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PERUSSUOMALAISET on aina ol-
lut Suomen vahvin ja näkyvin tori-
puolue, ja vaikka sosiaalinen media 
onkin tänä päivänä saanut yhä mer-
kittävämmän jalansijan vaalityössä, 
neuvoo Kymen piirin vaalipäällikkö 
Janne Nyholm ehdokkaita panos-
tamaan myös lenkkareihin ja toppa-
saappaisiin.

- Toisena tulee viimeisten vuosien 
aikana voimakkaasti kasvanut sosiaa-
lisen median rooli. Nämä ovat mie-
lestäni ne tärkeimmät eväät – some ja 
myös se, että ollaan ihan fyysisesti ih-
misten kanssa läsnä, Nyholm sanoo.

Perussuomalaiset teemat 
erittäin ajankohtaisia

Niin surullista kuin se onkin, ei 
Suomen tilanne tällä hetkellä näy-
tä hyvältä, oli kyse sitten energia-, 
maahanmuutto-, puolustus-, tervey-
denhuolto- tai maaseutupolitiikas-
ta. Ne teemat, joita perussuomalaiset 
ovat pitäneet voimakkaasti esillä jo 
vuosia ellei vuosikymmeniä, ovat täl-
lä hetkellä erittäin ajankohtaisia tule-
via vaaleja ajatellen. On paljon sellai-
sia asioita, joissa perussuomalaisilla 
on nyt mahdollisuus sanoa, että ”mi-
täs me sanoimme”, ja asioita, joita pe-
russuomalaiset olisivat myös pysty-
neet hoitamaan paljon paremmin.

- Kauhulla kuluttajahintojen ja 

Kymen piirin vaalipäällikkö Janne Nyholm Haminasta neu-
voo eduskuntavaaliehdokkaita panostamaan erityisesti jalka-
työhön ja sosiaaliseen mediaan. – Laittoi omaan kampanjaan-
sa rahaa sitten satoja, tuhansia tai kymmeniätuhansia euroja, 
niin kansan pariin jalkautumista pidän edelleenkin meidän 
tärkeimpänä aseenamme, Nyholm painottaa.

lä vuosikymmeniä tehtaanpiippujen 
varjossa, ja kun tehdastyöläisyys on 
näillä seuduilla jatkuvasti vähentynyt, 
on edessämme suuri haaste siinä, mi-
ten uusilla teknologioilla pystytään 
nousemaan yhtä tuottaviksi kuin ai-
kaisemminkin, Nyholm kertoo.

Vihreä siirtymä 
kurittaa pienituloisia

Kymen piirin alueella on myös pal-
jon pientalo- ja omakotitaloasumis-
ta, joten energian hintojen nousu ja 
niin sanottu vihreä siirtymä, joka pa-
kottaa ihmiset joko maksamaan hil-
littömiä hintoja öljy- tai kaasuläm-
mityksestä tai vielä hillittömämpiä 
hintoja siirtymisestä jonkin uusiutu-
van energialähteen tai sähkön käyt-
töön, on erityisen suuri ongelma pie-
ni- ja keskituloisille sekä eläkeläisille 

”Vaaliteemoja ei tarvitse etsimällä etsiä”

energian hinnan nousua sivusta it-
sekin seuranneena voin sanoa, että 
kyllähän noihin asioihin olisi perus-
suomalaisella politiikalla pystytty vai-
kuttamaan ja toivottavasti vielä pys-
tytään vaikuttamaan sen jälkeen, 
kun ollaan ensi vuoden kesästä alka-
en pääministeripuolue. Vaaliteemoja 
ei tarvitse siis etsimällä etsiä, vaan ne 
ovat olleet meillä sylissä jo pidemmän 
aikaa, Nyholm pohtii.

Terveydenhuolto 
kriisiytynyt

Vaikka terveydenhuollon kriisi on 
koko valtakunnan ongelma, on erityi-
sesti Kymenlaakson puolella ehdok-
kailla mahdollisuus tarttua suureen 
epäkohtaan. Vuonna 2018 perustettu 
vapaaehtoinen sosiaali- ja terveyspal-
velujen kuntayhtymä Kymsote, jon-
ka talous on ollut huonolla tolalla jo 
aikaisemmin, on ajautumassa entistä 
pahempiin vaikeuksiin nyt, kun val-
tion hyvinvointialueelle lupaama ra-
hoitus on jäänyt paljon pienemmäksi 
kuin millä oikeasti tulisi edes toi-
meen.

- Kymen piirin alue, Kymenlaakso ja 
Etelä-Karja, on väestörakenteeltaan 
voimakkaasti ikääntyvää, joten terve-
ydenhuollon rahoituksen tarve tääl-
lä olisi pikemminkin nouseva kuin 
laskeva. Olemme myös eläneet tääl-

Kaakkois-Suomi lähtee tavoittelemaan neljää kansanedustajaa:

Kymen piirin vaalipäällikkö Janne Nyholm 
uskoo, että valtakunnanpolitiikan suuntaa 
voidaan vielä muuttaa sen jälkeen, kun 
perussuomalaiset aloittavat pääministeri-
puolueena kesällä 2023.

Perussuomalaiset puhu-
vat asioista, joista muut 
vaikenevat.

– ongelma, johon Nyholm ei ole kuul-
lut hallitukselta minkäänlaista ratkai-
suehdotusta.

- Eduskuntavaaleja on mietitty oi-
keastaan jo aluevaaleista lähtien, joka 
pikkuhiljaa alkaa näkymään tapah-
tumien määrässäkin. Jos ei nyt ihan 
joka päivälle ole jotakin, niin kuiten-
kin alkaa ehdokkailla olla jo valinnan-
varaa sen suhteen, minnepäin lähteä 
edustamaan. Hyvällä mielellä, hyvällä 
hengellä ja koko ajan kiihtyvään tah-
tiin mennään seuraavat puoli vuotta 
eteenpäin, sanoo Nyholm.

Ykkösketjukokonaisuus 
kasassa

Kymen piiri jakaa Etelä-Savon pii-
rin kanssa yhteisen vaalipiirin, johon 
on valittu kaikki viisitoista ehdokasta 
jo kesäkuun puolivälissä. Kymen pii-
rin alueelta ehdokkaita on asetettu 11, 
yhtä monta kuin edellisissä vaaleissa. 
Väestökehitys Kaakkois-Suomessa on 
kulkenut siihen suuntaan, että Ete-
lä-Savon alueelta on ehdokkaita valit-
tavissa nyt neljä, mikä on kaksi kan-
sanedustajaa vähemmän kuin vuonna 
2019.

- Lähdemme kuitenkin siitä, että 
Kaakkois-Suomen vaalipiiristä perus-
suomalaisilta valitaan edelleen neljä 
kansanedustajaa, vaikka ehdokkaiden 
määrä onkin pudonnut viiteentois-
ta. Ehdokaskavalkadikin on nyt sel-
lainen, että jos aluevaaleja voi pitää 
mittarina, on meillä kasassa ykkösket-
jukokonaisuus, Nyholm mainitsee.

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ 
      KUVAT LEHTIKUVA JA PS ARKISTO

Hallituksen töppäilyssä 

riittää korjattavaa
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Turun terrori-iskun uhrien muistoksi puhui Turun Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja ja 
kansanedustajaehdokas Juha Anttila, joka paheksui Turun kaupungin kyvyttömyyttä tai haluttomuutta 
järjestää uhreille virallista muistotilaisuutta. Kuva: Kasper Holtari

Eurajoen ja Luvian Perussuomalaiset Eurajoen Markkinoilla
ELOKUINEN lauantaiaamu val-
keni aurinkoisena, ja perussuo-
malaiset valtuutetut ja aktiivit 
saivat parin koronavuoden tau-
on jälkeen taas suunnata perin-
teisille Eurajoen Markkinoille.

Markkinat on Eurajoen Yrittäji-
en järjestämä, ja niitä on pidet-
ty vuodesta 1980 lähtien.

Parhaimmillaan markkinoilla 
on ollut 130–140 myyjää/näyt-
teilleasettajaa, mutta korona on 
ilmeisesti saanut myyjiä lopet-
tamaan, joten tänä vuonna toi-
mijoita oli noin sata.

Päivä oli kuuma ja ihmisiä pal-
jon. Hyviä keskusteluja saatiin 
käydä, ja noin 300 ihmistä kävi 
täyttämässä kysely-/arpajaisku-
pongin.

Kupongissa kyseltiin paikal-
lispolitiikan kuumia asioita: tu-
lisiko kuntaan rakentaa lii-
kuntahalli, ja tulisiko kuntaa 
markkinoida valtakunnallisesti?

Saimme myös paikalle vierai-
lemaan Satakunnasta Brysse-
liin ponnistaneen europarla-
mentaarikko Laura Huhtasaaren 
ja kansanedustaja Petri Hurun. 

Heidän luonaan kävi useita ih-
misiä keskustelemassa.

Nalle oli myös Peruspai-
ta päällä lapsia kohtaamassa, 
ja perheen pienimmät olivat-
kin innostuneet tästä ”Perus-
nallesta”.

Päivä oli mukava. Ensi vuonna 
uudestaan!

Jooa Raja-aho
Eurajoen ja Luvian 
Perussuomalaiset (ps.)
kunnanvaltuutettu

Turun Perussuomalaiset järjesti muisto-
tilaisuuden Turun terrori-iskun uhreille

Turun Perussuomalaiset muisti torstaina 18. elokuuta 
Turun terrori-iskun uhreja kaupungintalon edessä. Ti-
laisuudessa muistopuheen piti Turun Perussuomalais-
ten valtuustoryhmän puheenjohtaja ja kansanedusta-
jaehdokas Juha Anttila.

