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VANHANAIKAINEN käsitys perus-
suomalaisista ”äijäpuolueena” on sii-
näkin mielessä harhaanjohtava, että 
puolue ajaa todella vahvasti lasten ja 
nuorten, lapsiperheiden ja naisval-
taisten alojen, kuten hoitajien, asiaa. 
Perussuomalaisissa ei merkitse suku-
puoli vaan ihminen ja hänen edusta-
mansa aatteet ja arvot.

- Uudenmaan piirillä on upea vaali-
slogan, ”rakastuin suomalaisuuteen”, 
joka pitää sisällään hirveän paljon: 
terveydenhoitohenkilökunnan asian, 
lasten hyvinvoinnin, kotimaisen ruo-
antuotannon ja paljon muuta. Uskon 
sen olevan sellainen slogan, josta jo-
kainen ehdokas, niin miehet kuin nai-
setkin, löytää varmasti sen oman jut-
tunsa, Niina Granlund kertoo.

Uudenmaan piiri painaa 
eteenpäin täyttä höyryä

Syksyn tilanne näyttää Uudenmaan 
piirissä vaalien osalta todella hyväl-
tä. Ehdokkaiksi on saatu hyvin niin 
naisia kuin miehiäkin, ja piirin vaa-
liorganisaatio painaa eteenpäin täyt-
tä höyryä.

- Uudellamaalla on upeita naiseh-
dokkaita puolueen puheenjohtajasta, 
ensimmäisestä varapuheenjohtajas-
ta ja kansanedustajista lähtien. Nais-
tilanne meillä on ihanteellinen, Gran-
lund toteaa.

Uudenmaan piirin toinen vaalipäällikkö Niina Gran-
lund Vihdistä pitää perinteistä käsitystä perussuoma-
laisista ”äijäpuolueena” jo vanhanaikaisena ja vanhen-
tuneena. - PerusNaisten slogan kuuluu: ”PerusNainen 
on paras nainen”. Sen lisäksi PerusNainen on vahva 
nainen, Granlund uskoo.

maalle on ehdokkaiden valintaa var-
ten perustettu oma tiimi, joka on hoi-
tanut ehdokkaiden haastattelut.

- Melkein kaikki ehdokkaat on arvi-
oitu ja pisteytetty, eikä mutu-tuntu-
malla ole valittu ketään. Haastattelu-
tiimimme on tehnyt valtavan suuren 
ja hienon työn haastatellessaan haki-
jat ja esitellessään heidät piirille, joka 
on heidän joukostaan valinnut ehdok-
kaat, Granlund sanoo.

Sote-alan asiat tärkeitä 
monelle naiselle

Granlund neuvoo ehdokkaita ole-
maan vaalityössään oma itsensä ja 
tuomaan rohkeasti esiin omia arvo-
jaan ja itselleen tärkeitä teemoja. Jo-
kaisen ehdokkaan kannattaa tehdä 
omaa vaalikampanjaansa itsenäisesti, 
mutta myös yhteisrintamassa piirin 
muiden ehdokkaiden kanssa.

- Uskon kuitenkin, että monelle nai-
selle ne arvot ja asiat, joita he ha-
luavat ajaa, keskittyvät esimerkik-
si lasten ja nuorten hyvinvointiin tai 
vanhusten hoivaan. Tämänkaltai-
set teemat ovat ehkä enemmän niitä 
naisten juttuja, Granlund pohtii.

Monipuolinen 
taustahäärääjä

Niina Granlundilla on kokemus-
ta vaalipäällikkönä toimimisesta jo 
ennestään, sillä hän toimi aluevaali-
päällikkönä myös hyvinvointialue-
vaaleissa Länsi-Uudellamaalla. Kun 
monipuolisena taustahäärääjänä tun-
nettua Granlundia pyydettiin mukaan 
tiimiin, hän ei epäröinyt lähteä mu-
kaan.

”Tähän jää koukkuun”

Tavoitteena kymmenen 
kansanedustajaa

Uudenmaan piiri lähtee vaaleis-
sa tavoittelemaan lisäpaikkoja edus-
kuntaan. Granlund on saanut kuulla 
omien tavoitteidensa olevan mel-
ko utopistisia, mutta hän on asetta-
nut henkilökohtaiseksi tavoitteekseen 
kymmenen kansanedustajapaikkaa 
Uudellemaalle – ja uskoo myös tavoit-
teen realistisuuteen.

- Onhan se kova tavoite ja paljon töi-
tä sen eteen on tehtävä, mutta perus-
asiat ovat meillä tällä hetkellä jo hir-
veän hyvissä kantimissa. Uusimaa 
on piirinä päässyt jo todella pitkäl-
le, tehnyt tosi paljon asioita ja lyönyt 
suunnitelmia lukkoon. Lisäksi meil-
lä on aivan loistavat ehdokkaat. Ja 
jos kymmenen menee Uudellamaalla 
läpi, niin kyllä niistä puolet on naisia, 
Granlund uskoo.

Hyviä naisehdokkaita 
löytyi helposti

Hyvien naisehdokkaiden löytämi-
nen ei Granlundin mukaan ollut Uu-
dellamaalla ollenkaan vaikeaa. Piiri 
on saanut todella paljon hakemuksia, 
ja eniten vaikeuksia onkin tuottanut 
parhaiden ehdokkaiden valitseminen 
lukuisten hyvien joukosta. Uudelle-

Vaalipäällikkö Niina Granlund rakastui perussuomalaisuuteen:

- Ainahan sitä pitää jotain uutta ko-
keilla. Olin tosi otettu siitä, että minua 
pyydettiin mukaan siihen porukkaan. 
Kun olen kuitenkin perussuomalai-
nen ja kova touhuamaan, niin koin 
asian siten, että toimiminen toisten 
tukena ja takana on minun juttuni. En 
ole se ihminen, joka itse kykenisi eh-
dokkuuteen, vaan juuri tällainen taus-
tahäärääjä, Granlund kertoo.

Perussuomalaisissa kaikki 
ovat samalla viivalla

Perussuomalaisiin Granlund liit-
tyi sen jälkeen, kun Jussi Halla-
aho valittiin puolueen puheenjohta-
jaksi vuonna 2017. Hän oli tuolloin 
miehensä ja lastensa kanssa Turun 
kauppatorilla, jossa olivat myös pe-
russuomalaiset teltalla. Granlundin 
mies oli perussuomalainen jo ennes-
tään, ja aatteesta kiinnostunut Nii-
na kävi teltalla juttelemassa ja kysele-
mässä asioista.

- Turkulaisista vaikuttajista paikal-
la olivat aivan ihana Pirjo Lampi ja 
kansanedustaja Ville Tavio, joka sa-
noi, että nyt täytät paperit ja laitat sii-
hen hänet suosittelijaksi. Emmin hiu-
kan ensin, mutta laitoin kuitenkin 
paperit menemään. Tämä on sellai-
nen juttu, että tähän jää vähän kouk-
kuun. Porukka on hirveän hyvää ja 
avointa, ja minusta on ihanaa se, että 
kaikki ovat tavallaan samalla viivalla. 
Porukassa on kiva olla ja mennä sen 
mukana eri paikkoihin, Granlund sa-
noo.

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ 
      KUVA MATTI MATIKAINEN

Niina Granlund neuvoo ehdokkaita 

olemaan rohkeasti oma itsensä.

Monipuolisena 
taustahäärääjänä 
tunnetulla Niina 
Granlundilla on 
kokemusta vaali-
päällikkyydestä 
jo ennestään.
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Ruoka-avun tarvitsijoiden 
määrä kasvanut jo nyt yli 
kolmanneksella kesän jälkeen

Vuodesta 2005 Mikkelissä ruokajakelua järjestänyt 
ViaDia Mikkeli ry:n perustaja ja erityisasiantunti-
ja Sami Järvinen (ps.) on iloinen ja helpottunut Eu-
roopan sosiaalirahaston yhdistykselle myöntämästä 
430 000 euron rahoituksesta. Energiakriisin ja roi-
masti kiihtyneen inflaation vuoksi ruoka-avun tarvit-
sijoiden määrä on kasvanut jo nyt kolmanneksella ke-
sän jälkeen.

MIKKELIN kaupunginval-
tuutettu ja perussuomalaisten 
valtuustoryhmän ryhmäpu-
heenjohtaja Sami Järvinen 
on todella huolis-
saan Mikkelin vä-
hävaraisten nope-
asti heikentyvästä 
tilanteesta. Uusien 
avuntarvitsijoiden 
määrä on kasva-
nut kesän jälkeen 
30 prosenttia. Ti-
lannetta pahentaa 
entisestään se, että kaupoista 
tulevan hävikkiruoan määrä 
on samaan aikaan vähentynyt 
30 prosenttia.

- Jaettavaa ei riitä niin pal-
jon kuin on hakijoita, ja kui-
lu vain kasvaa. Sen vuoksi on 
hyvä, että saamme nyt otettua 
mukaan kouluruokaa ja mah-
dollisesti hankittua teolli-
suudelta ylijäämiä edulliseen 
hintaan. Ongelma on sekin, 
että viimeinen EU:n ruo-
ka-apu tuli keväällä, ja sitä 
ei tule enää. Tilalle on luvat-
tu kuponkeja, mutta kukaan 
ei tiedä, milloin niitä on tu-
lossa vai tuleeko niitä ollen-
kaan, Järvinen kertoo huoles-
tuneena.

Avuntarvitsijoiden 
määrä kasvaa koko ajan

Järvinen on pannut erityi-
sesti merkille sen, että uusis-
sa avuntarvitsijoissa on huo-
mattavan paljon niitä, jotka 
ovat aikaisemmin olleet vä-
hän alle keskituloisia työssä-

ViaDia Mikkeli ry:n perustaja Sami Järvinen huolissaan 
vähävaraisten määrän huimasta kasvusta:

käyviä ihmisiä, joista nyt on 
tullut pienituloisia elinkus-
tannusten kasvettua niin suu-
riksi, etteivät rahat enää riitä 

ruokaan sen jäl-
keen, kun säh-
kölasku ja bensa 
on saatu mak-
settua.

- Eläkeläisiä 
on aina ollut, ja 
heillä ei aina rii-
tä lääkkeisiin-
kään rahaa. He 

tulevat talvellakin, kolmen-
kymmenen asteen pakkases-
sa, rollaattoriensa kanssa ha-
kemaan pienen kassin, kun 
eivät enempää jaksa edes vie-
dä mukanaan. Nämä uudet 
hakijat ovat niitä, jotka en-
nen ovat pärjänneet mutta 
nyt eivät pärjää enää. Heidän 
määränsä kasvaa koko ajan, 
ja minä pelkään, mitä se tu-
lee olemaan talvella. Onnek-
si tämä hanke auttaa monia. 
Tämähän on vain tällaista te-
kohengitystä, pisara meres-
sä, mutta se on niille ihmisille 
tärkeä pisara, sanoo Järvinen.

Massiivinen juttu 
Etelä-Savolle

Uudella maakunnallisella 
hankkeella, jonka on myön-
tänyt Etelä-Savon ely-keskus, 
on tarkoitus laajentaa avus-
tustyötä kattamaan koko Ete-
lä-Savon maakunnan alueen. 
Seitsemän ihmistä työllistä-
vän hankkeen kautta avustus-
toimintaa laajennetaan Piek-

sämäelle ja Savonlinnaan 
yhdessä paikallisten ViaDia-
järjestöjen kanssa. Hankkeen 
toteutuksesta ja jatkokehityk-
sestä vastaa Järvinen yhdessä 
ViaDia Mikkeli ry:n toimin-
nanjohtaja Vesa Nyrhisen 
kanssa.

- Tämä oli todella massiivi-
nen juttu koko Etelä-Savol-
le, koska eihän tällaisia raho-
ja ennen ole saatu tällaiseen 
työhön. Viime maaliskuun 
valtuustossa olin huolissani 
Venäjän hyökkäyksestä Uk-
rainaan ja kysyin jo silloin, 
miten Mikkeli aikoo varautua 
tuleviin haasteisiin ja puuttua 
vähävaraisten elämään, joka 
menee aivan pipariksi, kun 
keskituloisista tulee pienitu-
loisia energian ja ruoan hin-
nannousun sekä pakotteiden 
vuoksi.

- Rupesin normaaliin ta-
paani kesällä soittelemaan 
rahoitusten perään kaik-
kiin mahdollisiin paikkoi-
hin. Elokuussa minulle sitten 
soitettiinkin ely-keskuksel-
ta takaisin, että rahaa oli-
si luvassa. Laitettiin hanke-
hakemus sisään, ja sieltä tuli 
muutama viikko sitten pää-
tös – 430 000 euroa, Järvinen 
iloitsee.

Avustustoiminta 
laajenee

Sillä rahalla vastaperustet-
tu ViaDia Etelä-Savo ry saa 
Mikkeliin kaksi työnteki-
jää, Pieksämäelle kaksi, Sa-
vonlinnaan kaksi ja Mikke-
lin Hope ry:lle annetaan vielä 
yksi työntekijä. Ruoka-apua 
hankitaan teollisuudelta ja 
kouluilta, joista tuleva hä-
vikkiruoka joutuisi muuten 
biojätteeksi. ViaDia Etelä-
Savo laajentaa palvelutarjon-
taansa myös isommista kas-

ViaDia Mikkeli ry:n perustaja Sami Järvinen on järjestänyt ruoka-apua 
Mikkelissä jo vuodesta 2005 lähtien.

Sami Järvinen lähti yhdessä 
ViaDia Mikkeli ry:n toiminnan-
johtajan Vesa Nyrhisen kanssa 
jatkokehittämään avustustyötä 
kattamaan koko Etelä-Savon 
maakunnan alueen.

Nämä uudet 
hakijat ovat 
niitä, jotka en-
nen ovat pär-
jänneet mutta 
nyt eivät pärjää 
enää.

vukeskuksista pienemmille 
paikkakunnille ja ruoka-apu-
toiminnan lisäksi myös muil-
le osa-alueille.

