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Saunominen
Lehtisen veljesten
kehittämässä sukellussaunassa oli niin
mahtava kokemus,
että kansanedustaja
Mauri Peltokankaalta unohtui hetkeksi
jopa politiikka.

“Tästä ei sauna
enää parane.”
Mauri Peltokangas kävi maailman ainoassa vedenalaisessa sukellussaunassa:

”Jopa politiikka unohtui hetkeksi”
Kansanedustaja, perussuomalaisten 2. varapuheenjohtaja Mauri Peltokangas kävi kesällä heittämässä löylyä niin
hienossa suomalaisessa innovaatiossa, että jopa politiikka unohtui hetkeksi. Kokkolalaisten yrittäjäveljesten Jari
ja Ari Lehtisen kehittämä vedenalainen sukellussauna on
tiettävästi maailman ainoa laatuaan.
KOKKOLALAISTEN yrittäjäveljesten Ari ja Jari Lehtisen rakentama vedenalainen sauna on herättänyt
jo paljon huomiota valtakunnallisesti. Sauna on noteerattu muun muassa Haapasalon Suomi -tv-ohjelmassa
ja Ilta-Sanomissa. Tänä kesänä saunaan kävi tutustumassa perussuomalaisten kansanedustaja Mauri Peltokangas, joka itsekin kokkolalaisena
tuntee Lehtisen veljekset nuoruusvuosiltaan saakka.
- Se oli kyllä elämys kerrassaan. Pakko sanoa, että tämä oli kotimaisen
osaamisen ja innovaatiokyvyn terävin
timantti. En ole koskaan aikaisemmin
elämäni aikana istunut maailman ainoassa tällaisessa saunassa, Peltokangas hehkuttaa.

Lämpiää koivuklapilla
Lehtisen veljesten valmistamassa ponttoonisaunassa on mahdollista
saunoa paitsi aivan perinteisesti pinnan yläpuolella myös veden alla laskemalla sauna sukelluksiin. Sukellussauna on varustettu koivuklapilla
lämpiävällä puukiukaalla, joka saa tarvitsemansa hapen ilmaputken kautta.
- Siinä on kyllä tehty miestyötunteja vankasti, että on saatu tämä homma hienosti pelaamaan kaikki turvallisuusseikat huomioon ottaen. Erittäin
mahtava kokemus, ja löylyt olivat ai-

van loistavat, Peltokangas naurahtaa.

Sauna kuin sukellusvene
Kokkolalainen sukellussauna on
kuin pieni sukellusvene siinäkin suhteessa, että sillä voi liikkua myös sivusuunnassa perämoottorin avulla, jos
vedenalainen maisema alkaa kesken
saunomisen kyllästyttää ja siihen kaipaa vaihtelua. Peltokangas kehuu ikkunasta avautuvaa maisemaa upeaksi.
- Saunaan laskeudutaan kannelta tikapuita pitkin suomalaiseen designlöylyhuoneeseen, jossa on hyvin tilaa
neljälle raavaalle miehelle. Löylyttelyn jälkeen kiivetään taas ylös tikapuita pitkin uimatasolle, josta voi sitten suoraan pulahtaa uimaan. Tästä
ei sauna enää parane. Lehtisen veljeksethän ovat kuuluisia erikoisista keksinnöistään. Voisi sanoa näin,
että muut tekevät mitä osaavat, mutta
Lehtisen veljekset tekevät mitä haluavat, Peltokangas kehuu.

Pilke silmäkulmassa, mutta
rautaisella ammattitaidolla
Peltokangas pitää Lehtisten sukellussaunaa hienona esimerkkinä siitä,
mitä voidaan saada aikaan, kun pieni pilke silmäkulmassa yhdistyy rautaiseen ammattitaitoon ja osaamiseen.
Hänen mielestään on kertakaikkisen

Kokkolalainen sukellussauna on kuin pieni
sukellusvene siinäkin suhteessa, että sillä
voi liikkua myös sivusuunnassa perämoottorin avulla.

upeaa, että Suomesta löytyy ihmisiä,
jotka kokeilevat ja tekevät asioita ennakkoluulottomasti. Sellaisista asioista syntyy monta kertaa sivutuotteena
ideoita, joista on hyötyä koko suomalaiselle yhteiskunnalle laajemminkin.
- Kävisin vaikka joka päivä, jos tuollainen olisi omassa rannassa. Olisi kivaa olla välillä pinnan yläpuolella ja
välillä käydä katselemassa, mitä siellä vedenalaisessa maailmassa pinnan
alla tapahtuu. Se oli aivan erityisen
hauska ja mukava päivä, ja olen todella iloinen ja kiitollinen pojille, että
sain käydä tutustumassa tähän heidän
kuvioonsa. Minähän olen tuntenut
Lehtisen veljekset aivan nuoruudesta
saakka, kun olemme Kokkolasta kaikki kotoisin, Peltokangas kertoo.

Politiikkakin unohtui
Sauna on milloin tahansa siirrettävissä esimerkiksi järvestä merelle.
Kun saunakausi päättyy, sauna ajetaan
rantaan, nostetaan kuljetustraktorin perään ja viedään talviteloille turvaan jäiltä.
- Sukellussaunassa saunominen oli
niin hieno kokemus, että jopa politiikka unohtui hetkeksi. Keskityimme lähinnä vilpittömään, huumorilla höystettyyn keskusteluun, saunomiseen ja
uimiseen. Siinä meni hienosti se päivä
ilman politiikkaa. Se ehkä sanoo jo jotain. Jos Peltokankaalta unohtuu politiikka, niin silloin pitää olla jostain todella hienosta asiasta kyse – ja tässä
oli, Peltokangas hymyilee.
■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
KUVAT: MAURI PELTOKANKAAN
KOTIALBUMI
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KOKOUKSET &
TAPAHTUMAT

JÄRVENPÄÄ
Järvenpään Perussuomalaiset tavattavissa Maa Elää -tapahtumassa lauantaina 3.9. klo
9–13.30 Järvenpään torilla Prisman kupeessa. Tarjolla juomia
kelin mukaan, pikkupurtavaa ja
väkevää perussuomalaista sanomaa. Paikalla perussuomalaisia
kaupungin- ja aluevaltuutettuja
sekä muita aktiiveja. Tervetuloa!
LEPPÄVAARA
Tule tapaamaan Espoon Perussuomalaisia jälleen kerran Leppävaraan lauantaina 3.9. klo
10–15. Teltalla mukana myös
eduskuntavaalien ehdokkaita.
Tarjolla mm. lehtiä ja karkkia.
Kauhajoella oli 11. kesäkuuta varsinainen perussuomalaisuuden päivä. Aamupäivällä järjestettiin paikallisen marketin piha-alueella toritapahtuma, johon otti osaa aktiiveja ympäri Etelä-Pohjanmaan piiriä. Iltapäivällä oli Teknologiakeskuksessa Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan
piirin kevätkokouksen vuoro. Kuva: Juha Rantala

Kauhajoki kokosi Etelä-Pohjanmaan piirin perussuomalaiset yhteen
KAUHAJOELLA törmäsi lauantaina 11. kesäkuuta harvinaisen
moneen perussuomalaiseen.
Eikä ihme, sillä tuolloin Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan
piiri piti sääntömääräisen kevätkokouksensa Kauhajoen Teknologiakeskuksessa, ja ennen
kokousta paikallisyhdistys järjesti onnistuneen toritapahtuman paikallisen marketin pihaalueella.
Toritapahtumaan saapui perussuomalaisia aktiiveja ympäri piiriä aina kansanedustajia
Juha Mäenpäätä ja Jukka Mäkystä myöten. Yleisöä kiinnostivat
kovasti myös kuuden Suupohjan alueen yhdistyksen yhteisen
eduskuntavaaliehdokkaan Rami
Aallon näkemykset.
- Aamupäivän kävijämäärään
täytyy olla tyytyväinen. Tärkein-

tähän näissä tapahtumissa on
olla näkyvillä ja ihmisten tavoitettavissa. Siinä onnistuimme, sanoi Kauhajoen Perussuomalaisten puheenjohtaja Jaana
Kuusisto.
Kauhajoki on ollut vuodesta
toiseen Etelä-Pohjanmaan piirissä yksi perussuomalaisten vahvimpia lippulaivoja ja tukialueita. Esimerkiksi kuntavaalien
ehdokasmäärät ovat olleet vaalista toiseen piirin kärkeä, ja menestys on näkynyt myös valtuutettujen määrässä. Tällä hetkellä
Kauhajoen kaupunginvaltuustossa istuu 11 perussuomalaista,
joka on kolme enemmän kuin
aikaisemmissa vaaleissa.
- Meillä Kauhajoen yhdistyksessä on todella kasassa hyvä
ja idearikas porukka, jossa yhteistyö toimii. Tehtäviä on hal-

lituksessa jaettu kaikille, ja niitä myös riittää kaikille. Meillä on
yhteinen agenda, ja se on olla
aina askel edellä muita puolueita. Koko seutukunnan eli
Suupohjan alueen yhdistysten yhteistyö käyköön myös esimerkkinä muille. Meille kaikille yhteistyö on voimavara, jolla
pidetään vanhat kannattajat
ja haetaan uutta mukaan. Varsinkin naisten ja nuorten mukanaoloon satsataan jatkossa.
Yhdistysten yhteistapaamiset
poikivat aina jotakin uutta, kertoo seutukunnan mahtavasta tilanteesta Jaana Kuusisto.
Lähiajan suunnitelmissa Kauhajoen yhdistyksellä on järjestää mm. niin sanottuja kyläkierroksia, joissa Kauhajoen kaikki
alueet käydään läpi ja viedään
perussuomalaista sanomaa

eteenpäin.
- Tiedän, että Kauhajoella on
valtava määrä sellaisia ihmisiä,
jotka uskovat juttuumme. Meidän tehtävämme on rohkaista heitä lähtemään mukaan toimintaamme.
Jaana Kuusisto johtaa Kauhajoen Perussuomalaisten toimintaa nyt ensimmäistä kauttaan.
Erityiset kiitoksen sanat hän haluaa kohdistaa edeltäjälleen Tapio Pihlajalle, joka teki kymmeniä vuosia pyyteetöntä työtä
perussuomalaisuuden eteen
paikkakunnalla.
- Tapio loi vankan pohjan perussuomalaisuudelle. Siitä oli
hyvä jatkaa. Yhdistys ei todellakaan lepää laakereillaan, vaan
työ jatkuu, vakuuttaa Kuusisto.
Juha Rantala