- PÄIVÄLLEEN viisi vuotta sitten 
tapahtui terroristinen isku täällä 
meillä Turussa. Terroriteko on si-
viileihin kohdistuvaa raakaa vä-
kivaltaa, Juha Anttila muistutti 
puheessaan.

- Vaikka terrori-iskuja oli ollut 
läntisessä Euroopassa jo paljon 
ennen Turun vuoden 2017 puu-
kotusta, ei moni varmaan usko-
nut vastaavaa voivan tapahtua 
täällä Pohjolan lintukodossa. 
Suomikin on kuitenkin moni-
kulttuuristunut eikä ole turvas-
sa näiden megatrendien ikävil-
tä, haitallisilta ja surullisiltakin 
seurauksilta.

- Turun terroriteon tekijänä 
oli maahan saapunut turvapai-
kanhakija, nuori mies. Hänel-
le yhteiskuntamme oli tarjon-

lanneet useasti tapahtumahet-
keen. Meidän kaikkien tulisi 
yhdessä tehdä kaikki voitavam-
me, jotta kenenkään ei tarvit-
sisi enää kohdata tämän kal-
taisia tapahtumia. Tulevaisuus 
tulee näyttämään, miten siinä 
onnistuimme, Anttila päätti pu-
heensa.

Turun Perussuomalaiset pa-
heksuu Turun kaupungin ky-
vyttömyyttä tai haluttomuutta 
järjestää virallista muistoti-
laisuutta terrori-iskun uhrien 
muistoksi tai muuttamaan har-
joittamansa politiikan suuntaa, 
jotta riskit vastaavan tapahtu-
miselle tulevaisuudessa väheni-
sivät.

Yhdistys tuleekin järjestä-
mään jo perinteeksi muodostu-
neen muistotilaisuutensa myös 
tulevina vuosina.

Turun Perussuomalaiset ry

nut päänsuojaa, ruuan ja muita 
tukitoimia. Nämä eivät hänel-
le riittäneet, vaan hän päätti to-
teuttaa tämän raa’an ja rauk-
kamaisen terroriteon, joka 
kohdistui vielä naisiin, Antti-
la totesi.

Puheessaan kaupunginvaltuu-
tettu Anttila kiitteli poliisin ri-
peää ja tehokasta toimintaa, 
jota ilman terrori-iskun loppu-
tulos olisi voinut olla vielä mon-
ta kertaa surullisempi. Hänen 
mukaansa onkin tärkeää taa-
ta riittävät resurssit niille tahoil-
le, jotka rajoistamme ja turvalli-
suudestamme vastaavat.

 - Vainajat ovat olleet vaina-
jia jo viisi vuotta, ja moni on 
heitä ikävöinyt. Haavoittuneet 
ovat varmasti ajatuksissaan pa-

Eurajoen Markkinoilla nähtiin muiden muassa Petri Huru, Mikko Peltonen, Tomi Salonen, Harri Peltola, 
Kimmo Voutilainen, Jooa Raja-aho, Laura Huhtasaari ja Tapio Laaksonen. Kuva: Petri Huru

Markku Pöyry

Markku Pöyry täyttää 70 vuotta:

Yli neljä vuosi-
kymmentä maaseudun 
puolestapuhujana

Torstaina 29.9. 70 vuotta täyttävä Markku Pöyry 
Pertunmaalta on istunut yhtäjaksoisesti Pertunmaan 
kunnanvaltuustossa jo yli 40 vuotta. Maaseudun 
puolestapuhujana tunnettu Pöyry uskoo perussuo-
malaisten menestykseen jatkossakin.
IKÄNSÄ maaseutuyrittäjä-
nä toiminut Pertunmaan seu-
dun Perussuomalaiset ry:n 
puheenjohtaja Markku Pöy-
ry on ollut Pertunmaan kun-
nanvaltuutettuna yhtäjaksoi-
sesti jo vuodesta 1981 lähtien, 
ensin SMP:n ja sittemmin 
perussuomalaisten riveissä. 
Kunnanhallituksessakin hän 
on istunut jo viisi kautta. Pöy-
ry on ollut kunnanvaltuuston 
varapuheenjohtajana kak-
si kertaa ja saanut myös Suo-
men Kuntaliiton myöntämän 
kultaisen ansiomerkin sin-
nikkäästä työstään kuntapo-
litiikassa.

Kuluneisiin vuosikymme-
niin sisältyy lukematon mää-
rä erilaisia lautakuntapaik-
koja, luottamustehtäviä ja 
valtuustoaloitteita, joiden 
kautta Pöyry on pyrkinyt pa-
rantamaan kuntalaisten elä-
mää Pertunmaalla.

- Olen kuunnellut kuntalais-
ten huolia ja sitä kautta pyr-
kinyt viemään heidän asioi-
taan eteenpäin. Kukaan ei 
voi tietenkään täydellises-
ti onnistua missään, mutta 
aika hyvin olen varmaan on-
nistunut, koskapa olen saa-
nut äänestäjien luottamuksen 
vaaleista toiseen uudelleen, 
Pöyry pohtii.

Keskusta on hylännyt 
maaseudun

Vanhemmiltaan perimään-
sä lypsykarjatilaa ikänsä hoi-
tanut Pöyry lähti aikanaan 
mukaan politiikkaan SMP:n 
riveissä, koska katsoi, että 
keskusta oli hylännyt maa-
seudun. SMP:n konkurssin 
jälkeen Pöyry jatkoi perus-
suomalaisten riveissä, koska 
toimijat ja asiat pysyivät uu-
dessa puolueessa pääosin sa-
moina. Uudessa puolueessa 
jatkaminen oli Pöyryn mie-
lestä hyvä valinta.

- Huoleni on kova maaseu-
dun pärjäämisestä, koska 
täällä Etelä-Savossakin ovat 
tilat kovasti tyhjentyneet kar-
jasta ja ihmisistä. Kepu ei ole 

millään lailla hoitanut maa-
seudun asiaa. Perussuomalai-
silla on nyt hyvä sauma viedä 
keskustalta ääniä pois, Pöy-
ry uskoo.

Kuntalaisten 
kuunteleminen on 
menestyksen avain

Pöyry uskoo hyvään vaali-
tulokseen kevään eduskun-
tavaaleissa. Hän toivoo, että 
ainakin nykyiset kansanedus-
tajapaikat säilytettäisiin, eikä 
pidä mahdottomana sitäkään, 
etteikö niitä voisi tulla vie-
lä muutama lisääkin. Se vaatii 
kuitenkin paljon kenttätyötä 
ja nimenomaan jalkatyötä tu-
ruilla ja toreilla.

- Vaikka tänä päivänä on 
netti, niin kaikkein tehok-
kainta on ihmisten parissa 
tehtävä kenttätyö. Kun kuun-
telee ihmisten huolia ja mur-
heita ja tekee niistä aloittei-
ta, niin sillä tavalla kannatus 
nousee ja saadaan hyvä tulos. 
Kenttätyö on kaiken a ja o. 
Keskinäinen riitely on saata-
va loppumaan, Pöyry neuvoo.

Torstaina 70 vuotta täyttä-
vä Pöyry ei aio pitää isom-
pia juhlia, mutta lupaa tarjota 
kaikille kävijöille kahvit.

Perussuomalainen-lehti ja 
puoluetoimisto onnittelevat 
päivänsankaria!

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      MARKKU PÖYRYN KOTIALBUMI

Katso kaikki perussuomalaisten tapahtumat osoitteesta:

www.perussuomalaiset.fi

Tule mukaan!Tule mukaan!
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TURKU
Turun Perussuomalaiset ry osal-
listuu Turun kirjamessuille 30.9.–
2.10.2022 Turun Messukeskuk-
sessa (Messukentänkatu 13). 
Paikalla tavattavissa ensi ke-
vään eduskuntavaalien perus-
suomalaisia ehdokkaita. Tule pu-
humaan ajankohtaisista aiheista 
kanssamme!

MÄNTYHARJU
Mäntyharjun Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syysko-
kous pidetään perjantaina 30.9. 
klo 18 Järjestötuvalla, Liiketie 2. 
Sääntömääräisten asioiden lisäk-
si käsitellään vuoden 2023 edus-
kuntavaaleja. Kokouksen koolle-
kutsujana hallitus. Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa!

KRISTIINANKAUPUNKI
Mikkelinmarkkinat lauantaina 
1.10.2022 klo 9–17 ja sunnuntai-
na 2.10.2022 klo 10–16. Suupoh-
jan alueen perussuomalaisia vai-
kuttajia teltalla. Paikalla myös 
kuuden kunnan yhteinen edus-
kuntavaaliehdokas Rami Aalto 
Karijoelta. Tervetuloa keskuste-
lemaan!

ESPOO
Espoon Perussuomalaiset tavat-
tavissa jälleen lauantaina 1.10. 
klo 10–18 tutussa paikassa Lep-
pävaaran suurmarkkinoilla Lep-
pävaaranraitilla. Tule tapaamaan 
eduskuntavaaliehdokkaitamme 
sekä muita perussuomalaisia ru-
pattelun ja asian merkeissä.

VAKKA-SUOMI
Vakka-Suomen Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään lauantaina 1.10. klo 
16 Henrikin yhtenäiskoulun au-
ditoriossa, Moisiontie 16. Käsitel-
lään sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana hallitus. 
Kokouksessa on äänioikeus jä-
senmaksunsa sääntöjen mukai-
sesti maksaneilla yhdistyksen jä-
senillä. Lämpimästi tervetuloa.