- Esimerkiksi digikoulutuk-
selle on vanhemmalla väes-
töllä suuri tarve. Kun kaik-
ki digitalisoituu, ovat monet 
aivan pulassa, kun he ei-
vät pysty arkisia asioitaan-
kaan hoitamaan, esimerkik-
si pankkiasioita. Tällä rahalla 
me pystymme alihankintana 
ostamaan tätä koulutusta sa-
moin kuin velkaneuvontaa ja 
talouden hallintaa, millä saa-
daan ehkäistyä tulevia kriise-
jä perheissä, Järvinen kertoo.

Veikko Hursti 
innoitti auttamaan

Elintarviketeollisuudessa 
asiakkuuspäällikkönä toimiva 
Järvinen ei itse ole koskaan 
ollut töissä tai missään viral-
lisessa asemassa perustamas-
saan ViaDia Mikkeli ry:ssä, 
vaan hoitaa yhdistyksen asi-
oita vapaaehtoistyönä oman 
työnsä ohessa. Hän alkoi teh-
dä ruoka-aputyötä Mikkelis-
sä vuonna 2005, ja vuoteen 
2009 mennessä toiminta oli 
kasvanut jo niin laajaksi, että 
Järvisen oli liityttävä valta-
kunnalliseen ViaDia-kattojär-
jestöön ja perustettava sille 
oma paikallisyhdistys Mik-
keliin.

- Asuin yhdessä vaiheessa 
vaimoni kanssa kuusi vuotta 

Espoossa, jossa näimme jär-
jestöjä jakamassa ruokaa. Kä-
vimme itsekin lahjoittamas-
sa Veikko Hurstille ruokaa 
ja juttelimme hänen kanssaan 
pitkän aikaa. Hänen vilpittö-
myytensä ja pyyteettömyy-
tensä kosketti minua ja joten-
kin tatuoitui sydämeeni. Kun 
muutimme takaisin Mikke-
liin vuonna 2005, selvisi, että 
myös siellä olisi ollut ruoka-
avulle tarvetta mutta ei teki-
jöitä. Lähdin hoitamaan asiaa 
itse, ja siitä se vain kasvoi ja 
kasvoi, Järvinen muistelee.

Perussuomalaisuus 
tarttuu

Perussuomalaisiin ja Mik-
kelin paikallisyhdistykseen 
Järvinen liittyi kolme ja puo-
li vuotta sitten ja ilmoitti heti 
olevansa käytettävissä mihin 
tahansa tehtävään, missä vain 
häntä tarvitaan. Kuntavaali-
en jälkeen hänet valittiinkin 
yksimielisesti valtuuston ryh-
mäpuheenjohtajaksi.

- Perussuomalaisuus on sel-
lainen juttu, joka joko on si-
nussa tai sitten se ei ole – 
ja minussa se on. Ihmisten 
kanssa jutellessa olen huo-
mannut, että perussuomalai-
suus myös tarttuu ihmisiin 
todella helposti. Ei tarvitse 
sanoa kuin muutama sana, ja 
he ovat jo aivan perussuoma-
laisten kannattajia. Totta kai 
tämä nykyinen hallitus auttaa 
siinä asiassa ihan älyttömästi, 
Järvinen naurahtaa.

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ 
      KUVAT SAMI JÄRVISEN 
      KOTIALBUMI
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Perussuomalaisten kansanedustaja Lulu Ranne (kuvassa oikealla) 
valittiin Vapaan Pohjolan puheenjohtajaksi. Puolueryhmän varapu-
heenjohtajaksi valittiin ruotsidemokraattien kansanedustaja Angeli-
ka Bengtsson.

Lulu Ranne Vapaan Pohjolan puheenjohtajaksi:

”Haittamaahanmuutosta ja 
pohjoismaiset rajat ylittävästä 
jengirikollisuudesta ei saa 
täälläkään enää vaieta”
PERUSSUOMALAISTEN kansan-
edustaja Lulu Ranne on Vapaan 
Pohjolan ryhmäkokoukses-
sa valittu yksimielisesti puo-
lueryhmän puheenjohtajaksi. 
Eduskuntaryhmän varapuheen-
johtaja Ranne on edustanut pe-
russuomalaisia Pohjoismaiden 
neuvostossa vuodesta 2019 asti 
ja toimii Pohjoismaiden neu-
voston varapresidenttinä vuo-
den 2022.

Puolueryhmän varapuheen-
johtajaksi valittiin ruotsidemo-
kraattien kansanedustaja An-
gelika Bengtsson. Bengtsson on 
edustanut Pohjoismaiden neu-
vostossa ruotsidemokraatteja 
vuodesta 2018.

- Haluamme lisää pohjois-
maista yhteistyötä, jossa keski-
tytään kansalaisten turvallisen, 
kohtuuhintaisen ja hyvän peru-
sarjen suojelemiseen, puolusta-
miseen ja rakentamiseen, tote-
aa Lulu Ranne.

- Pohjoismaiden neuvostolle 
aikaisemmin tabuista aiheista, 
kuten haittamaahanmuutosta 
ja pohjoismaiset rajat ylittäväs-
tä jengirikollisuudesta, ei saa 
täälläkään enää vaieta. Puolue-
ryhmämme ajaa myös yhdes-
sä rintamassa järkevää ilmasto- 
ja ympäristöpolitiikkaa, jossa 
päästöjä vähennetään sitä mu-
kaa kuin se on teknistaloudel-
lisesti kestävää ja kansalaisten 
kukkarolle sopivaa.

- Pohjoismainen yhteistyö on 
kullan arvoista, ja sille on myös 
kansalaisten tuki. Organisaatio 

on kuitenkin jäänyt ajastaan jäl-
keen, ja sitä on välttämätöntä 
uudistaa. Kaikki pohjoismaista 
yhteistyötä tekevät voimat on 
valjastettava tehokkaasti Pohjo-
lan kansalaisten käyttöön. Uu-
distamiselle luonteva hetki on 
nyt, kun olemme pian kaikki 
Natossa ja neuvosto täyttää 70 
vuotta, lisää Bengtsson.

Pohjoismaiden neuvoston 
Vapaa Pohjola -puolueryh-
mään kuuluvat perussuomalai-
set, ruotsidemokraatit ja Tans-
kan kansanpuolue. Kymmenen 
vuotta tänä vuonna täyttänyt 
Vapaa Pohjola haluaa vaalia 
pohjoismaalaista elämäntapaa 
ja kulttuuria ja mm. parantaa 
pohjoismaalaista yhteistyötä 
huoltovarmuuden, omavarai-
suuden ja kriisivalmiuden osal-
ta.

Vapaa Pohjola kokous-
ti eduskunnassa Pohjoismai-
den neuvoston istuntojen alla. 
Pohjoismaiden neuvoston par-
lamentaarikot kokoontuvat 
vuotuiseen istuntoonsa 1.–3. 
marraskuuta. Pohjoismaiden 
neuvostossa istuu 87 parlamen-
taarikkoa Suomesta, Ruotsista, 
Tanskasta, Norjasta ja Islannista. 
Pohjoismaiden neuvosto täytti 
tänä vuonna 70 vuotta. Yhtenä 
teemana tämän vuoden istun-
nossa on pohjoismaisen yhteis-
työn tulevaisuus.

Marika Sorja
Vapaan Pohjolan sihteeri

Menestys on omissa käsissä 
– meidän käsissämme
TÄMÄ tarina on tosi.

Oli torstai, ja puoluesihteeri ajeli kohti työ-
paikkaa. Matka kulki kiireellä.

Yhtäkkiä kolisi. Oli noustava autosta.
Siellähän se oli – auton perässä laahautui 

pakoputkisarja, jota ei saanut irrotettua mil-
lään. Oli harkittava mitä tehdä.

Onneksi oli se toinen perussuomalainen. 
Soitin autonkorjaajalle, joka osasi minuu-
tissa kuvailla, missä ja miten se pakoputki 
on kiinni juuri siinä kohdassa. Toinen auttoi 
toista ja taas päästiin eteenpäin. Minä kohti 
töitä ja lopulta autonkorjaajaa.

Kiitos vielä kovasti tälle arvoisalle veljelle, 
joka osasi auttaa. Jos pystyn auttamaan si-
nua, niin teen sen kyllä mielelläni. Toivon, 
että me otamme kaikki mallia Sinusta.

Tarinan opetus on siinä, että yksin me 
olemme heikkoja mutta yhdessä voittama-
ton voima. Me tarvitsemme toisiamme. Yh-
dessä me olemme Suomen muutosta vääntä-
vä väkevä supervoima.

Puolue on me – ei minä.
Vastustaja haluaisi erottaa meitä ja kyl-

vää epäsopua meidän joukkoomme. Häiritä 
ja estää meidän tulevaa vaalivoittoamme. Se 
haluaisi, että me riitelisimme suoraselkäi-
sesti toistemme kanssa ja hajottaisimme yh-
teisen rintaman. Lehtimiehet vaanivat meitä 
ja odottavat heikkoutta tai tunteenpurkaus-
ta. Se, jonka pinna ei kestä, aiheuttaa puolu-
eelle vahinkoa. Jokainen ”avautuminen” an-
taa sen 10 minuuttia julkisuudessa, mutta 
samalla se vie meiltä ääniä. Se nakertaa sitä 
yhteistä PS-rakennusta.

Vastustaja kyttää meitä nyt silmä kovana. 
Miksi? Se pelkää meidän voittoamme, ja jo-
kainen mahdollisuus, kun se voi kääntää toi-
sen perussuomalaisen toista vastaan, on sil-
le tärkeä. Erityisesti nyt jokaisen ehdokkaan 
kannattaa käyttäytyä kuin ”kuninkaallinen” 
– viisaasti ja kohteliaasti.

Menestyksen merkkejä on näkyvissä. Puo-
lueen kannatuskärki on nousemassa vuoden 
2019 tasolle. Meidän on nyt valittava, miten 

me etenemme. Pystymmekö tsemppaamaan 
ja kannustamaan toista? Onhan niin, että se 
toinen ehdokas ei ole vastustaja vaan yhtei-
sessä joukkueessa. Olemme yhteinen perhe, 
joka tarvitsee toinen toisiaan.

Puolue seuraa hyvin tarkasti vaalikamp-
pailun aikana tapahtuvaa puolueen toimin-
taa. Me huomaamme heti, jos tehdään yli-
lyöntejä, ja reagoimme siihen välittömästi. 
Samoin on huomattava, että yhtään vaalilis-
taa ei ole täytetty eikä hyväksytty. Me kat-
somme viimeiseen saakka, miten se yhteis-
työ sujuu.

 
PS:n taistelulippu on 
”Pelasta Suomi”

 
Telttakampanjamme graafinen ilmiasu pe-

rustuu keltaiseen väriin ja iskulauseeseen 
”Pelasta Suomi”.  

Se erottuu ja näkyy. Hyvän telttatapah-
tuman pitää ennen kaikkea näkyä. Tarkoi-
tuksena on, että teltoilla vallitsee silloin 
”keltainen meri”. Tilatkaa meidän sektori-
ohjelmiamme teltoille yhdessä Suomen Pe-
rustan kirjojen kanssa. Ennen kaikkea – ti-
latkaa tarroja ja jakotavaraa. 

Kuten huomaatte, meidän iskulauseemme 
taipuu myös paikallisiin asioihin ja tietys-
ti valtakunnan politiikkaan. Katsokaa puolu-
een sivuilta, kuinka sitä on käytetty – se an-
taa osviittaa.

PS-tapahtumissa on aina kivaa! Hyvän 
ja positiivisen tunnelman pitää välittyä jo-
kaisesta liikkeestä ja eleestä. Sinne ei men-
nä mököttämään. Samoin jokaisen perus-
suomalaisen – olipa ehdokas tai ei – pitää 
olla tervetullut PS-tapahtumiin. Hyvä käy-
tös tietysti edellyttää, että ehdokas ilmoittaa 
aina tulostaan. Jokaisen vaalimateriaalia pi-
tää kohdella tasapuolisesti.

Nyt tarvitaan peruskansan yksimielisyyt-
tä ja kovaa työtä. Voitto ei tule istumalla tai 
odottamalla vaan kovalla työnteolla. Voiton 
ainekset ovat käsissämme.

Raision Perussuomalaiset 
isänmaan asialla
HYVÄ antaa vähästään, paha ei 
paljostaankaan. Raision Perus-
suomalaiset ovat isänmaallista 
väkeä kuten perussuomalainen 
arvo- ja aatemaailma yleensä-
kin.

Vaikka pienen yhdistyksen 
kassalippaan pohja alkoi jo ka-
jastaa kuittinippujen lomasta 
ek- ja srk-vaaliehdokkaiden jäl-
jiltä, onnistui rahastonhoitaja 
vielä taikomaan jostain 200 eu-
roa, jonka lahjoitimme lyhen-
tämättömänä Raision Reservi-

läisille.
Maanpuolustusjärjestöt ovat 

oppineet tulemaan vähällä toi-
meen, joten tälläkin summalla 
reserviläiset panostavat, muo-
nittavat tai varustavat mukavas-
ti toimintaansa.

Vaikka laarin pohjia äyskäröi-
tiin, niin ainakin antajalle jäi 
hyvä mieli.

Heikki Suominen (ps.)
Raisio

ARTO LUUKKANEN
PERUSSUOMALAISTEN PUOLUESIHTEERI 

■  KOLUMNI



P e r u s s u o m a l a i n e n  1 1 / 2 0 2 2  •  w w w . p e r u s s u o m a l a i s e t . f i4

Perussuomalaisia yritettiin painostaa 
hyväksymään Outokummun sähkö-
verkon myynti ulkomaisille sijoittajille

Moni puolue puhuu nykyään kansallisten sähköverk-
kojen puolesta ja vastustaa niiden myymistä ulkomai-
sille sijoitusyhtiöille. Asiasta on puhunut muiden mu-
assa keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä, ja myös 
vasemmistoliitto on ottanut sen eduskunnassa mon-
ta kertaa esille. Samat puolueet tuntuvat kuitenkin toi-
mivan kuntatasolla täysin päinvastaisella tavalla.