Perussuomalaisuus kiinnosti markkinaväkeä Jurvassa
JURVAN kesämarkkinat järjestettiin parin vuoden koronatauon jälkeen taas heinäkuun alussa Kurikan Jurvassa. Ei sellaisia
markkinoita, joissa eivät perussuomalaiset olisi mukana, ja
näin oli laita myös Jurvassa.
Kurikan Perussuomalaisten
aktiivi, kansanedustajaehdokas
Jouni Vallin oli paikalla markkinoiden molempina päivinä ja
oli tyytyväinen näkemäänsä.
- Palaute oli kertakaikkisen
positiivista, ja meitä kiitettiin
siitä, että olemme aidosti isänmaamme asialla. Ja tuollainen
palautehan vain antaa meille lisää virtaa. Ihmiset olivat todella huolissaan siitä, mihin Suomi
on oikein menossa tämän punavihreän hallituksen johdolla,
tiivisti Vallin kesämarkkinapäivien antia.
Jurvan kesämarkkinoita suosi kesäinen, aurinkoinen sää, ja
ihmisiä oli sankoin joukoin liikkeellä. Kurikkalaiset perussuo-

malaiset olivat saaneet paikalle myös kaksi kansanedustajaa.
Lauantaina tapahtumapaikalla vieraili Juha Mäenpää ja sunnuntaina Mauri Peltokangas. Ja
kuten arvata saattaa, oli ihmisillä asiaa aivan laidasta laitaan.
Jouni Vallinin mukaan ihmisiä
askarruttivat Jurvassa eritoten
maatalous, valtion verotulojen
käyttö ja hallinnon paisuminen.
- Mielestäni tuottaja on kaiken palkannostonsa ansainnut. Meidän pitää muistaa, että
maaseutu on mahdollisuus ja
voimavara sekä ennen kaikkea
kotimaisuuden tae. Keskusteluissamme kävi edelleen ilmi,
että keskiluokkaisilla veronmaksajilla alkaa mitta olla täynnä nykyiseen veropolitiikkaan.
Verot ja hinnat nousevat, ja veronmaksaja saa koko ajan vähemmän vastinetta maksamilleen yhä suuremmille veroille.
Samanlaista ärtymystä herätti ihmisissä julkisen hallinnon
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VIHTI
Vihdin Perussuomalaiset tavattavissa lauantaina 10.9. klo 10–
12 Nummelan Säästöpankilla,
Vihdintie 2.
KOSKI TL
Kosken TL Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 10.9. klo 14
osoitteessa Lampitie 5, Koski Tl.
Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana
hallitus. Tervetuloa!
SISÄ-SAVO
Sisä-Savon Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään sunnuntaina 25.9.
klo 16 Rautalammilla Kalevan
kahvila-ravintolassa, Kuopiontie
8. Käsitellään sääntömääräiset
asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
UUDENMAAN PERUSNAISET
Uudenmaan Perusnaiset ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 1.10.
klo 13 Espoon Perussuomalaisten toimistolla, Sinikalliontie 5
A, Espoo. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Äänioikeus
määräytyy sääntöjen mukaisesti, ja yhdistyksen jäsenmaksun
tulee olla maksettuna 10.9.2022
mennessä. Tervetuloa!

PS PIIRIT

Perussuomalaisten 2. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Mauri
Peltokangas ja eduskuntavaaliehdokas Jouni Vallin Kurikasta olivat
tyytyväisiä Jurvan kesämarkkinoiden antiin. Kuva: Juha Rantala

paisuminen. Toki demokratia
maksaa, mutta nyt on ylitetty se
piste, jossa hallinnon kulut ylittävät järjellisyyden rajat.
Kurikan Jurvassa vierailleet
kansanedustajat Peltokangas ja
Mäenpää kiittelivät kilvan kesämarkkinoiden antia. Molemmat
vakuuttivat yhdestä suusta, että

kalenterit ovat täynnä pitkälle
syksyyn, mutta kaikki tämä kiertäminen on sen vaivan arvoista.
- Meitä kuunnellaan ja meihin uskotaan, tiivistivät kansanedustajat tuntojaan.
Juha Rantala

Aineistot ja lehtitilaukset viimeistään 21.9.2022
Muistathan päivittää muuttuneet yhteystietosi (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) jäsenrekisteriin. Puh: 040 631 7099 tai jasenasiat@perussuomalaiset.fi
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VARSINAIS-SUOMI
Perussuomalaisten VarsinaisSuomen piiri ry:n yleiskokous pidetään sunnuntaina 11.9. klo 12
Henrikin yhtenäiskoululla, Moisiontie 16, Nousiainen. Esityslistalla ehdokasvalinnat. Kokouksen koollekutsujana hallitus.
Tervetuloa!
KESKI-SUOMI
Perussuomalaisten Keski-Suomen piiri ry mukana Rutalahden syysmarkkinoilla lauantaina 24.9. klo 9–14. Mukana myös
Toimi Kankaanniemi, Jouni Kotiaho sekä Lulu Ranne. Tervetuloa
teltalle ja juttusille.
Kokousilmoitukset lähetetään
osoitteella: tapahtumat@
perussuomalaiset.fi

Työnhakijoille kertynyt rankkoja kokemuksia

Ääntenkorjuuiltamat Raisiossa

Uusi kokeilu etsii kuntakohtaisia ratkaisuja

RAISION Perussuomalaiset ry
kutsuu joka ikisen jäsenensä,
ruskolaisia unohtamatta, ääntenkorjuuiltamiin lauantaina
3.9.2022 klo 17 alkaen Tammelinin tiluksilla olevaan romanttiseen lystilatoon osoitteessa Haikantie 3 A, Raisio.
Ohjelmallisten iltamien tavoitteena on matalan kynnyksen
ja vapaan sanan avulla edistää
yhteenkuuluvuuden tunnetta
sekä kohottaa perussuomalaista yhteishenkeä. Samalla aloitetaan lähtölaskenta vuoden
2023 eduskuntavaaleihin.
Kutsuvieraat tulevat olemaan
taattua perussuomalaista kauraa, jotka puhein ja esitelmin lunastavat läsnäolonsa iltamissa.

SOSIOLOGIAN apulaisprofessori Lena Näre ja kansantaloustieteen professori Markus Jäntti
ideoivat kirjoituskilpailun työttömien elämästä. Sen toteutti Suomalaisen Kirjallisuuden
Seura. Työttömien kokemuksista koottiin aineisto vuonna 2018, jolloin voimassa olivat
pääministeri Juha Sipilän hallituksen niin sanotut aktivointitoimenpiteet. Korona-ajan vaikutukset eivät vielä tuolloin
olleet mukana.
Kertyneet kokemukset ovat
arvokasta tietoa vastaisen varalle ja työttömyystoimien sekä
työttömyysturvan suunnittelua
varten. Kertomuksia koottiin
kirjaksi. Kirjan kokoajat toteavat
kirjoittajien tehneen tärkeän
yhteiskunnallisen palveluksen
työttömyysturvajärjestelmän
epäkohtien esiintuomisessa.
Omatoimisuudesta
rangaistiin

Työttömäksi jäänyt henkilö kuvaa kokemustaan työvoimatoimiston kanssa. Henkilö
haki omatoimisesti alansa töitä. Hän ei niitä saanut, mutta pyysi työnantajilta todistukset työnhaustaan. Hän vei ne
työvoimatoimistoon, mutta siitä huolimatta hänelle annettiin
karenssi. Hän valitti, että hänen
omatoimisuuttaan ei otettu
huomioon aktiviteettina. Valitus hylättiin, koska työvoimatoimiston ohjaava toiminta oli
ohitettu.
Yksi työnhakijoista ihmetteli, että mitään ei saanut opiskella ilman työvoimatoimiston lupaa. Vapaaehtoista työtä
ei saanut tehdä kuin tarkoin
määrätyn tuntimäärän, koska
työvoimatoimisto katsoi, että
vapaaehtoistyö rajoitti varsinaisen työn hakemista.
Teatteriohjaajan
kokemuksella koiranhoitajaksi

