
PERUSSUOMALAINEN • JÄRJESTÖ
1 0 / 2 0 2 2  •  t o i m i t u s @ p e r u s s u o m a l a i s e t . f i  •  Pe r u s s u o m a l a i s e t  r p : n  ä ä n e n k a n n a tta j a  •  w w w. s u o m e n u u t i s e t . f i

VAIKKA vaalivalvojaiset ovat tär-
keä tilaisuus, jossa kaikki perussuo-
malaiset yhdessä voivat jännittää vaa-
lien tulosta, uskoo Perussuomalainen 
Helsinki ry:n puheenjohtaja Laura 
Jokela vaalistartin olevan tarpeelli-
nen tapahtuma nimenomaan ennen 
kaikkein kovinta vaalitaistoa. Apollo 
Street Barissa luotiin lauantaina yh-
teishenkeä, verkostoiduttiin ja innos-
tettiin ihmisiä mukaan vaalityöhön.

- Osallistujille jaettiin piirin uusi 
kangaskassi, joka sisälsi palautelo-
makkeen, pinssin sekä flaikun, jos-
sa kerrottiin, mitä jokainen voi konk-
reettisesti tehdä vaalityön eteen. Illan 
aikana arvoimme kaikkien palautetta 
jättäneiden kesken kaksi pipo/kaula-
liina -settiä, Jokela kertoo.

Perussuomalaisilla kaikki 
mahdollisuudet vaalivoittoon

Tilaisuudessa oli mukana kutsut-
tuina puhujavieraina kansanedustaja 
ja perussuomalaisten 2. varapuheen-
johtaja Mauri Peltokangas, kan-
sanedustaja ja ulkoasiainvaliokun-
nan puheenjohtaja Jussi Halla-aho 
sekä perussuomalaisten puoluesih-
teeri Arto Luukkanen. Peltokangas 
toi terveiset puolueelta ja muistutti, 
että Helsingissä korostuvat kaikki ne 
maahanmuuton haitat, joista perus-
suomalaiset ovat vuosia varoittaneet. 

Eduskuntavaaleihin on puoli vuotta aikaa. Perussuomalai-
nen Helsinki ry – Helsingin piiri käynnisti oman vaalikam-
panjansa lauantaina 22.10. Apollo Street Barissa pidetyl-
lä vaalistartilla. Erinomaisesti sujunut vaalistartti pidettiin 
nyt ensimmäistä kertaa ja veti paikalle piirin jäsenten lisäk-
si vieraita myös muista piireistä.

vät haitallisen maahanmuuton lieveil-
miöt useilla eri tavoilla, ja se linkittyy 
vahvasti turvallisuuteen: nuorisojen-
git, asuinalueiden eriytyminen, kou-
lurauha ja katuturvallisuus. 

- Olemme julkistaneet noin puolet 
listan ehdokkaista. Lisää julkistetaan 
lähiaikoina, Jokela toteaa.

Odotettavissa 
ennennäkemätön 
vaalikampanja

Jokelan mukaan Helsinki lähtee ta-
voittelemaan vähintään yhtä lisäpaik-
kaa eduskuntaan eli kasvattamaan 
pääkaupungin paikkamäärän aina-
kin neljään. Jokela antaa erityiskii-
toksen Helsingin piirin timanttisel-
le vaalipäällikölle Jessica Vahteralle, 

”Helsingin asukkaat tulevat yllättymään”

Hän uskoo perussuomalaisilla olevan 
kaikki mahdollisuudet suureen vaa-
livoittoon kuten sisarpuolueellaan 
ruotsidemokraateilla Ruotsissa.

- Jussi puhui siitä, miten perussuo-
malaiset ovat aina olleet vaihtoehto 
muille puolueille, ja meidän tulisi olla 
sitä jatkossakin. Perussuomalaisten 
ensisijainen tehtävä on turvata suo-
malaisten tulevaisuus. 

- Arto kiitteli puoluetoimiston puo-
lesta Helsingin perussuomalaisia hy-
västä työstä ja erityisesti siitä, että 
meillä nuoret naiset tekevät hyvää 
duunia. Lisäksi hän puhui nuorten, 
naisten ja peruskannattajien tärke-
ydestä. Meillä on naiskannatus nou-
sussa, Jokela sanoo.

Haittamaahanmuuton 
lieveilmiöt korostuvat 
Helsingissä

Jokela kertoo Helsingin olleen aina 
haastava alue perussuomalaisille. Pii-
rin vahvoilla kannatusalueilla on ää-
nestysaktiivisuus heikkoa, ja piirillä 
onkin kova työ vakuuttaa äänestä-
jät siitä, miksi vaaliuurnille kannattaa 
lähteä. Jokela uskoo kuitenkin perus-
suomalaisten viestin tavoittavan ää-
nestäjät, jotka ovat kyllästyneitä ny-
kyhallituksen menoon.

- Turvallisuus on yksi tärkeimmis-
tä teemoistamme. Helsingissä näky-

Helsingin piiri starttasi vaalikampanjansa:

jonka kanssa hänellä on ollut ilo työs-
kennellä. Jokela ja Vahtera ovat te-
hokaksikko, ja ilman vaalipäällikköä 
Helsingillä ei olisi niin loistavaa vaa-
listrategiaa.

- Olemme hyödyntäneet strategiassa 
vanhoja, hyviksi todettuja keinoja, ja 
lisäksi lähdemme täysin uusin ajatuk-
sin kokeilemaan asioita, joita ei Hel-
singissä ole ennen tehty. Näymme to-
reilla ja tapahtumissa unohtamatta 
somea – ja Helsingin asukkaat tulevat 
yllättymään, kun vaalikiertueemme ja 
mainoskampanjamme alkaa. Enem-
pää en voi kertoa, mutta siitä tulee 
loistava! Jokela lupaa.

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ 
      KUVA PS ARKISTO

Helsinki lähtee tavoittelemaan 

vähintään yhtä lisäpaikkaa

Helsingin piirin vaalistartissa luotiin yhteishenkeä, verkostoiduttiin ja innostettiin 
ihmisiä mukaan vaalityöhön.

Perussuomalaisten Helsingin piiri lähtee vaali-
taisteluun ennennäkemättömän kampanjan voi-
min, joka tulee lyömään helsinkiläiset ällikällä.
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”Sanna Marinin hallitus on ajanut hyvin-
vointialueemme kassakriisiin jo ennen 
kuin se on edes aloittanut toimintaansa”

On käynyt ilmi, että kun uudet hyvinvointialueet aloit-
tavat toimintansa vuoden 2023 alusta, niiltä puuttuu 
rahaa puolitoista miljardia euroa, eli ne joutuvat otta-
maan velkaa jo ensimmäisenä toimintavuotenaan. Yksi 
suurimmista rahoitusvajeista on Pohjois-Pohjanmaan 
hyvinvointialueella, peräti 120 miljoonaa euroa.

OULUN Perussuomalaisten 
valtuustoryhmän puheenjoh-
tajan Anna Koskelan mukaan 
syyskuussa valmistunut Poh-
jois-Pohjanmaan hyvinvointi-
alueen sote-palvelujen järjes-
tämissuunnitelmaluonnos on 
koko ajan tiukkeneva sanee-
rausohjelma, joka kurjistaa 
Pohjois-Pohjanmaan asukkai-
den elämää. Sopeuttamista-
voite on 120 miljoonaa euroa, 
mutta todellisia säästöjä ei syn-
ny kuin 55 miljoonaa.

- Koko paperi on luokatto-
masti tehty, ja kunnilta on tul-
lut nyt todella voimakkaita 
kannanottoja siitä, että vero-
äyrit kyllä kelpaavat hyvin-
vointialueelle, mutta erityisesti 
Oulun eteläinen alue ja Oulun-
kaaren kunnat kärsivät, Koske-
la kertoo.

Käytännössä näiltä alueilta 
ollaan vähentämässä tehostet-
tua palveluasumista ja laitos-
hoitopaikkoja todella raskaasti, 
monin paikoin jopa kokonaan. 
Akuuttihoito- ja sairaanhoi-
topaikkoja vähennetään myös 
niin radikaalisti, että esimer-
kiksi lääkärivaltuutetut ovat 
asiasta kauhuissaan.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelta puuttuu 120 miljoonaa euroa:

Hallitus kiristää 
sairaalalla

Oulun keskustaan ollaan ra-
kentamassa isoa yliopistollista 
Tulevaisuuden sairaalaa, josta 
tulee 1,6 miljardia euroa mak-
sava laitos. Jotta sairaala voi-
daan rakentaa valmiiksi, pitää 
hyvinvointialueella olla lainan-
ottovaltuudet. Valtiovarainmi-
nisteriö päätti, että koska hy-
vinvointialueiden ei haluta 
velkaantuvan, asetettiin Poh-
jois-Pohjanmaan lainanotto-
valtuuksien ehdoksi investoin-
tisuunnitelman laatiminen.

- Eli jos me emme nyt sääs-
tä maakuntien palveluista 120 
miljoonaa euroa, niin valtiova-
rainministeriö ei myönnä meil-
le lainanottovaltuuksia, jolloin 
sairaalahanketta ei voida viedä 
eteenpäin. Tämä asia tuli päät-
täjillekin puskasta. Kukaan ei 
osannut ymmärtää, että valtio 
todellakin alkaa näin voimak-
kaasti valvomaan hyvinvointi-
alueiden lainanottovaltuuksia. 
Taustalla on varmasti hyvä aja-
tus, mutta käytännössä hallitus 
jätti nyt hyvinvointialueet riit-
tämättömän rahoituksen pääl-
le ja sitten vielä kiristää, että 
ilman säästöjä ei myöskään 
voida ottaa lainaa investointei-
hin, Koskela tuskailee.

Tilanne on täysin 
kestämätön

Koskela pitää Pohjois-Poh-
janmaan hyvinvointialueen ti-
lannetta täysin kestämättömä-
nä. Suurin menoerä alueella on 
vanhusten ja vammaisten lai-
tospalveluissa ja ympärivuo-
rokautisen hoivan palveluissa. 
Nyt hyvinvointialue on päättä-
nyt leikata ympärivuorokauti-
sen hoivan ja laitoshoidon pal-
veluja sillä ajatuksella, että 
ihmiset pärjäisivät kevyem-
millä palveluilla niin sanotuis-
sa yhteisöllisen asumisen pai-
koissa, jotka ovat ikään kuin 
vanhan ajan vanhainkoteja uu-
della nimellä.

- Idea on varmasti ihan hyvä, 
mutta samaan aikaan meidän 
vanhusväestömme lisääntyy 
koko ajan. Vanhukset elävät 
yhä pidempään ja ovat entistä 
huonokuntoisempia. Tässä jär-
jestämissuunnitelmassa aja-

tuksena on, että heitä ei enää 
päästettäisi kuor-

mittamaan 
sairaa-

loiden päivystyksiä, mutta ei-
hän nytkään ketään viedä päi-
vystykseen turhaan. Todellinen 
syy siihen, miksi vanhusten 
tuominen päivystykseen halu-
taan estää, on se, että meillä ei 
ole heille jatkohoitopaikkoja, 
Koskela sanoo.

Vanhuksia ei voi jättää 
kotiinsa kuolemaan

Oikea paikka huonokuntoi-
sille vanhuksille olisi jossain, 
missä he oikeasti pärjäävät. 
Tuettu kotiasuminen, jos-
sa vanhuksen luona käydään 
maksimissaan viisi kertaa vuo-
rokaudessa 15 minuuttia ker-
rallaan, on Koskelan mielestä 
lähellä heitteillejättöä.

- Onhan se mukava ajatus, 
että koti on hyvä paikka kuolla, 
mutta emme todellakaan halua 
luoda sellaista tilannetta, jos-
sa vanhukset jätetään kotiin-
sa kuolemaan, Koskela puus-
kahtaa.

- Jos esimerkiksi vanhuksil-
ta viedään tehostetusta palve-
luasumisesta ja laitoshoidosta 
paikkoja, niin eihän se sitä tar-
koita, ettei niille paikoille oli-
si enää tulijoita. Paikat vain 
loppuvat, ja sitten ne ihmi-
set pakotetaan olemaan koto-
na riittämättömien palvelujen 
ääressä tai sitten kun kotona 
oleminen käy täysin mahdot-
tomaksi, heidät viedään vie-
raille paikkakunnille kauas lä-
heisistään.

Hyvinvointialue 
kassakriisissä jo 
valmiiksi

Järjestämissuunnitelman 
kanssa on vedottu kovaan kii-
reeseen ja sanottu, että asi-
at on pakko viedä nopeasti läpi 
ja hyväksyä, tai muuten inves-
tointisuunnitelmakaan ei mene 
läpi. Perussuomalaiset ovat pe-
räänkuuluttaneet sitä, että oli 
tilanne millainen tahansa, ei 
tällaisessa asiassa pitäisi voi-
da vedota kiireeseen näin voi-
makkaasti. Koskela pelkää, että 
nyt ollaan luomassa tilannetta, 
jonka muuttaminen jälkikäteen 
voi monen ihmisen kohdalla 
olla liian myöhäistä.

- Politiikan vasemmalla lai-
dalla tulee puolueilla olemaan 
vaikeuksia myöntää, että ne 
ovat olleet mukana alirahoit-
tamassa sotea. Kepulandia ja 
Sanna Marinin hallitus ovat 
ajaneet hyvinvointialueem-
me kassakriisiin jo ennen kuin 
koko hyvinvointialue on edes 
aloittanut toimintaansa, Kos-
kela toteaa.

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ 
      KUVA PS ARKISTO

Oulun Perussuomalaisten valtuustoryh-
män puheenjohtaja Anna Koskela pitää 
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen 
tilannetta täysin kestämättömänä.

Ilpo Heltimoinen

Lappeenrannan kaupunginvaltuutettu 
Ilpo Heltimoinen johtotehtäviin 
Euroopan alueiden komitean 
talouspolitiikkavaliokunnassa
LAPPEENRANNAN kaupun-
ginvaltuuston jäsen Ilpo Helti-
moinen (ps./ECR) on nimetty 
Euroopan alueiden komite-
an talouspolitiikkavaliokunnan 
(ECON) ensimmäiseksi varapu-
heenjohtajaksi. Valinta tapahtui 
22.9. Zwollessa Alankomaissa 
järjestetyssä valiokunnan ko-
kouksessa. Heltimoinen hoitaa 
tehtävää komitean kuluvan toi-
mikauden jälkimmäisen puolis-
kon eli helmikuuhun 2025 asti.

Heltimoinen pääsi heti valin-
tansa jälkeen johtamaan pu-
hetta, sillä valiokunnan uudeksi 
puheenjohtajaksi valittu Keski-
Böömin aluevaltuutettu Jarosla-
va Jermanová (CZ/Renew Euro-
pe) ei ollut paikalla Zwollessa. 
Kokouksen ja sen yhteydessä 
järjestettävän konferenssin pää-
teema liittyy siihen, miten pk-
yrityksiä voitaisiin auttaa selviy-
tymään energiakriisistä.

- Koronapandemia ja Venäjän 
hyökkäys Ukrainaan ovat aset-
taneet Euroopan unionin en-
nennäkemättömien haasteiden 
eteen, ja taloudelliset seurauk-
set ovat vakavia. Keskustelem-
me täällä Zwollessa siitä, miten 
me alue- ja paikallispäättäjät 

voimme auttaa yrityksiä selviy-
tymään ja pärjäämään vaikeina 
aikoina, Heltimoinen sanoi.

Heltimoinen on ollut Euroo-
pan alueiden komitean jäsen 
vuodesta 2017 lähtien. Aluei-
den komitea edustaa kunta- ja 
aluehallintoa Euroopan unio-
nin päätöksenteossa, ja sillä on 
neuvoa-antava rooli. Suomen 
valtuuskuntaan kuuluu 9 jäsen-
tä ja 9 varajäsentä.