KANSANEDUSTAJA ja Ou-
tokummun kaupunginhalli-
tuksen 2. varapuheenjohtaja 
Sanna Antikainen muis-
tuttaa pari vuotta sitten ta-
pahtuneesta Outokummun 
Energia Oy:n myynnistä kan-
sainväliselle sijoitusyhtiöl-
le Aberdeen Standard Invest-
mentille, jota kaikki puolueet 
perussuomalaisia lukuun ot-
tamatta voimakkaasti ajoi-
vat. Outokummun Energiaa 
yritettiin myydä ensimmäi-
sen kerran silloisten sinisten 
valtuustoaloitteen pohjalta jo 
vuonna 2017, mutta sillä ker-
ralla esitys äänestettiin val-
tuustossa nurin.

- Myyntiä ajoi voimakkaasti 
myös Outokummun kaupun-
ginvaltuuston keskustalainen 
puheenjohtaja Hanna Hut-
tunen. Ainakin minusta it-
sestäni valtuutettuna tuntui, 
että meitäkin painostettiin 
muiden puolueiden taholta 
siitä, että asiaa ei saisi kriti-
soida. Kuntavaaleissa me nos-
timme kannatusta ja kaikki 
muut menettivät. Paikkaneu-
votteluissa kaikki muut puo-
lueet sitten liittoutuivat mei-
tä vastaan ja meiltä vietiin 
sellaisia paikkoja, jotka olisi-
vat meille vaalituloksen pe-
rusteella kuuluneet, Antikai-
nen kertoo.

Teot ja puheet 
eivät kohtaa

Nyt ovat viime aikoina muut 
puolueet kiillottaneet kilpe-
ään tuomitsemalla jyrkästi 
sähköverkkojen yksityistämi-
sen ja myymisen ulkomaisille 
sijoitusyhtiöille. Esimerkiksi 
keskustan Mikko Kärnä piti 
lokakuisessa twiitissään mo-
nopolissa toimivia sähkön-
siirtoyhtiöitä suomalaisen 
yhteiskunnan syöpänä ja pe-
räsi sähköverkkojen täyskan-

Keskustalla ja vasemmistoliitolla teot ja puheet ristiriidassa:

sallistamisen nostamista kes-
kusteluun.

- Haastoin Kärnän kes-
kustelemaan Outokummun 
sähkönsiirrosta hallintova-
liokunnassa kollegansa Hut-
tusen kanssa. Teot ja puheet 
eivät kohtaa, ja mikäli nämä 
puolueet ovat oikeasti huo-
lissaan huoltovarmuudesta ja 
tosissaan haluavat pitää säh-
köverkot suomalaisten kä-
sissä, niin miksi ne sitten toi-
mivat eri tavalla? Ihmettelen 
sitä, että tehdään yhtä ja pu-
hutaan toista, Antikainen 
moittii.

Outokummussa peiliin 
katsomisen paikka

Moni kuntalainen oli jul-
kisuudessakin sitä mieltä, 
että Outokummun Energian 
myynnistä ei tiedotettu tar-
peeksi. Perussuomalaisten 
valtuustoryhmä varoitti, että 
Outokummussa sähkönsiirto-
hinnat tulevat kaupan jälkeen 
nousemaan, koska sijoitusyh-
tiöt tietysti pyrkivät kasvatta-
maan voittojaan. Seuraavana 
vuonna myynnin jälkeen siir-
tohinta nousikin jo 6,5 pro-
sentilla.

- Otin asian pari vuotta sit-
ten esille myös eduskunnas-
sa, jossa kysyin siitä elinkei-
noministeri Mika Lintilältä. 
Lintilä vastasi, että jos te olet-
te Outokummussa tehneet 
tällaisen päätöksen, niin se on 
kunnallista päätöksentekoa 
eikä se ole tämän hallituksen 
vika. Lisäksi hän sanoi, että 
”kyllä te joudutte Outokum-
mussa sitten katsomaan pei-
liin”, Antikainen kertoo.

Vain perus-
suomalaiset kansallisen 
turvallisuuden asialla

Toisin kuin muut puolueet, 

perussuomalaiset ajaa kan-
sallisen turvallisuuden asi-
aa kaikilla tasoilla, niin edus-
kunnassa, kuntatasolla kuin 
hyvinvointialueillakin, oli 
kyse sitten maahanmuutosta 
tai muista kansallisen turval-
lisuuden kannalta tärkeistä 
asioista. Antikainen on hyvin 
pettynyt muiden puolueiden 
toimintaan Outokummussa, 
jossa perussuomalaisia yritet-
tiin painostaa hyväksymään 
sähköverkon myynti muiden 
puolueiden mukana.

- Minulle jäi siitä huono 
maku suuhun, kun oli niin 
tärkeästä asiasta kyse erityi-
sesti tässä maailmantilantees-
sa, jossa virheet näkyvät vielä 
selvemmin. Haluaisin tietää 
myös, onko vasemmistolii-
ton edustajille tullut siitä jo-
tain seuraamuksia, kun myös 
vasemmistoliitto on ollut hy-
vin vahvasti sen puolella, että 
sähköverkkojen on pysyttävä 
kansallisissa käsissä eikä niitä 
saa myydä varsinkaan ulko-
maisille sijoitusyhtiöille, An-
tikainen sanoo.

Kärnä ei ota kantaa

Keskustan kansanedusta-
ja Mikko Kärnä ei halunnut 
ottaa kantaa Outokummun 
Energian myyntiin tuntemat-
ta tapausta ja sen taustoja tar-
kemmin. Kärnän henkilö-
kohtainen mielipide on, että 
ennen kaikkea sähkönsiirto-
verkot on pidettävä kansal-
lisessa omistuksessa silloin 
kun toimitaan luonnollisessa 
monopolissa. Esimerkiksi Ca-
runa-kauppa oli hänen mie-
lestään valtava virhe.

- Energiayhtiöt eivät samal-
la tavalla monopolissa toimi. 
Katson kuitenkin, että valtiol-
la on hyvä omistuksia olla, ja 
esimerkiksi Fortum-seikkai-
lu pörssissä oli aivan hullua. 
Mutta Outokummun Energi-
an tapausta en tunne sen tar-
kemmin, Kärnä sanoo.

Valtuuston puheenjohtaja 
Hanna Huttusta ei tavoitettu 
kommentoimaan asiaa.

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ

Perussuomalaiset asetti ensimmäisenä 
täyden ehdokaslistan Pirkanmaalla
PERUSSUOMALAISTEN Pir-
kanmaan piirin hallitus nime-
si viimeiset kolme eduskunta-
vaaliehdokastaan sunnuntain 
piirikokouksessa. Listan täy-
densivät kolme tamperelais-
ta kaupunginvaltuutettua, Arto 
Grönroos, Antti Moisander sekä 
Marika Puolimatka.

Perussuomalaisilla on näin ol-
len nimettynä puolueista en-
simmäisenä täysi lista eli 19 
eduskuntavaaliehdokasta Pir-
kanmaan vaalipiirissä. Listal-
la on ehdokkaita yhteensä yh-
destätoista eri kunnasta. Kaikki 
ehdokkaat toimivat kotikun-
nassaan valtuutettuna. Joukos-
sa on kolme neljästä istuvasta 
kansanedustajasta Veikko Val-
linin ilmoitettua, ettei hän ta-
voittele enää jatkokautta edus-
kunnassa.

- Kevään eduskuntavaaleihin 
asettamamme lista on vahvem-
pi kuin aiemmissa vaaleissa. 
Lähtökohtamme on huomat-
tavasti parempi kuin vuonna 
2019 yhden kansanedustajan 
luotsaamalla listalla. Realisti-

nen tavoitteemme on nous-
ta ensimmäistä kertaa neljästä 
perussuomalaisesta kansan-
edustajasta viiteen kansan-
edustajaan, toteaa Perussuo-
malaisten Pirkanmaan piirin 
puheenjohtaja Sami Kymäläi-
nen.

Perussuomalaisten ehdokas-
listalle kokonaisuudessaan on 
asetettu Ahtiainen Veli-Mat-
ti (Pirkkala), Asunta Maria (No-
kia), Bergbom Miko (Sastama-
la), Grönroos Arto (Tampere), 
Isokangas Tuomo (Nokia), Kale-
va Lassi (Tampere), Kinnari Miia 
(Kangasala), Kymäläinen Sami 
(Orivesi), Moisander Antti (Tam-
pere), Niemi Veijo (Lempää-
lä), Ojala Janne (Kihniö), Pelko-
nen Erja (Ylöjärvi), Puisto Sakari 
(Tampere), Puolimatka Mari-
ka (Tampere), Raevaara Aar-
ne (Tampere), Saarelainen Auri 
(Valkeakoski), Savio Sami (Ylö-
järvi), Vigelius Joakim (Tampere) 
ja Wesin Lisa, Urjala.

Perussuomalaisten 
Pirkanmaan piiri ry

Perussuomalaisten Uudenmaan piiri 
nimesi eduskuntavaaliehdokkaita
PERUSSUOMALAISTEN Uu-
denmaan piiri on nimennyt 
24.10.2022 mennessä seuraa-
vat 33 eduskuntavaaliehdokas-
ta: Aidanjuuri Tanja (Vantaa), 
Ampuja Ari (Espoo), Grönroos 
Simo (Espoo), Hartikainen Janne 
(Vantaa), Isberg Jeppe (Vantaa), 
Juvonen Arja (Espoo), Järvinen 
Hannu (Espoo), Kajava Henna 
(Espoo), Karhu Suvi (Vantaa), 
Keronen Jiri (Espoo), Koponen 
Ari (Tuusula), Laaksonen Jani 
(Karkkila), Laitinen Veli-Mat-
ti (Vihti), Lampi Satu (Mäntsälä), 
Lastuvuori Jenni (Sipoo), Liuk-
konen Pasi (Vantaa), Meri Leena 
(Hyvinkää), Piisinen Jorma (Jär-
venpää), Poikonen Piritta (Loh-
ja), Purra Riikka (Kirkkonummi), 
Putkonen Matti (Nurmijärvi), 
Raatikainen Joni (Espoo), Rosti-
la Onni (Hyvinkää), Ruuska Pert-
ti (Hanko), Sassi Jukka (Lohja), 
Servin Kevin (Porvoo), Silvan-
der Iiro (Kerava), Suoniemi Juha 
(Vantaa), Syväranta Mervi (Es-
poo), Tapiolinna Maiju (Nurmi-
järvi), Valle Jaana (Espoo), Val-
ve Mari (Pornainen) ja Wacklin 
Sami (Espoo).

Ehdokaslistalla on tilaa vielä 
muutamalle ehdokkaalle, mut-
ta pääpiirteissään lista alkaa 
olla valmis. Erityistä huomiota 
kannattaa kiinnittää siihen, että 
perussuomalaisten puheenjoh-
taja Riikka Purra löytyy listalta 
ja hänelle on odotettavissa suu-
ri äänisaalis koko Uudenmaan 
alueelta. Istuvista kansanedus-
tajista Riikka Purran lisäksi lis-

talta löytyvät Arja Juvonen, Ari 
Koponen ja Leena Meri. Riik-
ka Slunga-Poutsalo on jo aiem-
min julkisuudessa ilmoittanut, 
ettei hän valitettavasti ole läh-
dössä ehdokkaaksi, ja Mika Niik-
ko miettii vielä omaa ehdok-
kuuttaan.

Muita tunnettuja henkilöi-
tä listalla ovat muiden muas-
sa aiemmin Remontti-Reiskana 
TV:stä tunnettu Jorma Piisi-
nen, puolueen työmies Matti 
Putkonen ja puolueen entinen 
puoluesihteeri sekä Suomen 
Perusta -ajatuspajan toimin-
nanjohtaja Simo Grönroos. Lis-
talta löytyy niin aiemmin edus-
kuntavaaleissa mukana olleita 
henkilöitä kuin uusiakin kasvo-
ja, ja jokaisella on hyvät mah-
dollisuudet nousta kansan-
edustajaksi.

Tavoitteena Perussuomalais-
ten Uudenmaan piirillä on ny-
kyisten kuuden uusmaalaisen 
perussuomalaisen kansanedus-
tajan määrän kasvattaminen 
sekä puolueen äänimäärän ja 
kannatuksen nostaminen jo-
kaisessa Uudenmaan 25 kun-
nassa. Perussuomalaisten kan-
natus naisten keskuudessa on 
jatkuvasti kasvussa, ja tämä nä-
kyy myös siinä, että listan 33 
ehdokkaasta 13 on tällä hetkel-
lä naisia.

Jari Immonen, puheenjohtaja
Perussuomalaisten Uudenmaan 
piiri ry

KUVAKAAPPAUKSET TWITTER

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

!



P
erussuomalaisten mielestä vakavista rikoksis-

ta tulee tuomita tuntuvia rangaistuksia, minkä 

vuoksi henki-, väkivalta- ja seksuaalirikoksis-

ta tuomittavia rangaistuksia on kiristettävä. Rikosten 

paljousalennuksista on luovuttava, ja ehdonalaisen 

vapauttamisen edellytyksiä on tiukennettava. Ulkomaa-

laisista rikollisista on hankkiuduttava eroon, ja terroris-

milainsäädäntöä on kiristettävä. Sananvapaus on turvat-

tava uudistamalla kiihottamista kansanryhmää vastaan 

ja uskonrauhan rikkomista koskevat rikoslain pykälät.

Perussuomalaisten kriminaalipoliittinen ohjelma on luettavissa kokonaisuudessaan 
osoitteessa: perussuomalaiset.fi/puolueohjelma

JÄRKEÄ RANGAISTUSTEN TASOON 

Kovennetaan rangaistuksia erityisesti vakavista henki-, 
väkivalta- ja seksuaalirikoksista.

Luovutaan tuomioiden paljousalennuksista: 
”Tee kolme, kärsi yksi”.