LIETO
Liedon Perussuomalaisten telt-
ta Liedon mikkelinpäivän mark-
kinoilla sunnuntaina 2.10. klo 
11–15, Kirkkotie 13. Tervetu-
loa tapaamaan kansanedusta-
jia, kansanedustajaehdokkaita ja 
paikallisia toimijoita. Paikalla on 
muun muassa lietolainen ehdo-
kas Tomi Pohjankukka.

PARAINEN
Paraisten Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään sunnuntaina 2.10. klo 15 
kaupungintalolla, Rantatie 28. 
Käsitellään sääntömääräiset asi-
at. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

RAISIO
Raision ja Ruskon Perussuoma-
laiset ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään sunnuntaina 
2.10. klo 16 Raision kaupunginta-
lolla. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Tervetuloa!

POHJOIS-KARJALAN 
PERUSNAISET
Pohjois-Karjalan PerusNaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään sunnuntaina 2.10. klo 18 
Pohjois-Karjalan perussuomais-
ten piiritoimistolla, Niskakatu 2 
K 1, 80100 Joensuu. Käsitellään 

sääntömääräiset asiat. Kokouk-
sen koollekutsujana hallitus. Ter-
vetuloa.

SOMERO
Someron Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään sunnuntaina 2.10. klo 18 
Pellavaenkelissä, Joensuuntie 49. 
Käsitellään sääntömääräiset asi-
at. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Hallitus paikalle klo 17. 
Tervetuloa!

LUUMÄKI 
Luumäen Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään tiistaina 4.10. klo 17 Ko-
nerauta Seppo Lahtelalla, Kaup-
pakatu 20 Taavetti. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouk-
sen koollekutsujana hallitus. Ter-
vetuloa!

KASKINEN
Silakkamarkkinat Kaskisissa lau-
antaina 8.10.2022 ja sunnuntaina 
9.10.2022. Kaskisten Perussuo-
malaiset teltalla. Paikalla myös 
kuuden kunnan yhteinen edus-
kuntavaaliehdokas Rami Aal-
to Karijoelta. Sunnuntaina 9.10. 
aamusta paikalla myös kansan-
edustaja Juha Mäenpää. Tervetu-
loa keskustelemaan!

VANTAA
Vantaan Perussuomalaiset tavat-
tavissa Tikkurilan Maalaismarkki-
noilla lauantaina 8.10. klo 10–14 
Peltolantorilla. Uudenmaan Pe-
rusnaiset tavattavissa klo 11–13.

TURKU
Turun Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään lauantaina 8.10. klo 14 
Turun Perussuomalaisten uudel-
la toimistolla, Käsityöläiskatu 7A, 
Turku. Käsitellään sääntömääräi-
set sekä muut yhdistyksen halli-
tuksen valmistelemat asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana hallitus. 
Tervetuloa!

HAUSJÄRVI
Hausjärven Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään lauantaina 8.10. klo 
16 Hausjärven kunnantalon val-
tuustosalissa, Keskustie 2–4, Oit-
ti. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Tervetuloa!

VARSINAIS-SUOMEN 
PERUSNAISET
Varsinais-Suomen PerusNaiset 
ry:n sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään sunnuntaina 9.10. 
klo 12 Turun Perussuomalaiset 
ry:n toimistolla, Käsityöläiska-
tu 7A, Turku. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen kool-
lekutsujana hallitus. Tervetuloa.

HEINÄVESI
Heinäveden Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen vuosiko-
kous pidetään sunnuntaina 9.10. 
klo 16 Heinäveden kunnanta-
lon valtuustosalissa. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouk-
sen koollekutsujana hallitus. Ter-
vetuloa!

SONKAJÄRVI
Sonkajärven Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään tiistaina 11.10. klo 19 
kunnantalolla, Lepokankaantie 
2, Sonkajärvi. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen kool-

HELSINKI
Kansanedustaja ja perussuo-
malaisten entinen puheenjoh-
taja Jussi Halla-aho on nimetty 
ehdokkaaksi Helsingin vaalipii-
riin perussuomalaisten listalle. 
Vuoden 2019 eduskuntavaaleis-
sa Halla-aho keräsi eniten ääniä 
koko maassa. Halla-ahon lisäk-
si Perussuomalainen Helsinki ry 
nimesi ehdokkaiksi Samuli Vou-
tilan, Marika Sorjan, Marko Ek-
qvistin, Esa Korkia-ahon ja Mari-
ka Pakkasen.

HÄME
Perussuomalaisten Hämeen 
piirin piirihallitus valitsi loput 
eduskuntavaaliehdokkaansa 
18.8.2022. Valituiksi tulivat Pia 
Kuparinen Forssasta ja Rami Leh-
tinen Jokioisilta. Ehdokaslista 
on nyt täynnä. Seuraavat henki-
löt tulivat valituiksi jo aiemmin: 
Johanna Ekman (Orimattila), Vil-
le-Veikko Elomaa (Lahti), Saija 
Granlund (Lahti), Jade Gustafs-
son (Heinola), Jari Heikkinen (Rii-
himäki), Mika Lartama (Hämeen-
linna), Rami Lehto (Lahti), Mira 
Nieminen (Lahti), Lulu Ranne 
(Hämeenlinna), Jari Ronkainen 
(Hollola), Tuomas Sorsa (Lahti) ja 
Kari Suomalainen (Riihimäki).

RAISIO
Perussuomalaisten Varsinais-
Suomen piiri ry:n yleiskokouk-
sessa 11.9. koettiin raisiolaisten 
kannalta helpotuksen tunnetta, 
kun Mikko Kangasoja nimettiin 
vihdoinkin eduskuntavaalieh-
dokkaaksi kevään 2023 edus-
kuntavaaleihin. Kangasoja 
on liittynyt Raision Perussuo-

malaisiin 2014 ja toiminut yh-
täjaksoisesti Raision yhdistyk-
sen puheenjohtajana vuodesta 
2015. Varsinais-Suomen pii-
rin sihteerinä hän toimi vuodet 
2019–2021. Piirin puheenjohta-
jana Kangasoja on ollut vuoden 
2022. Mikko Kangasojan poliit-
tista uraa on hallinnut nousu-
johteisuus, ja tuon saman flow’n 
soisi jatkuvan myös ensi kevää-
nä. Kangasoja on pidetty henki-
lö koko Varsinais-Suomessa yli 
puoluerajojen, ja mielellämme 
annamme muidenkin äänes-
tää häntä. Raision ja Ruskon Pe-
russuomalaiset onnittelevat ja 
toivottavat äänirikasta kevättä 
Mikko Kangasojalle.

VARSINAIS-SUOMI
Perussuomalaisten Varsinais-
Suomen piiri valitsi 11.9.2022 
pidetyssä yleiskokouksessa kuu-
si ehdokasta ensi keväänä pi-
dettävien eduskuntavaalien 
ehdokaslistalle. Listaa täyden-
nettiin seuraavilla ehdokkailla: 
Mikko Kangasoja (Raisio), Tomi 
Pohjankukka (Lieto), Sanna Paa-
sikivi (Turku), Markku Agge (Kaa-
rina), Kirsti Kurki (Somero) ja Sini 
Peltonen (Loimaa). Aiemmin eh-
dolle on valittu Ville Tavio (Tur-
ku), Vilhelm Junnila (Naantali), 
Mikko Lundén (Salo), Alice Girs 
(Turku), Satu Söderström (Ke-
miönsaari), Silvia Koski (Sauvo), 
Juha Anttila (Turku), Laura Kaar-
niharju (Turku), Markus Ylis-Junt-
tila (Mynämäki) ja Lauri Heikki-
lä (Marttila). Kansanedustajana 
toimiva Ritva “Kike” Elomaa il-
moittaa mahdollisesta ehdok-
kuudestaan lokakuun alussa.

PS HENKILÖVALINTOJA

PS KOKOUKSET & TAPAHTUMAT
lekutsujana hallitus. Kahvitarjoi-
lu. Tervetuloa!

EURA
Euran Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään keskiviikkona 12.10. klo 
18 Kauttuan asemalla, Sepäntie 
20. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Tervetuloa!

LOHJA
Lohjan Perussuomalaiset Suur-
markkinoilla lauantaina 15.10. 
klo 9–13 Lohjan torilla. 

KAUSTINEN 
Kaustisen Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään keskiviikkona 12.10. klo 
18 Hotelli Kaustisella. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouk-
sen koollekutsujana hallitus. Hal-
litus kokoontuu tuntia aiemmin. 
Tervetuloa! 
 
JOROINEN 
Joroisten Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään perjantaina 14.10. klo 
18 Hotelli Joronjäljessä. Käsitel-
lään sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana hallitus. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

JOENSUU
Joensuun Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään lauantaina 15.10. klo 13 
piiritoimistolla, Niskakatu 2 K 1, 
Joensuu. Käsitellään sääntömää-
räiset asiat. Kokouksen koolle-
kutsujana hallitus. Tervetuloa!

HYVINKÄÄ
Hyvinkään Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään lauantaina 15.10. klo 14 
JHL:n kokoustilassa, Kutomokatu 
5 H, Hyvinkää. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Kahvi-
tarjoilu. Tervetuloa!
 