Kuntouttavaan työtoimintaan
osallistunut voi tuntea joutuneensa väärin tunnistetuksi, jos
kokee, ettei tarvitse kuntoutusta vaan katsoo olevansa työkykyinen. Yksi tällaiseen toimintaan määrätty työnhakija totesi,
että kuntouttava työ leimaa
työnhakijan vajavaisemmaksi kuin mitä hän todellisuudessa on. Työnhakija luokitellaan

PS HENKILÖVALINTOJA
HÄME
Perussuomalaisten Hämeen
piiri kokoontui lauantaina
18.6.2022 Iitin Ravilinnassa ylimääräiseen piirikokoukseen.
Kokouksessa valittiin 12 eduskuntavaaliehdokasta: Johanna
Ekman (Orimattila), Ville-Veikko Elomaa (Lahti), Saija Granlund (Lahti), Jade Gustafsson
(Heinola), Jari Heikkinen (Riihimäki), Mika Lartama (Hämeenlinna), Rami Lehto (Lahti), Mira
Nieminen (Lahti), Lulu Ranne

tällöin aiheettomasti tukityöllistettäviin.
Työvoimatoimiston ohjauksesta saadut kokemukset saattoivat olla jopa koomisia. Yksi
hakija kertoo, kuinka työvoimatoimiston virkailija tarjosi työhakijalle työtä 4H-kerhon
koiranhoitajana, koska työnhakijalla oli ”ohjauskokemusta”. Hakija oli koulutukseltaan ja
työkokemukseltaan teatteri-ilmaisun ohjaaja.
TE-virkailijat lujilla

Työvoimatoimiston virkailijoille on luotu pakkotahtisuutta.
Työnhakija kertoo, kuinka TEtoimistosta soitti kyllästyneen
tuntuinen virkailija, joka kertoi,
ettei heillä ollut muuta mahdollisuutta kuin tehdä väkinäisiä
suunnitelmia ja yhteydenottoja,
vaikka niillä ei mitään järkevää
pystytäkään tekemään työnhakijoiden hyväksi.
Kelan ja TE-toimiston myllytyksen koki moni vaikeana.
Työntekijä kuvaa, kuinka hän
toimitti lippuja ja lappuja, lähetti liitteitä, viestejä, selvityksiä ja valituksia sekä muutaman
kerran itkikin puhelimessa. Saamiensa vastausten ristiriitaisuus
sai hänet epätoivon valtaan.
Hän epäilee, etteivät näiden virastojen työntekijät pysy kärryillä tällaisissa loputtoman
tuntuisissa tilanteissa. Työnhakijat ovat huomanneet TE-toimiston virkailijoiden työpaineet
ja kertovat suhtautuneensa virkailijoihin säälin tuntein.
Turhia automatkoja

Yksi TE-toimiston työnhakija-asiakas kuvaa tilannettaan,
jossa hän joutui ajamaan 32 kilometriä työvoimatoimistoon
(Hämeenlinna), Jari Ronkainen
(Hollola), Tuomas Sorsa (Lahti) ja
Kari Suomalainen (Riihimäki).
KYMI
Perussuomalaisten Kymen piirin aikaisempi puheenjohtaja Kai Karhukorpi Lappeenrannasta on muuttanut pois piirin
toimialueelta ja aloittanut työt
perussuomalaisten puoluetoimiston palkkalistoilla 1.6. alkaen. Perussuomalaisten Kymen
piiri on valinnut ylimääräisessä
yleiskokouksessaan 18.6.2022
uudeksi puheenjohtajakseen
Arttu-Petteri Klamin Kotkasta.

vanhalla autollaan. Yhdelläkään
käynnillä ei pystytty tarjoamaan
uutta työtä tai pystytty auttamaan mitenkään. Hakijan ikä oli
esteenä. Näin työnhakija joutui
ajamaan turhaan 64 kilometriä käynneillään ja maksamaan
polttoaineensa itse.
Yksi kirjoittajista kertoo vävynsä kohtalosta. Tälle tarjottiin
työtä sadan kilometrin päässä
kaupungista, koska työnhakijalla oli auto. Oli turhaa selitellä, että työnhakijan vanha auto
hajosi moottorin osalta laajasti ja kalliisti, kun jakohihna katkesi. Vävy lainasi korjausrahaa
opiskelijaveljeltään, joka juuri
oli nostanut opintolainansa ensimmäisen erän.

Kutsuvieraista, ohjelmasta sekä
yleisestä viihtyvyydestä lisää sanoin ja kuvin ehkä jossakin tulevassa Perussuomalaiset-lehden
numerossa.
Pukukoodi on kesäinen smart
casual miinus.
Iltamien isäntänä toimii Mikko
Tammelin ja seremoniamestarina Heikki Suominen, Raision perussuomalaisia kumpainenkin.
Mitään ilmoittautumisia tai
perumisia ei vaadita eikä jäsenille tulla lähettämään erillisiä
kutsuja, vaan tämä ilmoitus toimii avoimena kutsuna kaikille.
Tervetuloa!
Heikki Suominen
Raision Perussuomalaiset

Autottomuudesta
karenssi

Nainen kertoi miehensä tehneen kolmivuorotyötä. Nainen aloitti lähihoitajan työn,
kun hänen lapsensa olivat 4- ja
6-vuotiaita. Kun mies oli vuorotteluvapaalla, aloitti nainen
kotipalvelutyön kaksivuorotyönä. Hän sai näistä keikkatöistä
palkkaa 300–500 euroa kuukaudessa. Hän piti työtään mukavana. Kun kertojan mies lopetti vuorotteluvapaansa, tarvitsi
mies perheen auton. Nainen ei
voinut näin ollen jatkaa omaa
keikkatyötään kotipalvelussa. Työnantaja ymmärsi tämän,
koska kotipalvelun asiakkaat
olivat eri puolilla maakuntaa
ja ajoa tuli toisinaan päivisin
yli sata kilometriä. Kela ei ymmärtänyt, vaan määräsi naiselle työttömyyspäivärahan osalta
karenssin.
Suomessa kymmenen kokeiluun valittua kuntaa kokeilee nyt määräajan omatoimisia
työllisyyspalveluita TE-toimiston sijasta. Kolmen vuoden kokeilun jälkeen verrataan, miten
kokeilussa on onnistuttu TE-palveluihin verrattuna. Yksi näistä kokeilukunnista on Lahden
kaupunki.
Sari Näre & Lena Näre:
Työttömyys sattuu – arjen kamppailuja työllistämistoimien rattaissa, Gaudeamus 2022. Koneen
säätiö ja muita tahoja tuki kirjahanketta.
Lasse Koskinen (ps.)
Lahti

Klamin tilalle piirihallituksen jäseneksi valittiin Olli Kekkonen.
Piirihallituksen järjestäytymiskokouksessa Klamin tilalle uudeksi 2. varapuheenjohtajaksi
valittiin Päivi Sivenius Rautjärveltä. 1. varapuheenjohtajana
jatkaa Joni Mörk Kouvolasta ja
3. varapuheenjohtajana Sami
Behm Lappeenrannasta. Piirin
sihteerinä jatkaa Timo Laitinen
Lappeenrannasta ja taloudenhoitajana Auli Kangasmäki Lappeenrannasta.

Kauhavan kesämarkkinoita kiusasivat lauantaipäivän aikana sadekuurot. Kuva: Juha Rantala

Sade verotti kävijämäärää Kauhavan
kesämarkkinoilla
KAUHAVALLA järjestettiin perinteiset kesämarkkinat viikkoa
ennen juhannusta kaksipäiväisinä nyt jo 48. kerran. Perussuomalaiset ovat markkinoilla olleet vuodesta toiseen tuttuja
vieraita. Tällä kertaa perussuomalaiset ottivat osaa Kauhavan
yrittäjien järjestämään tapahtumaan vain lauantaina päällekkäisyyksien vuoksi.
- Hieman harmittaa, että lauantaille osui sitten oikein kunnon pohjalainen sadepäivä. Totta kai se verotti kävijämääriä, ja
myös myyntikojulla oli hiljaista.
Kun kerran mukaan ilmoittauduttiin, niin päätimme osaltamme vetää tapahtuman kunnialla
läpi, satoi tai ei, kertoili Kauhavan Perussuomalaisten puheenjohtaja Risto Mattila.
Aivan penkin alle eivät markkinat perussuomalaisten osalta kuitenkaan menneet. Säästä
huolimatta varsinkin kansanedustajien Mauri Peltokankaan
ja Juha Mäenpään mukanaolo
kiinnosti väkeä, ja olipa paikalle
saapunut piirin paikallisaktiive-

ja muualtakin.
- Kyllähän kansanedustajat
aina tuovat tapahtumiin ylimääräistä puhinaa, niin kuin
nytkin, ja heidän mielipiteensä
päivänpolitiikasta otettiin mielenkiinnolla vastaan. Yleinen
maailmanmeno, hintojen nousu ja tietysti polttoaineen hinnat puhuttivat. Paikallistasolla
kauhavalaisia kiinnostivat soteuudistus ja erityiset alueelliset
terveyspalvelut. Ja yhteenvetona voi hyvinkin todeta, että
nousivatpa taas perussuomalaisten arvostus ja politiikka arvoon arvaamattomaan. Sen sijaan hallituspuolueita kohtaan
ei kyllä ymmärrystä riittänyt, totesi alue- ja kaupunginvaltuutettu Mattila.
Mattila ei säästä suurempia
murheita kantanut.
- Tällaiset kesäsateet kuuluvat
välillä kuvaan. Seuraavaksi kerraksi Kauhavalle on jo tilattu auringonpaistetta. Sehän on selvä, naurahti Mattila.
Juha Rantala

Pirkanmaan piiri nimesi lisää
eduskuntavaaliehdokkaita
PERUSSUOMALAISTEN Pirkanmaan piiri ry nimesi neljä uutta eduskuntavaaliehdokasta
kevään 2023 eduskuntavaaleihin. Heistä kaikki ovat oman
kuntansa valtuutettuja ja kaksi myös aluevaltuutettuja. 19.6.
nimetyt ehdokkaat ovat Tuomo
Isokangas (Nokia, 47), Miia Kinnari (Kangasala, 42), Janne Ojala (Kihniö, 50) ja Erja Pelkonen
(Ylöjärvi, 48).
- Valitut ehdokkaat vahvistavat entisestään kovaa listaamme ensi vuoden vaaleissa.