EI VANKIEN ENNENAIKAISELLE VAPAUTTAMISELLE

Tiukennetaan ehdonalaisen vapauttamisen edellytyksiä – 
automaattiset alennukset vankilassaoloajasta poistettava.

Pidennetään elinkautisen vankeusrangaistuksen kestoa – 
12 vuotta ei ole vielä elinkausi.

VAARALLISET VANGIT ON PIDETTÄVÄ 
LUKKOJEN TAKANA

Pidetään sarjakuristajat, lapsenraiskaajat ja muut vaaralliset 
vangit lukkojen takana.

TIUKEMPI OTE ULKOMAALAISRIKOLLISUUTEEN JA 
TERRORISMIN TORJUNTAAN

Karkotetaan vakavaan rikokseen syyllistyneet ulkomaalaiset, 
määrätään heille pysyvä maahantulokielto ja poistetaan heille 
mahdollisesti myönnetty Suomen kansalaisuus – Suomesta ei 
saa tulla Ruotsin kaltainen maa, jossa palavat autot ja katu-

 ammuskelut ovat arkipäivää. 

Rajoitetaan rikokseen syyllistyneiden ulkomaalaisten oikeutta 
valtion varoista tapahtuvaan tulkkaukseen ja maksuttomiin 

 käännöksiin.

Siirretään ulkomaalaiset vangit suomalaisista vankiloista 
kotimaidensa vankiloihin.

Tukitaan terrorismilainsäädännön porsaanreiät – 
Isis-vaimot tuomiolle.

TURVATAAN SANANVAPAUS SUOMESSA

 Sananvapaus on yksi yhteiskuntamme kivijaloista ja se 
sisältää myös mielipiteet, jotka loukkaavat, järkyttävät, ja 
huolestuttavat.

 Kiihottamislainsäädäntö ei kohtele maamme eri väestö-
 ryhmiä tasapuolisesti ja sen soveltamiskäytäntö on 

epämääräinen. Kiihottamiseksi kansanryhmää vastaan 
on jatkossa katsottava vain rikoksella uhkaaminen, joka 
kohdistuu tiettyyn ihmisryhmään tai yllyttäminen toisia 
tämänkaltaiseen tekoon. 

Uskonrauhan rikkomispykälällä suojellaan nykyään 
islamia kritiikiltä. Kyseinen säännös tulee uudistaa, 
jotta uskontoja ja niiden pyhinä pitämiä asioita on 
mahdollista kritisoida.

PERUSSUOMALAISTEN 
KRIMINAALIPOLIITTINEN 
OHJELMA 2022
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Varsinais-Suomen PerusNaiset ry:lle uusi puheenjohtaja

Kylätaloissa perussuomalaisten linja voitti vihdoinkin
Kuopion kaupunginhallituksen perussuomalaiset saivat yllättävää tukea:

TURKUUN kokoontunut Var-
sinais-Suomen PerusNaiset 
ry:n syyskokous valitsi uuden 
puheenjohtajan. PerusNaisten 
puheenjohtajaksi valittiin Ke-
miönsaarelta Satu Söderström, 
joka vastikään palkittiin myös 
Suomen Yrittäjänaisten pronssi-

sella ansiomerkillä.
- Haluamme rohkaista naisia 

politiikkaan, kouluttautumaan 
uusiin ammatteihin, pienyrittä-
jiksi. Elinikäinen oppiminen, uu-
det alut ja mahdollisuudet ovat 
elämän suola ja sokeri. Niihin 
Suomi tarjoaa hyviä mahdolli-

suuksia, Söderström sanoo.
PerusNaisten hallituksen jäse-

niksi kokouksessa valittiin Nina 
Tiitta, Ritva Andersson, Laura 
Kaarniharju ja Pirjo Tammi.

Perussuomalaisten 
Varsinais-Suomen piiri ry

VUOSI sitten talousarviokes-
kustelujen yhteydessä käytiin 
Kuopion kaupunginhallituk-
sessa äänestys yleishyödyllis-
ten yhdistysten suorittamista 
kiinteistöveroista, missä perus-
suomalaiset esittivät nollalin-
jaa. Perussuomalaiset hävisivät 
tuolloin pidetyn äänestyksen 
9–2.

Loppukesästä 2022 asia nou-
si useaan otteeseen esille jo en-
nen talousarvioneuvotteluja ja 
nyt niiden aikana. Yllättäen pe-
russuomalaisten ei tarvinnut-
kaan tehdä toistamiseen samaa 
esitystä, sillä kaupunginjohta-
ja teki esityksen nollalinjasta. 
Perussuomalaisten hämmäs-
tykseksi myös muut hallitus-
puolueet kannattivat kaupun-
ginjohtajan esitystä, ja näin 
kaupunginhallitus tulee esittä-
mään aikanaan valtuustolle yk-

simielisesti nollalinjaa.
- Kylätalot ja muut yleis-

hyödylliset kiinteistöt ovat kun-
talaisille merkittäviä. Kiinteistö-
verot ovat olleet suuri kuluerä 
kuntien ja kaupunkien kylä-
taloissa. Esimerkiksi Kuopios-
sa perussuomalaiset ovat usea-
na vuonna nostaneet esille, että 
yleishyödyllisistä kiinteistöis-
tä ei tulisi periä kiinteistöveroa 
lainkaan, kertoo kansanedus-
taja ja Kuopion kaupunginhal-
lituksen jäsen Minna Reijonen 
(ps.).

Kylätaloilla ja yleishyödyllisillä 
kiinteistöillä on paljon kulueriä, 
kuten energia, huolto ja remon-
tit. Onneksi nyt tapahtui posi-
tiivinen muutos. Reijonen pitää 
hyvänä asiana, että nyt kaikki 
puolueet lähtivät mukaan kau-
punginjohtajan esittämään lin-
jaan, jossa yleishyödyllisistä 

kiinteistöistä ei perittäisikään 
veroa.

- Asiaa toki voidaan speku-
loida voimakkaalla yhdistys-
ten esilletulolla ja vaikkapa kes-
kustan heikolla kannatuksella, 
mutta oli niin tai näin, tämä on 
selkeä osoitus siitä, että perus-
suomalainen, kansanläheinen 
linja puree loppupelissä, sum-
maa kaupunginhallituksen jä-
sen Mika Wallius (ps.).

- Hienoa, että yhteisöllisyyttä 
arvostetaan ja annetaan pieni 
helpotus yhteisöjen hyväksi toi-
miville pyyteettömille yhdistyk-
sille. Näitä aktiivisia toimijoita 
Pohjois-Savo todella tarvitsee, 
Reijonen kehuu.

Minna Reijonen ja 
Mika Wallius (ps.) 
Kuopion kaupunginhallituksen 
jäsenet

Varsinais-Suomen PerusNaiset ry:n uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Satu Söderström Kemiönsaarelta 
(alhaalla keskellä).

Perussuomalainen 
12/2022 ilmestyy 
28.12.2022
Aineistot ja lehtitilaukset 
viimeistään 13.12.2022 
klo 17 mennessä.

Perussuomalaisen Nuorison Varsinais-Suomen piirijärjestö ei halua 
rahoittaa vaalikampanjaansa veronmaksajien rahoilla.

Varsinais-Suomen Perussuomalainen 
Nuoriso valmistautuu vaaleihin ilman 
julkista rahaa

Perussuomalaiset esittivät 
omaishoitajille korotuksia

Tapio Lämsä Kuusamon 
Perussuomalaisten johtoon

PERUSSUOMALAISTEN oman 
nuorisojärjestön Perussuoma-
laisen Nuorison Varsinais-Suo-
men piirijärjestö järjesti tors-
taina 3.11. sääntömääräisen 
syyskokouksensa Turussa.

Varsinais-Suomen Perussuo-
malainen Nuoriso lähtee tu-
kemaan niin valtakunnallista 
kattojärjestöään kuin myös Var-
sinais-Suomen Perussuomalai-
sia ensi kevään eduskuntavaa-
lityössä takanaan ainoastaan 
Perussuomalaiset-puolueelta 
tuleva taloudellinen tuki. Mui-
den puolueiden nuorisojärjes-
töjen ja niiden alaisuudessa 
toimivien yhdistysten harjoit-
tamaa kunnilta ja kaupungeil-
ta saatavien tukien hakemista 
piirijärjestö ei edelleenkään ole 
halukas hyödyntämään.

- Tämä on periaatepäätös; 
emme ole nuorisojärjestö, joka 
elää yhteiskunnan siivellä ja on 
järjestämässä kaikenlaisia kes-
kinäisiä bileitä veronmaksajien 
rahoilla. Emme ole tehneet niin 

ennenkään, emmekä aio tehdä 
niin myöskään jatkossa, toteaa 
Varsinais-Suomen Perussuoma-
laisen Nuorison puheenjohtaja 
Lauri Määttä.

Varsinais-Suomen Perussuo-
malainen Nuoriso ry tulee jär-
jestämään yhä enenevässä 
määrin tapahtumia ja olemaan 
esillä eduskuntavaalien lähes-
tyessä.

- Tarkoitus on tehdä ryhtiliike 
ja järjestää sellaista toimintaa, 
joka kiinnostaa nuoria ja johon 
kaikki haluaisivat tulla mukaan 
perussuomalaisessa hengessä, 
puheenjohtaja Määttä lupaa.

Kokouksessa valittiin jatka-
maan yhdistyksen puheenjoh-
tajana vuonna 2023 turkulainen 
Lauri Määttä. Varapuheenjoh-
tajaksi valittiin Evert Grönblom 
Raisiosta. Yhdistyksen hallituk-
sen jäseneksi valittiin Turussa 
asuva Noora Korpela.

Varsinais-Suomen Perussuoma-
lainen Nuoriso ry:n hallitus

PERUSSUOMALAISTEN alue-
valtuustoryhmän aluehallituk-
sen jäsen Heikki Tamminen esit-
ti aluehallituksen kokouksessa 
8.11.2022 omaishoitajien palk-
kioihin korotuksia koko Varsi-
nais-Suomen hyvinvointialueel-
le. Esitys oli perussuomalaisten 
aluevaltuustoryhmän yhteinen 
näkemys.

Erityisesti korotusta haettiin 
alimman tason omaishoitajien 
palkkioihin. Perussuomalaisten 
esitys nostaisi alimman tason 
omaishoitajien palkkion 498 
euroon. Perussuomalaiset oli-
vat esityksellään valmiita kuule-
maan omaishoitajien liiton nä-
kemyksiä ja näkivät tässä myös 
mahdollisuuden vastata kasva-
vaan hoitajapulaan.

Aluehallituksen kokoukses-
sa 8.11.2022 esitys ei saanut ää-
nestyksessä riittävästi kanna-
tusta, vaan kaatui äänin 9–6.

Omaishoito on ennen kaik-
kea inhimillinen teko läheisel-

le, mutta se myös säästää val-
tavasti yhteiskunnan resursseja 
ja rahaa. On arvioitu, että yksi 
omaishoitaja säästää jopa 10 
000 euroa vuodessa, kun hoi-
dettava ei tarvitse niin pal-
jon julkisia palveluita. Vuo-
sitasolla puhutaan yhteensä 
miljardiluokan säästöistä. Täs-
tä syystä perussuomalaiset pi-
tävät omaishoitajien jaksamis-
ta yhtenä tärkeimmistä asioista. 
Sitä tulisi tukea mm. varmista-
malla heille mahdollisuus la-
kisääteisten vapaapäivien 
pitämiseen maksuttomasti. Va-
paapäivien maksullisuus saat-
taa pahimmillaan aiheuttaa 
sen, että jo valmiiksi heikossa 
taloudellisessa tilanteessa ole-
vat omaishoitajat jättävät va-
paapäivänsä pitämättä.

Perussuomalaisten 
aluevaltuustoryhmä
sihteeri Satu Söderström
puheenjohtaja Laura Kaarniharju

KUUSAMON Perussuomalaiset 
ry piti syyskokouksensa lauan-
taina 12.11.2022. Kokous valitsi 
vuodelle 2023 yhdistyksen hal-
lituksen puheenjohtajaksi yrit-
täjä Tapio Lämsän. Lämsä on ai-
emminkin toiminut yhdistyksen 
johdossa.

Kuusamon Perussuomalaiset 
toteaa julkilausumassaan huo-
lensa teiden kunnossapidosta 
ja hiekoituksesta.

- Onko oikein, että sivuteiden 
varrella asuvat joutuvat aurauk-
sen ja hiekoituksen suhteen eri-
arvoiseen asemaan? Samoin 
koulutaksit oppilaineen, posti-
autot, hälytysajoneuvot, mai-
toauto ja muut liikkujat ovat 

vaikeuksissa, jopa hengenvaa-
rassa. Määränpäähän pääsy voi 
olla vaikeaa, ja jo nyt on tullut 
lukuisia tieltä suistumisia ja vaa-
ratilanteita, perussuomalaiset 
kysyy julkilausumassaan.

Hallitukseen valittiin jäsenik-
si Piia Veteläinen, Tero Kokko, 
Mika Vesilahti ja Eevaliisa Soro-
nen. Piirikokousedustajiksi va-
littiin Tapio Lämsä, Tero Kokko, 
Piia Veteläinen, Eevaliisa Soro-
nen ja Mika Vesilahti. Toimin-
nantarkastajaksi valittiin Sami 
Pihlajamaa Suomussalmelta.

Kuusamon 
Perussuomalaiset ry
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SIIKALATVA
Siikalatvan Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään torstaina 1.12. klo 18 
Kestilän kunnantalon valtuusto-
salissa. Käsitellään sääntömää-
räiset asiat. Kokouksen koolle-
kutsujana hallitus. Tervetuloa 
kahville ja keskustelemaan.

SAUVO
Sauvon Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään perjantaina 2.12. klo 18 
osoitteessa Sauvontie 14. Käsi-
tellään sääntömääräiset asiat ja 
suunnitellaan eduskuntavaali-
kampanjaa. Kokouksen koolle-
kutsujana hallitus. Kokouksen 
jälkeen jatkamme iltaa hulvat-
tomaan tapaamme pikkujoulu-
jen merkeissä. Karaokea ja hyvää 
syötävää. Lämpimästi tervetuloa!