KANTA-HÄMEEN 
PERUSNAISET
Kanta-Hämeen PerusNaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään sunnuntaina 16.10. klo 
14 Club Paratiisissa, Kauppaku-
ja 1, Turenki. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen kool-
lekutsujana hallitus. Kokouksen 
jälkeen tupailta Club Paratiisis-
sa, jonne kaikki ovat tervetullei-
ta. Tervetuloa!

MÄNTTÄ-VILPPULA
Mänttä-Vilppulan Perussuoma-
laiset ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään sunnuntaina 
16.10. klo 18 Koskisalissa. Käsitel-
lään sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana hallitus. 
Tervetuloa!

ASKOLA-MYRSKYLÄ
Askola-Myrskylä Perussuomalai-
set ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään sunnuntaina 
16.10. klo 16 Myrskylän Majakal-
la, Keskustie 7. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Tervetu-
loa paikan päälle niin uudet, tu-
levat kuin vanhatkin jäsenet.

IITTI
Iitin Perussuomalaiset ry:n sään-
tömääräinen kevät- ja syyskoko-
us pidetään lauantaina 22.10. klo 
12 Kausalan Matkakeitaalla, Si-
tikkalantie 5. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen kool-
lekutsujana hallitus. Tervetuloa.

KITEE 
Kiteen Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään lauantaina 22.10. klo 16 
Pajarinhovissa. Sääntömääräis-
ten asioiden käsittelyn lisäksi va-
litsemme ehdokkaat piirihallituk-
seen. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

KARKKILA
Karkkilan Perussuomalaiset ta-
vattavissa lauantaina 22.10. klo 
12–16 K-Supermarketilla Karkki-
lassa. Tule juttelemaan ja tapaa-
maan paikallisia vaikuttajia sekä 
eduskuntavaaliehdokkaita. Tarjo-
amme hernekeittoa ja kaffeet.

HÄMEENLINNA
Hämeenlinnan Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään sunnuntaina 23.10. 
klo 14 Hämeenlinnan raatihuo-
neen valtuustosalissa. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouk-
sen koollekutsujana hallitus. Ter-
vetuloa!
 
NAANTALI JA MASKU
Naantalin ja Maskun Perussuo-
malaiset ry:n sääntömääräinen 
syyskokous pidetään sunnun-
taina 23.10. klo 16 Louhisaaren 
kartanon kahvilassa, Louhisaa-
rentie 229, Askainen. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouk-
sen koollekutsujana hallitus. Ää-
nioikeutettuja ovat yhdistyksen 
jäsenmaksun 31.9.2022 men-
nessä maksaneet yhdistyksen jä-
senet. Kokoukseen ovat tervetul-

leita kaikki perussuomalaisten 
puoluepolitiikasta kiinnostuneet. 
Tervetuloa!

ISOKYRÖ
Isonkyrön Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous 
pidetään tiistaina 25.10. klo 18 
kunnantalolla. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Maksu-
jen tulee olla maksettuina 30.9. 
mennessä. Tervetuloa!

FORSSA
Forssan seudun Perussuomalai-
set ry:n sääntömääräinen syysko-
kous pidetään lauantaina 29.10. 
klo 16 Forssan ABC:n kokoustilas-
sa, Matkailijankatu 2. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat sekä ke-
vätkokouksessa esitetty vaaliker-
tomuksen ensimmäinen versio. 
Kokouksen koollekutsujana halli-
tus. Kokoukseen osallistujalla tu-
lee olla yhdistyksen ja puolueen 
jäsenmaksut vuodelta 2022 mak-
settuna ja jäsenyydet voimassa. 
Tervetuloa!

VANTAA
Vantaan Perussuomalaiset tavat-
tavissa Vantaan Suurmarkkinoilla 
Korsossa sunnuntaina 30.10. klo 
10–14. Tervetuloa markkinoille 
tapaamaan vantaalaisia PS-vai-
kuttajia ja -toimijoita.

Kokousilmoitukset lähetetään 
osoitteella: tapahtumat@
perussuomalaiset.fi

Markku Pöyry täyttää 70 vuotta:
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KUTSUTTUNA vieraana paikalle 
saapui Raision kaupunginjoh-
taja Eero Vainio, joka viihtyikin 
seurassamme aina lopputun-
neille asti. Kansanedustajat Rit-
va ”Kike” Elomaa ja Ville Tavio 
toivat omat väriläiskänsä onnis-
tuneisiin iltamiin. Naantalin ja 
Maskun Perussuomalaisten sih-
teerin Jyrki Alastalon kookkaan 
olemuksen havaittiin myös käy-
neen kääntymässä.

Illan ehdoton ja odotettu pää-
esiintyjä oli pukeutumis- ja ta-
pakouluttaja Mikael Miikkola Tu-
run Perussuomalaisista. Läheltä 
liippasi, ettei paikalle saapunut 
vielä kolmaskin kansanedusta-
ja, koska Vilhelm Junnilakin oli 
kutsuvieraslistalla. Maan asioi-
den hoito vaati kuitenkin Junni-
laa jäämään pääkaupunkiseu-
dulle iltamaviikonlopuksi, joka 
olikin ainoa syy, jonka Raision 
Perussuomalaiset hyväksyivät 
poisjäämiselle.

Raision Perussuomalaisten 
ja Varsinais-Suomen piirin pu-
heenjohtaja Mikko Kangasoja 
piti lyhyen ja ytimekkään terve-

tuliais- ja maljapuheen. Sere-
moniamestarin ja juontajan 
pestiä harjoitteli Heikki ”Perus”-
Suominen.

Kaupunginjohtaja Eero Vai-
nio piti tavoilleen uskollisena 
pitkän mutta värikkään letke-
än esittelyn itsestään sekä siitä, 
kuinka hyvin Raisiolla juuri nyt 
menee. Raision Perussuomalai-
set lahjoittivat kaupunginjohta-
jalleen Raisio #One# -T-paidan.

Kansanedustaja Ritva ”Kike” 
Elomaa takoi uskoa ja loi hen-
keä yhdistyksemme naisjäse-
niin ja totesi itsekin, että aika 
ukkoutunut näyttää Raision yh-
distyksenkin kohdalla tilanne 
olevan.

Kansanedustaja Ville Tavio päi-
vitti tietomme sähkön ja polt-
toaineiden korkeista hinnoista, 
tulevan talven haasteista, Venä-
jän hyökkäyssodasta, Ukrainan 
pakolaisista ja valtion velasta. 
Samalla Ville toi julki, että pe-
russuomalaisten jo aikoja sitten 
esiin nostamat epäkohdat, teh-
dyt aloitteet ja ehdotukset alka-
vat nyt olla konkretiaa, ja halli-

Happihyppelyllä. Vasemmalta Ville Tavio, Kari Vastamäki, Jaana Nordström, Eila Karsikas, Heikki Suomi-
nen, Mikko Kangasoja, Mika Koivisto, Mikko Immonen, Mikko Tammelin, Eero Vainio, Seppo Koponen ja 
Hannu Manninen. Kuvan otti Evert Grönblom, ja siitä puuttuu yli puolet juhlaväestä.

YRITTÄJIEN asema tuotiin vah-
vasti esille repivissä energiarat-
kaisuissa. Suurpetopolitiikka 
nostettiin myös keskusteluun, 
ja aiheen jatkotyöstöä tarvitaan 
tämän pinta-alaltaan yli puol-
ta Suomea edustavan joukon 
kesken. Perussuomalaiset vaa-
tivat suurpetopolitiikan pitä-
mistä vahvana edunajamisasia-
na myös Itä- ja Pohjois-Suomen 
neuvottelukuntien osalta.

Kokouksen eräs painopiste oli 
muuttunut geopoliittinen ti-
lanne Venäjän hyökkäyssodan 
vuoksi. Investointien saamisel-
la alueelle on tärkeä merkitys 
kompensoimaan Venäjän-kau-
pan aiheuttamaa elinvoimava-
jetta. Elinvoimaisuus on osa tur-
vallisuuspolitiikkaa.

Saavutettavuus korostui koko-
uksessa. Alueiden tulee voida 
luottaa siihen, että lentoliiken-
ne toimii, ratayhteyksiä kehite-
tään, tiestöstä pidetään huolta 

ja tietoliikenne toimii. Kokous 
huomioi Itä- ja Pohjois-Suomen 
muuttuneen tilanteen hyvin. 
Tulevat kirjaukset tulevaan hal-
litusohjelmaan ovat hyväksyt-
tävissä, ja työ hallitusohjelmaan 
vaikuttamisessa jatkuu Helsin-
gissä joulukuussa. Huippuko-
kousvastuu siirtyi Etelä-Savoon, 
jossa huippukokoustetaan ensi 
vuonna.

Itä- ja Pohjois-Suomen neu-
vottelukuntaan kuuluvat Ete-
lä-Karjala, Etelä-Savo, Kainuu, 
Keski-Pohjanmaa, Lappi, Poh-
jois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa 
ja Pohjois-Savo. Kokouksen pe-
russuomalaiset edustajat ovat 
tyytyväisiä kokouksessa käytet-
tyihin asiantuntijoiden alustuk-
siin ja tilannekuvan luomiseen. 
Alustuspuheenvuoroissa esiin-
tyi muiden joukossa Mika Aalto-
la Ulkopoliittisesta instituutista.

Perussuomalaisten edusta-
jat kokouksessa olivat Mikko 

Itä- ja Pohjois-Suomen huippukokouksen perussuomalaisedustajat korostivat turvetuotannon merkitystä 
huoltovarmuuden ja energian riittävyyden kannalta. Kuvassa Eila Aavakare, Mikko Polvinen, Sara Seppä-
nen, Saija Hyvönen, Mirka Väyrynen ja Mika Antikka.