Meillä tulee olemaan ennennäkemättömän kova lista, josta jokainen äänestäjä löytää itselleen sopivan perussuomalaisen
ehdokkaan, toteaa listan täydennyksestä piirin puheenjohtaja Sami Kymäläinen.
Yhteensä Pirkanmaan Perussuomalaiset on nimennyt 16
ehdokasta täydestä 19 ehdokkaan listasta. Ehdokaslistaa täydennetään syksyllä.
Pirkanmaan Perussuomalaiset ry
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Kantaväestön vähenemisen syyt
Helsingissä selvitettävä

Kihniön Perussuomalaiset tietävät, että kuntalaiset pitää tuntea ja heitä on kohdattava muulloinkin kuin
vain vaalien alla.

Perussuomalainen
menestysresepti
Kihniö on Suomen perussuomalaisin kunta.
Miten pieni paikallisyhdistys otti kunnan politiikan haltuunsa, ja voimmeko oppia heiltä jotain?
”OTATTE pienet ja olette perillä!” Näin värikkäästi matkatoimistoyrittäjä Kalevi Keihänen kuljetti suomalaisia
maailmalle 60- ja 70-luvuilla. Samalla Keihänen kuljetti myös kotikuntaansa Kihniötä suomalaisten tietoisuuteen,
vaikkakin lennoilla tarjottu
Kihniön pontikka olikin todellisuudessa eteläeurooppalaista perua.
Tässä pienessä 1 800 asukkaan kunnassa perussuomalaiset on ollut suurin puolue
vuosien 2012 ja 2021 vaaleissa. Täällä perussuomalainen
määrää kaapin paikan.

Kasvu vallankäyttäjäksi
ei ole helppo
Kihniön Perussuomalaisten
ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Hannu Koivistoinen
istuu isännän elkein kunnanhallituksen kokoushuoneessa.
Ennen tätä pistettä Kihniön
Perussuomalaiset on kohdannut monia haasteita. Kasvu
suureksi vallankäyttäjäksi ei
ole ollut helppo.
- Silloin 2012 annettiin kunnanhallituksen puheenjohtajuus kepulle. Muutenkin kepu
ja pienet söivät meiltä paikkoja. Heillä oli vallan menettämisen tuska, ja meillä oli
varmaan myös omaa kokemattomuutta siinä. Ei osattu ottaa tehtäviä, ei uskallettu ottaa niitä ja ei haluttu riidellä
muiden kanssa, Koivistoinen
huokaa.
Nyt, 10 vuotta myöhemmin,
perussuomalaisista on kuoriutunut taitavia vallankäyttäjiä.
Yhdistys on solminut kunnanhallituksessa KD:n kanssa yhteistyön, jonka voimin sen johtama koalitio pitää kunnassa
ehdotonta enemmistöä.
Yhdistys joutui erityisen kovaan paikkaan vuonna 2017,
kun sen oma kansanedusta-
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ja ja yhdistyksen voimanainen Lea Mäkipää loikkasi toiseen puolueeseen. Epäilykset
oman yhdistyksensä asemasta
puheenjohtaja tyrmää suoralta kädeltä:
- Olemme vanha SMP-yhdistys, jonka nimi on vaihdettu. Lea oli ollut meillä vuosikymmenet kantavia jäseniä,
ja hänen erottamisensa yhdistyksestä ja valtuustoryhmästä
teki kipeää. Se oli meille kuitenkin selkeää, että se on ainoa tie, jota voidaan kulkea.
Olimme perussuomalaisia silloin ja olemme sitä nyt.
Sen jälkeen yhdistyksellä ei
ole ollut omaa kansanedustajaansa, mutta oma ehdokas,
Janne Ojala, sillä on.

Vahva aatteellinen
liima
Kysymykseen Kihniön Perussuomalaisten menestyksestä puheenjohtaja suhtautuu
nöyrästi:
- Satumme vain olemaan
kunnassa, jossa elää näin paljon perussuomalaisesti ajattelevia ihmisiä.
Yhdistys toimii aktiivisesti
kunnassa perinteisellä tavalla:
jalkatyönä. Kuntalaiset pitää
tuntea ja heitä pitää kohdata silloinkin, kun ei ole mitään
asiaa eikä vaalejakaan.
- Joskus on kiire, mutta kohtaamiselle pitää antaa aikaa.
Sitä on pidetty tosi tärkeänä,
ja meillä on ikäihmisiä paljon.
Murheet saattavat olla verraten pieniä, mutta yksittäiselle ikäihmiselle suuria. Se aika
kuunnella täytyy löytyä, Koivistoinen tiivistää.
Yhdistys on erittäin aktiivinen, ja se on osannut pidättäytyä kaikkein tärkeimmässä: ihmisten kohtaamisessa ja
tuntemisessa.
Ulkopuolelta katsottuna yhdistystä kuitenkin pitää koos-

sa ja kantaa eteenpäin ennen
muuta se, miten kestävä ja pitävä ideologinen liima sillä on:
kaikki politiikka perustuu siihen, että Kihniö pidetään itsenäisenä kuntana ja päätöksenteko lähellä ihmistä. Aate tuo
kaikki alueen perussuomalaiset yhteen ja erottaa yhdistyksen muiden puolueiden liitoshaikailijoista.
Kihniön Perussuomalaiset
ovat päättäneet, että jos itsenäisenä pysyminen edellyttää
kovia päätöksiä, niin sitten niitä kovia päätöksiä tehdään.
- Vesilaitoksen yksityistäminen teki kipeää, mutta se oli
pakollista alijäämien kattamiseksi, myöntää Koivistoinen.

PERUSSUOMALAISTEN Helsingin valtuustoryhmä on huolissaan Helsingin kaupungin pitoja vetovoimasta. Helsinki oli
vuonna 2021 koko maan muuttotappiollisin kaupunki. Helsingistä muuttaa pois 25–44-vuotiaita kotimaan kieliä puhuvia
työssäkäyviä sekä lapsiperheitä.
Tilalle Helsinkiin muuttaa pääasiassa vieraskielistä väestöä ulkomailta.
- Helsinki on ollut vuosikausia muuttovetovoimatutkimuksen ykköstilalla, mutta parissa
vuodessa Helsinki on romahtanut muuttovetovoimassa koko
maan häntäpäähän, ja alustavien tietojen mukaan tammihuhtikuussa 2022 tilanne näyttää pahenevan. Siksi vaadimme,
että kaupunki selvittää jatkossa syyt poismuutolle ja päivittää
asuntotuotannon sekä maankäytön vastaamaan todellisia
tarpeita. Todelliset syyt saadaan
selville kysymällä poismuuttajilta itseltään, ei arvailemalla, valtuustoryhmän puheenjohtaja
Mari Rantanen korostaa.
Kaupungin asumisen ja maankäytön ohjelmassa asuntorakentamisen tavoite on 7 000
asuntoa vuosittain, ja tavoitetta nostetaan 8 000 asuntoon
vuonna 2023. Ottaen huomioon
kaupungin epäsuotuisa väestökehitys, noussut kustannusta-

so ja siihen liittyvät taloudelliset
riskit, on tarpeen pohtia uudelleen rakentamisen määrää.
- Kaupungin kasvutavoitteet
kuvastavat koronaa edeltävää
aikaa ja perustuvat vanhentuneisiin ennusteisiin. Järjettömän suuria rakentamistavoitteita on perusteltu korkeilla
asumiskustannuksilla. Kaupunki ei kuitenkaan yhtäältä ole tutkinut, ovatko kasvaneet asuntotuotantomäärät todellisuudessa
vaikuttaneet asumiskustannuksiin millään tavoin tai toisaalta
sitä, ovatko korkeat asumiskustannukset merkittävä syy kaupungista ulos suuntautuvaan
muuttoliikkeeseen vai onko
taustalla jotain aivan muuta.
- Jos kyse on esimerkiksi siitä, että lapsiperheet muuttavat
pois turvallisemman kasvuympäristön tai koulujen oppimisrauhan perässä, mikään lisärakentamisen määrä ei korjaa
tilannetta, Rantanen huomauttaa.
Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti muuttoliikkeen
syiden selvittämistä koskevan
ryhmäaloitteen kaupunginvaltuuston kokouksessa kesäkuussa.
Perussuomalaisten Helsingin
valtuustoryhmä