INKOO
Tule tapaamaan perussuomalai-
sia aktiiveja lauantaina 3.12. klo 
10–14 Inkoon S-marketilla. Ta-
vattavissa kansanedustajia ja 
eduskuntavaaliehdokkaita. Kah-
vitarjoilu.

LEPPÄVAARA
Vuoden viimeinen Suurmarkki-
nat-tapahtuma Leppävaarassa 
lauantaina 3.12. klo 10–15. Pe-
russuomalaiset toivottavat si-
nutkin tervetulleeksi teltallem-
me. Paikalla tuttuun tapaan mm. 
eduskuntavaaliehdokkaita.

LOHJA
Lohjan Perussuomalaisten joulu-
kahvit Lohjan torilla lauantaina 
3.12. klo 10–12.

KIURUVESI
Kiuruveden Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään lauantaina 3.12. klo 
12 kaupungintalon kahviossa. 
Käsitellään sääntömääräiset asi-
at. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Tervetuloa paikalle.

POHJOIS-SAVON PERUSNAISET
Pohjois-Savon PerusNaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään lauantaina 3.12. klo 14 
Kylpylähotelli Kunnonpaikas-
sa. Käsitellään sääntömääräi-
set asiat. Samalla juhlistetaan 
Pohjois-Savon PerusNaiset ry:n 
10-vuotista taivalta. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Terve-
tuloa!

RAUTJÄRVI
Rautjärven Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään sunnuntaina 4.12. 
klo 16 Simpeleen Nuorisoseu-
rantalolla, Simpeleentie 36. Kä-
sitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana halli-
tus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa.

LESTIJÄRVI
Lestijärven Perussuomalaiset 
ry:n yhdistetty sääntömääräinen 
kevät- ja syyskokous pidetään 
sunnuntaina 4.12. klo 18 Juho 
Kiiskilän kotona osoitteessa Kiis-
kiläntie 15. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen kool-
lekutsujana hallitus. Tervetuloa!

RIIHIMÄKI
Riihimäen Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään sunnuntaina 4.12. klo 18 
Käräjätalon Neukkarilla, Palsta-
katu 7–9, Riihimäki. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouk-
sen koollekutsujana hallitus. Ter-
vetuloa!

HEINOLA
Heinolan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään maanantaina 5.12. klo 18 
valtion virastotalolla perussuo-
malaisten ryhmähuoneella (1. 
krs.), Rauhankatu 3, Heinola. Kä-
sitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana halli-
tus. Sisäänkäynti Torikadun park-
kipaikan puolelta. Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa.

PARIKKALA
Parikkalan Seudun Perussuo-
malaiset ry:n sääntömääräinen 
kevät- ja syyskokous pidetään 
keskiviikkona 7.12. klo 17 Hotel-
li-Ravintola Kägönessä, Kuutos-
tie 1272, Parikkala. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouk-
sen koollekutsujana hallitus. Ter-
vetuloa!

SIIKAJOKI
Siikajoen Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään torstaina 8.12. klo 17.30 
Revonlahden Nesteellä, Kasi-
tie 540, Revonlahti. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Koko-
uksen koollekutsujana hallitus. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

LAHTI
Lahden Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään torstaina 8.12. klo 
18 Ravintola Kodin kokoustilas-
sa, Salpausselänkatu 7, Lahti. Kä-
sitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana halli-
tus. Tervetuloa!

TUUSULA
Tuusulan Perussuomalaiset ry 
järjestää telttatapahtuman K-su-
permarket Kellokoskella perjan-
taina 9.12. klo 16–18.

PÖYTYÄ
Pöytyän Perussuomalaiset ta-
vattavissa lauantaina 10.12. klo 
9–15 Kyrön Joulumarkkinoilla 
Kyrön torilla. Tule sinäkin, mekin 
olemme siellä. Torilla tavataan!

MYNÄMÄKI
Tervetuloa Mynämäelle ta-
paamaan varsinaissuomalai-
sia aluevaltuutettuja lauantai-
na 10.12. klo 10–14 Mynämäen 
torille. Tavattavissa myös perus-
suomalaisia päättäjiä ja aktiive-
ja Mynämäeltä ja muualta Var-
sinais-Suomesta sekä tietysti 
kevään eduskuntavaaliehdokkai-
ta. Teltalla tarjolla mukavaa ju-
tustelua ja lämmikettä joulukii-
reiden keskelle.

NUMMELA
Vihdin Perussuomalaiset tarjo-
avat makkaraa ja kahvia Num-
melan Säästöpankilla lauantaina 
10.12. klo 10–13.

PS KOKOUKSET & TAPAHTUMAT
russuomalaisten teltalle jou-
luostostenne lomassa. Paikalla 
on Vantaan Perussuomalaisten 
päättäjiä ja aktiiveja.

OULU
Oulun Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään lauantaina 17.12. klo 16 
Aleksinkulmassa, Iso Hansa -ko-
koustilassa, Aleksanterinkatu 9, 
Oulu. Käsitellään sääntömääräi-
set asiat. Kokouksen koollekut-
sujana hallitus. Tervetuloa!

JÄRVENPÄÄ
Järvenpään Perussuomalai-
set toritelttailevat sunnuntaina 
18.12. klo 9–13.30 Järvenpään 
Prisman edustalla kävelykadulla. 
Tarjolla pikkupurtavaa sekä jou-
luisia juomia. Tervetuloa keskus-
telemaan ajankohtaisista asioista 
ja muutenkin rupattelemaan.

KESKI-SUOMI
Perussuomalaisten Keski-Suo-
men piiri ry:n sääntömääräinen 
syyskokous pidetään lauantaina 
3.12. klo 14 Karoliinan Kestikie-
varissa, Kuusirinne 1, Leivonmä-
ki. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsuja-
na piirihallitus. Ennen kokous-
ta on ruokailu klo 13–14. Terve-
tuloa.

HELSINKI
Perussuomalainen Helsinki ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään erikseen jäsenistölle lä-
hetettävän kokouskutsun mu-
kaisesti lauantaina 10.12. klo 12 
Hotelli Arthurissa. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouk-
sen koollekutsujana piirihallitus. 

Muiden piirien ja yhdistysten ha-
lukkaat vierailijat ovat tervetul-
leita ottamalla yhteys piirisihtee-
riin. Ennakkoilmoittautuminen 
piirin vastuutehtäviin Helsingin 
piirin verkkosivujen kautta. Ter-
vetuloa!

HÄME
Perussuomalaisten Hämeen pii-
ri ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään lauantaina 
10.12. klo 13 Lopen kunnantalol-
la, Yhdystie 5. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana piirihallitus. Il-
moittautuminen ja kahvit klo 12 
alkaen. Tervetuloa!

PIRKANMAA
Perussuomalaisten Pirkanmaan 
piiri ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään lauantaina 
17.12. klo 14 Messukylän Työ-
väentalolla, Messukylänkatu 47, 
Tampere. Käsitellään sääntömää-
räiset asiat. Kokouksen koolle-
kutsujana piirihallitus. Puhe-, läs-
näolo- ja äänioikeutettuja ovat 
jäsenyhdistysten piirikokous-
edustajat. Tervetuloa!

KYMI
Perussuomalaisten Kymen pii-
ri ry:n sääntömääräinen syysko-
kous pidetään lauantaina 17.12. 
klo 15 Lappeenrannassa osoit-
teessa Holiday Club Saimaa, Rau-
hanrinne 1, Rauha. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouk-
sen koollekutsujana piirihallitus. 
Kokousaikataulu: piirihallitus klo 
13, ruokailu klo 14 ja syyskokous 
klo 15. Tervetuloa! 

Kokousilmoitukset lähetetään 
osoitteella: tapahtumat@
perussuomalaiset.fi

VANTAA
Tervetuloa jouluostosten ohella 
Vantaan Tikkurilan Peltolantoril-
le perussuomalaisten teltalle ta-
paamaan vantaalaisia PS-aktiive-
ja ja -toimijoita lauantaina 10.12. 
klo 10–14.

MYRSKYLÄ
Myrskylässä telttailua makka-
ran ja kahvin kera lauantaina 
10.12. klo 11–14 Myrskylän to-
rilla. Paikalla eduskuntavaalieh-
dokkaita ja Askola-Myrskylän 
Perussuomalaisten paikallisia 
valtuutettuja/aluevaltuutettuja. 
Tervetuloa juttelemaan päivän-
polttavista aiheista.

PERUSPUURTAJAT
Peruspuurtajat ry:n sääntömää-
räinen syyskokous pidetään lau-
antaina 10.12. klo 15 Perussuo-
malaisten Pirkanmaan piirin 
toimistolla, Mäntyhaantie 6, 
Tampere. Käsitellään sääntömää-
räiset asiat. Kokouksen koolle-
kutsujana hallitus. Tilaisuuteen 
tulee ilmoittautua ennakkoon 
sähköpostiin kirsimaarit.asp-
lund@gmail.com. Tervetuloa!

POHJOIS-POHJANMAAN 
PERUSNAISET
Pohjois-Pohjanmaan PerusNaiset 
ry:n sääntömääräinen kevät- ja 
syyskokous pidetään sunnuntai-
na 11.12. klo 12 perussuomalais-
ten toimistolla, Hallituskatu 11, 
Oulu. Käsitellään sääntömääräi-
set asiat. Kokouksen koollekut-
sujana hallitus. Tervetuloa!

VESILAHTI
Vesilahden Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syysko-
kous pidetään tiistaina 13.12. 
klo 18 Rämsöön Urheilijoiden 
seurantalolla, Halisevantie 22, 
Vesilahti. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen kool-
lekutsujana hallitus. Tervetuloa!

LIETO
Liedon Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään keskiviikkona 14.12. klo 
18 Liedon kaupungintalolla. Kä-
sitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana halli-
tus. Tervetuloa vaikuttamaan!

KERAVA
Keravan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään perjantaina 16.12. klo 
18 Sampolan Palvelukeskuksen 
Sompio-kokoustilassa, 4. krs., 
Kultasepänkatu 7, Kerava. Käsi-
tellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana hal-
litus. Huom! Hallitus kokoontuu 
samassa paikassa jo klo 16.45 al-
kaen. Lämpimästi tervetuloa.

VARKAUS
Varkauden Joulumarkkinat 2022 
järjestetään Taulumäen toril-
la lauantaina 17.12. Perussuo-
malaisten teltta on myös torilla 
klo 9–14. Tervetuloa Savo-Kar-
jalan kansanedustajaehdokkaat 
tapaamaan varkautelaisia mark-
kinoilla.

VANTAA
Tervetuloa lauantaina 17.12. klo 
10–14 Myyrmäen Joulumarkki-
noille Vantaan Paalutorille pe-

PS PIIRIT

Rovaniemen Kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio kuultavana 
Saarenkylän omakotiasukasyhdistyksen pyynnöstä.

Rovaniemen elinvoimalautakunta 
kuuntelee alueensa asukkaita 
herkällä korvalla
TORSTAINA 17.11.2022 oli kau-
punginjohtaja Ulla-Kirsikka Vai-
nio Saarenkylän kirjastotalolla 
kertomassa ajankohtaisista asi-
oista Saarenkylän omakotitalo-
yhdistyksen kutsumana. 

Väkeä oli paljon, ja tulevan hy-
vinvointialueen toiminnot ja 
vaikutus kaupungin talouden-
pitoon sekä asumisen kustan-
nukset puhuttivat. Rovakairan 
korkeat siirtohinnat verrattuna 
keskustan asumiseen askarrut-
tivat kuulijoita erityisesti. 

Tällaisia hienoja kohtaamisia 
alueemme asukkaiden kanssa 
olisi hyvä järjestää enemmän-

kin. Elinvoimalautakunta pyr-
kii kiertämään ja kokoustamaan 
Rovaniemen alueen suurkylät 
tietyn ajan kuluessa ja kuunte-
lemaan alueen asukkaiden ja 
yritysten kuulumisia ja tarpeita 
erityisen herkällä korvalla. 

Syyskuussa oltiin Lehtojärven 
kylätalolla. Marraskuun 30. päi-
vänä elinvoimalautakunta ko-
koontuu Muurolassa klo 14. 

 
Matti Henttunen  
kaupunginvaltuutettu (ps.) 
Rovaniemen elinvoima-
lautakunnan puheenjohtaja 
Lapin aluevaltuutettu 
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ALAJÄRVI
Alajärven Perussuomalaiset va-
litsi syyskokouksessaan yh-
distyksen uudeksi puheen-
johtajaksi vuodelle 2023 Jari 
Hämeenniemen. Vastavalittu 
puheenjohtaja aloittaa tehtä-
vässään heti. Hämeenniemen li-
säksi yhdistyksen hallitukseen 
ensi vuodeksi valittiin Heik-
ki Honko, Jukka Kangastie, Orvo 
Kantonen, Kari Korhonen, Anne 
Matokangas, Pasi Siirilä ja Mar-
jatta Ukonniemi. Perussuoma-
laisten Etelä-Pohjanmaan piiri-
hallituksessa Alajärveä edustaa 
ensi vuonna puheenjohtaja Jari 
Hämeenniemi.

ALAVUS
Yrjö Paukkunen valittiin yksi-
mielisesti Alavuden Perussuo-
malaisten syyskokouksessa yh-
distyksen puheenjohtajaksi 
myös vuodelle 2023. Yhdistyk-
sen hallitukseen valittiin lisäksi 
Marko Vainionpää, Aki Vuorela, 
Janne Vainionpää, Petri Juu-
rakko, Pekka Kaihoniemi, Tan-
ja Pääkkö, Heli Luoto ja Orvokki 
Tanila. Perussuomalaisten Ete-
lä-Pohjanmaan piirihallitukses-
sa Alavuden yhdistystä edustaa 
ensi vuonna Yrjö Paukkunen.