Raisiossa ilkamoitiin 
ääntenkorjuun merkeissä

Itä- ja Pohjois-Suomen 
neuvottelukunnan huippu-
kokous Sotkamossa

Raision ääntenkorjuuiltamissa ilkamoitiin rattoisis-
sa merkeissä lauantaina 3.9. kuluvaa vuotta. Paikalle 
oli saapunut 28 tavalla tai toisella Raision Perussuo-
malaisten kanssa tekemisissä olevaa henkilöä.

Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukunta kokoontui 
kaksipäiväiseen huippukokoukseen Sotkamossa 1.–
2.9. Perussuomalaiset toivat kokouksessa voimak-
kaasti esille turvetuotannon merkityksen huoltovar-
muudelle ja energian riittävyydelle.

tus esittääkin niitä nyt ominaan. 
Lieneekö johtunut iltamien let-
keästä ilmapiiristä, mutta Villes-
tä kuoriutui illan aikana tilanne-
komiikan hallitseva spontaani 
sutkauttelija eli ehdottomasti 
huumorimies.

Iltamien viimeinen ohjelma-
numero mykisti yleisön. Silmät 
ja korvat synkronoituina saim-
me seurata Mikael Miikkolan 
show’ta. Ilmein, elein ja vakuut-
tavalla lavakarismalla ”silver fox” 
iskosti mieliimme 25 minuutis-

sa poliittisen pukeutumisen ja 
käyttäytymisen salat eri poliit-
tisilla foorumeilla. Mikaelin saa-
mat aplodit olivat desibeleissä 
mitattuna illan korkeimmat.

Ilta jatkui vapaalla sanalla ja 
kevyillä kysymyksillä kutsuvie-
raille. Kevyillä siksi, että vapaa-
aikaansahan hekin olivat ilta-
missa viettämässä.

Iltamien viettopaikkana tällai-
nen maatilan ulkorakennuksen 
kunnostettu ja koristeltu ylinen 
oli mitä mainioin. Kaikesta näki, 

että isäntäpariskunta Mikko ja 
Niina Tammelin olivat aikaan-
sa ja varojaan säästelemättä 
päättäneet tarjota iltamavierail-
le vuosikymmeniä muistetta-
van tapahtuman. Raision Perus-
suomalaiset kiittää ja kumartaa 
Mikkoa ja Niinaa ja yrittää jo-
tenkin kuitata ja korvata huli-
naan upotettuja euroja.

Heikki Suominen
1. varapuheenjohtaja
Raision Perussuomalaiset

Polvinen (Kainuun liitto, maa-
kuntavaltuuston puheenjohta-
ja), Eila Aavakare (Kainuun liitto, 
maakuntahallituksen 1. vara-
puheenjohtaja), Sara Seppänen 
(Lapin liitto, maakuntavaltuus-

ton puheenjohtaja), Mirka Väy-
rynen (Pohjois-Pohjanmaan liit-
to, maakuntahallituksen jäsen), 
Mika Antikka (Pohjois-Pohjan-
maan liitto, maakuntahallituk-
sen varajäsen) ja Saija Hyvönen 

(Oulun kaupunginvaltuuston 2. 
varapuheenjohtaja).

Mirka Väyrynen
Pudasjärvi

Perussuomalainen 10/2022 ilmestyy 31.10.2022

Aineistot ja lehtitilaukset viimeistään 18.10.2022
Muistathan päivittää muuttuneet yhteystietosi (osoite, puhelinnumero, sähköposti-
osoite) jäsenrekisteriin. Puh: 040 631 7099 tai jasenasiat@perussuomalaiset.fi

PERUSSUOMALAINEN
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Naapurin punavihreä kupla 
poksahti?
DET GLIDER IN!

RUOTSIN vaalien suurin voittaja oli 
SD – Ruotsidemokraatit.

Heidän vaalisivuillaan kerrottiin, että 
”Ruotsidemokraatit on se puolue, joka on 
varoittanut yhteiskuntakehityksestä ja 
nähnyt sen tulevan”. Tuleva voitto perustui 
todenpuhumiseen. Oli pakko tehdä jotain 
ja puhua asioista niiden oikeilla nimillä.

Järjetön väkivalta uhkaa nyt Ruotsin kes-
kiluokkaa ja tavallista ihmistä.

Muutoksen tuulet näkyivät viikonloppu-
na Tukholmassa kaikkialla. Niin taksikus-
kit kuin tarjoilijat, kadunmiehet kuin nuo-
riso olivat samaa mieltä: nyt pitää tehdä 
jotain jengiväkivallalle ja turvattomuudel-
le. Vaikka pääkaupunki olikin sosiaalide-
mokraattien ja moderaattien suuri linnoi-
tus, oli ilmassa selvästi suuren poliittisen 
muutoksen tuntua. Se kuvastui myös vaa-
lituloksessa: SD oli suurin voittaja. Ruot-
salaiset ovat vähitellen uskaltaneet luottaa 
siihen, että SD on tosissaan ja haluaa muu-
tosta – turvallisuudesta ei pidä vain puhua, 
vaan sen eteen pitää tehdä työtä.

Syytä onkin. Ruotsi, joka oli vuosikym-
meniä sitten meitä niin paljon edellä ja 
meitä rikkaampi, on nyt yhteiskunta, jota 
voi luonnehtia Euroopan vaarallisimmak-
si. Ruotsista on tullut taistelukenttä: käsi-
kranaatin heittelyt ja silmittömät ampumi-
set pelottavat ruotsalaisia. Naapurimaan 
kansalaisten on nyt pakko avata silmän-
sä ja nähdä todellisuus: maassa on kymme-
niä alueita, jonne poliisilla ja virkavallal-
la ei ole mitään asiaa. Sinne on syntymässä 
emiraattikuplia, joissa edes paloautot eivät 
pääse ilman turvasaattuetta paikalle. Henki 
ja terveys ovat vaarassa. Demokratian peri-
aatteet eivät nykyisen Rinkebyn maaperäs-
sä oikein kasva.

Tätä ennen asiaa ei ole uskallettu ottaa 
esille. Ruotsalaisen yhteiskunnan omitui-
suus on ollut siinä, että vierastyöläiset on 
nähty tärkeänä osana yhteiskuntaa ja sen 
rikastumista. Suomalaiset, jugoslaavit ja 
turkkilaiset tulivat sinne jo kylmän sodan 
aikana. Nyt 2000-luvulla sinne on marssi-
nut röyhkeää väkeä, joka ei sopeudu Ruot-
siin edes nimellisesti. Väkivallanteot ovat 
turruttaneet ihmisiä ja pelottavat keski-
luokkaa, mutta eniten tavallisia ruotsalaisia 
on pelottanut se, että heitä nimitetään ra-
sisteiksi, jos he uskaltavat keskustella asi-
asta. Onneksi edes nyt pelon muuri on ri-
kottu. Asioista tullaan keskustelemaan.

Se näkyi vaaleissa myös siinä, että mo-
deraatit – meikäläistä kokoomusta muis-
tuttava puoluemuodostuma – oli nostanut 

turvattomuusasian esille yhdessä sosiaali-
demokraattien kanssa. Vaalijulisteissa mo-
deraatit kilpailivat SD:n kanssa sanomisis-
ta. Ainakin julisteiden mukaan moderaatit 
voisivat mennä yhteistyöhön Jimmie 
Åkessonin kanssa.

Vaalien tulos kauhistutti sosiaalidemo-
kraatteja ja vasemmistoa. Vaalien jälkeisen 
aamun tv-ohjelmissa vieraili ”asiantunti-
joita” ja ”spesialisteja” kertomassa huo-
lensa siitä, että ”rasistit” ovat saaneet vaa-
livoiton ja että jotkut muu kuin sosialistit 
voivat muodostaa hallituksen. Tätä suurta 
”yhyy”-reaktiota oli mielenkiintoista seu-
rata. Kansa oli selvästi äänestänyt väärin, 
ja sitä piti informoida sen typeryydestä. Ei 
näyttänyt hyvältä.

Toinen mielenkiintoinen tulos oli se, että 
Centrom-puolue (meidän keskustaa vas-
taava puolue) on nyt tukevasti pikku taki-
ainen Ruotsin poliittisessa kentässä. Tämä 
pikkupuolue loikkasi vasemmistoblokkiin 
ja sai maksaa nyt loikkauksesta. Kyllä kan-
sa tietää.

Hyvät perussuomalaiset! Ruotsin vaali-
tulos oli meille hyvä merkki ja enne. Jos 
terve järki voittaa punavihreän kurjistuk-
sen Ruotsissa, niin kyllä se voittaa meillä-
kin. On kuitenkin hyvä huomata, että muut 
puolueet keksivät meidän menestyksemme 
salaisuuden ja alkavat jäljitellä meitä. On 
luultavaa, että kokoomus laittaa pari räväk-
kää ”koti-uskonto-isänmaa”-ehdokasta jo-
kaiseen vaalipiiriin. Niiden tarkoituksena 
on kerätä meidän ääniämme. Samoin mei-
dän iskulauseitamme varastetaan lennossa.

Mutta kuten mainos sanoo: ”Älä usko   
jäljitelmiin.”