Kihniön tulevaisuus
Kihniön Perussuomalaiset
lupaavat kunnastaan turvallista paikkaa, jossa voi kasvattaa lapsia ja jonka peruspalvelut ovat kunnan kokoon
nähden hyvät. Koulu on varmasti terveellinen, ja myös
harrastusmahdollisuuksia löytyy. Myöskään pride-liputus ei
välttämättä tule perässä, ainakaan ihan heti.
Hyvin monella tavalla Kihniö edustaa esimerkillään lukemattomia muita suomalaisia
pienkuntia. Elämä siellä toimii
perusasioiden ympärillä, ja yksittäisillä ihmisillä on merkitystä osana yhteisöä, ei pelkästään koneistona. Esimerkiksi
Kihniön hyvät lääkäripalvelut
on taannut yksittäinen lääkäripariskunta, joka ihastui alueen
luontoon ja muutti kuntaan
asumaan. Kunnan esitteessä
tarjotaan eläinlääkäripalvelua
siten, että soitella voi kunnan
eläinlääkärin kännykkään silloin kun itselle sopii – ja illallakin vastataan.
Kihniötä ja montaa muuta kuntaa voi odottaa vielä komea uusi aika, kun kaupungeissa asuvat suomalaiset
kyllästyvät lukittuihin rappukäytäviin, puhelinjonotukseen, katujen turvattomuuteen
ja siihen, ettei yhdelläkään yksilöllä ole oikeastaan mitään
väliä.
Jarmo Keto
piirisihteeri, PS Helsinki
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Pöytyän Perussuomalaisissa työ jatkuu suuresta surusta huolimatta.
Kokoustamassa Tommi Lehtonen (pj.), Hanna Jaakkola-Siimes, Pia
Vauramo ja Emma, Teuvo Ylinen, Petri Pasanen, Päivi Hentunen sekä
Tomi Tanhuanpää. Pöydän toisella puolen istuvat Farid Harala, Juha
Pihtilä, Pasi Kahari, Hannele Litjo, Mikko Kangasoja, Lea Simola ja
Satu Söderström.

Katri Keloniemi on kuollut
PÖYTYÄN Perussuomalaiset
ry:n pitkäaikainen puheenjohtaja, Katri Keloniemi, saatettiin
viimeiselle matkalleen Pöytyän kirkossa 29.7.2022. Katri teki
Pöytyällä merkittävää poliittista työtä ja toimi myös kunnanvaltuutettuna, tarkastuslautakunnan puheenjohtajana sekä
perusturvalautakunnassa. Paikalla muistamassa olivat Päivi Hentunen, Petri Pasanen, Lea
Simola, Tommi Lehtonen, Hanna Jaakkola-Siimes, Farid Harala
ja Perussuomalaisten VarsinaisSuomen piiri ry:n sihteeri Satu
Söderström.
Suru on Pöytyällä suuri, mutta työt jatkuvat ja kohti syksyä
lähdettiin Pöytyällä Perussuomalaisten Varsinais-Suomen
piiri ry:n puheenjohtaja Mikko
Kangasojan sekä piirin sihteeri Satu Söderströmin tukemana.
Mukana oli myös alle vuoden
ikäinen Emma opettelemassa

Katri Keloniemi

perussuomalaista politiikkaa.
Pöytyän Perussuomalaiset ry:n
hallitus kokoontui 16.8.2022.
Katri Keloniemen muistoa
kunnioittaen,
Pöytyän Perussuomalaiset ry
Perussuomalaisten VarsinaisSuomen piiri ry
Satu Söderström
Perussuomalaisten VarsinaisSuomen piirin sihteeri

■

KOLUMNI

ARTO LUUKKANEN
PERUSSUOMALAISTEN
PUOLUESIHTEERI
Perussuomalaisia aktiiveja Köpingin markkinoilla Vaasan Perussuomalaisten osaston
edessä. Kuvassa Marja-Leena Mäkynen, Tony Staaf, Hannu Akkanen, Ismo Takala, Jukka
Mäkynen, Kari Laine, Marcus Toppari, Juha Mäenpää, Kai Karhukorpi, Jouni Vallin, Anne
Rintamäki, Vilma Nyman, Päivi Karppi ja Tero Koski. Kuva: Juha Rantala

Köpingin markkinoilla iloinen tunnelma
MUUTAMAN vuoden koronatauon jälkeen järjestettiin taas heinäkuun
viimeisenä lauantaina vähäkyröläisten yrittäjien
toimesta perinteiset Köpingin markkinat Vaasan
(Vähänkyrön) Tervajoella.
Paikalla olivat muiden mukana tietenkin myös perussuomalaiset, jotka otettiin iloisin mielin vastaan.
Perussuomalaisilla on aina
ollut vaaleista vaaleihin
Tervajoella ja Vähässäkyrössä vankka kannatus, ja
se näkyi myös perussuomalaisten osastolla.
- Meillä oli iloisen jälleennäkemisen aika. Meidän
kannaltamme parhaaseen
ruuhka-aikaan osastomme edessä oli suoranainen
tungos. Ihmisillä oli asiaa,
ja perussuomalainen sanoma, karkit, hedelmät ja
mehu menivät kirjaimellisesti kuin kuumille kiville. Todellakin voi sanoa,
että perussuomalainen sanoma kiinnosti ja tästä on

hyvä jatkaa kohti vaaleja,
iloitsi Vaasan Perussuomalaisten aktiivi Ismo Takala.
Markkinavieraita ei ollut
pelkästään lähikunnista,
vaan heitä tuli koko piirin
alueelta ja vähän kauempaakin.
- Markkinapaikkamme Grill Köpingin vieressä oli erinomainen, ja välillä jaettava loppui kesken.
Emme todellakaan odottaneet tällaista väenpaljoutta. Muutama uusi jäsenkin
saatiin toimintaamme mukaan. Ihmiset olivat enemmän kuin kitkeriä hallituksen toimista; bensan
hinta, Fortum ja kaikkinainen huoli huomisesta sävyttivät keskusteluja, totesi Takala.
Samoilla linjoilla oli myös
vaasalaisvaltuutettu Päivi Karppi.
- Myös sote-jutut ja hyvinvointialueemme asiat
Pohjanmaalla askarruttivat
äänestäjiä. Kaikki tuntuu
vielä ihmisistä keskeneräi-

seltä, eikä ihme, että tyytymättömyys paistoi mielipiteistä läpi. Kyllä edelleen
perussuomalaiset koetaan
varteenotettavana vaihtoehtona tulevissa vaaleissa. Ainakin Köpingin markkinoilta perussuomalaiset
saivat hyvää signaalia siitä, että olemme politiikassa oikealla asialla.
Myös Päivi Karppi piti perussuomalaisten markkinapaikkaa toimivana ja
hyväntuulisten ihmisten
palautetta perussuomalaisille rohkaisevana.
Perussuomalaisten osastolla oli paikallisten toimijoiden lisäksi runsaasti aktiiveja koko piirin alueelta.
Kansanedustajista paikalla olivat Jukka Mäkynen ja
Juha Mäenpää sekä eduskuntavaaliehdokkaista
Anne Rintamäki, Jouni Vallin ja Marcus Toppari. Puoluetoimistoa edusti järjestösihteeri Kai Karhukorpi.
Juha Rantala

Perussuomalaiset eduskuntavaaliehdokkaat
valittu Oulun vaalipiirissä
PERUSSUOMALAISET rp:n
Oulun vaalipiirin piirijärjestöt, Perussuomalaisten
Kainuun piiri ry ja Perussuomalaisten Pohjois-Pohjanmaan piiri ry, ovat
valinneet seuraavat eduskuntavaaliehdokkaat tuleviin eduskuntavaaleihin
2023:
Aavakare Eila, metsätilayrittäjä, Kajaani, Huotari Jukka,
aluepäällikkö, Oulu, Hyvönen Saija, työterveyshuollon erikoislääkäri, Oulu, Im-

monen Olli, kansanedustaja,
Oulu, Kangas Antti, maatalousyrittäjä, Sievi, Kokko
Tero, työnjohtaja, Kuusamo,
Korkiakoski Kimmo, myyjä,
asevastaava, Nivala, Käsmä
Paavo, entinen ketjujohtaja, KTM, Taivalkoski, Leppäharju Raija, hallintonotaari, yrittäjä, Pyhäjärvi, Mattila
Anu, yrittäjä, Raahe, Plaketti
Anu, sairaanhoitaja, Muhos,
Polvinen Mikko, insinööri, YAMK, Kuhmo, Richter
Juha, lääkäri, Oulu, Saaren-

pää Eetu, media-assistentti,
teollisuusapumies, Raahe,
Simula Jenna, kansanedustaja, Oulu, Tyni Helena, lähihoitaja, laitossiivooja, Oulu,
Tynkkynen Sebastian, kansanedustaja, Oulu ja Vähämäki Ville, kansanedustaja,
DI, Oulu.
Puoluehallitus tekee lopullisen hyväksynnän ehdokaslistasta.
Perussuomalaisten PohjoisPohjanmaan piiri ry

Perussuomalaiset luopuvat tukirahasta
PÄIJÄT-HÄMEEN aluevaltuusto on varannut valtion
talousarvion lisämäärärahan mukaisesti 287 500
euroa aluevaltuustoryhmien tukemiseen vuodelle
2022. Tätä käyttöaikaa on
pidennetty loppuvuoteen
2023. Perussuomalaisten
Päijät-Hämeen aluevaltuustoryhmä ei ota vastaan omaa osuuttaan varoista, noin 40 000 euroa,
vaan nämä rahavarat siirtyvät Päijät-Hämeen hyvinvointialueen käyttöön.