Lauri Ouvinen
tiedottaja
Euroopan alueiden komitea

Jukka Kemppainen kansanedustaja-
ehdokkaaksi Pohjois-Pohjanmaalle
PERUSSUOMALAISTEN Poh-
jois-Pohjanmaan piirihallitus 
täydensi kansanedustajaeh-
dokkaitaan lauantaina 8.10. Tai-
valkosken Paavo Käsmän vetäy-
dyttyä ehdokkuudesta valitsi 
Pohjois-Pohjanmaan piirihallitus 
uuden ehdokkaan. Yksimielisen 
keskustelun jälkeen ehdokkaak-
si nimettiin Limingan Perussuo-
malaisten valtuustoryhmän pu-
heenjohtaja Jukka Kemppainen.

Ensimmäisen kauden kunnan-
valtuutettu, 58-vuotias Kemp-
painen toimii tällä hetkellä 
myös Pohjois-Pohjanmaan hy-
vinvointialueen Lakeuden neu-
vottelukunnan jäsenenä, Li-
mingan kestävän kehityksen 
työryhmän puheenjohtajana, 
KOY Lakeustalon hallituksen jä-
senenä ja viranomaislautakun-
nan jäsenenä sekä Liminka-
Lumijoen Perussuomalaisten 
hallituksen varapuheenjohta-
jana.

Jukka Kemppainen kertoo ot-
tavansa ehdokkuuden vastaan 
innokkaana, mutta nöyränä.

- Kansan edustaminen on kun-
nia-asia, ja se pitää myös aja-
tella niin, että edustaa oikeasti 
kansaa. Tavallista kansaa kuun-
nellessa kuulee usein kom-
menttina, että kansanedustajat 
edustavat vain itseään ja hake-
vat omia etujaan, toteaa Kemp-
painen.

- Sama ajatus on ollut itsellä-
nikin monta kertaa poliitikkojen 
toimia seuratessa, ja tällainen 
toiminta on paitsi tuomittavaa 
myös kansalaisten ja äänestäji-
en pettämistä. Tämän tyylises-

tä toiminnasta pääsee eroon 
vain valitsemalla aidosti tavallis-
ten ihmisten asioista välittävät 
päättäjät edustamaan itseään, 
kertoo Kemppainen ja lisää pi-
tävänsä tätä periaatetta omana 
ohjenuoranaan politiikassa.

- En edusta itseäni, vaan taval-
lista kansalaista vauvasta vaariin 
ja mummoon.

Pohjois-Pohjanmaan edus-
kuntavaaliehdokkaat ensi ke-
vään vaaleissa ovat (odottelee 
vielä puoluehallituksen vahvis-
tamista) Aavakare Eila (metsäti-
layrittäjä, Kajaani), Huotari Jukka 
(aluepäällikkö, Oulu), Hyvönen 
Saija (työterveyshuollon eri-
koislääkäri, Oulu), Immonen Olli 
(kansanedustaja, Oulu), Kangas 
Antti (maatalousyrittäjä, Sievi), 
Kemppainen Jukka (kuntohoita-
ja, markkinointimerkonomi, Li-
minka), Kokko Tero (työnjohtaja, 
Kuusamo), Korkiakoski Kim-
mo (myyjä, asevastaava, Niva-
la), Leppäharju Raija (hallintono-
taari, yrittäjä, Pyhäjärvi), Mattila 
Anu (yrittäjä, Raahe), Plaket-
ti Anu (sairaanhoitaja, Muhos), 
Polvinen Mikko (insinööri, YAMK, 
Kuhmo), Richter Juha (lääkäri, 
Oulu), Saarenpää Eetu (media-
assistentti, teollisuusapumies, 
Raahe), Simula Jenna (kansan-
edustaja, tradenomi, Oulu), Tyni 
Helena (lähihoitaja, laitossiivoo-
ja, Oulu), Tynkkynen Sebastian 
(kansanedustaja, Oulu) ja Vähä-
mäki Ville (kansanedustaja, DI, 
Oulu).

Perussuomalaisten Pohjois-
Pohjanmaan piirihallitus
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Perussuomalaisilla nuorilla onnistunut ja innostava 
toritapahtuma Seinäjoella
POHJANMAAN perusnuorilla eli 
virallisemmin Pohjanmaan Pe-
russuomalainen Nuoriso ry:llä 
oli onnistunut ja innostava telt-
tatapahtuma Seinäjoella elo-
kuun viimeisenä sunnuntaina.

Yhdistyksen puheenjohtaja, 
eduskuntavaaliehdokas Rami 
Aalto Karijoelta ei turhaan yrit-
tänytkään peittää erinomaisen 
ja paljon hyvää palautetta anta-
neen tapahtuman tuomaa mie-
lihyvää.

- Saimme tehdä Seinäjoella 
historiaa ja pystyttää Perussuo-
malainen Nuoriso ry:n oman 
teltan tapahtuman kunniak-
si ensimmäisenä koko Suomes-
sa. Meillä Pohjanmaalla, kuten 
perusnuorilla muuallakin Suo-
messa, on pyrkimyksenä innos-
taa politiikkaan mukaan lisää 
nuoria ja näin kerryttää samal-
la myös nuorisojärjestön jäsen-
määrää.

Aallon mukaan kahvia meni 
politiikasta jutustellessa mu-
kavasti, mutta myös perussuo-

malaiset lehdet kelpasivat kä-
vijöille kotilukemiseksi hyvin 
mukaan.

- Kävimme useita mielenkiin-
toisia keskusteluja ihmisten 
kanssa, mutta päällimmäisek-
si jäi mieleen pitkähkö ajatus-
tenvaihto erään vöyriläisen van-
hemman herrasmiehen kanssa 
kielipolitiikasta. Hän kannat-
ti selvästi perussuomalaisia ar-
voja ja sanoi myös monen ystä-
vänsä olevan samoilla linjoilla. 
Hän kannusti myös lisäämään 
toimintaa ruotsinkielisille alu-
eille. Loppuun hän totesi pil-
ke silmäkulmassa, etteivät kaik-
ki ruotsinkieliset todellakaan 
RKP:tä äänestä.

Pohjanmaan Perussuomalai-
nen Nuoriso ry:n varapuheen-
johtaja ja eduskuntavaaliehdo-
kas Marcus Toppari Lapualta oli 
myös tyytyväinen näkemäänsä 
ja kokemaansa.

- Energia ja erityisesti säh-
kön hinta puhuttivat selkeästi 
eniten. Nuorten aktiivisuudes-

ta tuli myös hyvää palautetta, 
ja yhdistyksen jäseniä ympä-
ri Pohjanmaata olikin runsaasti 
paikalla. Koimme kaikki tapah-
tuman onnistuneeksi, vaikka 
kyseessä oli ensimmäinen Poh-
janmaan PS-nuorison tapahtu-
ma. Meillä oli Seinäjoella esitel-
lä tuoreet ja tuliterät teltat, ja 
saimme olla ensimmäinen piiri, 
joka tällaisen teltan pystytti ta-
pahtumansa kunniaksi.

Toppari kertoi, että Pohjan-
maalla on yksi Suomen aktiivi-
simmista nuorisopiireistä ja että 
siellä ollaan siitä hyvin ylpeitä.

- Uusia tapahtumia on tiedos-
sa, ja lähdemme eduskuntavaa-
leihin täällä peräti kahden eh-
dokkaan voimin, joka on vielä 
entisestään aktivoinut piirin toi-
mintaa. Ja suunnitelmia vaaleja 
varten on takataskussa runsaas-
ti, iloitsi Toppari.

Juha Rantala

Pohjalaisia perusnuoria Seinäjoella eli Rami Aalto, Aleksi Porre, Ville Muilu, Nanna Väätäinen, Vilma Ny-
man, Marcus Toppari, Jussi Rinkineva ja Rami Siltala. Kuva: Heini-Johanna Keränen

Varsinais-Suomen aluevaltuuston 
perussuomalaiset vastustavat sote-
palveluja laittomasti maassa oleville
VARSINAIS-SUOMEN hyvin-
vointialueen aluevaltuusto ko-
koontui 21.9.2022 päättämään 
mm. alueen tulevasta strategi-
asta ja tarkastelemaan talousar-
vion ja investointien tilannetta 
hyvinvointialueella.

Varsinais-Suomen hyvinvoin-
tialueen strategiaa käsiteltäes-
sä Heikki Tamminen Perussuo-
malaisten Varsinais-Suomen 
piiristä nosti puheessaan esiin 
henkilöstön tärkeyden hienon 
strategian onnistuneena toteut-
tajana.

- Henkilöstö on tärkein asia, 
miten näihin tavoitteisiin voi-
daan päästä tai olla pääsemät-
tä. Jos henkilöstökriisi jatkuu, 
olemme todella pahoissa vai-
keuksissa, eikä siinä silloin pak-
kolait auta, hän totesi puhees-
saan.

Perussuomalaisten Varsinais-
Suomen piirin aluevaltuusto-
ryhmän puheenjohtaja Laura 
Kaarniharju kertoi puheenvuo-
rossaan yhteisestä huolesta:

- Kentältä kuuluu huolestunei-
ta ääniä alueemme asukkaiden 
vähitellen käsittäessä, mistä täs-
sä kaikessa on kyse. Alkuvuo-
desta kun vaaleja käytiin, muut 
puolueet lupailivat parempia 
palveluja ja riittävästi henkilö-
kuntaa – sitä, että kaikki tulee 
hyväksi jälleen. Me perussuo-
malaiset yritimme tuoda kes-
kusteluihin realismia. Kritisoim-
me alun perinkin tämän uuden 
hallintohimmelin luomista ja 
hallinnon kulujen lisäämistä, 
koska se on väistämättä pois 
palveluiden järjestämiseen kuu-
luvasta rahasta. Nyt kun talous 
näyttää rutkasti alijäämäiseltä 
vähintään 60, jopa 160 miljoo-
naa euroa, niin en voi olla sano-
matta, että taisimme olla huoli-
emme kanssa oikeassa.

Lisäksi Perussuomalaisten Var-
sinais-Suomen piirin alueval-
tuustoryhmä teki aloitteen lait-
tomasti maassa oleskelevien 
henkilöiden sosiaali- ja terveys-
palveluiden järjestämisestä Var-
sinais-Suomen hyvinvointialu-
eella.

- Tällä aloitteella esitämme, 
että Varsinais-Suomen hyvin-
vointialueella tarjotaan laitto-
masti maassa oleskeleville ai-
noastaan ne välttämättömät 
palvelut, joista laissa sosiaali- 
ja terveyspalveluiden järjestä-
misestä säädetään, aloitteessa 
vaaditaan.

Lisäksi perussuomalaiset esit-
tävät, että aluehallitukselle/
aluevaltuustolle annetaan sel-
vitys laittomasti maassa olevien 
kiireettömän hoidon tämänhet-
kisestä tilanteesta: käyttömää-
rästä ja kustannuksista, mitä 
palveluja laittomasti maassa 
oleville on tarjottu hyvinvointi-
alueen kunnissa sekä siitä, mi-
ten laittomasti maassa oles-
kelevien palveluita on tähän 
mennessä valmisteltu hyvin-
vointialueella toteutettavan.

Perussuomalaiset aluevaltuu-
tetut ja varavaltuutetut ovat 
olleet mukana päättämässä 
muun muassa hyvinvointialu-
een organisaatiomallista ja hy-
vinvointialuestrategiasta. Alue-
valtuustoryhmän kuusitoista 
valtuutettua ja varavaltuutettua 
tekevät hyvinvointialueella pe-
russuomalaista politiikkaa alu-
eella asuvien ihmisten hyväksi. 
Perussuomalaiset haluavat, että 
julkiset sosiaali- ja terveyspalve-
lut ovat suomalaisia varten.

Satu Söderström, sihteeri
Perussuomalaisten 
Varsinais-Suomen piirin 
aluevaltuustoryhmä 

Aurinkokin näytti peukkua Laihian Perussuomalaisten 
toritapahtumalle
KAUNIS aurinkoinen syyssää 
suosi Laihian Perussuomalais-
ten toritapahtumaa syyskuise-
na lauantaina Laihialla.

Laihian Perussuomalais-
ten puheenjohtaja Piia Riiki oli 

enemmän kuin tyytyväinen ta-
pahtuman antiin ja palauttee-
seen.

- Vaikka osastollamme ei nyt 
mitään hirveää yleisöryntäystä 
ollut, niin silti perussuomalais-

ten politiikasta kiinnostuneita 
kävi meitä tervehtimässä ta-
saisesti koko tapahtuman ajan. 
Paikalla oli niin eduskunta- kuin 
seurakuntavaaliehdokkaita, jär-
jestösihteeri puoluetoimiston 

Laihian syyskuiseen toritapahtumaan otti osaa aktiiveja koko piirin ja muutama naapuripiirinkin alueelta. 
Kuvassa vasemmalta Jorma Malinen, Risto Helin, Petri Saunamäki, Kurth Silorinne, Markku Nykänen, Piia 
Riiki, Jouni Vallin, Leena Kurikka yhdessä 8-vuotiaan huskymix-peruskoira Bellan kanssa, Merja Ujanen, 
Asko Perälä, Suvi Saunamäki, Kai Karhukorpi, Rami Aalto ja Marcus Toppari. Kuva: Juha Rantala

puolelta sekä perussuomalai-
sia aktiiveja koko piirin alueelta. 
Myös tarjoilupuoli sai kiitosta. 
Lihakeitto, kahvi ja virvokkeet 
maistuivat ja perussanoma kel-
pasi kävijöille.

Riiki huomioi kahdenkeskisis-
sä keskusteluissa sen merkit-
tävän asian, kuinka moni suo-
malainen laittaa uskonsa ja 
toivonsa paremman huomi-
sen toivossa perussuomalaisten 
harteille.

- Kyllä Sanna Marinin hallitus ja 
hallituspuolueet saivat sellaista 
kyytiä pohjalaisilta, että suurin 
osa palautteesta oli enemmän 
tai vähemmän sellaista paino-
kelvotonta tekstiä. Mutta viesti 
tuli perille, eli hallituksen teke-
miseen ei luoteta pätkän vertaa 
ja katseet ovat nyt perussuo-
malaisissa. Siinä on meillä nyt 
haastetta tulevia vaaleja silmäl-
lä pitäen.

Vaasalainen perussuomalai-
nen aktiivi Risto Helin piti Laihi-
alla näkemästään.

- Laihialla porukka sai taas ker-
ran aikaiseksi pienehköllä aktii-
vien määrällä hyvän tapahtu-
man. Soppatykki, ehdokkaat ja 

aktiivit koko piirin alueelta hoi-
tivat kaikki hommansa hienosti 
yhteiseksi hyvän tuulen tapah-
tumaksi.

Mitä päivänpolitiikkaan tu-
lee, totesi Helin hallituspuoluei-
den itsensä tekevän koko ajan 
perussuomalaisten eteen erin-
omaista vaalityötä.

- Kaikki sataa meidän perus-
suomalaisten laariin. Hallitus 
vie suomalaisia kriisistä krii-
siin, ja viimeinen piste monel-
le on pääministeri Marinin ku-
vottava ylimielisyys ja itsensä 
asettaminen kaiken yläpuolel-
le. Vastuunotto ei pääministeriä 
kiinnosta, vaan syitä ja syyllisiä 
haetaan kaikista muista ja muu-
alta. Marin on pääministerinä 
pohjanoteeraus.

Piia Riiki kertoi, että syyskui-
nen toritapahtuma oli järjestyk-
sessä kolmas Laihian yhdistyk-
sen järjestämä tänä vuonna.

- Joulukuussa on sitten seu-
raava, ja siellä onkin luvassa 
mm. jouluinen riisipuurotar-
joilu.