Samoin on hyvä huomata, että kun PS:n 
kannatus alkaa vuodenvaihteen jälkeen 
nousta, alkavat myös ohjatut vastaliikkeet. 
Suurella todennäköisyydellä tulevien li-
kaisten temppujen ja järjettömien syytös-
ten tarkoituksena on hyökätä perussuo-
malaisen kentän ja johdon kimppuun. 
Tarkoitus on erottaa meitä toisistamme ja 
luoda eripuraa.

Sylttytehdas on jo käynnissä – ”pee-säili-
öitä” täytetään jo vauhdilla.

Kävimme Riikan, Mikaelin ja Matiak-
sen (sekä nuorten) kanssa Ruotsissa katso-
massa SD:n vaali-iltaa. Sieltä tuli paljon hy-
vän menestyksen toivotuksia myös meidän 
huhtikuun vaaleihimme!

Eiköhän tehdä tästä kunnon maaottelu! 
Tehdään vaalityö ”lite bättre” – tullaan ta-
kamatkalta voittoon!

ARTO LUUKKANEN
PERUSSUOMALAISTEN PUOLUESIHTEERI 

■  KOLUMNI
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

Tohelo tartuntatautilain 
lakiesitys valmisteilla 
TARTUNTATAUTILAKIIN aio-
taan esittää uusia väliaikaisia 
säännöksiä koronatilanteiden 
toistuessa. Kyseinen laki on jo 
ennestään säännösten hetteik-
kö, jolla on alettu hallita kaik-
kia perusoikeuksia vastoin val-
tiosääntöä. Siihen säädettiin 
koronan aikana valtava mää-
rä väliaikaisia muutoksia, jot-
ka tekivät poikkeuksia perusoi-
keuksien suojaan. Rajoitukset 
olivat usein korona-aallon aika-
na itsessään määräaikaisia. Näin 
eduskunnan perustuslakiva-
liokunta teki perusoikeuksista 
kauppatavaraa. 

Tämä aiotaan nyt vakinaistaa 
ilman pysyvää sääntelyä. Tie-
doksi perustuslakivaliokunnal-
le, että tulos on perusoikeuksi-
en kannalta karmea. Etenkin se 
koskee ravintola-alaa ja ihmis-
ten liikkumisen ohjausta. Yh-
teiskunnallista päätöksentekoa 
ei voida eikä saa järjestää täl-
lä tavoin. Kuten oikeusoppineet 
toteavat, on syntynyt kestämä-
tön himmeli, jossa uhrataan oi-
keusvaltio ja kansalaisten oi-
keudet harjoittaa elinkeinoa. 

Vaalit ovat tulossa, ja halli-
tus varautuu käynnistelemään 
vaalityökaluaan eli koronara-
joituksia. Kansalaisten perus-

tuslaillisia oikeuksia on rajoitet-
tu erinäisillä asetuksilla, joiden 
sääntelyn kohteiden pitää olla 
laissa. 

Aiemmin on voitu todeta, että 
perustuslakivaliokunta on po-
litisoinut koronan, joka on tul-
lut jäädäkseen. Rajoitustoi-
mien vatulointi julkisuudessa 
on myrkkyä erityisesti ravinto-
la- ja matkailuelinkeinolle. Työl-
listäviä elinkeinoja on käsitelty 
koronan aikana kovakouraises-
ti ja ajoittain suorastaan hal-
veksuen. 

Hallituksen toimien korona-
rajoitusuutisointi luo jatkuvaa 
epävarmuutta ja ennakoima-
tonta turvattomuutta tulevas-
ta usealle elinkeinonalalle. Siksi 
uudistan vaatimukseni alkoho-
li- ja ravintola-alan hallinnon 
kokonaisuudistuksen tarpeesta. 
Kuolettavan raskas säätely on 
siirrettävä sosiaali- ja terveysmi-
nisteriöltä työ- ja elinkeinomi-
nisteriön alaisuuteen, jotta työl-
listävää ja verovaroja tuottavaa 
ravintola-alaa voitaisiin kehittää 
elinkeinona elinkeinojen jou-
kossa. 

 
Matti Henttunen 
kaupunginvaltuutettu (ps.) 
Rovaniemi 

Unohtunut vala
NYKYISESSÄ bensan, ruuan ja 
tarvikkeiden kallistumisbuu-
missa ihmiset kyselevät, mis-
tä tuo hinnannousu johtuu. 
Osa puhuu Putinin sodasta, osa 
maailmanmarkkinoista. Poliitti-
set mediat tarjoavat molempia. 
Se todellinen hintahissi löytyy 
Helsingistä. Nykyinen hallitus 
on nostanut polttoaineiden ve-
roja useamman kerran. Lisäk-
si mukaan on kiilattu jakeluvel-
voite, vihreän linjan mukaisesti.

Kun kulkeminen ja ennen 
kaikkea kuljettaminen kallistu-
vat, se vaikuttaa kaikkeen teol-
lisuudesta maatalouteen ja 
kotitalouksiin. Ainoa, missä vai-
kutus näkyy positiivisena, on 
valtion verokassa. Tuo veroker-
tymä taitaakin olla se todelli-
nen syy korotuksiin.

Asiaa koetetaan kyllä perus-
tella ilmastotoimilla sun muil-
la ympäristösyillä, mutta kovin 
vähän hallitus käyttää kertynei-
tä veroeuroja noihin mainittui-
hin. Enin rahavirta tuntuu suun-
tautuvan kaikkeen ulkomaiseen 
ja omaan esilläoloon. Etelä-Eu-
roopan tukeminen, kehitystyö 
Afrikassa ja kehitysapu ovat yk-
kösinä. Se, että oma kansa yhä 
enenevässä määrin jonottaa 
ruoka-apua, hakee sosiaalitu-

kea tai muuten valittaa korkei-
den hintojen ja pienen palkan 
vievän elinmahdollisuudet, ei 
näytä kuuluvan valtioneuvos-
toon asti.

Ei sittenkään, vaikka minis-
terin astuessa toimeensa hä-
nen tulee antaa juhlallinen vala, 
jossa hän vakuuttaa toimivan-
sa ”perustuslain ja lakien mu-
kaan, oikeudenmukaisesti ja 
puolueettomasti kansalaisten 
ja yhteiskunnan parhaaksi”. Tuo 
lupaus/vala on totisesti unoh-
tunut nykyhallituksen ministe-
reiltä. Huonosti se on muistissa 
hallituspuolueiden edustajil-
lakaan, joista kovin harva on 
ottanut kantaa suomalaisten 
hyvinvoinnin puolesta. Vaalilu-
pauksia kyllä piisaa.

Demokratian hyviin puoliin 
kuuluvat vaalit, joissa suuntaa 
voidaan muuttaa ja edustajia 
vaihtaa. Toivon äänestäjiltä pit-
kää muistia ja uusien vaihtoeh-
tojen etsimistä, ehdokkaita kun 
tullee jälleen liki kahdestakym-
menestä puolueesta. Valinnan-
varaa siis on, jos perusteellista 
muutosta vanhaan halutaan.

 
Arvo Latomaa (ps.)
Raahe
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Pelastava usko
ALEKSANTERI SUURESTA, Ma-
kedonian oman aikansa maail-
man mahtimaaksi kohottanees-
ta kuninkaasta, kerrotaan, että 
hän ui jääkylmässä vedessä ja 
sai ankaran keuhkokuumeen. 
Lääkärit menettivät jo kaiken 
toivonsa. Vain yksi heistä, Phi-
lippos nimeltään, uskalsi enää 
koettaa erästä lääkettä. Hänen 
poistuttuaan viereiseen huo-
neeseen lääkettä valmistamaan 
sai Aleksanteri kirjeen, jossa 
kerrottiin Philippoksen olevan 
Persian Dareioksen lahjoman 
ja aikovan juottaa kuninkaalle 
myrkkyä.

Kun lääkäri antoi Aleksanteril-
le juoman, ojensi tämä hänelle 
kirjeen. Lääkäri luki sen, ja koko 
hänen ruumiinsa alkoi vapista 
mielenliikutuksesta. Sanaakaan 
sanomatta Aleksanteri tyhjensi 

maljan katsoen samalla lääkäriä 
silmiin. Hänen luottamuksensa 
tulikin palkituksi. Hän sai nous-
ta tautivuoteestansa sotamies-
tensä ja lääkäreittensä riemuksi.

Näin jo ennen Jeesusta ja kris-
tinuskon syntyä 300-luvulla eKr. 
elänyt kreikkalainen hallitsija 
saa opettaa meille jotain hyvin 
olennaista siitä, mikä on myös 
meille koko kristillisen uskom-
me tärkein asia: pelastava usko.

Aleksanteri luotti lääkäriinsä 
enemmän kuin vihollisiinsa, jot-
ka tahtoivat tuhota voitollisen 
kuninkaan saattamalla luotta-
muksen tilalle epäilyn, epäluot-
tamuksen. Kun Aleksanteri luot-
ti lääkäriinsä, noudatti tämän 
määräyksiä ja nautti lääkkeen, 
hän parani. Luottamus palkit-
tiin. Tätä juuri on usko: luotta-
musta ja vastaanottamista.

Hebrealaiskirjeessä sanotaan-
kin, että usko on luja luottamus 
siihen, mitä toivotaan, ojentau-
tuminen sen mukaan, mikä ei 
näy. Opetuslapsi Pietari tunnus-
taa Jeesukselle: ”Herra, kenen 
tykö me menisimme? Sinul-
la on iankaikkisen elämän sa-
nat.” Ja edelleen Paavalin sano-
ja: “Usko Herraan Jeesukseen, 
niin sinä pelastut, niin myös si-
nun perhekuntasi.” Tätä on pe-
lastava usko.