Ryhmäraha on tarkoitettu hyvinvointialueen poliittiseen toimintaan, kuten aluevaltuustoryhmän
oman sihteerin palkkaamiseen. Perussuomalaisten
aluevaltuustoryhmä haluaa sanoa itsensä irti ylisuureksi kasvaneesta ryhmärahasta, josta ryhmän
mielestä heijastuu hyvävelijärjestelmän sulle-mulleajattelu.
Ryhmä ei keksinyt mielestään järjellistä käyttöä
varatulle rahasummalle.

Ryhmä katsoi tuon rahan
hyödyttävän enemmän
hyvinvointialuetta, jonka
hyväksi perussuomalaisten
ryhmä luopuu osuudestaan. Ryhmä toivoo muiden poliittisten ryhmien
avoimesti ja läpinäkyvästi
tuovan julkisuudessa esiin
sen, mihin rahat tulevat
käytännössä käytetyiksi.
Perussuomalaisten
Päijät-Hämeen
aluevaltuustoryhmä

Tulevat vaalit voitetaan
yhteispelillä!
VAALIT lähestyvät kovaa vauhtia.
Ja mikä parasta, me ylitimme elokuussa 2022 Ylen gallupissa 16 %
rajan. Se tapahtui viimeksi vuoden
2019 maaliskuussa – kuukautta ennen silloisia eduskuntavaaleja.
Kenttää ahkerasti kiertävänä voin
todeta, että eteenpäinmeno on näkynyt itseluottamuksen ja taistelumielen nousuna. Se tuntui ilmassa
keväällä tunnelman kohoamisena.
Ja nyt se tuli elokuun alussa ilmi.
Me marssimme eteenpäin!
Haluan kiittää PS-aktiiveja kovasta työstä ja suurella sydämellä tehdystä toiminnasta sen eteen. Myös
puoluejohdon ankara uurastus, äärimmäinen ja sinnikäs johdonmukaisuus erityisesti rajalain hyväksymisessä ja siihen liittyvässä
toiminnassa, vakuutti kentän. Se oli
selvä signaali siitä, että puolue oli
oikeassa ja kykeni punnertamaan
poliittisen muutoksen.
Annettujen numerojen perusteella
näyttää siltä, että erityisesti toukokesäkuu merkitsi PS-väelle ”uskon
palautusta” ja poliittisen sanoman
kirkastusta. Lupausten lunastaminen ja toteutunut selväprofiilinen
vaihtoehto on näkynyt kaikkialla
kentällä. Samoin kenttä on aktivoitunut myös tulevien eduskuntavaalien johdosta – ”Vihdoinkin jotain
kunnollista!” on kuulunut monen
suusta.

Se yhteispeli!
Emme jää kuitenkaan laakereilla
lepäilemään, vaan edessä on työntäyteinen syksy. Haluaisin erityisesti muistuttaa siitä, että vaali-into on
suunnattava yhteiseen taisteluun ja
hyvään yhteispeliin. Muistattehan:
Suomi voitti jääkiekossa yhtenäisenä joukkueena.
Laitan sen yhteishengen vaatimuksen tähän vähän runollisesti: Jokainen perussuomalainen ehdokas on toiselle ehdokkaalle sisar,
veli, isä tahi äiti. Jokainen on tervetullut aina PS-teltalle, eikä ketään käännytetä pois. Olemme huomaavaisia ja kuuntelemme toista
ehdokasta. Hyvä kello kuuluu kauas ja paha vielä kauemmaksi – siksi
on ehdottomasti kyettävä yhteispeliin niin teltoilla, somessa kuin valtuustoissa.
Meillä on kaikki avaimet nyt omissa käsissä, ja siksi se yhteispelin taitaminen on niin tärkeää.
Suomalainen sananlasku sanoo,
että kateus vie kalatkin vedestä. Se
pitää paikkaansa myös politiikassa.
Tulevien vaalien voiton salaisuus
on siinä, että me pidämme yhtä ja
toimimme tiiminä.
Haluan myös muistuttaa siitä, että
samalla kun gallupit nousevat, alkaa

myös vastustajan työ meitä vastaan
aktivoitua. Skandaaleja metsästetään ja virheitä kytätään. Mutta mitäpä tuosta – me menemme eteenpäin. Ei vilkuilla sivuille.

Käytännön ohjeita
kirkollisvaaleihin
Jos haluat, että kotikirkkoa ei luovuteta ehdoitta punavihreisiin käsiin, niin se vaatii kovaa työtä meiltä. Alla on ohjeita kirkollisvaaleihin.
Joka seurakuntaan, johon muodostamme oman ehdokaslistan, pitää saada oma valitsijayhdistys (10
henkilöä). Valitsijayhdistyksen asiamies ja hänen varamiehensä eivät
saa olla ehdokkaina eivätkä seurakunnan vaalilautakunnan jäseniä.
Perustamisasiakirja, asiamiehen vakuutus ja jokaisen ehdokkaan allekirjoittama kirjallinen suostumus
on toimitettava kirkkoherranvirastoon viimeistään 15.9.2022 klo 16.
Seurakunnasta riippuen toimitetaan samanaikaisesti yhdet tai
kahdet vaalit. Jos seurakunta on
itsenäinen eli se ei kuulu seurakuntayhtymään, toimitetaan yhdet vaalit, joilla valitaan kirkkovaltuuston jäsenet. Jos seurakunta
kuuluu seurakuntayhtymään, toimitetaan kahdet vaalit. Vaaleilla valitaan silloin jäsenet yhteiseen
kirkkovaltuustoon, joka johtaa seurakuntayhtymää sekä seurakuntaneuvostoon, joka johtaa seurakuntayhtymään kuuluvan seurakunnan
toimintaa.
Ehdokkaaksi voi asettua
konfirmoitu kirkon jäsen,
joka
• täyttää 18 vuotta viimeistään 		
20.11.2022
• 	on seurakunnan jäsen			
viimeistään 15.9.2022
• 	antaa kirjallisen suostumuksen 		
ehdokkaaksi asettumisesta
• 	on kristillisestä 			
vakaumuksestaan tunnettu
• 	ei ole vajaavaltainen.
Aikataulu:
15.9. ehdokasasettelu päättyy
8.–12.11. ennakkoäänestys
20.11. varsinainen vaalipäivä
Seurakuntavaaleissa jo 16-vuotiaalla on äänioikeus. Rippikoulua tai
konfirmaatiota ei edellytetä äänestämiseen, kirkon jäsenyys riittää.
Lisätietoa:
www.info.seurakuntavaalit.fi
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Eikö Suomen mediassa rauhantahtoa
enää arvosteta?

MINÄ en tiedä selitystä siihen,
miksei Suomessa tiedotettu UnKUVAT LEHTIKUVA
toimitus@perussuomalaiset.fi
karissa 15.3. järjestetystä valtavan suuresta mielenosoituksesta, johon osallistui yli 400 000
NÄIN KIRJOITAT PALSTALLE: Kirjoita lyhyesti ja ytimekkäästi. Kirjoituksen pituus saa olla korkeintaan
ihmistä. Rauhankulkueen (Bé1 500 merkkiä! Laita mukaan kirjoittajan yhteystiedot, jotka jäävät vain toimituksen tietoon. Toimitus
kemenet) johtavassa kyltissä
voi otsikoida ja lyhentää kirjoituksia. Lähetä mielipiteesi osoitteella: toimitus@perussuomalaiset.fi
luki NO WAR. Suomen mediahan on vapaa, kukaan ei menetä työtään eikä ketään rangaista, jos asioista tiedotetaan
ISTUVA hallitus ei näytä vieläValtion lainojen takaisinmaksut joten yhden prosentin korkoobjektiivisesti. Ja jos ei arvostekään tiedostavan finanssipolitiija lyhennykset pääomatappiot
meno on 1,357 mrde/vuosi. Sata rauhantahtoa, eikö pitäisi ylikan alkeita, vaan noudattaa exmukaan lukien ovat 29,2 mrde.
nomattakin on selvää, että alati
päätään tiedottaa tapahtumasministeri Paavo Arhinmäen (vas.)
Eli velaksi on eletty ja velkarahal- paisuva velka lisää myös merta, johon osallistuu näin monta
neuvoa, jonka mukaisesti valtion la on rahoitettu ja rahoitetaan
kittävästi velasta maksettaviihmistä keskellä Eurooppaa?
velkaa ei tarvitse koskaan makjatkossakin juoksevia menoja.
en korkojen määrää. Opposition
Miten on mahdollista, että
saa takaisin. Kuolleena syntynyt
Bruttovelan määrä on lähes puo- vaatimukset talouden vakauttamuutaman sadan henkilön
ajatus.
let (44,6 %) valtion ensi vuoden
misesta näyttävät jatkuvasti memielenosoituksesta, jos sen taValtion ensi vuoden talousarvio talousarviosta. Jatkossa kohoanevän kuuroille korville.
kana ovat Unkarin entiset ja nytullee olemaan noin 79,5 miljarvat korkomenotkaan eivät näytä
kyiset kommunistit, saamme
Kauko Tuupainen
dia euroa (mrde). Valtiokonttorin
maamme hallitusta surettavan.
Suomen puolueettomasta metalousneuvos,
eläkeläinen
mukaan valtion bruttovelanotto
Viime heinäkuun lopussa oli
diasta tiedon heti ja isoilla otsiJyväskylä
on ensi vuonna 35,5 mrde ja net- valtion velan määrä 135,7 mrde
koilla varustettuna, mutta lähes
tovelanotto 6,3 mrde.
(24 382 euroa per suomalainen),
puolen miljoonan ihmisen puolueettomasta mielenilmauksesta emme?