Juha Rantala
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Luottohäiriöiden määrä 
huolestuttavassa kasvussa

Korona-aikana Suomi ylivelkaantui. Lisälainaa on 
otettu lähes 30 miljardia euroa. Näin ollen joka viides 
euro, jonka valtio käyttää, on lainattua rahaa. Suo-
men luottokelpoisuus on hyvä, joten Suomi on saanut 
tähän asti lainaa halvalla. Ukrainan aiheuttama sota 
on kuitenkin muuttamassa tilannetta. Luotto-
korot ja hinnat ovat jyrkässä nousussa.

SUOMEN Pankin mukaan 
suomalaisilla kotitalouksilla 
oli vuoden 2021 lopussa vel-
kaa runsaat 134 prosenttia 
suhteessa niiden käytettävis-
sä oleviin tuloihin. Velka on 
kuitenkin jakautunut hyvin 
epätasaisesti. Vuonna 2019 
noin 41 prosentilla kotitalo-
uksista ei ollut lainkaan hen-
kilökohtaista velkaa. Lähes 
kuudella prosentilla kotitalo-
uksista sen sijaan oli velkaa 
vähintään neljä kertaa käy-
tettävissä olevien tulojen ver-
ran. Jälkimmäiset ovat ylivel-
kaantuneita talouksia.

Velat kasvavat

Ylivelkaantuneilla kotita-
louksilla on käytettävissään 
vain vähän selviytymismah-
dollisuuksia. Erilaisista vel-
kajärjestelyistä huolimat-
ta ei välttämättä löydy muuta 
ratkaisua kuin päästää velat 
ulosottoon. Tämä taas mer-
kitsee maksuhäiriömerkintää, 
joka vaikeuttaa vuokra-asun-
tojen, vakuutusten ja luotto-
korttien saamista.

Niiden suomalaisten määrä, 
joilla on vähintään yksi mak-
suhäiriömerkintä, on kasva-
nut koko 2010-luvun ajan. 
Vuoden 2021 lopussa häiriö-
merkittyjä eli luottokelpoi-
suutensa menettäneitä oli 
390 000. Luottotietorekiste-
rissä olevilla henkilöillä oli 
tuolloin keskimäärin jopa 15 
maksuhäiriömerkintää.

Maksuhäiriöt 
leimaavat

Kaikki maksuhäiriömerkin-
nät eivät ole ulosottoon pe-
rustuvia. Ulosottolaitos voi 
tehdä merkinnän myös ilman 
ulosottomenettelyä. Tällai-
sen merkinnän voi saada esi-
merkiksi jättäessään mak-
samatta luottokorttilaskun 
muistutuksen. Ulosottoon pe-

Tietokirjailija Jenny Rostain tutki ylivelkaantumista ilmiönä:

Jenny Rostain kokosi tietokirjan 
luottohäiriöistä ja ylivelkaantu-
misesta. Kuva: Soila Homanen

rustuvat merkinnät ovat kui-
tenkin noin 65–80 prosenttia 
kaikista maksuhäiriöistä.

Suomessa on useita luotto-
toimintaa harjoittavia yrityk-
siä, jotka saavat säilyttää yk-
sityishenkilöiden ja yritysten 
luottotietoja lakiin perustu-
vien säännösten mukaises-
ti. Nämä yritykset harjoitta-
vat luottotietotoimintaa, joka 
palvelee muun muassa liike-
yrityksiä näiden varmistaes-
sa asiakkaittensa luottokel-
poisuutta.

Rantapuskan 
tutkimus

Professori Elias Rantapus-
ka Aalto-yliopiston kauppa-
korkeakoulun rahoituksen 
laitokselta julkaisi vuonna 
2021 tutkimuksen, jossa yh-
disteltiin Suomen Asiakastie-
to Oy:n maksuhäiriörekiste-
rin tiedot Tilastokeskuksen 
rekisteriaineistoon vuosilta 
2015–2020.

Rantapuskan tutkimusryh-
män mukaan täysi-ikäisillä 
suomalaisilla oli maksuhäi-
riöitä jo 8,3 prosentilla. Kes-
kimääräistä useammin mer-
kintöjä oli alaikäisten lasten 
vanhemmilla sekä äskettäin 
eronneilla.

Työttömyys 
näkyy

Tämän tutkimusryhmän 
mukaan maksuhäiriöitä oli 
merkittävästi työttömillä ja 
valtion korkotuetuissa vuok-
ra-asunnoissa asuvilla, mikä 
ei tietenkään ole sinänsä ti-
lastollinen ihme, vaan kertoo 
siitä, millaisen kriisin työttö-
myys taloudelle voi aiheuttaa.

Nopeasti muuttunut maail-
man ja Suomen taloustilanne 
ei näy vielä tilastoissa. Laina-
korot ovat kuitenkin nousus-
sa. Pikavippiyritysten houku-
tus on edelleen suuri, mutta 

johtaa väistämättä vakaviin 
maksuhäiriötilanteisiin.

Lesken tarina 
mukana

Helsinkiläinen Jenny Ros-
tain on tietokirjailija, näyt-
telijä, käsikirjoittaja ja valo-
kuvaaja. Hän eli vuosia New 
Yorkissa opiskellen ja uraa 
luomassa. Hän on työsken-
nellyt asiakaskonsernissa 
viestinnän strategisissa teh-
tävissä. Hän päätti tarkastel-
la lähemmin ulosottovelkoja, 
maksuhäiriömerkintöjä ja yli-
velkaantumista inhimillisenä 
ilmiönä.

Hän kokosi joukon asian-
tuntijoita kirjaansa käsitte-
lemään näitä tilanteita. Kir-
jailija toivoo, että näiden 
asiantuntijoiden puheenvuo-
rot auttavat löytämään rat-
kaisuja ylivelkaantumiseen ja 
sen seurauksiin. Hän kertoo 
myös lesken tarinan. Kerto-
jan vaimo oli ajanut mootto-
ritietä pitkin ja kääntänyt au-
tonsa vastaan tulleen rekan 
alle. Seuraavien viikkojen ai-
kana selvisi, että pikavippe-
jä ja luottokorttilaskuja oli 87 
000 euron verran. Puoliso ei 
tiennyt vaimon velkakiertees-
tä mitään tätä ennen.

Jenny Rostain: Luottohäiriö, 
Bazar 2021.

Lasse Koskinen (ps.)
Lahti

Sami Kesäläinen jatkaa 
Turun Perussuomalaisten johdossa

Turun Perussuomalaiset erotti 
sitoutumattoman valtuutettunsa

TURUN Perussuomalaiset ry jär-
jesti kuluneen viikonlopun ai-
kana syyskokouksensa, jossa 
käsiteltiin sääntömääräisten asi-
oiden myötä yhdistyksen ensi 
vuoden hallituksen puheenjoh-
tajan sekä hallituskokoonpanon 
valinnat.

Vuosi sitten Jyrki Ålandin seu-
raajaksi valittua Sami Kesäläis-
tä esitettiin laajalti jatkamaan 
Turun Perussuomalaisten ve-
täjänä myös eduskuntavaali-
vuonna 2023, mutta myös Var-
sinais-Suomen PerusNaisten 
puheenjohtaja Nina Tiittaa esi-
tettiin yhdistyksen seuraavak-
si puheenjohtajaksi. Kesäläinen 
valittiin kuitenkin lopulta jatko-
kaudelle kahden kolmasosan 
äänienemmistöllä.

Yhdistyksen syyskokouksessa 
kannettiin myös laajalti huolta 

sekä nuorten että ikäihmisten 
jaksamisesta ja hyvinvoinnista 
korona-aikana tehtyjen laimin-
lyöntien jälkeen, joiden vuoksi 
näistä haavoittuvaisista ryhmis-
tä huolehtimiseen peräänkuu-
lutettiin rutkasti lisää huomiota 
ja resursseja siirryttäessä sote-
asioissa hyvinvointialuemalliin 
ensi vuoden alusta lähtien.

Hallituskokoonpanossa Sami 
Kesäläisen rinnalla tulevat ensi 
vuonna jatkamaan Kasper Hol-
tari, Nina Tiitta, Jyrki Åland, Mi-
kael Miikkola, Jouni Kaunisto ja 
Sari Anttila sekä uusina jäseni-
nä Hannu Maja ja Jari Kiviharju. 
Paluun Turun Perussuomalais-
ten hallitukseen vuoden tauon 
jälkeen tekevät Kimmo Terho ja 
Pirjo Lampi.

Turun Perussuomalaiset ry

PERUSSUOMALAISTEN Turun 
valtuustoryhmän jäsen, kau-
punginvaltuutettu Pauli Kossi-
la on erotettu 3. lokakuuta 2022 
Turun Perussuomalaisten hal-
lituksen päätöksellä perussuo-
malaisten valtuustoryhmästä. 
Perussuomalaiset-puolueeseen 
kuulumaton Kossila erotettiin 
valtuustoryhmästä hallituksen 
kokouksen jälkeen, jossa val-
tuutettu Kossilaa kuultiin henki-
lökohtaisesti.

Turun Perussuomalaisten hal-
litus käsitteli asiaa maanantaina 
3. lokakuuta 2022 pitämässään 
kokouksessa, ja päätöksek-
si syntyi, että Pauli Kossila oli 
käyttäytynyt Turun kaupungin-
valtuuston kokouksessa maa-
nantaina 19.9.2022 tavalla, joka 

ei ole kaupunginvaltuutetun 
ominaisuudessa toimivalle hen-
kilölle soveliasta, ja että hänen 
toimintansa on ollut omiaan va-
hingoittamaan sekä valtuus-
toryhmän että koko kaupun-
ginvaltuuston mainetta ja 
instituutionaalista arvokkuutta.

Perussuomalaisten Turun val-
tuustoryhmä on jo aiemmin 
tänä vuonna huomauttanut 
Pauli Kossilaa tämän käytök-
sestä sosiaalisessa mediassa, 
jolloin häntä varoitettiin jat-
kotoimista, jos sopimaton käy-
tös sosiaalisessa mediassa tai 
muussa julkisesti käytävässä 
keskustelussa vielä jatkuu.

Turun Perussuomalaiset ry

RAISIO
Raision Perussuomalaiset va-
litsi 2.10.2022 pidetyssä syys-
kokouksessa Mikko Kangasojan 
hallituksensa puheenjohta-
jaksi. Jos oli Kangasojan valin-
ta yksimielinen, niin hallituksen 
jäsenistä jouduttiin sentään ää-
nestämään, mikä on demokra-
tian kannalta hyvä asia. Paikalla 
oli 14 yhdistyksen jäsentä, jois-
ta 13 äänioikeutettuja. Suljetun 
lippuäänestyksen jälkeen hal-
lituksen kokoonpanoksi (1+7) 
muodostui saatujen äänien pe-
rusteella Mikko Tammelin, Heik-
ki Suominen, Hannu Manninen, 
Sisko Jaakkola, Risto Murtosaari, 
Evert Grönblom ja Pauli Korgan 
(Rusko). Piirihallituksen jäsenik-
si valikoituivat Mikko Kangasoja 
Raisiosta ja Hannu Kesti Ruskol-
ta. Piirikokousedustajiksi nui-
jittiin Mikko Tammelin, Heik-
ki Suominen, Hannu Manninen, 

Risto Murtosaari, Sisko Jaakko-
la, Evert Grönblom, Pauli Kor-
gan, Jaana Nordström, Mikko 
Mannonen ja Ville Julku. Koko-
uksen päätteeksi Hannu Manni-
nen palkittiin työmiehen tittelil-
lä ja palkinnolla.

LAIHIA
Esa Kannelmaa valittiin yksi-
mielisesti Laihian Perussuoma-
laisten yhdistetyssä kevät- ja 
syyskokouksessa yhdistyksen 
uudeksi puheenjohtajaksi vuo-
delle 2023. Yhdistyksen halli-
tukseen valittiin lisäksi Piia Rii-
ki, Timo Riiki, Jukka Jänisoja, 
Kurth Silorinne, Pentti Kanano-
ja, Asko Salminen ja Joni Leppi-
lahti. Perussuomalaisten Etelä-
Pohjanmaan piirin hallitukseen 
ensi vuodelle valittiin puheen-
johtaja Esa Kannelmaa (varalle 
Piia Riiki).

PS HENKILÖVALINTOJA

SEURAKUNTAVAALIT 2022
MARRASKUUSSA 2022 valitaan seuraaviksi neljäksi vuodeksi 
lähes 8 000 uutta luottamushenkilöä evankelisluterilaisen kir-
kon seurakuntaneuvostoihin ja kirkkovaltuustoihin. 
  Vaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki 16 vuotta täyttäneet 
kirkon jäsenet, ja ehdokkaaksi voi asettua jokainen 18 vuotta 
täyttänyt siinä seurakunnassa, jonka alueella asuu. 
  Uudet luottamushenkilöt päättävät mm. siitä, keitä valitaan 
seurakunnan työntekijöiksi, minkälaisia kerhoja pidetään ja 
keitä autetaan, missä ja miten.

Vaalipäivä on 20.11.2022. 
Ennakkoon voi äänestää 8.–12.11.2022.

Muistathan päivittää muuttuneet yhteystietosi 
(osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) jäsenrekisteriin. 
Puh: 040 631 7099 tai jasenasiat@perussuomalaiset.fi!
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Hannu Manninen (vas.)
kädessään Työmies-palkinto
 ja Heikki Suominen. 

Työmies Hannu Manninen
LÄHDIN kirjoittamaan tätä Roni 
Mänttärin blogin Kenttätyö 
kunniaan innoittamana. Olen 
varma, että ihan jokaisesta pai-
kallisyhdistyksestä löytyy omat 
työmiehensä.

Raision paikallisyhdistyksessä 
hän tottelee nimeä Hannu Man-
ninen. Hannu on liittynyt Rai-
sion Perussuomalaisiin vuon-
na 2015 ja ehtinyt toimia kolme 
vuotta niin paikallisyhdistyk-
semme sihteerinä, peräkärry-
vastaavana, telttavastaavana 
kuin myös jokapaikanhöylänä. 
Hannuun sopii sanonta ”eka to-
rilla ja vika torilta”.

Rakennusmieheltä onnistuu 
sellaisten ständien teko, että ne 

pysyvät pystyssä myös myrs-
kyssä.

Hannun avuliaisuudesta ovat 
päässeet nauttimaan myös rus-
kolaiset kumppanimme. Hannu 
on ollut myös kuntavaaliehdok-
kaana ja on tällä hetkelläkin va-
ralla lupalautakunnassa.

Ensi kevään eduskuntavaali-
en kynnyksellä kenttätyö ja täl-
laiset pyyteettömät Työmiehet 
nousevat arvoon arvaamatto-
maan. Koita jaksaa Hannu, me 
tarvitsemme Sinua!

Heikki Suominen (ps.)
Raisio

SMP:n Eino Poutiaisen 
mopo pysähtyi Kakkosilla

Sukututkimuksen mukaan Kakkosten sukujuuret 
juontavat Laatokan Karjalaan. Kakkoja ja Kakko-
sia löytyy aikakirjoista Sortavalasta, Parikkalasta ja 
Rautjärven seuduilta.

SUKUPUUN jatkeeksi syntyi 
vuonna 1929 Kiihtelysvaaran 
Hammaslahden Huhtilam-
melle Heikki Kakkonen, 
joka löysi puolisokseen Aune 
Heiskasen Kiihtelysvaaran 
Uskalinkylältä. He viljelivät 
omaa, vähitellen ostomain 
laajentunutta maatilaansa. 
Heille siunaantui kuusi lasta, 
kaikki poikia, joista vanhim-
pana syntyi 7. joulukuuta 1956 
Kyösti Niilo Juhani.

Ennen Joensuuhun liittä-
mistä vuoden 2005 alusta 
Kiihtelysvaarassa oli vajaat 
2 700 asukasta. Syyskuus-
sa 2018 vaarojen paikkakunta 
nousi valtakunnalliseksi uu-
tiseksi, kun yli 200-vuotias 
Kiihtelysvaaran kirkko paloi 
tuhkaksi. Kellotapuli jäi pys-
tyyn. Palo paljastui vahingon-
teoksi. Uuden kirkon raken-
taminen on tarkoitus aloittaa 
alkuvuonna 2023. Kakkosen 
veljekset tilittivät rakentami-
sen lahjoitustilille suurim-
man yksittäisen summan.