“Soi virteni kiitosta Herran. 
Hän aivan on ihmeellinen. Kun 
suurinta syntistä armahtaen 
Hän, laupias, lahjana kerran suo 
rauhansa taivaallisen.”

 
Anssi Joutsenlahti
rovasti

Hyvä työeläkejärjestelmä 
kannustaa ottamaan työtä vastaan
ELÄKETURVAKESKUKSEN jul-
kaisun 2/2022 mukaan työelä-
kelaitosten sijoitustuotot viime 
vuodelta ovat ennätykselliset 
34,9 miljardia euroa. Eläkevaral-
lisuus on kasvanut myös muh-
keaan 257,5 miljardiin euroon. 
Kriisien kohdatessa on hyvä, 
että on massiivinen puskuri. 
Toisaalta hyvät tuotot ovat jat-
kuvasti kasvattaneet vain pää-
omaa, koska sijoitustuotoista 
valui eläkkeisiin esimerkiksi vii-
me vuonna vain 5 miljardia eu-
roa.

Vuoden 2021 maksetut työ-
eläkkeet olivat 30,5 miljardia 
euroa ja työeläkemaksut 24,1 
miljardia euroa. Suhteutettu-
na tuottoihin voidaan olla tyy-
tyväisiä ja pitää järjestelmää 
kestävänä. Parhaillaan voima-
kas hintojen nousu kurittaa elä-
keläisiä erityisesti tänä vuonna, 
koska työeläkkeen korotus kat-
taa vain vajaan kolmanneksen 
hintojen noususta, ja vaikka se 
leikatulla indeksillä ensi vuon-
na osittain korvataan, sillä on 

nyt juuri köyhdyttävä vaikutus. 
Kun aikanaan liityimme työelä-
kejärjestelmään, meille luvattiin 
päivitykset palkkakehityksen 
mukaan. Viime vuosien hyvät 
tuotot mahdollistaisivat oikeu-
denmukaisemmat päivitykset. 

Leikatun indeksin palau-
tus malliin 50/50, jossa palk-
ka ja hintamuutosten vaiku-
tus on huomioitu paremmin 
kuin nykymallissa, on mahdol-
lista, kun eduskunta uusiutuu 
2.4.2023 vaalien jälkeen. Vaali-
ohjelmia suunnitellaan parhail-
laan, ja yli miljoonan äänioike-
utetun työeläkeläisen taloutta 
on tulevaisuudessa mahdollis-
ta kohentaa. Toisaalta työelä-
kejärjestelmän tulee olla myös 
tulevien eläkeläisten kannalta 
niin reilu, että sekin kannustaa 
osaltaan vastaanottamaan työ-
tä, jolloin mahdollistuu takuue-
läkettä parempi tulevaisuuden 
turva.

 
Esko Järvenpää
eläkeläinen, Jämsä

Kohti vaalivoittoa

Suomen edunvalvonta EU:ssa ala-arvoista

VALTUUSTOJEN palattua ke-
sätauolta perussuomalaiset 
ympäri Suomen jatkavat toi-
mintaansa erinäisissä luot-
tamustehtävissä, aina kun-
nanvaltuuston lautakunnista 
eduskunnan valiokuntiin asti. 
Näissä luottamustehtävissä teh-
dyt konkreettiset teot ovat se 
kärki, jolla lähdemme etene-
mään kohti eduskuntavaaleja.

Eduskuntavaaleihin on kuusi 
kuukautta aikaa. Niistä jokainen 
on hyödynnettävä, niin kenttä-
työssä kuin myös sosiaalisessa 
mediassa ja lehtien mielipide-
palstoilla. Vallitsevassa media-
ympäristössä on erityisen tärke-
ää, että perussuomalaiset itse 

pitävät esillä toimiaan ja aloit-
teitaan. Tiedottamalla eri kana-
vien kautta toimistamme saam-
me oman puolueväen lisäksi 
myös muun kansan tietoon, 
että me toimimme samalla kun 
muut lähinnä puhuvat.

Eduskuntavaaleissa näkyvyy-
den lisäksi myös ehdokasaset-
telulla on erityisen oleellinen 
osuus. Ehdokaslistoiltamme 
on löydyttävä vaihtelua niin 
iän kuin ammatti- ja koulutus-
taustankin osalta. Perussuo-
malaisten tilanne ehdokashan-
kinnassa on kuitenkin selvästi 
parempi kuin vuoden 2019 vaa-
leissa, jolloin perussuomalaiset 
ottivat huomattavan torjunta-

voiton, muutaman hassun loik-
kauksen jälkeen.

Sen lisäksi, että suurin osa is-
tuvista kansanedustajista on il-
moittanut olevansa käytettävis-
sä kevään eduskuntavaaleissa, 
perussuomalaisilla on noin 1 
300 valtuutettua, 150 alueval-
tuutettua ja yli 15 000 jäsen-
tä, joiden joukosta valikoida eh-
dokkaat tuleviin vaaleihin.

Muistakaamme, että vuonna 
2018 perussuomalaisten kan-
natus tähän aikaan vuodesta 
oli 9 %.

 
Antti Moisander
kaupunginvaltuutettu (ps.)
Tampere

ON turhauttavaa taas todeta, 
että ilmastovouhotuksen takia 
hallituksemme kumartelee kuu-
liaisesti EU:n suuntaan samalla 
pyllistäen omille kansalaisilleen. 
22.8. uutisissa kerrottiin, kuin-
ka Suomen metsien muodosta-
ma laskennallinen hiilinielu ei 
enää riitäkään kompensoimaan 
turvepelloista ja metsäkados-
ta syntyviä hiilidioksidipäästöjä. 
Tästä koituu Suomelle tietenkin 
maksuja. Hinta voi olla Suomel-
le vuositasolla jopa miljarde-
ja euroja, kun joudumme tääl-
tä ”metsän keskeltä” ostamaan 
hiilikompensaatioita muista EU-
maista.

Hiilinielujen laskentatavois-
sa on paljon ristiriitoja. Otetaan 
esimerkiksi suomalainen suo. 
Suomen maan pinta-alasta on 
noin kolmannes suota. Suunnil-
leen puolet tästä on ojittama-
tonta, joka pitäisi kaiken järjen 
mukaan laskea hiilinieluksi. Suo 
on täynnä turvetta, joka taas 
lasketaan hiilipäästöksi, kun sitä 
poltetaan kaukolämpölaitoksis-
samme. Tässä ristiriidassa suo-
malaisilta on kielletty oma ko-
timainen polttoaine, mutta jos 
suojelemme suomme, ei se kui-
tenkaan kelpaa EU:n lasken-
noissa myöskään hiilinieluksi.

Tuleva talvi, EU:n laajuinen 
energiapula ja hiilipäästölas-

Yritysverotusta on syytä muuttaa 
TEIN jo kesäkuussa 1984 Lah-
dessa kokoontuneelle demari-
en 33. puoluekokoukselle eh-
dotuksen, jonka punaisena 
lankana oli yritysten tulovero-
tuksen uudistaminen. 

Esitykseni ideana oli, että an-
nettakoon yritysten tehdä voit-
toa siitä ”rankaisematta” niin 
kauan kuin voittovarat pysyvät 
yrityksessä. 

Tämä toimenpide parantai-
si yrityksen tasetta ja maksuval-
miutta eikä aiheuttaisi turhia 
(lue: tarpeettomia) investointe-
ja irtaimeen tai kiinteään omai-
suuteen verotuksessa hyväk-
syttävien poistojen saamiseksi. 
Verotus tapahtuisi vasta silloin, 
kun omistajat ottavat rahaa yri-
tyksestä omaan käyttöönsä. 

Eihän demarien ay-siipi esi-
tykseeni suostunut, sillä heidän 
ajatuksenjuoksuunsa ei tuol-
loin mahtunut tieto siitä, mis-
sä määrin yritykset työllistävät 
kansalaisiamme. 

38 vuotta sitten tekemäni esi-
tyksen on nostanut estradille 

perussuomalaisten eduskunta-
ryhmä viime ja tämän vuoden 
varjobudjeteissaan. He ovat 
esittäneet, että yritysverotuk-
sessa siirryttäisiin ns. Viron ve-
rotusmalliin, jolloin yrityksiä ve-
rotetaan voitosta vasta silloin, 
kun omistajat nostavat voitto-
varoja yrityksestään. 

Perusteluna edellä kertomani 
lisäksi on se, että yritykseen jää-
vät voittovarat toimisivat erään-
laisina puskureina huonoina 
vuosina, kuten korona-aikana. 

Unohtaa ei pidä sitäkään, että 
suomalaisista yrityksistä noin 
90 % on alle 10 hengen mik-
royrityksiä, jotka työllistävät lä-
hes neljänneksen maamme 
työvoimasta. 

Edellä esittämilläni perusteilla 
on – tulevien eduskuntavaalien 
jälkeen – hallituksen ohjelmaan 
syytä ottaa lauseke yritysvero-
tuksen muuttamisesta. 

 
Kauko Tuupainen 
Jyväskylä 

kennat ovat myös hankala yhtä-
lö. Nykyisen sotatilanteen takia 
venäläistä puuta emme halua 
tuoda Suomeen poltettavak-
si, ja se puu pitää tietenkin kor-
vata omista metsistämme. Kyllä 
siinä nousevat karvat pystyyn, 
jos ruvetaan vielä rajoittamaan 
hakkuita ja sälytetään suoma-
laisille roimat hiilikompensaa-
tiolaskut kaupan päälle.

