipäästöt vuo-
dessa ovat noin 47 000 000 ton-
nia. Taskulaskimella voi helposti 
näpytellä 103 500 000 – 47 000 
000 = 56 500 000 tonnia plus-
saa.

Yksi hehtaari metsää aluskas-
villisuus mukaan luettuna sitoo 
hiilidioksidia 10 000 kg/vuosi, 
kertoo tohtorikoulutettava Kuk-
ka-Maaria Kohonen Helsingin 

yliopistosta. Taas laskin käteen 
ja vihreille tiedoksi, että 10 000 
kg = 10 tonnia. Eli 10 x 22 000 
000 ha = 220 000 000 tonnia hii-
lidioksidia vuodessa. Tässä tapa-
uksessa plussaa tulee 220 000 
000 – 47 000 000 = 173 000 000 
tonnia vuodessa.

EU:n Frans Timmermans voisi 
ihmetellä muun Euroopan pui-
den katoa ennemmin kuin ar-
vostella Suomen metsänhoitoa. 
Jos Suomessa olisi metsiä yhtä 
vähän kuin Euroopassa keski-
määrin, olisimme siinä tilantees-
sa kuin vihreät väittävät.

Ilkka Kivijärvi
Heinolan Perussuomalaiset

samaa. 2) Jokaisen yhteisöön 
kuuluvan vastuulliseen ikään tul-
leen tulee liittoutua ja pyrkiä itse 
elämään sovittujen periaatteiden, 
sääntöjen mukaan. 3) Kaikkia 
näin toimivia tulee oikeudenmu-
kaisesti kohdella yhdenvertaisina 
jäseninä. Yhteisön keskuudessa ei 
ole köyhyyttä, kun jokainen saa 
oikeutetun tarpeensa mukaan.

Onko tuttua? Aloitettaisiin en-
sin perheistä.

Tuomo Isokangas
Nokia



IRROTA TÄYTE T T Y LOMAKE.  SUL JE JA L AITA POSTIIN,  POSTIMAKSU ON MAKSE T TU PUOLESTASI.

PERUSSUOMALAINEN

TUNNUS 500 9637

00003 VASTAUSLÄHETYS

T
A

IT
A

 T
Ä

S
T

Ä
 J

A
 N

ID
O

 K
II

N
N

I

P O S T I M A K S U

M A K S E T T U

✁

 

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 • Kai Karhukorpi
Puh: 040 558 3943 • kai.karhukorpi@perussuomalaiset.fi
Järjestösihteeri • Marko Koskinen
Puh: 040 154 8418 • marko.koskinen@perussuomalaiset.fi
Projektisihteeri • Kirsi Kallio 
Puh: 040 194  6454 •  vaalit@perussuomalaiset.fi
Projektisuunnittelija • Jaana Vesterinen-Prähky
Puh: 040 661 6919 • tuki@perussuomalaiset.fi
Poliittinen suunnittelija • Mikael Lith
Puh. 040 354 8743  • mikael.lith@perussuomalaiset.fi

Jäsenasiat • Puh: 040 631 7099
jasenasiat@perussuomalaiset.fi

PIIRIEN PUHEENJOHTAJAT

ETELÄ-POHJANMAA 
Anne Matokangas • Puh. 044 531 5028 
annematokangas@gmail.com 
ETELÄ-SAVO 
Sami Nalli • Puh. 050 494 4512 
sami.nalli@outlook.com 
HELSINKI
Laura Jokela • Puh. 044 955 1149 
pj@perushelsinki.fi 
HÄME 
Antti Salminen • Puh: 045 136 5396
antti.salminen@iki.fi
KAINUU 
Marko Mustonen 
mustonen.make@gmail.com 

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

PERUSSUOMALAISET NAISET 

Puheenjohtaja • Ritva Elomaa
Puh: 050 512 0806 
ritva.elomaa@eduskunta.fi

PERUSSUOMALAINEN NUORISO RY

Puheenjohtaja • Miko Bergbom
Puh: +358 44 206 9164 
puheenjohtaja@ps-nuoriso.fi 

Pääsihteeri • Laura Jokela
Puh: +358 50 431 6899
paasihteeri@ps-nuoriso.fi  

ps-nuoriso.fi 

  OPINTOKESKUS PEKASUS

Rehtori • Arto Luukkanen
artoluuk@gmail.com

 PERUSÄIJÄT

Puheenjohtaja • Sami Behm 
Puh: 040 936 7123 • 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)

  EDUSKUNTARYHMÄ

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

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

Sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

 PERUSSUOMALAISTEN RYHMÄKANSLIA

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

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

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

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

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

PS O TA  Y H T E Y T TÄ !