Jytinää rajalta

Osasta Kakkosten veljek-
sistä kehittyi melkoisia hiih-
täjiä, joista yksi ylti jopa 
valtakunnalliseen valmen-
nusryhmään. Kakkosten äi-
dinäiti piti pyhäkoulua. Äi-
din puolelta koti oli vakaasti 
hengellinen. Henkilöitä maa-
laisyhteisössä mitattiin pit-
kälti kehollisten työsuoritus-
ten mukaan. Hyvä työmies oli 
aina kunnioitettu. Kylän mie-
het olivat sotaveteraaneja, 
joiden juttuja Kyösti Kakko-
nen pääsi kuuntelemaan sau-
nan lauteilla.

Talvisodan rintama ei Kiih-
telysvaaraan yltänyt, mut-
ta tykistön jyminä kantau-
tui Ilomantsin ja Korpiselän 
suunnilta. Evakkorekiä kul-
ki Kiihtelysvaaran halki, ja 

Kyösti Kakkosen menestystie lähti Kiihtelysvaarasta

Kauppaneuvos Kyösti Kakkonen 
tunnetaan myös halpakaupan 
keisarina. Kuva: AJ Savolainen, 
WSOY.

Huhtilammen kyläkoulu oli 
sotilaallisessa käytössä tou-
kokuuhun 1940. Ilmatorjun-
tayksikön esikuntakeskus 
toimi Kiihtelysvaaran suoje-
luskuntatalossa. Jatkosodassa 
palvelusyksikkönä oli lähinnä 
Jääkärirykmentti 51.

- Kyllä siinä konepistoolit 
lauloivat ja ryssää lakosi vielä 
saunan lauteillakin, varsinkin 
jos oli otettu vähän näkäräi-
siä. Kaihomielisesti tietenkin 
kaipailtiin vääryydellä viety-
jä Karjalan laulumaita, Kyösti 
Kakkonen muistelee lapsuu-
tensa saunaretkien tarinoita.

Poutiaisen 
pysähdystalo

SMP:n puoluesihteeri Eino 
Poutiainen oli tuttu näky 
Kakkosten kodissa. Hän oli 
tunnettu mopomies, joka sil-
lä pelillä liikkui Pohjois-Kar-
jalassa.

- Isä-Heikki tuli hänen 
kanssaan hyvin toimeen. Isä 
itsekin istui valtuustossa ja 
kunnanhallituksessa. Eihän 
niitä puolueita ollut oikeas-
taan kuin kaksi, Maalaisliit-
to ja SMP. Muutama harva oli 
muiden puolueiden äänestä-
jiä. Heidät tiedettiin nimiltä.

Karjalan evakoilta, rinta-
mamiehiltä ja asutustilallisil-
ta SMP keräsi vuoden 1970 
eduskuntavaaleissa jättipotin. 
Puolue sai eduskuntaan 18 
edustajaa. Pohjois-Karjalan 
vaalipiirissä puolueen kanna-
tus oli 23,9 prosenttia.

Yksimielisinä 
eri mieltä

Kakkosten suvussa oli sekä 
maalaisliiton että SMP:n kan-
nattajia, mutta asioista pys-
tyttiin kuitenkin puhumaan. 
Hyväksyttiin, että saatettiin 
olla eri mieltä asioista, mutta 

toimeen tultiin.
- Minusta hallituksia saa 

edelleen kritisoida voimak-
kaasti, sehän on eräänlais-
ta sparrausta. On yhteiskun-
nan kehitykselle vaarallista 
leimata joku henkilö vääräk-
si ja toinen oikeaksi. Ei siinä 
varsinaisesti olla eri mieltä, 
vaan toista mieltä, Kakkonen 
tuumii.

Itsensä kauppaneuvos Kyös-
ti Kakkonen määrittelee epä-
poliittiseksi konservatiivik-
si. Kaikki käy, kunhan puolue 
kunnioittaa suomalaisia pe-
rusarvoja, kotia, uskontoa ja 
isänmaata.

Politiikan toimittaja ja tie-
tokirjailija Jari Korkki kir-
joitti Kyösti Kakkosen tari-
nan. Siinä Kakkonen kertoo 
muun muassa, miten hänes-
tä tuli halpakaupan keisari 
ja miksi hänen perustaman-
sa Tokmanni-ketju ei mennyt 
Venäjälle. Mukana on myös 
kuuluisuutta saanut vaalira-
hajupakka.

Jari Korkki: K2 - Kyösti Kak-
kosen tie huipulle, WSOY 
2022.

Lasse Koskinen (ps.)
Lahti

Kaskisten Silakkamarkkinoilla oli perussuomalaisten osastolla 
tunnelma katossa. Palaute oli erinomaista. Aktiiveista kuvaan ehti-
vät Arja Hanka, Rami Aalto, Raimo Hietanen, Juhani Aarnio, Jukka 
Mäkynen, Jouni Vallin ja Jukka Salo.

Perussuomalaiset erinomaisesti esillä 
Kaskisten Silakkamarkkinoilla
SUUPOHJAN seudun suosituis-
sa markkinatapahtumissa pe-
russuomalaiset ovat lunasta-
neet paikkansa suosituimpana 
puolueena. Tämä näkyi myös 
mainiosti Kaskisten perinteisillä 
Silakkamarkkinoilla lokakuussa. 
Viikonlopputapahtumassa vä-
keä riitti, ja varsinkin lauantai-
na oli perussuomalaisten telt-
taosastolla innostunutta väkeä 
tungokseen asti.

Paikallisjärjestelyistä huo-
lehtinut Kaskisten Perussuo-
malaisten puheenjohtaja Las-
se Lähdesluoma oli syystäkin 
enemmän kuin tyytyväinen 
kahden päivän antiin.

- Väkeä Silakkamarkkinoilla 
kävi useita tuhansia, ja yksi suo-
situimmista pysähtymispaikois-
ta oli, usko tai älä, meidän pe-
russuomalaisten telttaosasto. 
Järjestelyt sujuivat meiltä kiitet-
tävästi, ja hyvän seuran lisäk-
si meillä oli paljon tarjoiltavaa 
aina makkarasta kahviin ja lei-
vonnaisiin sekä tietysti paljon 
perussuomalaista sanomaa. On 
kumma, ettei tämäkään suu-
ri tapahtuma Suupohjassa juu-
ri kiinnostanut puolueista kuin 
meitä ja maamme ainoaa kieli-
puoluetta.

Varsinkin lauantai oli markki-
noilla melkoista kuhinaa, joka 
huipentui Silakkamarkkina-
junaan, joka toi Seinäjoelta ja 
matkan varrelta yli 400 kävijää 
tapahtumaan.

Lähdesluoma kiitteli vuolaas-
ti myös piirin aktiiveja, joita oli 

runsaasti paikalla eri puolil-
ta maakuntia. Vaalipiirin kan-
sanedustajista Jukka Mäkynen 
oli tapahtumassa lauantaina 
ja Juha Mäenpää sunnuntaina. 
Muista eduskuntavaaliehdok-
kaista bongattiin paikan päältä 
ainakin Rami Aalto, Marcus Top-
pari, Jouni Vallin ja Jorma Mali-
nen. Puoluetoimistoa edusti jär-
jestösihteeri Kai Karhukorpi.

- Kahdenkeskiset keskuste-
lut eduskuntavaaliehdokkait-
temme kanssa kiinnostivat vä-
keä. Markkinoiden vastaavat 
järjestivät tapahtumassa myös 
paneeli- ja yleiskeskustelun eri 
puolueille, ja aiheina olivat hy-
vinvointialueen asiat ja alueen 
kehittäminen. Perussuomalai-
sia keskustelussa ja paneelis-
sa edustivat onnistuneesti Juha 
Mäenpää ja Rami Aalto. Teltta-
osastollamme keskusteluaihei-
na olivat esillä etenkin edus-
kuntavaalit ja Sanna Marinin 
punavihreän hallituksen teke-
miset tai sanoisiko tekemät-
tä jättämiset. Palaute oli kyllä 
välillä niin rankkaa hallituksen 
suuntaan, että parasta tässä yh-
teydessä on vain todeta asia, 
myhäili Lähdesluoma.

Lähdesluoman mukaan ylei-
söltä saadusta palautteesta ei 
kenellekään jäänyt markkinoil-
la epäselväksi, kuka ja mikä näi-
tä tapahtumia Pohjanmaalla 
hallitsee. Se on kyllä perussuo-
malaiset!

Juha Rantala

Perussuomalainen 
11/2022 ilmestyy 
28.11.2022
Aineistot ja lehtitilaukset 
viimeistään 15.11.2022 
klo 17 mennessä.
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ESPOO
Espoon Perussuomalaiset telt-
tailemassa lauantaina 5.11. klo 
10–15 Leppävaaran markkinoil-
la Espoossa. Paikalla mm. kan-
sanedustaja Arja Juvonen. Ter-
vetuloa!

HARJAVALTA
Harjavallan Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syysko-
kous pidetään lauantaina 5.11. 
klo 16 Harjavallan Satalinnas-
sa. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsuja-
na hallitus. Kokouksen jälkeen 
pidetään paikallisyhdistyksen 
10-vuotissynttärit samassa pai-
kassa klo 17 alkaen. Tervetuloa!

KUOPIO
Kuopion seudun Perussuoma-
laiset ry:n sääntömääräinen 
syyskokous pidetään sunnun-
taina 6.11. klo 14 Lounaskah-
vila Hilimassa, Suokatu 6. Käsi-
tellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana hal-
litus. Tilaisuudessa kahvitarjoilu. 
Tervetuloa!

PORVOO
Porvoon Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous 
pidetään sunnuntaina 6.11. klo 
15 Porvoossa, Lundin talolla, 
Aleksanterinkatu 11. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Koko-
uksen koollekutsujana hallitus. 
Äänioikeutettuja ovat yhdistyk-
sen jäsenmaksun 31.10.2022 
maksaneet yhdistyksemme jä-
senet. Kokoukseen ovat ter-
vetulleita kaikki perussuo-
malaisten puoluepolitiikasta 
kiinnostuneet. Tervetuloa!

SEINÄJOKI
Seinäjoen Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syysko-
kous pidetään sunnuntaina 
6.11. klo 15 Seinäjoen ABC:llä, 
Verkatehtaankatu 13. Käsitel-
lään sääntöjen määräämät asiat 
sekä toiminnantarkastus vuo-
delta 2021. Kokouksen koolle-
kutsujana hallitus. Tervetuloa.
 
KANKAANPÄÄ
Kankaanpään Perussuomalai-
set ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään sunnuntaina 
6.11. klo 17 Kankaanpään kau-
pungin valtuustosalissa. Käsi-
tellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana hal-
litus. Tervetuloa!
 
AURA
Auran Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous 
pidetään sunnuntaina 6.11. klo 
19 Auran Keitaalla, Puistotie 1, 
Aura. Käsitellään sääntömääräi-
set asiat. Kokouksen koollekut-
sujana hallitus. Tervetuloa!

PIRKANMAAN PERUSNAISET
Pirkanmaan PerusNaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous 
pidetään tiistaina 8.11. klo 18
Optikkopalvelun tiloissa, Sa-
vilinnankatu 9, Tampere. Käsi-
tellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana hal-
litus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

ÄHTÄRI
Ähtärin Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous 
pidetään tiistaina 8.11. klo 17 
osoitteessa Sorvitie 8, Ähtäri. 
Käsitellään sääntömääräiset asi-
at. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Tervetuloa!

SIILINJÄRVI
Siilinjärven Perussuomalai-
set ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään tiistaina 8.11. 
klo 18 Siilinjärven kunnantalon 
kunnanhallituksen kokoushuo-
neessa. Käsitellään sääntömää-
räiset asiat. Kokouksen koolle-
kutsujana hallitus. Tervetuloa!
 
TAMPERE
Tampereen Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syysko-
kous pidetään torstaina 10.11. 
klo 17 yhdistyksen toimistolla, 
Mäntyhaantie 6, Tampere. Kä-
sitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana hal-
litus. Tervetuloa!
 
KAUHAVA
Kauhavan Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syysko-
kous pidetään torstaina 10.11. 
klo 19 Kauhavan kaupunginta-
lon hallituksen huoneessa (3. 
krs.), Kauppatie 109. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Koko-
uksen koollekutsujana hallitus. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
 
KIRKKONUMMI
Kirkkonummen Perussuomalai-
set ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään perjantaina 
11.11. klo 17.30 Kirkkonummen 
kunnantalon Kirkkonummi-sa-
lissa, Ervastintie 2. Sääntömää-
räisten asioiden lisäksi käsitel-
lään yhdistyksen ehdokkaiden 
valinta piirihallitukseen ja puo-
lueesta eronneiden jäsenten 
erottaminen yhdistyksestä. Ko-
kouksen koollekutsujana halli-
tus. Tervetuloa!
 
HUITTINEN
Huittisten Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään perjantaina 
11.11. klo 18 Brewer’s Pubin ka-
binetissa, Risto Rytin katu 42. 
Käsitellään sääntömääräiset asi-
at. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Tervetuloa!

ETELÄ-POHJANMAAN 
PERUSNAISET
Etelä-Pohjanmaan PerusNaiset 
ry:n sääntömääräinen syysko-
kous pidetään lauantaina 12.11. 
klo 13 Kuortaneen Urheiluopis-
ton Liikuntahotellin kokousti-
lassa 2, Opistotie, Kuortane. Kä-
sitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana hal-
litus. Tarjoilun vuoksi pyydäm-
me kokoukseen tulijoita ilmoit-
tautumaan 6.11.2022 mennessä 
puheenjohtajalle, puh. 0400-
906 646, sp-osoite leena@big-
mamasranch.com, tai sihteeril-
le osoitteeseen merja.ujanen@
gmail.com. Tervetuloa!

LIMINKA-LUMIJOKI
Liminka-Lumijoen Perussuo-

PS KOKOUKSET & TAPAHTUMAT
malaiset ry:n sääntömääräinen 
syyskokous pidetään lauantai-
na 12.11. klo 9 Liminganlah-
den Luontokeskuksessa, Ran-
takurvi 6, Liminka. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Koko-
uksen koollekutsujana hallitus. 
Jäsenyys tarkistetaan. Koko-
uksen jälkeen Pohjois-Pohjan-
maan piirin kokous. Jäsenet ter-
vetuloa.

NUMMELA
Vihdin Perussuomalaisia tavat-
tavissa lauantaina 12.11. klo 
10–13 Nummelan Säästöpankil-
la, Vihdintie 2.

TUUSULA
Tuusulan Perussuomalaiset ry 
järjestää telttatapahtuman lau-
antaina 12.11. klo 10–12 Hyry-
län S-marketin läheisyydessä, 
Hyrylänkatu 6.

VANTAA
Tervetuloa Myyrmäen Maalais-
markkinoille tapaamaan van-
taalaisia PS-vaikuttajia ja -toi-
mijoita lauantaina 12.11. klo 
10–14 Myyrmäen Paalutoril-
le. Kansanedustaja Arja Juvo-
nen tavattavissa klo 11–12. Ter-
vetuloa!

KAARINA
Kaarinan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous 
pidetään lauantaina 12.11. klo 
13 Kaarina-talon Kaarina-sali-
kokoushuoneessa. Käsitellään 
sääntömääräiset ja muut asiat. 
Kokouksen koollekutsujana hal-
litus. Yhdistyksen ja puolueen 
jäsenmaksut 10.11.2022 men-
nessä maksaneet jäsenet ovat 
äänioikeutettuja. Tilaisuuden 
lopuksi kansanedustaja Vilhelm 
Junnila kertoo kuulumiset edus-
kunnasta. Tervetuloa!