Valtio elää jatkuvasti velaksi

Yksi vasemmistoliiton ongelma

MINISTERI Li Anderssonin johtamalla vasemmistoliitolla oli suuria ongelmia suhtautumisessa
Suomen mahdolliseen Nato-jäsenyyteen. Tämä on ymmärrettävää, kun tietää sen historian,
mikä nykyisen vasemmistoliiton
aikaisempiin vaiheisiin Suomen
poliittisessa kentässä liittyy.
Vasemmistoliiton kantaisä tai
-äiti, Suomen Kommunistinen
Puolue, perustettiin Neuvostoliiton kommunistisen puolueen
toimesta Moskovassa 29.8.1918.
SKP:n tarkoitus oli ryhtyä johtamaan poliittisesti Suomea
sen jälkeen, kun se olisi liittynyt osaksi suurta Neuvostoliiton sosialististen tasavaltojen
liittoa. Tätä varten oli jo olemassa O. V. Kuusisen johtama Terijoen hallitus.
Kaikki ei kuitenkaan mennyt

suunnitelmien mukaan, ja Suomi on säilyttänyt itsenäisyytensä toisen maailmansodan
koettelemuksista ja muista myllerryksistä huolimatta.
Oveluuden puutteesta nykyistäkään vasemmistoliittoa ei
voi syyttää. Kun olosuhteiden
ja imagohaitan vuoksi Suomen
Kommunistinen Puolue ei voinut suoraan toimia SKP:nä, se
perusti varjo-organisaation nimeltä SKDL.
Neuvostoliiton hajottua
1990-luvun alussa oli taas ”luotava nahka” uudestaan – syntyi
Vasemmistoliitto. Näin on pyritty häivyttämään se menneisyyden taakka, joka aikojen saatossa on syntynyt.
Kommunismin, sosialismin,
SKP:n ja SKDL:n geeniperinnöstä nykyinen vasemmistoliitto

ei ole pystynyt kokonaan irtautumaan. Tämä on toisaalta ymmärrettävää. Vasemmistoliitossa on voimia, jotka vielä uskovat
sosialismin ja kommunismin autuuteen – tämä tuli selkeästi
esille Suomen Nato-jäsenyyden
hakemuskeskusteluissa ja eduskunnan äänestyksissä. Kuusi (6)
vasemmistoliittolaista äänesti vastaan. Kaipuu sosialismiin
ja kommunismiin huokuu myös
vasemmistonuorten poliittisista
tavoiteohjelmista – siis geeniperintö näyttäisi olevan turvattu.
Vasemmistoliitolla näyttää
vain olevan edessään yksi ongelma – äänestäjät loppuvat.

sen tärkeydestä. Jeesus kertoo
kotikaupungissaan Nasaretissa, että Hän on juutalaisten kauan odottama Messias, Herran
Voideltu, lukien Jesajan ennustuksen: “Herran Henki on minun
päälläni, sillä Hän on voidellut
minut julistamaan evankeliumia
köyhille; lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista;
päästämään sorretut vapauteen;
saarnaamaan Herran otollista
vuotta.”
Esteeksi tuli kuitenkin Jeesuksen persoona, hänhän oli heidän
kasvinkumppaninsa, Joosefin
poika. Miten hän voisi olla Messias, Jumalan Poika ja ihmisten
Vapahtaja? Ja niin nasaretilaiset paaduttivat sydämensä tullen kiukkua täyteen ja tahtoivat
syöstä Jeesuksen vuorenrinteeltä, mutta Hän kulki väkijoukon
halki jatkaen matkaansa.
Toisessa tekstissä Jeesus joutuu
samoin soimaamaan kaupunkeja
Korasin, Betsaida ja Kapernaum,
joissa Hän oli tehnyt useimmat
voimatekonsa, kun kaupunki-

laiset eivät tehneet parannusta
ja ottaneet Häntä vastaan. Siksi
jopa Sodoman maa pääsee tuomiopäivänä vähemmällä kuin ne.
Kolmannessa sunnuntain evankeliumitekstissä Jeesus lähestyy
pääkaupunkia Jerusalemia itkien kaupungin tähden, kuinka se
joutuu hävitettäväksi, koska sekin hylkäsi Hänet, kun se ei tajunnut etsikkoaikaansa.
Saammekin käyttää taivaan puhelinnumeroa soittaen Jumalalle: ”Avuksesi huuda minua hädän
päivänä, niin minä tahdon auttaa
sinua, ja sinun pitää kunnioittaman minua” (Psalmi 50:15). Mitä
parempaa voisimmekaan saada,
kun saamme turvallisesti vastata Vapahtajamme Jeesuksen kutsuun: ”Tulkaa minun luokseni,
kaikki te työn ja kuormain uuvuttamat. Minä annan teille levon.”
Hänellä ei ole meille yhtään tuomiota vaan ainoastaan armoa,
koska Hän on mennyt ristipuulle
sovittamaan syntimme!

Pentti Kettunen
ex-kansanedustaja (ps.)
Kajaani

Etsikonaikoja
ELOKUUSSA yhden sunnuntain
aiheena oli Etsikonaikoja. Kristinopin mukaisesti ihmisen elämässä on aikoja, joina Jumala
erityisesti vetää häntä puoleensa. Sellaista aikaa sanotaan etsikonajaksi. Useimmiten Jumala kutsuu meitä jo nuoruudessa.
Näin käy monesti juuri rippikouluaikana, ja tänäkin kesänä on
seurakunnissamme järjestetty
lukemattomia rippikoululeirejä,
joilla Jumalan Sana ja luontomme kauneus ovat saaneet puhutella nuoriamme.
Jumalan kutsu ei kuitenkaan
tavoita meitä vain nuorina, vaan
Hän herättelee meitä kaikissa
elämämme vaiheissa elämänkohtaloilla, kärsimyksillä ja toisten esimerkillä, mutta erityisesti
Jumalan Sanalla. Niinpä meidän
on hyvä noudattaa profeetta
Jesajan neuvoa: “Etsikää Herraa
silloin, kun Hänet löytää voidaan;
huutakaa Häntä avuksi, kun Hän
läsnä on.”
Tämän etsikkoaikojen evankeliumikertomuksetkin kertovat
tästä Jeesuksen vastaanottami-
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Miten on mahdollista, että
Suomen media kertoi siitä, että
Unkari 10.3. valitsi uuden presidentin, joka on nainen (Katalin
Novák), mutta oli siitä hiirenhiljaa, että Unkarin (oman määritelmänsä mukaan kommunisti-liberaali-fasistikoalition)
opposition edustajat osoittivat
Unkarin ensimmäiselle naispresidentille kunniaa lähtemällä
valanvannomisen ajaksi eduskuntasalista pois?
Onko Suomen media objektiivinen ja puolueeton? Jos emme
tällaisista asioista saa tietää,
meidän on väistämättä kysyttävä valtamedialta, mistä kaikesta suomalaisten pitää olla tietämättä?
Ihmettelen dosentti Pekka Niirasen kanssa: ”Missä ovat nyt
(meidän suomalaisten) rauhanmarssit?” (HS 6.2.2022)
György Kádár (fil. tri.)
Vaasa

Suomalaisten etu huomioitava
päätöksenteossa
JATKOSSA muun muassa kehitysapu pitäisi lähettää ulkomaille vain suomalaisena työnä ja
tuotteina, olemmehan nähneet
käytännössä, että meidän suomalaisten lähettämät miljoonat
voivat päätyä kenen taskuun
tahansa. Kukaan ei pysty valvomaan, mihin ja kenen taskuun
lähettämämme miljoonat loppupelissä tipahtavat.
Suomen ja suomalaisten etu
aina huomioitava päätöksenteossa.
Tuoreeltaan julkistetussa

ulko- ja turvallisuuspoliittisessa
ohjelmassa perussuomalaiset
vaatii kansallisen edun asettamista etusijalle päätöksenteossa. Tämä pitäisi olla kaiken toiminnan lähtökohta. Suomen
päättäjillä on tässä vielä paljon
oppimista.
Matti Henttunen
Rovaniemi
kaupunginvaltuutettu
elinvoimalautakunnan puheenjohtaja
Lapin aluevaltuutettu