ILMAJOKI
Ilmajoen Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräisessä syyskoko-
uksessa yhdistyksen vetovas-
tuu vaihtui vuodelle 2023 ja 
puheenjohtajan nuijan otti hal-
tuunsa Helena Rahkola. Halli-
tuksen muiksi varsinaisiksi jä-
seniksi valittiin Hannu Akkanen, 
Suvi Saunamäki, Veli-Jukka Pal-
mu ja Marika Valkeala. Kokouk-
sessa olivat paikalla myös pitä-
jän oma kansanedustaja Juha 
Mäenpää ja puolueen järjes-
tösihteeri Kai Karhukorpi. Pe-
russuomalaisten Etelä-Pohjan-
maan piiri ry:n syyskokoukselle 
Ilmajoen yhdistys esittää pii-
rihallituksen jäseneksi Helena 
Rahkolaa.

ISOJOKI
Jorma Rantala valittiin yksimieli-
sesti Isojoen Perussuomalaisten 
syyskokouksessa yhdistyksen 
puheenjohtajaksi myös vuodel-
le 2023.  Yhdistyksen hallituk-
seen valittiin lisäksi Outi Valli, 
Tony Vaarainkorpi ja Sakari Hal-
koaho. Perussuomalaisten Ete-
lä-Pohjanmaan piirihallitukses-
sa Isojoen yhdistystä edustaa 
ensi vuonna Jorma Rantala. 

KANKAANPÄÄ
Kankaanpään Perussuomalai-
set ry teki henkilövalinnat vuo-

delle 2023 syyskokouksessa 
6.11.2022. Puheenjohtajaksi va-
littiin Tapio Laurila. Hallituksen 
muiksi varsinaisiksi jäseniksi va-
littiin Nina Majamäki, Reijo Kuu-
sisto, Katri Lahdensivu, Markus 
Ruuhimäki, Sofia Latvajärvi, Teu-
vo Roskala, Hannu Juhola ja Juu-
so Raitio.

KAUHAJOKI
Kauhajoen Perussuomalaiset 
valitsi syyskokouksessaan Jaana 
Kuusiston yksimielisesti yhdis-
tyksen puheenjohtajaksi myös 
vuodelle 2023. Kuusiston lisäk-
si yhdistyksen hallitukseen va-
littiin Jouni Peltoniemi, Marjo 
Hakala, Ari Paukku, Mika Muu-
rimäki, Jukka Hietalahti, Mik-
ko Raasakka, Taisto Tammela ja 
Kari-Samuli Korpela. Perussuo-
malaisten Etelä-Pohjanmaan 
piirihallituksessa Kauhajoen yh-
distystä edustaa ensi vuonna 
Jaana Kuusisto.

KAUHAVA
Kauhavan Perussuomalaiset 
valitsi syyskokouksessaan Ris-
to Mattilan yhdistyksen pu-
heenjohtajaksi yksimielisesti 
myös ensi vuodeksi. Yhdistyk-
sen hallitukseen valittiin lisäksi 
Arto Rinne, Esa Puronvarsi, Heik-
ki Haukkala, Anastasia Budde, 
Martti Puronvarsi, Martti Koivis-
to, Reima Lilja ja Katriina Kojola. 
Perussuomalaisten Etelä-Poh-
janmaan piirihallituksessa Kau-
havan yhdistystä edustaa vuon-
na 2023 Heikki Haukkala.

KUORTANE
Tauno Lampinen jatkaa yksimie-
lisesti Kuortaneen Perussuoma-
laisten puheenjohtajana myös 
vuonna 2023. Yhdistyksen syys-
kokous valitsi ensi vuoden halli-
tukseensa myös Tuija Lindahlin 
ja Seppo Palomäen. Perussuo-
malaisten Etelä-Pohjanmaan 
piirin hallituksessa Kuortaneen 
yhdistystä edustaa ensi vuonna 
Tauno Lampinen.

NAANTALI JA MASKU
Naantalin ja Maskun Perussuo-
malaiset valitsivat 23.10.2022 
pitämässään syyskokouksessa 
yhdistyksen hallituksen vuodel-
le 2023. Puheenjohtajana jatkaa 
Matti Naavasalo ja taloudenhoi-
tajana Jyrki Alastalo. Hallituksen 
jäseniksi valittiin Eira Nokkala, 
Minna Eura, Taito Ylhäinen, Joni 
Rantakallio, Ari Wanden, Jari 
Engman, Sami Rantanen ja Jari-
Pekka Mäntylä.

PORVOO
Porvoon Perussuomalaiset ry 

PS HENKILÖVALINTOJA
piti sääntömääräisen syyskoko-
uksensa sunnuntaina 6.11.2022. 
Kokouksessa yhdistykselle valit-
tiin uusi hallitus vuodelle 2023. 
Puheenjohtajaksi valittiin yksi-
mielisesti Kari Pauloaho. Muut 
hallituksen jäsenet ovat Sonja 
Perttula, Ilkka Luusua, Ilpo Berg-
ström ja Matti Teittinen. Vuo-
den 2023 keskeisiä tehtäviä 
ovat puolueen ehdokkaiden 
eduskuntavaalityön tukeminen, 
perussuomalaisen politiikan 
sisällöstä tiedottaminen ja pai-
kallisyhdistyksen jäsenmäärän 
kasvattaminen.

SEINÄJOKI
Aki Rasku jatkaa myös vuonna 
2023 yksimielisesti Seinäjoen 
Perussuomalaisten puheenjoh-
tajana. Yhdistyksen syyskokous 
valitsi ensi vuodelle yhdistyk-
sen hallitukseen myös Petri Le-
pistön, Janne Soukkalan, Mika 
Ojalan, Heini Keräsen, Antti-Jussi 
Hirsimäen ja Heikki Niemen. Pe-
russuomalaisten Etelä-Pohjan-
maan piirin hallituksessa Sei-
näjoen yhdistystä edustaa ensi 
vuonna Aki Rasku.

TAMPERE
Tampereen Perussuomalaiset 
järjesti sääntömääräisen syys-
kokouksensa toimistollaan Ne-
kalassa torstaina 10.11. Koko-
uksessa tehtiin henkilövalinnat 
vuodelle 2023. Yhdistyksen 
puheenjohtajana jatkaa kol-
mannelle kaudelle 29-vuoti-
as kaupunginvaltuutettu Antti 
Moisander. Hallitukseen valittiin 
jatkokaudelle Pentti Hupanen, 
Maria Nikupaavo, Anne Valtaki-
vi, Ilmari Rostila ja Tomi Lehto-
la. Uusiksi jäseniksi valittiin Erk-
ki Seppänen, Aleksi Siponen, 
Yrjö Schafeitel, Ville Salomä-
ki sekä Arto Grönroos. Tampe-
reen Perussuomalaiset alensi 
henkilöjäsentensä vuosimak-
sun 15 eurosta 10 euroon. Näin 
paikallisyhdistys huomioi ny-
kyisen inflaation, ostovoiman 
heikentymisen sekä raha- ja 
energiakriisin vaikutuksen jä-
sentensä talouteen.

VAASA
Vaasan Perussuomalaiset valit-
si syyskokouksessaan yhdistyk-
sen uudeksi puheenjohtajaksi 
ensi kalenterivuodelle Kirsi Kau-
pin. Yhdistyksen hallitukseen 
valittiin lisäksi Risto Helin, Kim-
mo Köykkä, Päivi Karppi, Ismo 
Takala, Raimo Turpeinen, Tony 
Staaf ja Sami Ketola. Perussuo-
malaisten Etelä-Pohjanmaan 
piirihallituksessa Vaasan yhdis-
tystä edustaa ensi vuonna Ismo 
Takala.

Perussuomalaisten Pohjois-
Pohjanmaan piirille uusi puheenjohtaja

Perussuomalaisten Poh-
jois-Pohjanmaan piiri ry piti 
syyskokouksensa lauantaina 
12.11.2022 Limingan Luonto-
keskuksessa. Paikalla oli 78 pai-
kallisyhdistysten kokousedus-
tajaa ja muita edustajia 15 eri 
puolilta Pohjois-Pohjanmaata. 
Kokouksessa vierailivat kansan-
edustaja Jenna Simula Oulus-
ta sekä kunta- ja järjestösih-
teeri Marko Koskinen Kiteeltä. 
Kokous valitsi piirille uuden pu-
heenjohtajan Kärsämäeltä. Pu-
heenjohtaja valittiin vaalin 
kautta. Ehdokkaina olivat Esko 
Loukkola (Kärsämäki) ja Anna 
Koskela (Oulu). Puheenjohta-
jaksi valittiin Esko Loukkola ää-
nin 57–21.

- Luovuin piirin puheenjoh-
tajuudesta mielellään. Tiedotin 
asiasta jo piirin kevätkokouk-
sessa Alavieskassa. Piirin johta-
misesta on tehty valinnat vuo-
delle 2023. Kokousedustajia 
osallistui ennätyksellinen määrä 
piirin historiassa. Yhteistyö jat-
kuu ja tulevaan eduskuntavaali-

vuoteen 2023 valmistaudutaan. 
Sydämelliset kiitokset kokous-
väelle valinnoista ja muistami-
sesta. Toivotan menestystä tu-
levalle uudelle vuodelle 2023, 
kertoo Pohjois-Pohjanmaan pii-
rin pitkäaikainen puheenjohta-
ja Ahti Moilanen Utajärveltä.

Piirihallitukseen valittiin 14 jä-
sentä ja 14 henkilökohtaista va-
rajäsentä. Pohjois-Pohjanmaan 
piirihallituksen varsinaiset jä-
senet vuonna 2023 ovat Tiina 
Hanhikorpi (Raahe), Jarkko Peh-
konen (Alavieska), Eero Erkki-
lä (Nivala), Matti Rinnekangas 
(Oulu), Janne Koskela (Oulu), 
Anna Koskela (Oulu), Harri Pek-
kala (Oulu), Tuomas Okkonen 
(Liminka), Mika Väisänen (Mu-
hos), Paavo Käsmä (Taivalkos-
ki), Hannu Nissi (Pudasjärvi), Erk-
ki Jauhiainen (Pyhäjärvi), Marko 
Martinmäki (Haapavesi) ja Lea 
Honkala (Sievi).

Perussuomalaisten 
Pohjois-Pohjanmaan piiri ry

Pitkäjänteinen työ tuotti tulosta: 

Valkeakosken kaupunki ottaa 
käyttöönsä Valkeakoski-lisän
VALKEAKOSKEN perussuoma-
laisten kaupunginvaltuutettu 
ja kaupunginhallituksen jäsen 
Auri Saarelainen on taistellut 
Valkeakoski-lisän puolesta koko 
valtuustokauden. Lisästä ää-
nestettiin jo kertaalleen viime 
vuoden talousarviokäsittelys-
sä, jolloin esitys hävisi täpäräs-
ti yhdellä äänellä. Taistelu tuen 
puolesta ei kuitenkaan jäänyt 
siihen, vaan työ aloitettiin uu-
destaan.

- Pidin asiaa koko ajan työpöy-
dälläni – tutkin säännöllisesti 
uusimpia tilastoja ja tutkimuk-
sia asiaan liittyen sekä kävin 
keskusteluita asiasta, erityisesti 
oman valtuustoryhmämme ul-
kopuolella. Juurikin nämä kes-
kustelut, eri valtuustoryhmien 
välisen vuorovaikutuksen kehit-
tyminen sekä tilastoihin perus-
tuva data olivat ne tekijät, jot-
ka mahdollistivat tämän voiton 
nyt, kertoo Auri Saarelainen.

Valkeakoski-lisä otetaan Val-
keakoskella käyttöön pilotti-
hankkeena, jonka kesto on kak-
si vuotta. Tämän jälkeen on 
Saarelaisen mukaan helpompi 
arvioida tuen vaikutuksia sekä 
tiukoilla olevaan varhaiskasva-
tukseen ja sen ryhmämääriin 
että lapsiperheiden hyvinvoin-

tiin ja Valkeakosken vetovoimai-
suuteen Pirkanmaalla. Tukea 
maksetaan 200 euroa lapsesta 
kahteen ikävuoteen saakka. 

- Olen äärimmäisen kiitolli-
nen siitä, että tämä toteutuu 
nyt. Tämä on iso kädenojennus 
perheille tiukassa tilanteessa ja 
antaa signaalin siitä, että lapsi-
perheitä arvostetaan. Parhaim-
millaan se lisää Valkeakosken 
elinvoimaisuutta sekä korjaa 
kaupungin ikääntyvää väes-
törakennetta. Kotihoidontuen 
kuntalisä tukee perheiden yh-
denvertaisuutta ja valinnanva-
pautta, ja sen maksamisen on 
tutkimuksissa todettu olevan 
lapsen etu, jatkaa Saarelainen 
innoissaan.

Saarelainen haluaa muistut-
taa, että politiikka on pitkäjän-
teistä työtä, jossa luovuttaa ei 
kannata. Lisäksi täytyy tiedos-
taa, että yksin ei saa mitään ai-
kaan eikä välttämättä oman 
puolueen väki riitä. Siksi on tär-
keää käydä rakentavaa keskus-
telua ja löytää yhtymäpintoja 
muiden ryhmittymien kans-
sa, periaatteistaan ja arvoistaan 
kuitenkaan luopumatta.

PS TOIMITUS

Katso kaikki 
perussuomalaisten 
tapahtumat 
osoitteesta:

www.perussuomalaiset.fi

Tule 
mukaan!



P
erussuomalaisten kaiken politiikan keskiössä 

on aina Suomen kansallisen edun turvaaminen. 

Suomi on historiansa, kulttuurinsa, arvojensa 

Perussuomalaisten ulko- ja turvallisuuspoliittinen ohjelma on luettavissa kokonaisuudessaan 
osoitteessa: perussuomalaiset.fi/puolueohjelma

ja yhteiskuntarakenteidensa myötä erottamaton osa 

läntistä sivilisaatiota ja sivistystä. Suomen kansallista 

turvallisuutta ja suvereniteettia ei tule missään olo-

suhteissa uhrata vetoamalla esimerkiksi ideologisesti 

värittyneeseen ja laajennettuun käsitykseen ihmisoi-

keuksista. Kansallista vahvaa puolustusta täydentävät 

tuleva puolustusliitto Naton jäsenyys ja jo pitkään 

tehty laaja kansainvälinen puolustusyhteistyö.