PERUSÄIJÄT
PerusÄijät ry:n sääntömääräi-
nen syyskokous pidetään lau-
antaina 12.11. klo 13 Oripään 
kunnantalon valtuustosalis-
sa, Koulutie 2. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Terve-
tuloa.

LAPPEENRANTA
Lappeenrannan Seudun Perus-
suomalaiset ry:n sääntömää-
räinen syyskokous pidetään 
lauantaina 12.11. klo 14 Marjo-
lassa, Mikonsaarentie 15, Lap-
peenranta. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Terve-
tuloa.

KUUSAMO
Kuusamon Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen kevät- ja 
syyskokous pidetään lauantaina 
12.11. klo 15 Järjestötalo Nuo-
tan kokoustila Siulassa, Apajatie 
1. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsuja-
na hallitus. Tervetuloa!

SOTKAMO
Sotkamon Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syysko-
kous pidetään lauantaina 12.11. 
klo 16 Ravintola Kipinässä. Kä-
sitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana hal-

Sakari Puistolta ja Veikko Vallinilta 
valtuustokysely Tampereen 
velkakehityksestä 
KULUNEEN vuoden aikana 
Suomen talouden iso kuva on 
muuttunut, ja myös korot ovat 
olleet nousussa. Talouden näky-
mät tulevaisuuteen ovat monin 
tavoin epäselvät. Perussuoma-
laisedustajien valtuustoky-
selyssä kysytään Tampereen 
kaupungin velasta ja sen mah-
dollisista vaikutuksista. 

Tarkoituksena on puida tar-
kemmin kaupungin ottaman 
velan rakennetta ja sitä, miten 
kohonnut korkotaso vaikuttaa 
lainanhoitokustannuksiin. Onko 
kaupunki tehnyt stressiteste-
jä ja talouden suunnitelmia kor-
kojen nousun varalle? 

- Tein itse asiassa samannimi-
sen valtuustokyselyn jo edel-
lisellä valtuustokaudella niin 
sanotusti hyvän sään aikana. Ta-
louden katsauksissa todettiin jo 
tuolloin, että Tampereen kau-
pungin tulorahoituksen taso 
on riittämätön suhteessa inves-
tointitasoon. Kysyin suunnitel-

mista sellaista tilannetta silmäl-
lä pitäen, että markkinatilanne 
muuttuu tulevaisuudessa, val-
tuutettu Sakari Puisto (ps.) ku-
vailee. 

- Tampere on jo vuosikaudet 
elänyt yli varojensa ja velkaan-
tunut hurjaa vauhtia. Siksi on 
perusteltua olla huolissaan kau-
pungin talouden kestävyydes-
tä. Olemme useaan otteeseen 
varoitelleet kaupungin johtoa 
huolettomasta velkarallista ja 
korkojen noususta. Nyt korko-
jen nousu on todellisuutta. Sik-
si teimme valtuustokyselyn, jos-
sa haetaan vastauksia korkojen 
nousun vaikutuksiin. Johtaako 
se esimerkiksi verojen ja mak-
sujen korottamiseen? Työnne-
täänkö jälleen kättä syvemmäl-
le kuntalaisten taskuihin, kun 
taloutta ei ole saatu tasapai-
noon ja investointivimma vain 
jatkuu? kysyy valtuutettu Veik-
ko Vallin (ps.). 

Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan 
piirin eduskuntavaalien ehdokaslista 
sai täydennystä
PERUSSUOMALAISTEN Etelä-
Pohjanmaan piirin hallitus ni-
mesi kokouksessaan 52-vuoti-
aan Petri Lepistön Seinäjoelta 
ehdokkaaksi kevään 2023 edus-
kuntavaaleihin.

Lepistö on yrittäjänä toimi-
va sähköinsinööri. Perheeseen 
kuuluu vaimon lisäksi kolme 
tytärtä ja kaksi paimenkoiraa. 
Perhe asustaa Seinäjoella Pa-
juluoman asuntoalueella itse 
rakentamassaan omakotita-
lossa.

- Opiskeluni hoidin perus-
koulun jälkeen Etelä-Pohjan-
maan keskusammattikoulus-
sa sähköasentajalinjalla, jonka 
jälkeen siirryin Vaasan teknil-
liseen oppilaitokseen opiske-
lemaan sähkövoimainsinöörin 
tutkinnon. Myöhemmin aikui-
sella iällä hain jatko-opintoihin 
Vaasan yliopiston MBA-koulu-
tukseen, josta olenkin saanut 
hyvät eväät niin johtamiseen 
kuin talouspuolenkin asioihin, 
toteaa Lepistö.

Lepistö toimii Seinäjoella kau-
punginvaltuutettuna. Sen lisäk-
si hän on mm. elinvoimalau-
takunnan varapuheenjohtaja 

sekä Lakeuden Vesi Oy:n halli-
tuksen varapuheenjohtaja.

Perussuomalaisten Etelä-Poh-
janmaan piirihallitus on jo ai-
emmin nimennyt eduskun-
tavaaliehdokkaiksi istuvat 
kansanedustajat Juha Mäen-
pään Ilmajoelta ja Jukka Mäky-
sen Vaasasta sekä Anne Rinta-
mäen Vaasasta, Marcus Topparin 
Lapualta, Rami Aallon Karijoelta 
ja Jouni Vallinin Kurikasta.

Perussuomalaisten Etelä-Poh-
janmaan piiri kuuluu yhdessä 
Keski-Pohjanmaan piirin kans-
sa Vaasan vaalipiiriin. Keski-
Pohjanmaalta eduskuntavaalei-
hin on nimetty kansanedustaja 
Mauri Peltokangas Kokkolas-
ta, Manolis Huuki Kannuksesta, 
Ulpu Keränen Kokkolasta, Jorma 
Malinen Uudestakaarlepyystä ja 
Pia Sillanpää Kokkolasta.

Perussuomalaiset asettaa Vaa-
san vaalipiiristä kaikkiaan 16 
eduskuntavaaliehdokasta.

- Loput neljä perussuoma-
laista ehdokasta nimetään tä-
män syksyn aikana, vahvistaa 
Perussuomalaisten Etelä-Poh-
janmaan piirin puheenjohtaja 
Anne Matokangas.

Tampereen perussuomalaisvaltuutetut Sakari Puisto ja Veikko Vallin 
jättivät 20.10. valtuustokyselyn Tampereen kaupungin velkaantumi-
sesta ja sen vaikutuksista kuntalaisten elämään. 
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litus. Syyskokouksen jälkeen jat-
kamme iltaa muistellen jäsen-
ten kanssa paikallisyhdistyksen 
kymmenvuotista taivalta ja vie-
tämme samalla pikkujoulua asi-
aan kuuluvine ruokailuineen. 
Toivotamme kaikki yhdistyksen 
jäsenet tervetulleiksi.

ULVILA
Ulvilan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous 
pidetään lauantaina 12.11. klo 
16 Hulivilissä, Koulukuja 17, Ul-
vila. Käsitellään sääntömääräi-
set asiat. Kokouksen koollekut-
sujana hallitus. Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa!
 
UUSIKAUPUNKI
Uudenkaupungin Perussuoma-
laiset ry:n yhdistetty syys-/ke-
vätkokous pidetään lauantai-
na 12.11. klo 16 Ystävyystalolla, 
Orivontie 10, Uusikaupunki. Kä-
sitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana hal-
litus. Tervetuloa kaikki!

HATTULA
Hattulan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään sunnuntaina 13.11. 
klo 17 Hattulan Juteinitalolla, 
Kauppatie 3, Parola. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Koko-
uksen koollekutsujana hallitus. 
Kahvitarjoilu. Lämpimästi ter-
vetuloa!

NURMES
Nurmeksen Perussuomalai-
set ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään sunnuntaina 
13.11. klo 17 osoitteessa Karja-
lankatu 12, Nurmes. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Koko-
uksen koollekutsujana hallitus. 
Tervetuloa!

LOHJA
Lohjan Seudun Perussuomalai-
set ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään tiistaina 15.11. 
klo 19 Lohjan ABC:n kabinetis-
sa, Hossanmäentie 1, Lohja. Kä-
sitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana hal-
litus. Tervetuloa!

PORI
Porin Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous 
pidetään torstaina 17.11. klo 18 
Satakunnan Perussuomalaisten 
toimistolla, Satakunnankatu 33-
35B. Käsitellään sääntömääräi-
set sekä muut yhdistyksen hal-
lituksen valmistelemat asiat. 
Kokouksen koollekutsujana hal-
litus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

LOHJA
Lohjan Perussuomalaiset Loh-
jan torilla lauantaina 19.11. klo 
10–13. Tervetuloa!

ESPOO
Espoon Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous 
pidetään lauantaina 19.11. klo 
13 Espoon valtuustotalolla, Es-
poonkatu 5. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Terve-
tuloa!

RAASEPORI
Raaseporin Perussuomalaiset 

ry:n sääntömääräinen syysko-
kous pidetään lauantaina 19.11. 
klo 13 Hotelli-Ravintola Socik-
sen kabinetissa, Nils Grabben-
katu 6, Karjaa. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Terve-
tuloa!

VAALA
Vaalan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous 
pidetään lauantaina 19.11. klo 
13 Vaalan kunnantalon kahvi-
ossa, Vaalantie 14. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Koko-
uksen koollekutsujana hallitus. 
Tervetuloa.

KOUVOLA
Kouvolan Seudun Perussuo-
malaiset ry:n sääntömääräinen 
syyskokous pidetään lauantai-
na 19.11. klo 14 Kuusankoskita-
lossa (kokoushuone Kyöperilä), 
Kymenlaaksonkatu 1, Kouvola. 
Käsitellään sääntömääräiset asi-
at. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Kokouksessa on ääni-
oikeus yhdistyksen ja puolueen 
jäsenmaksut sääntöjen mu-
kaisesti maksaneilla yhdistyk-
sen jäsenillä. Kahvitarjoilu. Ter-
vetuloa!

KEMIÖNSAARI
Kemiönsaaren Perussuomalai-
set ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään lauantaina 
19.11. klo 15.30 Mac Daniel’s 
Grillillä, Arkadiantie 11, Kemiö. 
Käsitellään sääntömääräiset asi-
at. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Tervetuloa!

JANAKKALA
Janakkalan Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syysko-
kous pidetään lauantaina 19.11. 
klo 17 MJ Koskisen edustusti-
loissa, Painotie 17, Turenki. Kä-
sitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana hal-
litus. Tervetuloa!

YLIVIESKA
Ylivieskan seudun Perussuo-
malaiset ry:n sääntömääräinen 
syyskokous pidetään lauantaina 
19.11. klo 17 Ylivieskan uima-
hallin kokoustiloissa. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Koko-
uksen koollekutsujana hallitus. 
Tervetuloa!

SALO
Salon seudun Perussuomalai-
set ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään lauantaina 
19.11. klo 16 Asema-kahvilas-
sa, Asemankatu 2, Salo. Käsi-
tellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana hal-
litus. Syyskokouksen jälkeen yh-
distyksen pikkujoulut samassa 
paikassa klo 18 alkaen. Pikku-
jouluihin sitovat ilmoittautumi-
set 7.11.2022 mennessä osoit-
teeseen leivonen.sanna@gmail.
com. Tervetuloa!

KOTKA
Kotkan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään sunnuntaina 20.11. 
klo 14 Kotkan kaupungintalon 
valtuustosalissa, Kustaankatu 2, 
5. krs. Käsitellään sääntömääräi-
set asiat. Kokouksen koollekut-

sujana hallitus. Tervetuloa.

KOKEMÄKI
Kokemäen Perussuomalai-
set ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään sunnuntaina 
20.11. klo 15 Vanhalla Yhteis-
koululla. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Terve-
tuloa!

NAKKILA
Nakkilan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään sunnuntaina 20.11. 
klo 17 Majatalo Tyrnissä, Tatta-
rantie 42, Nakkila. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Koko-
uksen koollekutsujana hallitus. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
 
LAITILA
Laitilan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään sunnuntaina 20.11. 
klo 18 Laitilan kirjaston Mo-
nikkosalissa. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Halli-
tus kokoontuu tuntia ennen klo 
17. Tervetuloa.

VALKEAKOSKI
Valkeakosken Perussuomalai-
set ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään tiistaina 22.11. 
klo 18 Valkeakosken uimahal-
lilla, Apiankatu 7. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Koko-
uksen koollekutsujana hallitus. 
Läsnäolo-, ääni- ja puheoike-
us paikallisyhdistyksen jäsenillä. 
Tervetuloa!

MIKKELI
Mikkelin Seudun Perussuo-
malaiset ry:n sääntömääräi-
nen syyskokous pidetään keski-
viikkona 23.11. klo 17 Mikkelin 
XAMK:n (ammattikorkeakoulu) 
kasarmin kampuksen D-raken-
nuksessa luokassa D118, Patte-
ristonkatu 3, Mikkeli. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Koko-
uksen koollekutsujana hallitus. 
Tervetuloa!

SATAKUNNAN 
PERUSNAISET
Satakunnan Perusnaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous 
pidetään keskiviikkona 23.11. 
klo 17 Satakunnan Perussuo-
malaiset ry:n piiritoimistolla, Sa-
takunnankatu 33-35B, Pori. Kä-
sitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana hal-
litus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

MÄNTSÄLÄ
Mäntsälän alueen Perussuo-
malaiset ry:n sääntömääräinen 
syyskokous pidetään perjantai-
na 25.11. klo 17.30 Mäntsälän 
kunnantalon edustustiloissa. 
Käsitellään sääntömääräiset asi-
at. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Vieraana puoluesihteeri 
Arto Luukkanen. Tervetuloa!

JÄRVENPÄÄ
Järvenpään Perussuomalai-
set toritelttailevat lauantaina 
26.11. klo 9–13.30 Järvenpään 
Prisman edustalla kävelykadul-
la. Tarjolla pikkupurtavaa sekä 
juomia kelin mukaan. Tervetu-
loa keskustelemaan ajankohtai-

sista asioista ja noutamaan uusi 
PS-lehti.

ORIMATTILA
Orimattilan Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syysko-
kous pidetään lauantaina 26.11. 
klo 11 Kulttuuritalolla, Lahden-
tie 65, Orimattila. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Koko-
uksen koollekutsujana hallitus. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

PERUSSUOMALAISET NAISET
Perussuomalaiset Naiset ry:n 
sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään lauantaina 26.11. 
klo 12 Original Sokos Hotel Ale-
xandrassa, Hannikaisenkatu 
35, Jyväskylä. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouk-
sen koollekutsujana hallitus. 
Tilaisuuteen tulee ilmoittau-
tua ennakkoon sähköpostilla 
sihteeri@perusnaiset.fi tai pu-
helinnumeroon 040-839 8962. 
Ilmoittautumiset viimeistään 
12.11.2022 mennessä. Terve-
tuloa!

PUKKILA
Pukkilan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään lauantaina 26.11. 
klo 12 Pukkilan kunnantalolla, 
Hallitustie 2. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Terve-
tuloa!

SYSMÄ
Sysmän Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous 
pidetään lauantaina 26.11. klo 
12 Sysmän Nesteellä, Sysmän-
tie 28. Käsitellään sääntömää-
räiset asiat. Kokouksen koolle-
kutsujana hallitus. Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa!

ÄÄNEKOSKI
Äänekosken Perussuomalai-
set ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään lauantaina 
26.11. klo 14 Hiskinmökillä. Kä-
sitellään sääntömääräiset asi-
at sekä valitaan ehdokkaat ensi 
vuoden piirihallitukseen. Koko-
uksen koollekutsujana hallitus. 
Tervetuloa.