Elämä tehdään tavallisille suo-
malaisille hyvin vaikeaksi ja 
kalliiksi. Meidän pitäisi voida 
luottaa siihen, että tavallisten 
kunnollisten suomalaisten etua 

ajetaan EU:ssa eikä meistä teh-
dä kohtuuttomien vaatimusten 
ja vääristävien laskelmien takia 
koko EU:n maksumiehiä. Teem-
me työtä, maksamme verom-
me, olemme kuuliaisia ja kun-
nollisia kansalaisia. Suomen 
nykyinen hallitus ei ole kuiten-
kaan valvonut kansalaistensa 
etua niin kuin sen pitäisi. Tähän 
on tultava muutos.

Sami Järvinen
Mikkeli
kaupunginvaltuutettu (ps.)
kansanedustajaehdokas



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

Perussuomalaisen 
nipputilaukset

Perussuomalainen-lehteä 
voi tilata tapahtumiin ja 
yleiseen jakeluun 
osoitteesta:

lehtitilaukset@
perussuomalaiset.fi

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

tapahtumat@
perussuomalaiset.fi

Muista laittaa 
ilmoitukseen tapahtu-
man nimi, paikka, osoite, 
päivämäärä ja kellonaika.
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Haluan liittyä Perussuomalaiset-puolueeseen 
25 euron jäsenmaksuun sisältyy 
Perussuomalainen-lehden vuosikerta

Vuositilaus 30 euroa

1/2 vuosikerta 20 euroa

Ilmainen näytenumero

Lahjatilaus (maksajan tiedot alle) tai jäsenhankkijan tiedot

Haluan tilata ainoastaan Perussuomalainen-lehden:

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

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

Rakentakaa rajalle muuri!
EDUSKUNTA sääti jokin aika sit-
ten uuden rajavartiolain pe-
rustuen järkeen eikä höttöön. 
Suomen hallituksilla on jat-
kossa täydet valtuudet sul-
kea Suomen itäraja, mikä-
li Venäjän valtio aikoo kiusata 
rajaseutuamme siirtolaisten 
liikuttamiseen perustuvilla hy-
bridioperaatioilla. Tällaisesta 
hybridivaikuttamisesta meillä 
on Euroopassa jo kokemus-
ta viime syksyltä, jolloin Pu-
tinin valkovenäläinen vasal-
li Lukašenka järjesti ilmasillalla 
ihmisiä Irakin Bagdadista Val-
ko-Venäjän Minskiin ja sieltä 
linja-autoilla sekä Puolan että 
Liettuan vastaisille rajoille.

Silloisessa tapauksessa ei ol-
lut kyse oikeista pakolaisista, 
vaan Putinin ja hänen liittolai-
sensa keinosta käyttää ihmi-
siä hyväksi ja hyökätä Euroop-
paa vastaan järjestämillään 
ihmisaaltohyökkäyksillä. Nyt 
säädetty rajavartiolaki nykyi-
sessä muodossaan mahdollis-
taa rajan sulkemisen ja vie si-
ten tämän ”ässän” Putinin ja 
Lukašenkan hihasta.

Päivitetty rajavartiolaki on 
Huolestuttaa
HUOLESTUTTAA todella paljon, 
meidän kaikkien puolesta.

Minä en ole rikas, en hyvä-
tuloinen, mutta miehelläni on 
kohtuullinen palkka. Jos eläi-
sin yksin tätä taloutta, olisin ol-
lut konkurssissa jo neljä vuotta 
sitten, kun oikein kunnolla sai-
rastuin.

Olen ollut hyvissä töissä, eli 
palkka on ollut keskivertoa 
enemmän, mutta kun sairas-
tat monet vuodet, niin loppuu 
kaikki turva, mistä veroja olem-
me maksaneet.

Älkää huoliko, sillä minulla on 
kaikki hyvin. Ihana mies, joka 
ajattelee, että hänen rahansa 
ovat myös minun, joten kaik-
ki sujuu.

Huoleni on heistä, joilla ei ole 
tällaista tukiverkkoa, miestä tai 
naista, joka auttaa sinua.

Yhteiskunta ei auta meitä ta-
vallisia.

Yhteiskunta auttaa heitä, jot-
ka tulevat muualta kuin Suo-
mesta.

Yhteiskunta on unohtanut, 
että me tavalliset olemme kan-
sa, Suomen kansa, ja meilläkin 
on oikeus turvaan silloin kun 
sitä tarvitsemme.

Minulla on kaikki hyvin, koska 
tukiverkkoni on kunnossa, mut-
ta olen huolissani muista suo-
malaisista.

Kaikki kallistuu. Miten muut 
pärjäävät? Miten voimme kan-
sana maksaa muiden maiden 
velat ja remontit, kun samaan 
aikaan kaikilla meillä suomalai-
silla ei ole tukiverkkoa, joka aut-
taisi, vaikka me autamme kaik-
kia muita.

 
Anu Mattila
yrittäjä 16 vuotta
Raahe

Salman Rushdien puukotus
PANIPA ajattelemaan.  Missä on 
menty vikaan?  Juutalaisista sa-
nottiin muinoin, että he am-
puivat yli maalin. Eivät nähneet 
totuutta, kun se oli heidän kes-
kellään.  Osa heistä ei sietänyt 
kuulla sitä, ja vihan vimmassa he 
päätyivät murhaamaan. Tuo re-
aktio toisinajattelevien vihaa-
misen takia on toistunut luke-
mattomia kertoja – ja jatkuu eri 
muodoissaan tänäänkin.

Pari kysymystä. Mitä teen, kun 
en voi hyväksyä eri kulttuurien 
tai ryhmittymien toimintaa joil-
takin osiltaan? Tai mistä johtuu, 
etten ylipäätään siedä toisinajat-
televien mielipiteitä, kritiikkiä? 
Olenko avoin kuuntelemaan, lu-
kemaan ja katsomaan, tulipa to-
tuutta mistä suunnasta tahansa? 
Ja sallinko ylipäätään jokaisen 
pitää oman mielipiteensä?

Kuuntelin yhden 50-vuotiaana 
elämänkatsomuksensa muutta-
neen tapauksen. Hän keskusteli 
erään teologin kanssa oman yh-
teisönsä perinneuskosta, ja he 

yhdessä tiedostivat siinä epä-
kohtia. Mies listasi niitä viisi. Hän 
luki Raamatun sekä Koraanin ja 
totesi uppoutuneensa niiden 
erilaisiin tulkintoihin, laski niitä 
olevan satoja.  

Kun hän sitten luki Jaakobin 
kirjettä 1:5, jossa kehotetaan ky-
symään Luojalta itseltään vii-
sautta vaikeiden asioiden rat-
kaisemiseksi, jotta viisautta 
vilpittömälle suotaisiin, niin kah-
den viikon kuluttua hänelle an-
nettiin kirja, josta löytyi vastaus 
noihin viiteen kysymykseen. 
Tämä mies – yksin perheestään 
– löysi uuden elämänpolun ja 
sallii nyt jokaiselle vapauden et-
siä omansa, kunhan kukin sitten 
suo edelleen saman valinnan-
vapauden hänelle. Tässä maas-
sakin pidetään puukkolähetystä 
lakiemme vastaisesti rikoksena.  

Tuomo Isokangas
kaupunginvaltuutettu (ps.)
Nokia

Hyvä työeläkejärjestelmä 
kannustaa ottamaan työtä vastaan

vain ensimmäinen askel niissä 
toimenpiteissä, joiden pohjal-
ta Suomi varautuu Putinin ka-
taliin konsteihin. Suomen edus-
kunnan on tehtävä seuraavaksi 
päätös raja-aidan rakentamises-
ta Suomen Venäjän-vastaisel-
le rajalle.

Määrärahat on varattava vii-
meistään syksyn kehysriihessä 
ja rakentaminen aloitettava vii-
pymättä, sillä tänä syksynä tai 
talvena Putin varmasti kokeilee 
päivitetyn rajavartiolakimme pi-
tävyyttä. Putinin lähettämät ih-
misaallot pysähtyvät parhaiten 
1 300 kilometriä pitkään aitaan. 
Raja-aidan toimivuudesta meil-
lä on kokemusta lähimennei-

syydestä Balkanilta, Kreikasta 
ja mainituilta Puolan ja Liettu-
an rajoilta.

Punavihreät monesti toistavat 
tällaisen ehdotuksen yhteydes-
sä samaa mantraa ihmisoike-
uksista. Tekee mieli kysyä, kuka 
puhuisi itsenäisen Suomen kan-
salaisten ihmisoikeuksista. Miksi 
puhe tuntuu menevän aina ul-
komaalaisten ihmisoikeuksiin? 
Monesti tuntuu siltä, että omat 
kansalaiset jäävät ulkomaalais-
ten jalkoihin. Näin ei voi jatkua, 
siis rakentakaa rajalle muuri!

 
Manolis Huuki (ps.)
Kannus
kaupunginvaltuutettu

Yritysverotusta on syytä muuttaa 
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PUOLUETOIMISTO 

PERUSSUOMALAISET RP. 
Iso Roobertinkatu 4, 00120 Helsinki 
Puh. 0207 430 800 • www.perussuomalaiset.fi

Puoluesihteeri • Arto Luukkanen
Puh: 040 831 9977 • arto.luukkanen@perussuomalaiset.fi 
Hallintojohtaja • Kai Järvikare
Puh: 040 172 7560 • kai.jarvikare@perussuomalaiset.fi
Toimistopäällikkö • Tiina 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

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
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