PERUSSUOMALAISENA MAAILMANPOLITIIKASSA

Kansallisen edun turvaaminen on perussuomalaisen 
ulko- ja turvallisuuspolitiikan ydin.

Suomi on erottamaton osa läntistä sivilisaatiota arvojensa, 
kulttuurinsa ja yhteiskuntarakenteidensa myötä.

 Perussuomalaiset kannattaa sääntöperusteista maailman-
 järjestystä, mutta esimerkiksi ihmisoikeuksien varjolla 

ei saa tarpeettomasti rajoittaa kansallista suvereniteettia.

NATO-JÄSENYYDEN TULEE JOHTAA ITSENÄISEMPÄÄN 
EU-POLITIIKKAAN

 Perussuomalaiset vastustaa EU:n kehittymistä liittovaltiok-
 si pysyvien tulonsiirtojen, vihreän diilin tai EU:n ulko-
 politiikan yksimielisyysvaatimuksen kumoamisen myötä.

Nato-jäsenyys antaa Suomelle aidot turvatakuut, minkä 
vuoksi Venäjä-suhdetta ei voida enää käyttää tekosyynä 
sille, että Suomi toimii unionissa kynnysmattona.

VENÄJÄN JA KIINAN HAASTEESEEN ON VASTATTAVA

Kiinan ja Venäjän kehitys on ollut viime vuosina yhä 
autoritäärisempään suuntaan, vaikka kaupalliset siteet 
länteen ovat tiivistyneet.

Luottamus Venäjään rehellisenä kumppanina on Ukrainan 
sodan takia mennyt, eikä tulevaisuudessa voida palata 
ennen tätä konfliktia harjoitettuun Venäjä-politiikkaan.

 Suomen etu on länsimaiden yhteisen rintaman muodos-
 tuminen Kiinaa vastaan.

SUOMEN PUOLUSTUKSEN PERUSKIVI ON VAHVA 
KANSALLINEN PUOLUSTUS

Suomen itsenäisyyden ja alueellisen koskemattomuuden 
peruskivi on vahva kansallinen puolustus.

 Kansallista vahvaa puolustusta täydentää tuleva Nato-
 jäsenyys ja muu kansainvälinen puolustusyhteistyö.

Suomen tulee erota jalkaväkimiinat kieltävästä 
Ottawan sopimuksesta ja kohottaa valmiutta vastata 
kyber- ja hybridihyökkäyksiin.

SISÄISEN TURVALLISUUDEN ROMAHTAMINEN 
ON PYSÄYTETTÄVÄ

Kehitysmaista Suomeen suuntautuva massamaahanmuutto 
 ja monikulttuurisuuspolitiikka heikentävät maamme sisäistä
    koheesiota ja siten kykyä puolustautua ulkoisilta uhilta.

Järjestäytynyt rikollisuus on maahanmuuton myötä saanut 
uusia muotoja esimerkiksi maahanmuuttajataustaisten 
nuorten katujengeinä pääkaupunkiseudulla.

Poliisin määrärahojen ylivaalikautinen korotus on 
välttämätöntä sisäisen turvallisuuden kohentamiseksi. 
Lisämäärärahat on myönnettävä koko rikosketjuun, 
jotta rikosvastuu toteutuu.

PERUSSUOMALAISTEN 
ULKO- JA TURVALLISUUS-
POLIITTINEN OHJELMA 2022
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Joulun Lapsi toi ja tuo rauhan maan päälle
KUNNIAKANSALAISEMME, so-
tiemme veteraanit ja kotirinta-
man naiset, ennen kaikkea tie-
tävät, mitä rauha merkitsee. Ja 
siihenhän meidän ajassamme-
kin pyritään kaikin mahdollisin 
keinoin. Koko YK:kin on sitä var-
ten perustettu. Vaikein este rau-
han toteutumiselle kuitenkin 
on se, että ollaan eri mieltä siitä, 
mitä rauha on ja miten siihen 
päästään. Ja juuri nytkin tun-
nemme mitä kipeimmin rauhan 
puuttumisen Venäjän raukka-
maisen ja täysin oikeudetto-
man Ukrainaan hyökkäämisen 
johdosta. Jo Jeesuksen synty-
män aikaan hallinneen keisa-
ri Augustuksen vuosia pidettiin 
kestävän rauhan aikana, mutta 
huonosti on vuosisatojen ja -tu-
hansien aikana onnistuttu rau-
han ylläpitämisessä.

Jouluevankeliumissa enkelien 
ilmoittamassa rauhassa on ky-
symys täysin toisenlaisesta rau-
hasta, sillä sen toteuttaja ja ai-
kaansaaja on Jumala. On kyse 
Jumalan rauhasta, jonka Hän 

toteuttaa maan päällä. Enkeli-
en ilmoitus – maassa rauha – il-
maisee toteutuneen tosiasian. 
Aivan kuten Jumalan kunnia on 
totta korkeuksissa, niin myös 
Hänen rauhansa on maan pääl-
lä. Joulun Lapsen, Vapahtajam-
me syntyminen toi jo Jumalan 
rauhan maailmaan. Mutta myös 
meidän toimintamme tulisi 
edistää rauhaa, Jumalan rauhaa.

Mutta enkelien julistus rau-
hasta tarkoittaa myös tulevai-
suutta, josta jo profeetta Jesaja 
ennen Jeesusta ennusti joulu-
ajan profetiassaan, miten kan-
sa, joka pimeydessä vaeltaa, nä-
kee suuren valkeuden… Näin 
Jumalan rauha alkaa hänen hy-
västä tahdostaan. Poliittinen 
rauha toteutuu kansojen välil-
lä, jos löytyy riittävää poliittista 
tahtoa. Jumalan hyvä tahto luo 
meihin ihmisiin hyvän tahdon, 
eikä osaksemme tuleva armo 
olekaan joutilas eikä toimeton, 
vaan vaikuttava armo.

Ihmissilmille salatulla tavalla 
joulun rauha on yhtä aikaa rau-

haa maan päällä ja rauhaa mei-
dän ihmisten sydämissä, koska 
meitä kohtaan Jumala osoit-
taa hyvää tahtoaan Poikansa, 
Joulun Lapsen kautta. Näin Ju-
malan rauhan rajojen näkemi-
nen ei ole helppoa. Yhtäältä se 
on uskon asia, toisaalta käy-
tännön elämän tehtävä. Rau-
han puolesta saamme rukoilla 
ja tehdä voitavamme. Ja saam-
me luottaa siihen, että kerran 
rauha laajenee sydänten kätke-
tystä rauhasta kaikkialla vallit-
sevaksi rauhaksi, kuten Jesaja 
ennusti: ”Kaikki taistelun pau-
hussa tallatut sotakengät ja ve-
rellä tahratut vaipat poltetaan 
ja tulella kulutetaan. Sillä lap-
si on meille syntynyt, poika on 
meille annettu, jonka hartioil-
la on herraus. Ja hänen nimen-
sä on: Ihmeellinen neuvonanta-
ja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen 
isä, Rauhanruhtinas. Herraus on 
oleva suuri ja rauha loputon.”

Anssi Joutsenlahti 
rovasti

Yle hajauttaa resurssejaan ja 
lähettää uusintoja
VIIMEINEN villitys on palvelu-
jen monikielisyys. Monen mie-
lestä suomen kieli riittää. Täl-
lainen tutkimuspyyntö tuli 
14.9.2022: ”Auta meitä kehit-
tämään Ylen palveluita”. Kysely 
oli tehty löysällä ja tarkoitusha-
kuisella tyylillä. Perusasiaa, pi-
dättäytymistä kotimaisissa kie-
lissä, ei kyselyn kohde pystynyt 
tukemaan, vaan kysymykset oli 
niin ovelasti laadittu, että tu-
los tulee olemaan kustannuste-
hoton monikielisyyden lisäys. 
Onko kyse vihreästä siirtymäs-
tä tässäkin?

Toisaalta Yle on lisännyt uu-
sintojen määrää jo nyt, kun ra-
hat eivät tahdo riittää. Tämä 
tarpeeton monikielisyyden li-
sääminen kasvattaisi kustan-
nuksia roimasti, ja hyötyjiä olisi 
hyvin vähän. Ylen perinteisissä 
lähetyspalveluissa on kyllä ke-
hitettävää ja karsittavaa.

Uutis- ja ajankohtaislähetyk-
sissä perussuomalaisten sekä 
vanhusten ja suurten ikäluok-
kien syyllistäminen kaikkiin on-
gelmiin alkaa tuntua jo tylsältä. 
Puolenpäivän radiosäätiedotus 
merelle ja maalle koskee vain 
hyvin pientä osaa kansasta, kun 
sen jälkeen tulevat maailman 
lyhimmät uutiset koskettavat 
suurta joukkoa.

Yle, kuten monet muutkin 
mediat, ajautuu harhaan, kun 
ei halua oikeasti tutkia kansan 
mielipidettä. Mainoslauseissa 
kyllä on ylevyyttä ja objektiivi-
suuden tavoittelua, tasapuoli-
suutta ja rehellistä linjaa, mutta 
kaikki vetävät omaan konttiin 
sen kun ehtivät.

Esko Järvenpää
eläkeläinen
Jämsä

Yhteinen hiili
TÄLLÄ hetkellä elämme kuta-
kuinkin sitä aikaa, kun edus-
kuntavaalien listoja aletaan pii-
reissä lyömään kiinni eli kaikki 
ehdokkaat listalle on valittu. 
Niin kuin aina valintatilanteis-
sa, on tämä aika joillekin juhlan 
paikka ja joillekin pettymyksen.

Eduskuntavaaleihin eivät pää-
se ehdolle kaikki, jotka sinne 
haluavat. Näin ollen piirit jou-
tuvat tekemään valinnat sen 
mukaan, miten parhaaksi kat-
sovat. On hyvä muistaa, että pii-
rien vastuulla on valita sellaiset 
ehdokkaat, jotka tuovat maksi-
maalisen määrän ääniä listalle. 
Tämä ei ole suinkaan aina help-
po tehtävä.

Voittavaan joukkueeseen ei 
valita kentälle 11 parasta maa-
lintekijää. Sillä ei pärjää. Se, mil-
lä pärjää, on mahdollisimman 
monipuolinen joukkue. Äänes-
täjiä on monenlaisia, mikä tar-
koittaa, että ehdokkaita on ol-
tava myös monenlaisia. Kahta 
täysin saman profiilin ehdokas-
ta ei kannata valita, koska he 
”syövät” toistensa äänet.

Listan saama äänimäärä on 

siis se luku, joka pitää saada 
mahdollisimman isoksi, koska 
se määrää perussuomalaisten 
kansanedustajien lukumäärän.

Kaikkia niitä pettyneitä, jot-
ka eivät tulleet valituksi ehdol-
le, tarvitaan myös! Ehdokkaa-
na oleminen on kovaa työtä, ja 
kaikki apu on tarpeen. Jokainen 
meistä voi olla vaikuttamassa 
puolueen vaalimenestykseen!

Spekulointi ehdokasvalin-
noista on ymmärrettävää, mut-
ta hedelmätöntä. Jos perussuo-
malaiset ei saa vahvaa tulosta 
seuraavissa vaaleissa, on todel-
lisena pelkona, että nykyinen 
vihervasemmiston ajama po-
litiikka saa jatkoa toiset neljä 
vuotta. Ja siitä tulisi rumaa jäl-
keä.

Muistetaan kaikki, että yhteen 
hiileen puhaltaminen on ainoa 
tapa, millä voimme menestyä ja 
saada isänmaamme asiat takai-
sin raiteilleen!

Harri Vuorenpää
Pirkkalan 
Perussuomalaiset

Yrittäjyyskokeilu – vitsi?
SAIN TE-toimistolta luvan ko-
keilla yrittäjyyttä sovitellun an-
siosidonnaisen päivärahan tur-
vin neljä kuukautta.

Perustin kotisivut ja opettelin 
käyttämään Canva-mainosoh-
jelmaa. Mainostin Facebookissa 
ja Instagramissa, kiersin ympä-
ri Uuttamaata eri tilaisuuksissa, 
lähetin sähköpostia 2 500 asiak-
kaalle, loin suhteet tunnettuihin 
kuljetusyrityksiin, käytin omaa 
rahaa tuhansia euroja, taistelin 
itselleni matkanjärjestäjän oi-
keudet Kilpailu- ja kuluttajavi-
rastolta ja markkinoin uutteras-
ti, unohtamatta neuvotteluja 
verottajan, kirjanpitäjän, tois-
ten yrittäjien, pankin ja YritysEs-

poon kanssa.
Arvioni mukaan yritys alkai-

si tuottaa vasta ensi keväänä ja 
kesänä. Ei hätää, tuumailin. An-
siosidonnaiset ovat turvanani – 
vai ovatko? Työllisyyslain kun-
takokeilun mukaan yrittäjyyttä 
voi kokeilla vain 4 kuukautta, 
jonka jälkeen sinut katsotaan 
kokoaikaiseksi yrittäjäksi. Tai sit-
ten lopetat yrityksen eli poistat 
sen rekisteristä. Kuukausien työ 
valuu viemäriin pahimmassa ta-
pauksessa!

Kokeilua täytyisi voida jatkaa 
ensimmäisen kokonaisen tili-
kauden ajan. Vasta silloin näh-
täisiin, lähteekö yritys tuotta-
maan. Eikö ole parempi yrittää 

itse työllistyä kuin roikkua kor-
tistossa?