TUUSULA
Tuusulan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään sunnuntaina 26.11. 
klo 16 Kellotuvalla, Koulutie 20, 
Tuusula. Käsitellään sääntömää-
räiset asiat. Kokouksen koolle-
kutsujana hallitus. Tervetuloa!

ORIVESI
Oriveden Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous 
pidetään lauantaina 26.11. klo 
18 Vanhan Pankin alakerrassa, 
Aihtiantie 3, Orivesi. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Koko-
uksen koollekutsujana hallitus. 
Tervetuloa!

VANTAA
Vantaan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen vuosikoko-
us pidetään sunnuntaina 27.11. 
klo 13 Korson asukastilassa, 
Korsontie 2. Tilaisuudessa pide-
tään ensin kevätkokous ja sen 
päätyttyä syyskokous. Kokouk-
sissa käsitellään sääntömääräi-

set asiat. Kokousten koollekut-
sujana hallitus. Tervetuloa!

VIHTI
Vihdin Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään perjantaina 2.12. 
klo 18 Riuttarannassa, Moksin-
tie 365, Vihti. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat sekä valitaan 
piirihallitusedustajat. Kokouk-
sen koollekutsujana hallitus. Ilta 
jatkuu kokouksen jälkeen pai-
kallisyhdistyksen pikkujoulujen 
merkeissä. Tervetuloa!

POHJOIS-POHJANMAA
Perussuomalaisten Pohjois-
Pohjanmaan piiri ry:n sääntö-
määräinen syyskokous pide-
tään lauantaina 12.11. klo 12 
Liminganlahden luontokeskuk-
sessa, Rantakurvi 6, Liminka. 
Käsitellään sääntömääräiset asi-
at. Kokouksen koollekutsujana 
piirihallitus. Jäsenmaksujen on 
oltava kunnossa kokousedusta-
jilla kokouspäivään mennessä. 
Tervetuloa!

ETELÄ-POHJANMAA
Perussuomalaisten Etelä-Poh-
janmaan piiri ry:n sääntömää-
räinen syyskokous pidetään 
lauantaina 19.11. klo 13 Vaa-
sassa ravintola Bock’sin tiloissa, 
Gerbyntie 16. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana piirihallitus. 
Kahvitarjoilu alkaa klo 12. Ter-
vetuloa!
 
KAINUU
Perussuomalaisten Kainuun pii-
ri ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään sunnuntaina 
20.11. klo 13 Seminaarin kam-
puksella, Satamakatu 3. Käsi-
tellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana pii-
rihallitus. Tervetuloa kaikki jä-
senet.

VARSINAIS-SUOMI
Perussuomalaisten Varsinais-
Suomen piiri ry:n sääntömääräi-
nen syyskokous pidetään sun-
nuntaina 27.11. klo 11 Raision 
kaupungintalon valtuustosa-
lissa, Nallinkatu 2. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouk-
sen koollekutsujana piirihalli-
tus. Tervetuloa!
 
POHJOIS-SAVO
Perussuomalaisten Pohjois-Sa-
von piiri ry:n sääntömääräinen 
syyskokous pidetään sunnun-
taina 27.11. klo 14 Warkauden 
Vanhalla Asemalla, Asemaka-
tu 3, Varkaus. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Ennen 
kokousta on ruokailu klo 13–14. 
Tervetuloa!

Kokousilmoitukset lähetetään 
osoitteella: tapahtumat@
perussuomalaiset.fi
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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

Pakko olla hoitaja
KUN itse hain alan opintoihin 
reilut 20 vuotta sitten, olin in-
noissani – pääsisin tulevaisuu-
dessa toivottavasti tekemään 
työtä, jota haluan ja jolla on 
merkitystä. En osannut ajatel-
la, että joskus olisin tilantees-
sa, jossa minun on pakko ottaa 
pikaisesti kehitettyjä rokottei-
ta ilman tietoa pitkäaikaisvaiku-
tuksista tai pakko tehdä työtä, 
ammattini perusteella, vaikka 
en haluaisi. Pakko tehdä työtä, 
jonka arvoa ja vastuuta ei voi 
rahalla mitata, mutta joka mää-
ritetään yhteiskunnassa korvaa-
mattomaksi. Pakko tehdä työtä 
vastoin omia eettisiä arvojani.

Hoitoalan kriisi on ollut nähtä-
vissä jo vuosia. Hoidettavia on 
enemmän kuin hoitajia. Tämä 
konkretisoituu entisestään vie-
lä ainakin parin vuosikymme-
nen ajan. Hoitoalan ammattijär-
jestöt ovat viestittäneet asiaa ja 
pyrkineet työtaistelutoiminkin 
turvaamaan hyvinvointiyhteis-
kunnalle jatkoa tulevaisuuteen. 
Sitä viestiä ei ole kuultu eikä 
sen vakavuutta ole ymmärretty 
tai haluttu ymmärtää.

Poliittiset päättäjät pesivät kä-
tensä keväällä hoitoalan rahalli-
sista vaatimuksista. Samat päät-
täjät kuitenkin hyväksyivät mm. 
lait hoitajamitoituksen ja roko-
tusvaatimusten suhteen. Nämä 
päättäjät myös sanoivat, et-
tei heillä ole mitään roolia työ-
ehtoneuvotteluissa kuntatyön-
antajan ja ammattijärjestöjen 

Koulukiusaaminen kohta jo 
neljännen sukupolven vitsaus
MIELESTÄNI jokainen tilaisuus, 
joka käsittelee koulukiusaamis-
ta, pitäisi aloittaa kuuntelemal-
la Tommi Läntisen kappale Sy-
välle sydämeen sattuu. ”Äiti, en 
tahdo mennä kouluun” aloit-
taa syöksyn synkkääkin syn-
kempään kiusatun arkeen, jon-
ka voi ymmärtää vain kiusattu 
itse ja hänen lähipiirinsä, mikä-
li kiusattu on uskaltanut asias-
ta kenellekään avautua. Ystä-
viä ei ole!

”Kiusaajat saapuvat, näytös 
voi alkaa.” Kuinka totta tämä-
kin lyriikka. Tiistaina 18.10.2022 
saimme muutkin kuin raisiolai-
set lukea Rannikkoseudusta, Il-
ta-Sanomista ja Hesarista, kuin-
ka karkeaksi kiusaaminen on 
karannut Raision ”ykköskoulus-
sa” Vaisaaressa.

”Voi kuinka koskee, kelle sen 
kertoisin. Syvälle sydämeen sat-
tuu.” Iso käsi ja vielä isompi hat-
tu nousee päästä sille oppilaan 
äidille, joka omalla nimellään ja 
esimerkillään nosti nämä voisi-
ko jo sanoa kauheudet päivän-
valoon ja vaatii toimenpiteitä ja 
selvitykset alimmalta portaalta 
aina ministerille asti.

Täysin näistä tapahtumis-
ta tietämättä allekirjoittanut ja 

Raision Perussuomalaisten val-
tuustoryhmä jätti 10.10.2022 
Aleksis Kiven päivänä valtuus-
toaloitteen koskien koulukiu-
saamisen kitkemistä. Aloittees-
sa keskitytään itse kiusaajaan ja 
siihen, miten kiusaamisen tuot-
tama mielihyvä voitaisiin pela-
ta kiusaajalta pois ilman, että 
kiusaajasta tehtäisiin rankaise-
malla vieläkin kostonhimoisem-
pi. Tähän kaikkeen tarvitaan 
alan huippuosaajaa, joka osaa 
ja taitaa kiusaajan herkän mie-
len ”oikut” lakia rikkomatta ja 
ihmisoikeuksia loukkaamatta. 
Ja meillähän tällainen huippu-
osaaja on!

Koko aloite kuultavana ja näh-
tävänä YouTubessa: Raision 
kaupunginvaltuuston kokous 
10.10.2022.

Uskoni kiusaamisen loppu-
miseen on niin luja, että halu-
an sinetöidä tämän kirjoituksen 
Tommi Läntisen kappaleen Ke-
vät ja minä kertosäkeeseen: ”On 
pimeys ohi, taas kuljetaan va-
loon päin, kevät ja minä, mikä 
pari, valon lapset käsikkäin!”

Heikki Suominen (ps.)
Raisio

Konservatiivisen kirkon puolesta 
SEURAAVAT seurakuntavaalit 
käydään jälleen 20. marraskuu-
ta. Ennakkoäänestys toimite-
taan 8.–12.11. 

Olemme joutuneet luke-
maan kuluneiden vuosien aika-
na yhä kiihtyvään tahtiin, kuin-
ka Suomen valtionkirkko on 
unohtanut perimmäisen mer-
kityksensä, keskittyen kirkol-
le kuulumattomiin toisarvoisiin 
teemoihin. 

Räikeänä esimerkkinä voita-
neen nostaa esiin Tampereen 
seurakuntien aikomus toteut-
taa yhteistapahtuma radikaa-
lin ympäristöliike Elokapinan 
kanssa. Tampereen seurakun-
nat perääntyivät kuitenkin lo-
pulta hankkeesta, osaltaan 
perussuomalaisten kansan-
edustajan Sebastian Tynkkysen 
luoman paineen myötävaiku-
tuksesta. 

Tulevien seurakuntavaalien 
ehdokaslistoihin tutustuessa ei 
voi välttyä huomaamasta, että 
kaksi teemaa toistuu listoilla: 
uudistushalu ja ilmastotoimet. 

Kirkon uudistaminen ei vält-

tämättä ole aivan tyhjästä tem-
mattu ajatus. Mutta on eri asia, 
haluaako uudistaa kirkkoa, jotta 
jäsenkato saadaan käännettyä 
laskuun, vai uudistaa kirkkoa 
lähtemään mukaan pride-aat-
teeseen. Ilmastotoimia taas on 
astetta vaikeampaa niputtaa 
seurakuntien toimialaan kuulu-
vaksi aiheeksi. 

Seurakuntien varat ovat ra-
jalliset, ja sen vuoksi on mitä 
tärkeintä, että varat ohjataan 

seurakunnille oleelliseen toi-
mintaan ja seurakunnan jäsen-
ten tukemiseen näinä epävakai-
na aikoina. 

Säilytetään kulttuuriperintöä 
vaaliva konservatiivinen luteri-
lainen kirkko. 

 
Antti Moisander 
kaupunginvaltuutettu (ps.) 
seurakuntavaaliehdokas 
Tampereen 
tuomiokirkkoseurakunta 

Haluammeko Sanna Marinin 
näköisen pääministerin?
KÄSITTÄÄKSENI Suomen me-
dia fokusoi useimmiten sivu-
seikkoihin Sanna Marinin jupa-
kan suhteen.

Tapahtumista johtuen ei mie-
lestäni pitäisi keskittyä sellai-
siin kysymyksiin kuin saako 
johtavalla poliitikolla olla yk-
sityiselämää, onko Kekkonen-
kin ryypännyt, oliko väärin vuo-
dattaa kyseiset videot ja kuvat, 
oliko Suomen valtio kyseise-
nä aikana vaarassa vai ei, oli-
siko Marinilla ollut päteviä si-
jaisia hoitamaan mahdollisia 
hätätilanteita ja niin edespäin, 
vaan olisi pitänyt mennä ihan 
neutraalisti ja puolueettomas-
ti asian ytimeen: onko Marinin 
mentaliteetti, henkinen ja kan-
salaiskunto, vaaraksi Suomen 
demokratialle, luotettavuudel-
le, uskottavuudelle ja moraalil-
le vai ei. Haluammeko tällaisen 

pääministerin edustavan mei-
tä suomalaisia ja Suomen kan-
saa maailmannäyttämöllä vai 
emme? 

Näiden kysymysten seurauk-
sena olisi tietysti pitänyt pohtia 
sitäkin, pitääkö Marinin luopua 
pääministerinvirastaan varsin-
kin näinä Suomea ja Eurooppaa 
koettelevina vaikeina aikoina, 
mutta sehän ei ole enää medi-
an vika, se on median tehtävä – 
olla kiertelemättä asioita.

Sanna Marin sanoi vähän ai-
kaa sitten “halunneensa muo-
kata pääministerin tehtävää nä-
köisekseen” (Ilkka-Pohjalainen, 
10.12.2021). Hän unohti kysyä 
meiltä suomalaisilta, että halu-
ammeko me kansalaiset sitä.

György Kádár (fil. tri.)
Vaasa

välisessä työriidassa eikä po-
liittinen puuttuminen tähän 
ole tarpeen. Tätä riitaa on käy-
ty nyt yli puoli vuotta! Nämä sa-
mat päättäjät säätivät kuitenkin 
pakkolain, joka nyt, viimeisen 
työtaistelukeinon eli lakkojen 
uhatessa, aiotaan ottaa käytän-
töön.

Koko Suomessa hoitajapu-
la on ollut arkipäivää jo pidem-
pään. Alan koulutukseen hake-
vien opiskelijoiden määrä on 
laskenut. Pätevät ja osaavat hoi-
tajat ovat hakeutuneet muil-

le aloille. Omien ammattioike-
uksiensa poistaneiden hoitajien 
määrä on lisääntynyt räjähdys-
mäisesti. Jokainen voi miettiä, 
miksi tähän tilanteeseen on tul-
tu ja mihin tämä tie on väistä-
mättä viemässä.

Omat oikeudet minulla on vie-
lä voimassa, mutta miten kau-
an, jos on vaan pakko?

Henna Sutinen
sairaanhoitaja
Varkaus
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Vihreät Neuvostoliiton ”bulvaanina”? 
VIHREÄT omaksuivat tässä äskettäin uuden 
logon. Siinä on vihreä eurosentrinen maapallo.

Se muistuttaa kovasti NL:n valtionvaakunaa.
Siinäkin oli maapallo, jonka haltuunotosta 

kommunistit maailmanvallankumouksen kaut-
ta uneksivat. NL ei koskaan peitellyt omia glo-
baaleja motiivejaan. Sen tarkoituksena oli tu-
hota kapitalistinen ja läntinen maailma joko 
tuhoamalla se ”puolustussodassa” tai sitten in-
filtroimalla se sisältäpäin.

Ydinaseiden aikaan kehitettiin kuitenkin uu-
denlaisia taktisia iskulauseita. Länsi oli liian 
voimakas tuhottavaksi aseilla, joten NL lan-
seerasi niin sanotun ”rauhanomainen rinnak-
kaiselo” -termin, jonka mukaan sosialismiin oli 
mahdollista edetä rauhallisesti ja ilman 3. maa-
ilmansotaa niin, että kapitalistinen järjestelmä 
tuhoutuisi sisäisiin ongelmiinsa.

Väkivaltaa ei kuitenkaan ikinä unohdettu – 
läntisiä terroristijärjestöjä suojeltiin ja koulu-
tettiin Itä-Saksassa sekä Neuvostoliitossa sa-
laisesti. Väkivallan piti lyhentää kapitalismin 
aikaa ja vallankumouksen ”synnytyskipuja”.

Kysymys rauhasta ja ydinsodasta välttymisel-
tä nostettiin tässä propagandassa esille, ja eri-
tyisesti 1980-luvulla suomalainen nuoriso jou-
tui suorittamaan ns. rauhanmarsseja Naton 
Eurooppaan sijoittamia keskimatkan ohjuksia 
ja neutronipommeja vastaan. Käsky näistä pro-
testeista tuli Neuvostoliiton kommunistiselta 
puolueelta, joka pyrki yhdistämään tähän liik-
keeseen rauhanjärjestöjä, kirkkoja ja myös vih-
reän liikkeen.

1980-luvun ongelma

Suomen taloudellisen tilanteen kohentuessa 
into maailmanvallankumoukseen ja kommu-
nismiin väljeni. Aikaisempi opiskelijaradika-
lismi ummehtui ajan kuluessa omaan mah-
dottomuuteensa. Nuoriso epäpolitisoitui ja 
taistolaiset vanhenivat.

Nuoriso oli kiinnostunut enemmän Dingos-
ta, jenkkiautoista, rokista ja läntisestä nuoriso-
kulttuurista kuin ikävystyttävästä marxismi-le-
ninismistä.