Raja railona aukeaa…
NÄIN Uuno Kailas runoili itärajastamme vuonna 1931. Viime
kuukausina keskustelu Venäjän
rajasta on Ukrainan sodan johdosta kiihtynyt. Kansanedustajatkin ovat kilvan ilmoittaneet
kannattavansa aidan rakentamista Suomen ja Venäjän väliselle rajalle, eikä ole kulunut
kuin kotva siitä, kun samat kansanedustajat sormea heristäen
tuomitsivat edellisen Yhdysvaltain presidentin aitahankkeen
Meksikon vastaiselle rajalle.
Olisi hyvä kysyä, että mitä?
Suomen maaraja Venäjän kanssa on yli 1 343,6 kilometriä. Siitä valtaosa on metsäistä ”korpiseutua”. Joukkoon mahtuu
myös järvenselkiä, joiden yli rajalinja kulkee. Millainen aita tulisi rakentaa? Betonimuuri vai
piikkilanka-aita?
Toinen pohdittava asia olisi,
ketä varten aita rakennettaisiin.
Niin suomalaiset kuin venäläisetkin ylittävät maiden välissä
olevan linjan laillisesti raja-asemilla. Usein satunnainen harhailija havaitaan jo rajavyöhykkeellä ja käännytetään takaisin
kotia kohden. Karhut, sudet ja
muut metsäneläimet rajan kyllä ylittävät.
Jos esimerkiksi kolmansista

maista tulevat maahan pyrkijät yrittäisivät tulla laittomasti
Suomeen, he tuskin pystyisivät
kulkemaan ”erämaaseutujen”
kautta. Paine luvattomaan rajanylitykseen kohdistuisi raja-asemien ja rajan ylittävien teiden
lähialueisiin.
Aidan rakentaminen maksaisi
valtavasti ajatellen siitä tulevaa
hyötyä. Eikö olisi järkevämpää
tehostaa rajojen valvontaa vahvistamalla rajavartiolaitoksen
toimintaa lisäämällä henkilöstöä ja esimerkiksi elektronista
rajavalvontaa? Puolustusvoimien läsnäoloa itärajan läheisyydessä olisi syytä vahvistaa ja
myöntää, että Pohjois-Karjalan
prikaatin lakkauttaminen vuonna 2013 oli iso virhe turvallisuuden ja puolustusvalmiuden
kannalta. Lakkauttaminen tapahtui Jyrki Kataisen (kok.) hallituksen toimesta silloisen puolustusministerin, Stefan Wallinin
(r.), esityksestä.
”…Edessä Aasia, Itä.
Takana Länttä ja Eurooppaa;
varjelen, vartija, sitä.”
Risto Pirinen
Kuopio
kaupunginvaltuutettu

Sähkökatkot ovat
demokratianvastuuta
MINISTERI Mika Lintilän mielipidekirjoituksessa hiljattain todettiin, että Suomen energiapolitiikka on viisasta. Sitä hän
ei maininnut, että tämän ”viisaan energiapolitiikan” takia tulemme ensi talvena kärsimään
energiapulasta, sähkön hintojen merkittävästä noususta
sekä säännönmukaisista sähkökatkoksista. Tämä viisauden
tuottama energiaongelma on
pitkän ja harkitun politiikan
vääjäämätön tulos: imperialistisen roistovaltion hyökkäyssota
oli vain katalyytti.
Kotimaisen turpeen energiakäyttöä on väkisin pyritty ajamaan alas kiristämällä verotusta ja poskettomilla
päästökauppahinnoilla. Politiikan seurauksena työkoneita lähetettiin romutettavaksi,
eikä tälle kesälle olisi edes pitänyt nostaa energiaturvetta. Pitää ottaa huomioon, että tämä
ei johdu mistään muista ulkoisista seikoista kuin Suomen johtavien poliitikkojen vastuuttomuudesta.
Perusteluna tälle ”viisaalle
energiapolitiikalle” on käytetty vihreää siirtymää. Käytännössä tämä vihreä energiapolitiikka
on tarkoittanut kotimaisen tur-

peen korvaamista venäläisellä
hakkeella. Sillä sitä Putinin sotakassaa on kasvatettu ja Venäjän
oligarkkeja tuettu. Tampereella on näytetty vielä parempaa
esimerkkiä, kun kotimaisen turpeen vähentämisen lisäksi ovat
siellä rahoittaneet Venäjän sotakassaa ostamalla Teboililta
polttoaineita.
Jotkut saattavat hädissään
ensi talvena kaataa suomalaista
metsää useita neliökilometrejä
ja pistää tukkipuuta lämpökattilaan. Tämäkö on sitä kestävää
vihreää politiikkaa, kun vaihtoehtona on nostaa useita vuosia
kotimaista ja erittäin energiatehokasta turvetta samoilta hehtaareilta?
Kun tulevana talvena suomalaiset joutuvat kärsimään sähkökatkoista ja tinkimään muustakin energiankäytöstä, se on
demokratianvastuuta eli kansalaisten kollektiivista vastuuta valitsemiensa päättäjien päätöksistä. Vuosi toisensa jälkeen
on samoja huoltovarmuuden
alas ajajia valittu eri luottamustehtäviin, ja nyt kansalaiset saavat nauttia sen hedelmistä.
Matti Haapala
Rovaniemi

Julkea hallinto
SUOMEN julkinen hallinto paisuu koko ajan suuremmaksi ja kalliimmaksi. Demokratia
ja hyvä hallintotapa maksavat,
mutta nyt on ylitetty se piste,
jossa hallinnon ja byrokratian
kulut ylittävät järjellisyyden rajat. Meillä on pulaa tekevistä käsistä ja käytännön kanssa tekemisissä olevista osaajista, mutta
ylempää johtoa ja hiiren klikkailijoita meillä on jo vaikka muille jakaa.
Byrokratia parhaimmillaan on
demokratian tuki ja selkäranka,
mutta huonoimmillaan koneis-

to, joka työllistää ja paisuttaa
itse itseään. Viimeistään nyt on
seuraavan eduskunnan ja hallituksen pakko alkaa karsia hallinnosta ylimääräisiä rönsyjä pois.
Byrokratia ja hallintokoneisto suojelevat itseään erittäin tehokkaasti, kun niitä yritetään supistaa tai virtaviivaistaa.
Helppoa se ei tule olemaan,
mutta Margaret Thatcherin sanoin: ”Milloin sammakoilta on
kysytty, koska lampi pitää puhdistaa?”
Jouni Vallin (ps.)

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

Yli puoli vuotta töitä hyvinvointialueen valtuutettuna
TYÖ hyvinvointialueen aloittamisesta 1.1.2022 on kestänyt jo
tovin. Ensimmäisissä kokouksissa valittiin puheenjohtajisto ja
henkilöt eri lautakuntiin.
Ihmisiä ovat paljon puhuttaneet hallinnon kulut ja johtajien määrä. Näillä näkymin
hallinto kevenee siten, että aiempaan organisaatiorakenteeseen verrattuna johtamistehtävät putoavat 39 %:iin, joka
lukuna tarkoittaa noin 80 vakanssia vähemmän. Tällä saavutetaan säästöjä hallintokuluissa.
Hyvinvointialueen strategian palvelulupaus kuuluu ”hyvinvointi, terveys ja turvallisuus
yhdessä tehden”. Tulevassa hyvinvointialueen palvelurakenteessa panostetaan ehkäisevään ja ennakoivaan työhön.
Siinä otetaan huomioon väestön ikärakenteen nopea ja merkittävä muutos, nuorten perheiden ja lasten pahoinvointi
sekä korkea mielenterveyspalveluiden tarve. Kuntien, yritysten ja kolmannen sektorin
kanssa hyvinvointialue tulee tekemään tiivistä työtä palveluverkostoa uudistettaessa.

i

Pelastustoimesta saan henkilökohtaisesti runsaasti yhteydenottoja. Huoli on osaavan
henkilökunnan riittävyydestä. Lähivuosina uuden pelastushenkilöstön tarve tulee
olemaan mittava. Onko pian
tarvetta kokonaan uudelle pelastusopistolle?
Hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023, ja sen vastuulla on maakunnan 413 000
ihmisen sote- ja pelastuspalvelut. Yli 18 000 työntekijän henkilöstö siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen ns. vanhoina
työntekijöinä.
Pohjois-Pohjanmaan hyvin-

vointialuetta nimitetään edelläkävijäksi usealla saralla. Kaikki, jotka ovat kiinnostuneita
hyvinvointialueen toiminnasta, voivat käydä tutustumassa toimintaan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen sivulla
https://pohjois-pohjanmaanhyvinvointialue.fi/. Sieltä löytyvät
myös eri lautakuntien, aluevaltuuston ja aluehallituksen esityslistat sekä pöytäkirjat.
Toivotan kaikille mukavaa kesää, ja hymyillään kun tavataan.
Kimmo Korkiakoski
Nivala

Perussuomalaisen
nipputilaukset

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

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

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

YHTEYSTIEDOT

RASTITA JOS KYSESSÄ ON
OSOITTEENMUUTOS

SUKUNIMI
ETUNIMET
LÄHIOSOITE

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

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

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

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

PS O TA Y H T E Y T TÄ !
PUOLUETOIMISTO
PERUSSUOMALAISET RP.

Iso Roobertinkatu 4, 00120 Helsinki
Puh. 0207 430 800 • www.perussuomalaiset.fi
Puoluesihteeri • Arto Luukkanen
Puh: 040 831 9977 • arto.luukkanen@perussuomalaiset.fi
Hallintojohtaja • Kai Järvikare
Puh: 040 172 7560 • kai.jarvikare@perussuomalaiset.fi
Toimistopäällikkö • Tiina 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
Arttu-Petteri Klami • Puh: 050 435 0790
arttu.klami@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 • 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)

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

TA I TA TÄ S TÄ J A N I D O K I I N N I
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