Alussa täytyi todistaa olevan-
sa osa-aikayrittäjä, jotta voi tar-
vittaessa ottaa vastaan kokoai-
katyötä. Jakson lopussa oletkin 
kokoaikainen yrittäjä, vaikka 
yritystoimintaa ei olisi lainkaan. 
Soviteltua ansiopäivärahaa voi-
taisiin myöntää, jos olisit ollut 
sekä kokoaikaisessa palkkatyös-
sä että osa-aikaisena yrittäjä-
nä vähintään 6 kk takautuvasti. 
Suomen työllisyyspolitiikka pu-
ree! Aloitan onneksi kokoaika-
työn pian.

Kirsi Koivunen
Espoo

Bingo!
LAIVASSA näin, kuinka pikku-
mies sai isältään kolikon, meni 
pelaamaan pajatsolla ja kerä-
si käteensä täyden potin. Hän 
hihkaisi: ”Olen rikas!”

Voi sitä riemua. Kun on läheltä 
seurannut jotakuta tosi vauras-
tunutta, onkin kuullut häneltä, 
ettei se olekaan onnea. Vähem-
pikin olisi riittänyt. Mielenrau-
han saa aivan muusta. Toki ra-
haa ei ole tarvinnut jatkuvasti 
miettiä. Monet kadehtivat rik-
kaita ja julkkiksia, joilla on val-
taa, suosiota, taitoja ja erilaisia 
lahjoja. Mikäpä siinä, kun me-
nestykseen on ponnisteltu ja 
erilaista hyvää on aikaansaatu 
muillekin. 

Erilaisia reseptejä onnelliseen 
elämään löytyy, ja kaikille re-
septeille on omat opetuslapset. 

Haaste on kaikille sama. Mie-
lenrauha, tasapainoinen elä-
mä ja onni on tarjolla jokaiselle. 
Ensimmäinen ehto on aloit-
taa se maailmanparantaminen 
ihan itsestä. Tämä koskee eten-
kin aikamme nuoria. Heidän ei 
tarvitse vanhempiensa tavoin 
koetella ja kokea kaikkea, vaan 
tulee oppia siitä, mitä lukee, 
kuulee ja näkee – hyvistä esi-
merkeistä. Eräs, nimeä en ker-
ro, 97-vuotias sanoi, että rakas-
tamme itseämme ja tunnemme 
meitä rakastettavan enemmän 
sen mukaan, kuinka edistymme 
meille ilmoitettujen käskyjen 
pitämisessä. Bingo!

Tuomo Isokangas
kaupunginvaltuutettu (ps.)
Nokia

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

Uusi jätehuoltolaki mittaa kansalaisten sivistystasoa
EU-DIREKTIIVIEN määräämä 
jätehuoltolaki tiukkenee ensi 
vuoden 2023 alusta. Laki si-
sältää tiukkenevia säädöksiä 
maamme asukkaille. Mutta tie-
dämmekö, mistä on kysymys?

Lain tavoitteena on parantaa 
jätteen kierrätysastetta. Mut-
ta mitä tarkoittavat esimerkik-
si kierrätettävät POP-, SUP- tai 
SER-jätteet? Mihin nämä jätteet 
kerätään ja miten ne kierräte-
tään? Missä sijaitsevat jätteen 
keräyspisteet? Uutta opiskelta-
vaa riittää taas jäteasioista kai-
kille kansalaisille.

Pian voimaantuleva jätehuol-
tolaki tuo uusia vastuita meille 
kaikille jätteentuottajille ja sa-
malla myös valitettavasti uu-
sia kustannuksia. Jätehuollosta 

on tullut kovaa ja kannatta-
vaa liiketoimintaa. Kotitaloudet 
ovat nyt jo kustannusten hurjan 
nousun vuoksi ongelmissa. Asu-
minen on muuttunut jo tuskai-
sen kalliiksi kohonneiden hinto-
jen vuoksi.

Uudet direktiivit ajavat tärke-
ää asiaa, mutta eivät ota huo-
mioon kotitalouksien jo olevan 
tässä kustannuspaineessa krii-
sissä. Nyt on aika etsiä uusia rat-
kaisuja jätehuoltolaskujen mak-
sajalle.

Jäte on rahanarvoista, arvo-
kasta niiden kerääjille, jotka 
hyötyvät suunnattomasti ilmai-
sesta raaka-aineesta, minkä me 
asukkaat vielä maksamme sitä 
hyödyntäville tahoille. Julkises-
sa keskustelussa ei huomioida 

tätä lainkaan, ja haluan tuoda 
tämän asian esille. Kotitalouk-
sien rahat eivät enää yksinker-
taisesti riitä, ja uudet säädökset 
johtavat silloin usein jätehuol-
tolakiin liittyvien velvollisuuksi-
en laiminlyönteihin.

Kunnat ja yrittäjät voisivat yh-
dessä pohtia päättäjien kanssa 
parempaa vastuun kantamista 
eikä vyöryttää kaikkea kulut-
tajien maksettavaksi. Nyt on 
aika tehdä muutos: ”Kuka mak-
saa, kun isi ei enää pysty mak-
samaan?”

Sivistysmittarilla mitattuna 
näyttää hyvältä. Suomalaiset 
osaavat laskea.

Harri Pullola
Kemi
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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

”Sosiaalisen sukupuolen” vaihto
SUOMESSA vaaditaan nuoril-
le oikeutta valita sukupuolen-
sa. Isossa-Britanniassa terveys-
viranomaiset pitävät nuorten 
transkokemusten vahvistamista 
haitallisena.

Jos uusi translaki astuu voi-
maan, yli 18-vuotias voi vaihtaa 
juridisen sukupuolensa ilmoi-
tuksellaan. Samaa mahdolli-
suutta on vaadittu myös ala-
ikäisille.

2010-luvulla esiteini- ja tei-
ni-ikäisten tyttöjen yhtäkkiset 
transkokemukset ovat kasva-
neet länsimaissa jopa 20-kertai-
siksi. Lääketiede on ollut ilmiös-
tä ymmällään. Tämä on antanut 
tilaa ideologisille pyrkimyksille 
hämärtää nuorten käsitystä su-
kupuolesta. Muutostaan katuvi-
en ja identiteetiltään hämmen-
tyneiden määrän kasvaessa on 
käynyt kuitenkin selväksi, että 
nykymalli ei ole toimiva.

Britannian terveysviranomai-
nen (NHS) ohjeisti 24.10. lää-
käreitä pidättäytymään ala-
ikäisten sukupuolikokemuksen 
vahvistamisesta. Nimen, pu-
keutumisen tai ”sosiaalisen su-
kupuolen” vaihto ei ole NHS:n 
mukaan neutraali teko, vaan 
ohjausta, jolla voi olla pitkäai-
kaiset psykologiset vaikutukset. 

Useimmille nuorista transkoke-
mus on NHS:n mukaan ohime-
nevä vaihe. Suomessa Pirkan-
maan sairaanhoitopiiri kirjoitti 
lausunnossaan translakiin, 
että ”sukupuolen vahvistami-
nen alaikäiselle ei olisi nuoruus-
iän aikana vakiintuneen iden-
titeetinmuodostuksen vaatima 
vahvistus, vaan kehitystä suun-
taava interventio”.

Kouluissa vierailevat sateen-
kaarijärjestöt kertovat, että ih-
minen voi vaihtaa sukupuol-
taan vaikka päivittäin. Kouluihin 
jaetaan opetusministeriön tu-
ella opasta, jossa henkilökun-
taa ohjeistetaan kohtelemaan 
sukupuolestaan hämmentynei-
tä nuoria aina heidän kokemus-
tansa tukien. Samaan aikaan 
lääketieteen ammattilaiset pe-
räänkuuluttavat identiteetiltään 
kehittyvien nuorten jättämistä 
rauhaan tai pitävät näiden ko-
kemusten vahvistamista jopa 
haitallisena.

Kumpaa uskomme, etujärjes-
töjä vai lääketieteen ammatti-
laisia?

Sami Kymäläinen
aluevaltuutettu
Perussuomalaisten Pirkanmaan 
piiri ry:n pj.

Turve esille tulevissa hallitusneuvotteluissa
OLLESSANI 2000-luvun alus-
sa Keski-Suomen maakunta-
valtuuston jäsen puolustin voi-
makkaasti turvealan yrittäjiä 
ja heidän työntekijöittensä oi-
keuksia.

Turvealalla työskentelevät 
ovat monialaisia maa- ja met-
sätalouden sekä kone- ja kulje-
tusalan yrittäjiä. Heille turve on 
tuonut osan jokapäiväisestä lei-
västä, muu urakointi tai maa- ja 
metsätalous loput. On arvioi-
tu, että energiaturpeen alas-
ajo vaikutti merkittävästi lähes 
600 yrittäjän ja vielä useamman 
työntekijän tuloihin alueilla, 
joilla ei ole vastaavia toimeen-
tulon edellytyksiä.

Turve on nostettava tulevi-
en hallitusneuvottelujen koh-
teeksi. Ei ole oikein, että lähes 
22 vuotta sitten turve todettiin 

suuren valiokunnan kokoukses-
sa 5.12.2000 fossiiliseksi polt-
toaineeksi – arvonnan jälkeen. 
Sitä ennen demareiden ja vih-
reiden edustajat Kimmo Kilju-
nen ja Tuija Brax saivat aikaan 
äänestyksen, joka päätyi tasa-
tulokseen 12–12, yksi tyhjä. Ää-
nestyksestä ei tehty nimilistaa.

Kuten jo aiemmin totesin, 
päätöksen turpeen kieltämises-
tä teki suuri valiokunta arvan-
heiton jälkeen, ei siis maamme 
valtioneuvosto eikä eduskunta.

Jos ja kun turpeen tuottami-
nen otetaan esille tulevissa hal-
litusneuvotteluissa, on syytä ko-
rostaa, että maaseudulla asuvat 
kansalaisemme voivat jatkos-
sakin asua kotiseuduillaan, teh-
dä siellä töitä ja maksaa veronsa 
kotikunnalleen.

Toiseksi suota Suomessa riit-

tää ikuisiksi ajoiksi. Suomen 
pinta-alasta on lähes kolmasosa 
eli 9,3 miljoonaa hehtaaria soi-
ta ja turvemaita, josta Geologi-
an tutkimuskeskuksen mukaan 
teknisesti ja taloudellisesti hyö-
dyntämiskelpoista suota on 1,2 
miljoonaa hehtaaria eli lähes 13 
prosenttia koko suopinta-alas-
ta. Keski-Suomessakin on suo-
alaa riittävästi (380 000 ha), jo-
ten pelko siitä, että turvemiehet 
menisivät luonnontilassa olevil-
le soille, on aiheeton.

Suo, kuokka ja sisu. Niitä meil-
lä on aina ollut. Nyt tarvitaan 
paitsi suota ja turvetta, myös 
viisaita päätöksiä – tavoitteena 
suomalaisen energiatalouden 
omavaraisuus.

Kauko Tuupainen
Jyväskylä

Metsien ennallistaminen, mainehaittakysymys 
ja muilutus

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

EDUSKUNNASSA on meneillään 
keskustelu metsien ennallista-
misen asetuksesta EU:sta käsin 
Suomeen, ja se on nostanut mo-
nen metsänomistajan verenpai-
netta.

Huomioni kiinnittyi aiempaan 
uutisointiin Yleltä (26.4.2021), 
jonka mukaan Suomi kaipa-
si poliittisia vaikutusmahdolli-
suuksia EU-johtajien toukokuun 
huippukokouksessa, jossa käsi-
teltiin ilmastopolitiikkaa ja Suo-
men metsäpolitiikkaan vaikutta-
via asioita.

Minulle ei ole käynyt selväk-
si, mitä keskusteluja pääminis-
terimme on käynyt Suomen 600 
000 metsänomistajan puolesta 
jo aiemmin. Metsäkysymys jäte-
tään seuraavan hallituksen rat-
kaistavaksi, ja nyt hallitus työstää 
reunaehtoja valmiiksi, jotta sai-

si asian vietyä paremmin eteen-
päin ja EU:n päätäntävallan alle. 
Metsästrategiaa on puuhasteltu 
kaikessa rauhassa suomalaisen 
päätösvallan alas ajamiseksi, ja 
siihen tulisi kaikkien puolueiden 
sanoa tiukasti ei.

Ruotsi esitti EU-parlamentil-
le toissijaisuuslausekkeen ajois-
sa, mutta ministeri Tuppurainen 
kertoi eduskunnan kyselytunnil-
la, että ”hallitus ei havainnut EU-
asetuksessa sellaista, joka olisi 
vaatinut toissijaisuushuomau-
tuksen tekemistä”. Näyttää siltä, 
että hallituspuolueet päättivät 
siis viedä Suomen metsät EU:n 
haltuun.

Kaikissa keskusteluissa met-
siämme suojellaan vimmatus-
ti, mutta miltä, sen omistajilta-
ko? Suomessa metsänhoitaja on 
osannut tehdä kaikkia metsään-

sä liittyviä hoidollisia toimenpi-
teitä aina. Alueelliset metsän-
hoitoyhdistykset MTK:n alaisina 
ovat hyvässä yhteistyössä met-
sänomistajien kanssa, ja jopa 
maallikko osaa lukea metsäänsä 
liittyvää ja verkkoon koottua tie-
toa metsänsä tilasta. 

Suomessa ei tarvita EU:n Green 
Deal -vipuvartta, jonka tarkoituk-
sena on yltiöpäinen ja ideologi-
nen ilmastopolitiikka. Suomalai-
nen metsä on PEFC-sertifioitu, ja 
jo sen vaatimuksesta osoitetaan 
oman toiminnan vastuullisuus. 
Tämä kattaa yli 90 % talousmet-
sien pinta-alasta. Ennallistamis-
asetusta ei tule viedä missään 
muodossa eteenpäin.

Kirsti Kurki (ps.)
EK-vaaliehdokas
Somero

KOKOUKSET JA TAPAHTUMAT • Ilmoita yhdistyksesi kokoukset ja tapahtumat lehden 
aineistopäivään mennessä osoitteella: tapahtumat@perussuomalaiset.fi
Muista laittaa ilmoitukseen tapahtuman nimi, paikka, osoite, päivämäärä ja kellonaika.!
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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
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 !