Oli löydettävä uusia aloitteita ja uusia liikkei-
tä, joita käyttää ”bulvaaneina”.

Saksan vihreät NL:n haltuun

Neuvostoliitto löysi pian uusia uhreja. Vih-
reät.

Saksaan syntyi 1970-luvun lopussa ja 1980-lu-
vun alussa uudenlaisia aktivisteja, joiden mo-
tiivina oli taistella luontoa tuhoavaa teollista 
yhteiskuntaa vastaan. Liike syntyi virallisesti 
vuonna 1980 Saksassa, jossa niin sanottu Bünd-
nis 90 / Die Grünen organisoitui “ei-puolueek-
si“.

Vihreät Suomessa

Vihreiden ehkä tärkein vaikuttaja Suomessa 
oli Pentti Linkola.

Hän oli ihailtu pääideologi ja guru, jon-
ka vaikutus suomalaisissa vihreissä on näky-
vä vieläkin. Hänen kirjoituksensa kertovat 
pyrkimyksestä deindustrialisaatioon, kulttuu-
ritaantumaan ja paluuseen luontoon.

Linkolan tärkein motto vihreiden ”mesta-
rina” oli kuitenkin luoda ns. kokonaisvaltai-
nen asenne poliittisen vaikutusvallan hankki-

miseksi.
Siihen liittyi myös väkivalta.
Linkolan mukaan:
”…meidän on hahmoteltava, luotava Vihreä lii-

ke, jossa on monta toisiaan tukevaa linjaa, par-
lamentaarisen vaikuttamisen yrittäjistä aseel-
lisiin taistelijoihin saakka. On tutkittava oman 
yhteiskunnan rakenteita Soininvaaran tark-
kuudella, ja oppia ottaen vallankumousliikkei-
den historiaa – kansallissosialistien, kotimaan 
stalinistien, Venäjän moniportaisen vallanku-
mouksen, Punaisten prikaatien menetelmiä – ja 
unohdettava narsistinen itsensä. Taktisista syis-
tä linjojen on syytä pysyä erillään, kieltääkin 
toisensa, mutta periaatteen hiljaisuudessa ym-
märtää toisiaan, koska niitä kaikkia yhdistää 
sama järjen ja tiedon kirkastama lähimmäisen 
rakkaus ja globaalinen omatunto…” (Pentti Lin-
kola: ”Johdatus 1990-luvun ajatteluun”. WSOY 
1989. Sivulla 87.)

Kyseinen puhe pidettiin vuonna 1985 vihreän 
liikkeen yleiskokouksessa Turussa. Kyseinen 
puhuja kehottaa puheessaan suoraan ja peitte-
lemättä terrorismiin sekä väkivaltaan elinkei-
noelämän johtajia vastaan.

”…meillä Suomessakin on elinkeinoelämän 
johdossa satoja sellaisia ensisijaisia suurrikol-
lisia… jotka ovat ansainneet tuhatkertaisesti 
Martin Schleyerin ja Aldo Moron kohtalon… 
hänen ohitseen me emme pääse, vain ylitse pää-
semme…”

Linkolan esimerkki

Voidaan hyvällä syyllä kysyä, ovatko vihre-
än Linkolan toiminta ja puheet todisteita siitä, 
että vihreät on NL:n henkinen ”bulvaani”?

Onko niin, että ”taktisista syistä” niistä pysy-
tään erillään tai ehkä jopa kielletään väkivalta, 
mutta että samaan aikaan ”periaatteen hiljai-
suudessa” hyväksytään ja ymmärretään terro-
rismin tärkeys poliittisena menetelmänä?

Väkivalta kiellettävä myös 
periaatteen tasolla

Onneksi ihmiselämän kunnioitus on täs-
sä maassa vielä kunniassaan. Poliittiset puolu-
eet luottavat Suomen lakiin, joka suojelee mei-
tä kaikkia.

Näin periaatteen kannalta olisi kuitenkin tär-
keätä, että jokainen poliittinen puolue, jolla on 
lukkarinrakkautta väkivaltaan tai vandalismiin 
tekisivät kerta kaikkiaan lopun ns. ”periaatteen 
hiljaisuuden” ymmärtämisestä tai siitä, että vä-
kivaltaa ymmärrettäisiin edes taktisista syistä.

Katse kääntyykin nyt luonnollisesti vasem-
malle: paikkaan, jossa kerrotaan, että vasem-
mistolainen väkivalta on niin erilaista ja pa-
rempaa. Ja tietysti vihreisiin.

Nyt olisi aika tulla kansan eteen ja kertoa, 
että sitä ei siedetä: ei edes periaatteen tasolla 
tai hiljaisella ymmärtämyksellä. Samalla nämä 
poliittiset liikkeet voisivat sanoutua irti woke-
ideologiasta ja intersektionaalisesta feminis-
mistä demokratian vastaisina ilmiöinä.

Poliittinen johtajuus on sitä, että kannattajille 
kerrotaan, että väkivalta ja syrjintä ovat väärin. 
Nyt on päättäväisesti ja selvästi kerrottava, että 
Suomessa ihmisiä suojelee Suomen laki ja sen 
mukaan eletään. Se mahdollistaa sen, että eri-
laiset ihmiset ja erilaiset ajatukset voivat toi-
mia rauhassa – vierekkäin.

ARTO LUUKKANEN
PERUSSUOMALAISTEN PUOLUESIHTEERI 

■  KOLUMNI

Kieli on huomioitava erityisesti 
muistiongelmaisten ja mielenterveys-
potilaiden kohdalla
HYVINVOINTIALUEEN strategi-
aa on laadittu pitkään. Olen itse 
ollut tässä mukana perussuo-
malaisten aluevaltuustoryhmän 
sihteerinä. Olemme hyvinvoin-
tialueella pitäneet kiinni sinun 
oikeuksistasi niin peruspalvelui-
den kuten paikallispalveluiden 
tarjoamisessa kuin kieliasioissa.

Kansalliskielilautakunta pai-
notti hyvinvointialueen halli-
tukselle antamassaan lausun-
nossa, että palveluita tulee 
tarjota potilaan/asiakkaan 
omalla kielellä. Tämä on otet-
tava huomioon erityisesti, kun 
on kyse erityissairaanhoidos-
ta ja palveluista muille erityis-
ryhmille, kuten muistiongelmis-
ta ja mielenterveysongelmista 
kärsiville. Palvelujen mahdol-
listamisessa omalla äidinkielel-
lä nähtiin tärkeänä, että myös 
koulutusta tarjotaan omalla äi-
dinkielellä. Olin mukana kan-
salliskielilautakunnan kokouk-
sessa 1.9.2022 ja kannatin siellä 

näitä päätöksiä.
Kun puhutaan ruotsinkielisten 

palvelujen säilyttämisestä, kou-
lutukset ovat todella tärkeitä.

Lisäksi me perussuomalai-
set olemme halunneet koros-
taa omaishoitajien aseman 
parantamisen tärkeyttä vanhus-
tenhuoltajina. Omaishoitajien 
palkkioita koskevat päätökset 
tehtiin aluehallituksessa loka-
kuun alussa. Edessä on palkkioi-
den sekä hoidoista maksettujen 
korvausten yhdenmukaistami-
nen. Tämä tarkoittaa sitä, että 
joidenkin kuntien alueilla palk-
kiot heikkenevät, kun taas toi-
sissa ne nousevat. Omaishoito 
on minulla erityisen lähellä sy-
däntä, sillä toimin 75-vuotiaan 
Alzheimeria sairastavan äitini 
omaishoitajana.

Satu Söderström
Kemiönsaaren 
Perussuomalaiset ry
puheenjohtaja

Valtamedian vaaliuutisointi on 
leimakirveen heiluttelua
EUROOPAN kansat antavat nyt 
tukensa parlamenttivaaleissa 
puolueille, joille oman kansan 
etu on tärkein. Ruotsin vaaleis-
sa ruotsidemokraatit nousivat 
toiseksi suurimmaksi puolueek-
si ja mahdollistivat oikeisto-
blokin voiton. Italiassa juuri pi-
detyissä vaaleissa Italian vel-
jet putsasi pöydän ja lähes kuu-
sinkertaisti äänisaalinsa viime 
vaaleihin verrattuna. Italiassa 
on nousemassa pääministeriksi 
ensi kertaa nainen, Giorgia Me-
loni, jonka vaalimotto oli ”Ju-
mala, isänmaa ja perhe”.

Ruotsidemokraatit ovat käy-
neet pitkän polun sekä koti-
maassaan että Suomessa saa-
dakseen karistettua mediassa 
pahimmat nimittelyt. Vieläkin 
varmasti osa toimittajista halu-
aisi käyttää leimoja, joilla vie-
lä kymmenen vuotta sitten oli 
helppoa ja halpaa saada toimit-
tajan oma viesti läpi jutuissaan: 
natsien perilliset, äärioikeisto, 
maahanmuuttovihamielinen. 
Kaikki, mistä ruotsidemokraa-
tit varoittivat Ruotsin avoimien 
ovien maahanmuuttopolitiikas-
sa, on toteutunut, ja nyt muut-
kin puolueet vihdoin ovat asian 
ymmärtäneet.

Italian vaalit kiihottivat val-

tamedian hokemaan kuin yh-
destä suusta: äärioikeisto, ää-
rioikeisto, äärioikeisto, fasismi, 
fasismi, fasismi… Italian vel-
jet on lähinnä keskustaoikeis-
tolainen puolue, talouspoli-
tiikassa jopa kokoomuksesta 
vasemmalla. Kansallismielisyys 
ja oman maan tulevaisuudesta 
huolestuminen eivät tee puolu-
eesta sitä, miksi toimittajarau-
kat yrittävät sen muuttaa.

Kun omat eduskuntavaalit lä-
hestyvät, tulee media taas kai-
vamaan mitä ihmeellisimmät 
vanhat juttunsa esiin ja kuolaa-
maan suu vaahdossa, josko se 
saisi jonkin uuden leiman, mil-
lä lyödä isänmaan tilantees-
ta huolestuneita ehdokkaita. 
Myös Suomessa on äänestäji-
en oltava hereillä, kun on aika 
äänestää ja olla mukana otta-
massa Suomi takaisin sen tu-
hoajilta, jotka haluavat meidät 
myydä maailmalle.

Perussuomalaisten äänes-
täminen on ainoa keino saa-
da asioihin muutos. Seurataan 
Ruotsin ja Italian viitoittamaa 
tietä!

Pia Kuparinen (ps.)
eduskuntavaaliehdokas
Hämeen vaalipiiri
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Pyhäinpäivänä
PYHÄINPÄIVÄ on yksi kirkko-
vuotemme läheisimmistä päi-
vistä. Silloin luetaan kirkois-
samme kaikkien vuoden aikana 
kuolleiden nimet ja sytytämme 
rakkaittemme haudoille kynt-
tilöitä, jotka muodostavat hau-
tausmaillamme pimenevässä 
illassa kauniin ja herkän kynt-
tilämeren. Kuoleminen ei si-
nänsä ole juhlapäivän arvoinen 
asia, mutta kuoleman voittami-
nen on. Pyhäinpäivässä onkin 
olennaisinta usko pyhien yhtey-
teen, uskossa elävien ja uskossa 
kuolleiden yhteenkuuluvuuteen 
sekä taistelevan että riemuitse-
van seurakunnan vuorovaiku-
tukseen. Niinpä pyhäinpäivän 
virressäkin laulamme: “Oi yh-
teyttä kaikkein pyhien, me vai-
vassa, he maassa autuuden. On 
seurakunta pyhä, yhteinen. Hal-
leluja, halleluja, halleluja!”

Meillä on sittenkin – kaikki-
en ajallisten vaikeuksiemmekin 
keskellä – lopullinen päämäärä 
ja toivo, iäisyystoivo. Siihen viit-
taavat myös pyhäinpäivän teks-
tit Ilmestyskirjasta. Niissä ku-
vataan uutta taivasta ja uutta 

maata sekä kristallinkirkasta elä-
män veden virtaa, jota kristalli-
virran kirkkaan rantaa saamme 
uskossa kerran kulkea Karitsan, 
Vapahtajamme valtaistuimen 
edessä. Pyhäinpäivän sanoma 
vakuuttaa yhteyden olevan en-
nen meitä perille päässeiden 
kanssa. Kristuksen, Jumalan Ka-
ritsan avulla saamme tätä yh-
teyttä ylläpitää. Näin pyhäin-
päivä ei ole vain kuolleiden 
muistopäivä, vaan elämän juhla, 
toivon juhla, autuaiden ja autu-
aan iäisyyden juhla. Sieltä sätei-
lee tänne ajalliseen pimeyteem-
me valoa.

Myös täältä on kohoamassa 
sinne jotakin. Meille ovat tuttu-
ja laulun sanat: “Sinne toivon sii-
villä jo sydän pieni lennä, siellä 
kun on kotomaani, sinne tah-
don mennä.” Tässä on pyhäin-
päivän varsinainen sanoma. Sa-
malla se on kaiken todellisen 
kristillisyyden ydin.

Rukoilemme:

“Nyt kun maa kääriytyy 
pimeään, ajattelen, Jumala, 

sinun taivastasi.
Siellä elämä hehkuu kirkkaana 
lakastumatta koskaan.
Auta minua avoimin mielin 
kuulemaan, mitä sanasi puhuu 
Isän kodista.

Suo, että pääsisimme kerran 
sinne, sinun valoosi,
missä kukaan ei enää itke surun 
ja kuoleman kipua.
Anna meidän kaikkien yhdessä 
iloita ikuisessa kodissa
ja laulaa ylistystä sinulle.
 
Rakas Isä! Vie meidät täällä aina
anteeksiantamuksen puhdista-
van sateen läpi, jotta olisimme 
sinun omiasi ja rakastaisimme 
sinua ja toinen toisiamme.
Suo, ettei kaipaus Isän kotiin
katoaisi sydämestämme.
Anna sen säilyä siellä kuin 
kevään odotuksen.
Tässä toivossa me jäämme 
sinun turvalliseen käteesi.”

(Kotien rukouskirjasta)
 

Anssi Joutsenlahti
rovasti

Tero Kokko eduskuntaan
EDUSKUNTAVAALIT ovat jäl-
leen koittamassa ensi kevää-
nä, ja niihin on enää alle puoli 
vuotta jäljellä. Kulunut vaali-
kausi on ollut todellista säätä-
mistä valtaapitävältä vasem-
mistokoalitiolta, ja jäljet ovat 
hyvin nähtävissä. Moraalipo-
seerauksen ja muun touhun tu-
loksena Suomi on entistä vel-
kaisempi, ihmisten verorasitus 
on entistä raskaampi, inflaatio 
jyllää ja ulkomaille virtaa miljar-
deittain rahaa. Suomeksi sanot-
tuna maa on ajettu konkurssin 
partaalle.

Olen mukana hyvän kaverini, 
perussuomalaisen Tero Kokon 
tukitiimissä, ja Tero on asetettu 
ehdolle vaaleihin. Tämä on erin-
omainen asia. Tero on ulospäin-
suuntautunut, sosiaalinen ja 
isänmaallinen kaveri. Hän istuu 
tällä hetkellä Kuusamon kau-
punginvaltuustossa ja on hoi-
tanut siellä tehtäväänsä hyvin. 
Työkseen hän toimii autokor-
jaamolla työnjohtajana.

Mitä Teron kanssa olen kes-

kustellut, niin hänelle läheisiä 
asioita ovat energiaomavarai-
suus, byrokratian karsiminen, 
vanhusten ja nuorten asiat sekä 
maanpuolustaminen. Myös EU- 
ja maahanmuuttokriittisyyttä 
riittää, mutta ne eivät taida nyt 
olla pääasioita. Näissä vaaleis-
sa keskitytään erityisesti pääl-
lä olevaan energiakriisiin eli sii-
hen, miten ihmiset selviävät 
eksponentiaalisesti nousevis-
ta sähkön ja energian hinnois-
ta sekä niihin liittyvistä seuran-
naisvaikutuksista, kuten ruuan 
hinnan noususta.

Olemme jo aloittaneet kam-
panjan, ja pari kierrosta olem-
mekin jo pyöräyttäneet teltoil-
la. Tekeminen jatkuu tiiviinä 
kohti vaaleja, ja meillä on hyvä 
tukitiimi Terolle.

Tero Kokko siis eduskuntaan – 
laitetaan stoppi isänmaan kon-
kurssiin ajolle ja nostetaan Suo-
mi takaisin menestyksen tielle!

Tapio Lämsä (ps.)
Kuusamo

Poikkeusoloihin varautuminen on viisautta
VENÄJÄN hyökkäyssota Ukrai-
naan on koettu turvallisuusuh-
kana koko Euroopassa, ja ylei-
nen turvallisuuden tunne on 
heikentynyt Suomessakin.

Nord Stream -kaasuputkeen 
kohdistuneen sabotoinnin seu-
rauksena on annettu ymmär-
tää, että samantapainen infraan 
kohdistuva uhka saattaa olla 
mahdollinen myös Suomessa. 
Todennäköisyys tähän on pieni, 
mutta sanotaan, että ei vara ve-
nettä kaada.

Nyt olisi syytä siihen, että jo-
kaisessa taloyhtiössä ja työpai-
kassa, joissa on väestönsuojat, 
ne tarkastettaisiin ja tehtäisiin 
tarvittavat huoltotoimet siten, 
että suojat ovat tarvittaessa 
käyttövalmiina. Tämä varmiste-
taan vuosihuoltojen yhteydes-
sä. Huollon voivat tehdä siihen 
kykenevä kiinteistönhuoltoyh-
tiö tai siihen erikoistunut taho. 
Vastuu toimista on väestönsuo-
jan nimetyllä hoitajalla. Tarkas-
tuksista tulisi pitää pöytäkirjaa. 

Pelastuslaki edellyttää, että 
väestönsuoja sekä väestönsuo-
jeluvälineet ja laitteet on kyet-
tävä ottamaan käyttöön 72 tun-
nin kuluessa käskyn annosta.

Väestönsuojan vuosihuollon 
yhteydessä tarkastetaan aina-
kin sulkuteltta ja -huone, käy-
mälät, käymäläkomerot, vä-
estönsuojan ovet, luukut ja 
opasteet. Myös ilmanvaihtolait-
teisto (ilmanottoputkistot, ja-
kokanavat ja aktiivihiilisuodat-
timien pakkausten tiiviydet) 
tarkastetaan ja koekäytetään 
valmistajan ohjeiden mukai-
sesti.

Tarkastettava on myös pois-
toilma- ja ylipaineventtiilit ja 
normiolojen ilmanvaihdon sul-
kulaitteet, ylipainemittarin toi-
minta, viemäröinti, vesilaitteet, 
varavesisäiliöt, padotusvent-

tiilin toiminta, väestönsuojan 
lämpötila ja kosteusprosent-
ti. Lisäksi tarkastetaan sähkö- ja 
viestintälaitteet sekä suojan ja 
turvallisuushenkilöstön suoja-
varusteet. Tärkeää on tarkastaa 
myös väestönsuojan tiiviys.

Jos huoltotoimia ei ole tehty, 
nyt on aika suorittaa ne.

Lisäksi väestönsuojat olisi 
hyvä siivota kunnolla ja varmis-
taa, että väestönsuojien sijainti 
on selkeästi merkitty.

Vaikka Suomessa tällaisen 
vaaratilanteen riski on pieni, oli-
si viisautta tarkastaa myös jul-
kisten väestönsuojien ja yleis-
ten kokoontumispaikkojen 
merkitseminen ja tiedottaa pai-
kalliset asukkaat niiden sijain-
nista. Kunta vastaa alueellan-
sa yhteisesti asukkaitaan varten 
tarvittavista väestönsuojelutoi-
menpiteistä. Jokaisella on sil-
ti velvollisuus auttaa hädässä 
olevia.

Oman asunnon ilmanvaihto-
koneen sulkeminen on syytä 
opetella samoin kuin varata ra-

kennusteippiä ja muovia ilman-
vaihtoventtiileiden tukkimiseksi 
myrkkykaasuonnettomuuksien-
kin varalta.

Kotiin kannattaisi hankkia 
myös ns. kotivara. Tämä on pe-
rusteltua myös pandemioiden 
vuoksi. Kotivaralla tarkoitetaan 
yleisesti 72 tunnin selviytymis-
pakettia hygieniatuotteiden, ra-
vinnon ja juomaveden suhteen. 
Siihen kuuluvat myös lääkkeet, 
joditabletit, haavansidontavä-
lineet, tulentekovälineet, sam-
mutinkalusto, paristokäyttöi-
nen radio varaparistoineen sekä 
kännykkä ja siihen varavirtaläh-
de muutamaksi päiväksi. Koti-
varan sisällöstä löytyy hyviä esi-
merkkejä mm. pelastustoimi.
fi- ja martat.fi-osoitteista. 

Jorma Piisinen
Remontti-Reiska
kaupunginvaltuuston 1. vpj. 
aluevaltuutettu, aluehallituksen 
jäsen, eduskuntavaaliehdokas, 
Uusimaa

Tarvitaan muutos 
TURVATTOMUUS on tuotu suo-
malaisten arkeen monella tapaa. 

Eduskunnassa tehdyt päätök-
set puhututtavat. Oppositio ky-
syy ja hallitus vastaa. 

Jengiytymisen juurisyyt löyty-
vät päätöksenteostamme ja har-
joitetusta maahanmuuttopoli-
tiikasta. 

Ei tarvitse katsoa kuin Etelä-
Ruotsin taajamien tilannetta, 
niin ongelman kehityskulku löy-
tynee sieltä. 

Asiasta on usein varoiteltu 
päätöksentekijöitämme, mut-
ta ideologiset syyt ovat paina-
neet siinä määrin, että tulijoita 
on otettu sellaisistakin kulttuu-
reista, joista tiedetään, että ns. 
kotoutuminen Suomeen tu-
lee olemaan vaikeata, ellei jopa 
mahdotonta. 

Suomen yksi heikkous on ollut 
päätöksenteko. Tulijan ei tarvit-
se sulautua yhteiskuntaamme, 
vaan Suomen yhteiskuntana on 
täytynyt mukautua tilanteeseen. 
Nyt ongelmat rupeavat ilmene-
mään. 

Voimme todeta, että olemme 
asiassa Ruotsin tiellä löperön 
lainsäädäntömme ja ideologis-
ten päätöstemme kanssa. 

Muutos asiassa tarvitaan, ja 
se muutos tulee tapahtumaan 
huhtikuussa 2023, sillä turvatto-
muus on tuotu suomalaisten ar-
keen monellakin tapaa. 

 
Matti Henttunen, Rovaniemi 
kaupunginvaltuutettu  
aluevaltuutettu 
Rovaniemen 
elinvoimalautakunnan pj.

Pakkoruotsia lisätään – resursseja 
tuhlataan
YLIVOIMAINEN enemmistö 
suomalaisista vastustaa vakaas-
ti pakkoruotsia. Kuitenkin hal-
lituksen tuoreessa talousarvio-
esityksessä ruotsin opetusta 
lisätään. Päättävissä elimissä 
tyypillisesti kaikki muut pait-
si perussuomalaiset kannatta-
vat pakkoruotsin aseman vah-
vistamista.

Esimerkiksi Espoon varhais-
kasvatus- ja opetuslautakunta 
lisäsi ruotsin opetusta myös vii-
me vaalikaudella. Länsi-Uuden-
maan hyvinvointialueella RKP 
on yhden asian puolue, joka 
keskittyy ruotsin kielen aseman 
vahvistamiseen menestyksek-
käästi. RKP:tä myötäillään, koska 
sitä tarvitaan apupuolueena.

Panos-tuotossuhde ruotsin 
opiskelussa on tosi heikko, kun 
ajattelemme sekä osaamista 
että taidon tarvetta.  Yhä rajal-
lisempia resursseja käytetään 
pienen vähemmistön kielen laa-
jamittaiseen opetukseen. Onko 
vastaavaa muualla maailmassa?

Suomenruotsalainen kulttuu-
rimme on tärkeä osa identiteet-
tiämme, mutta ruotsin taitoa 
tulisi edellyttää vain ruotsinkie-
lisenemmistöisissä kunnissa. 
Suomenruotsalaisten oman kie-
litaidon tulisi riittää palveluiden 
järjestämiseen ruotsiksi muissa 
kunnissa.

Pakkoruotsi on myös ta-
sa-arvokysymys. Pakkoruot-
si heikentää erityisesti poikien 
koulumenestystä ja opiskelu-
motivaatiota. Tämä heijastuu 
jatko-opintopaikkojen saantiin 
ja nuorten miesten syrjäytymi-
seen.

Edes se, että ruotsin opiskelu 
on valtava lisätaakka maahan-
muuttajataustaisille, ei ole saa-
nut sulatettua sydämiä muissa 
puolueissa pakkoruotsin ky-
seenalaistamiselle.

Henna Kajava
kaupunginvaltuutettu, Espoo
aluevaltuutettu, Länsi-Uusimaa
eduskuntavaaliehdokas, Uusimaa



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

Perussuomalaisen 
nipputilaukset

Perussuomalainen-lehteä 
voi tilata tapahtumiin ja 
yleiseen jakeluun 
osoitteesta:

lehtitilaukset@
perussuomalaiset.fi

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

tapahtumat@
perussuomalaiset.fi

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

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

Vuositilaus 30 euroa

1/2 vuosikerta 20 euroa

Ilmainen näytenumero

Lahjatilaus (maksajan tiedot alle) tai jäsenhankkijan tiedot

Haluan tilata ainoastaan Perussuomalainen-lehden:

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

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

SUKUNIMI

ETUNIMET

LÄHIOSOITE

POSTINUMERO JA -TOIMIPAIKKA

KOTIKUNTA

HETU JA KANSALAISUUS

AMMATTI / TOIMI / KOULUTUS

PUHELIN

SÄHKÖPOSTI

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS

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

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

Sähkönsääntely valmiuslaissa
VALTIOVALTA on kehottanut 
säästämään sähköä, ja sääs-
täväinen kansalainen sam-
muttelee valoja perässään ke-
hottamattakin. Eurooppa- ja 
omistajaohjausministeri Tytti 
Tuppurainen (sd.) ehdotti ener-
giansäästötoimena jopa papil-
jotteihin siirtymistä.

Mikäli sähkön riittävyys muo-
dostuisi Suomessa ongelmak-
si, voi hallitus poikkeusolois-
sa ottaa valmiuslain säännöksiä 
käyttöön. Hallitus voi rajoittaa 
sähkön käyttöä tai jopa koko-
naan kieltää käytön yhteiskun-
nan toimivuuden turvaamisek-
si. Tämä on ymmärrettävää.

Mutta kummastusta herät-
tää vuonna 2012 voimaan tullut 
valmiuslain 37 §, jonka mukaan 
sähkön käyttöä rajoitettaisiin si-
ten, että sähköä saisi käyttää 
vain hallituksen erikseen mää-
räämän prosenttimäärän säh-
könkäyttäjän normaalista vuo-
sikulutuksesta. Vertailun vuoksi 
voi miettiä, että mitä jos vaik-
ka alkoholia alettaisiin säännös-
tellä siten, että sitä saisi ostaa 
jatkossa tietyn prosenttiosuu-
den verrattuna edellisvuoden 

omaan kulutukseen.
Tässä ei tunnu olevan jär-

keä, eikä säännöstelytapa vas-
taa yleistä oikeustajua. Sähkön 
osalta valmiuslain säännös tar-
koittaa, että sähköä tuhlannut 
saa edelleen ns. ”tuhlaavaisuus-
edun”, kun sähkön käyttöä ra-
joitetaan prosenttiperusteisesti 
omaan aiempaan käyttöön ver-
raten, kun taas se, joka valmiiksi 
on käyttänyt sähköä säästeliääs-
ti verrattuna tuhlariin, joutuu ki-
ristämään valmiiksi vähäisestä 
käytöstään.

Säännöstelyjärjestelmässä ku-
lutuskiintiön ylittäjä joutuisi 
maksamaan valtiolle ylitysmak-
sua, jota säästäväinen sähkön-

käyttäjä joutuisi maksamaan 
pienemmästä sähkönkäyttö-
määrästä kuin tuhlari.

On sääli, ettei tätä lainkohtaa 
korjattu, kun valmiuslakia juuri 
uudistettiin.

Prosenttimalli herättää kysy-
myksen, kuinka järkevää on vä-
hentää sähkönkulutusta mini-
miin jo nyt, jos poikkeusoloissa 
valmiiksi säästäväinenkin jou-
tuu entisestään vähentämään 
kulutustaan.

Ehkä ei aivan heti kannata kai-
vaa papiljotteja esiin.

Laura Korpinen
Helsinki

Sukupuoli ja seksuaalisuus
SUKUPUOLIA on olemassa vain 
kaksi, mies ja nainen.

Yli 95 prosenttia pojista iden-
tifioi itsensä pojiksi, ja yli 95 
prosenttia tytöistä identifioi it-
sensä tytöiksi.

Vähemmistö, joka identifioi it-
sensä muulla tavalla, tulee ot-
taa huomioon. Ei kuitenkaan 
niin, etteivätkö tytöt saisi olla 
tyttöjä ja pojat poikia.

Faktaa on, että mies ei synny-
tä ja naisella ei ole penistä.

Ei ole synnyttävää vanhempaa 
ja siittävää vanhempaa, vaan 
näille on jo kunnianimet: Äiti ja 
Isä. Perheessä voi toki olla esi-
merkiksi kaksi isää tai kaksi äi-
tiä.

Jokainen ihminen saa olla 
suuntautumiseltaan mitä iki-

nä keksii.
Seksuaalinen, biologinen tai 

sosiaalinen suuntautuminen ei-
vät kuitenkaan ole sukupuolia, 
vaan ihmisen omaa mieltymys-
tä ja tunnetta. Jokaisella aikui-
sella ihmisellä on oikeus ilman 
arvostelua rakastaa toista ai-
kuista ihmistä, mutta biologisia 
faktoja ei saa sotkea asiaan.

Tässä sekavassa ajassa ja maa-
ilmassa, jossa lapsista ja nuo-
rista yhä suurempi osa on 
muutenkin hukassa itsensä ja 
elämänsä kanssa, meidän ei tu-
lisi sekoittaa lasten ja nuorten 
psyykeä yhtään enempää.

Jouni Vallin (ps.)
eduskuntavaaliehdokas

Katso kaikki perussuomalaisten tapahtumat osoitteesta:

www.perussuomalaiset.fi

Tule mukaan!Tule mukaan!
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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. 040 049 0211 
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 40 049 0211
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 Erkki Seppänen
Puh: (09) 432 3284, 050 301 3296
erkki.seppanen@eduskunta.fi   

Kansliasihteeri Kai Sorto (opintovapaalla)
Puh: (09) 432 3284, 050 320 0781
kai.sorto@eduskunta.fi

Sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Nuutti Hyttinen
Puh: 050 574 2646  •  nuutti.hyttinen@eduskunta.fi

Lainsäädäntöasiantuntija Annika Hoffrén
Puh: 050-302 8869  •  annika.hoffren@eduskunta.fi

Lainsäädäntöasiantuntija Niko Ohvo
Puh: 050 446 7175  •  niko.ohvo@eduskunta.fi

Kansainvälisten asiain asiantuntija Tuulia Tiihonen
Puh: 050 326 2227  •  tuulia.tiihonen@eduskunta.fi

PS O TA  Y H T E Y T TÄ !


