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SATAKUNNAN piirin vaalipäällik-
kö ja piirisihteeri Markku Palomäki 
kertoo, että kaikkien aikojen parhaan 
vaalituloksen tekemiselle on Satakun-
nassa olemassa jo hyvät perusedelly-
tykset. Vaalitaisteluun on valittu hyvät 
ehdokkaat, ja kannatus on ollut vakaa-
ta ja korkeaa jo kolmissa edellisissäkin 
eduskuntavaaleissa. Ensi keväänä Palo-
mäki on tyytyväinen, jos perussuoma-
laiset saavat Satakunnassa 26,5–27 pro-
sentin kannatuksen.

- Meillä on aikaisemmin ollut kanna-
tusta 25,0 %, 23,6 % ja 24,1 %, eli kor-
keissa luvuissa on oltu ennenkin. Maa-
kuntakohtaiset gallupit ovat meillä 
olleet myös korkeita, parhaimmillaan 
on käyty vuosien varrella kolmessa-
kymmenessäkin prosentissa, Palomä-
ki mainitsee.

Hallitus ajaa ratkaisuillaan 
ihmiset yhä pahempaan 
ahdinkoon

Satakuntaa koskettavat kaikki samat 
teemat, joita perussuomalaiset ovat 
pitäneet esillä valtakunnallisestikin: 
energian ja liikkumisen kustannukset, 
inflaatio sekä hallituksen epäonnistu-
nut energia- ja EU-politiikka. Äänestä-
jät ymmärtävät, että kaikki Suomea ja 
suomalaisia kurittavat hankaluudet ei-
vät johdu vain Venäjän hyökkäykses-

Jo perinteisestikin korkean perussuomalaiskannatuk-
sen aluetta oleva Satakunta lähtee tavoittelemaan li-
säpaikkaa ja kaikkien aikojen korkeinta kannatuspro-
senttia eduskuntavaaleissa. Vuodesta 2014 Satakunnan 
alueen vaalipäällikkönä toiminut Markku Palomäki 
kertoo, miten tämä tehdään.

lä korjata.
- Valtioon kohdistuu suuria riskejä 

niin leväperäisen taloudenhoidon kuin 
EU:n toiminnan vuoksi. Tämä vaikut-
taa turvallisuuteemme ja taloudelli-
seen kantokykyymme todella raskaas-
ti. Siihen on tehtävä korjausliikkeitä, ja 
äänestäjienkin on ymmärrettävä, että 
näin ei voi jatkua, Palomäki pohtii.

Vaalipäällikön on oltava
 tasapuolinen ja rehellinen

Markku Palomäki toimii nyt vaali-
päällikkönä eduskuntavaa-
leissa kolmatta kertaa ja 
on itsekin ollut ehdokkaa-
na kerran. Hän on toimi-
nut vaalipäällikkönä myös 
kuntavaaleissa ja piirin 
vaalitoimista vastaavana 
valtakunnallisissa vaaleissa 
vuodesta 2014 saakka, jol-
loin hänet siihen tehtävään 
valittiin. Piirisihteeriksi hänet valittiin 
runsas vuosi sen jälkeen. Palomäki ker-
too, että vaalipäällikön on oltava eh-
dokkaita kohtaan tasapuolinen, avoin, 
suora, tarvittaessa aika kovakin mutta 
aina kärsivällisesti kaikkien tukena.

- Itse pidän kaikkein tärkeimpänä asi-
ana sitä, että ehdokkaiden on voitava 
luottaa vaalipäällikköönsä. On erittäin 
tärkeätä olla rehellinen ja tehdä vaa-
libudjetin suhteen sellaisia ratkaisu-
ja, että ne auttavat tasapuolisesti kaik-
kia ehdokkaita, asuivat he sitten missä 
tahansa.

- Tiedottaminen on tärkeää myös, jot-
ta kaikki ovat perillä kaikesta eivätkä 
väärät huhut lähde liikkeelle. Median 
kysymyksiin on pystyttävä vastaamaan 

Satakunta lähtee tavoittelemaan 
kaikkien aikojen vaalitulosta

tä Ukrainaan, vaan hallitus ei ole riit-
tävästi osannut pitää huolta Suomen 
energiaturvallisuudesta ja omavarai-
suudesta.

- Maatalouden ongelmat ovat nous-
seet nyt todella paljon. Ihmisiä suutut-
taa, että maataloustuottajat on jätetty 
yksin. Sähkön ja energian hinta nousee, 
ja meitä valmennetaan mahdollisiin 
sähkökatkoihin.

- Energiaomavaraisuuden ongelma 
on ollut meillä vuosikausia. Jopa EU 
varoitti tästä meitä jo yli puoli vuot-
ta ennen Venäjän hyökkäystä. Meil-
lä ei reagoitu, vaan päinvastoin jyrkkää 
päästövähennyspolitiikkaa ja ilmas-
totavoitteita korostettiin entisestään. 
Hallituksen ratkaisut ovat olleet sen 
suuntaisia, että täällä ajaudutaan yhä 
pahempaan ahdinkoon, Palomäki sa-
noo.

Näin ei voi jatkua

Palomäki uskoo, että Satakunnan vii-
meisetkin vaaliehdokkaat on valittu 
tammikuun toisella viikolla. Maakun-
nan vaalistrategiana on nostaa esiin 
hallituksen tekemät virheet sekä se, 
että perussuomalaiset ovat vaihtoeh-
to tähän saakka harjoitetulle politii-
kalle. Perussuomalaiset tulevat toimi-
maan toisin ja ymmärtävät, millä tavoin 
aiemmin tehdyt virheet voidaan vie-

Hyvät peruslähtökohdat ovat jo olemassa:

ja paineensietokykyä pitää olla. Vaali-
päällikön on oltava koko porukan kärsi-
vällisin ja rauhallisin henkilö, Palomä-
ki kertoo.

Nyt tarvitaan malttia 
ja rauhallisuutta

Palomäki liittyi itse perussuomalai-
siin vuonna 2008 ärsyynnyttyään kes-
kustaan liittyviin asioihin. Henkilökoh-
taiset hillotolpat eivät ainakaan olleet 
vaikuttamassa puolueen valintaan, kos-
ka perussuomalaisten kannatus oli 

tuolloin vain 2–3 prosen-
tin luokkaa. Perussuoma-
laisten ohjelma vakuutti, 
koska se vastasi Palomäen 
omaa arvomaailmaa. Puo-
lueen tavoitteet ja ohjelma 
eivät vuosien saatossa ole 
juurikaan muuttuneet. Pe-
russuomalaiset on konser-
vatiivinen ja ei-vasemmis-

tolainen puolue, jossa inhimilliset arvot 
korostuvat.

- Eduskuntavaalit ovat sellai-
sia, että niissä on kaikilla ehdokkail-
la oma tyylinsä ja omat tukijoukkon-
sa. Kaikilta yhteisesti toivoisin malttia, 
rauhallisuutta ja omaan työhönsä kes-
kittymistä. Oman puolueen ehdokkaita 
ei pidä peesata eikä muidenkaan puo-
lueiden ehdokkaiden tekemisiä tarvitse 
seurata. Myös visuaaliseen ilmeeseen ja 
kirjalliseen ilmaisuun kannattaa kiin-
nittää huomiota, että se on oikeanlai-
nen ja aito, Palomäki sanoo.

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ 
      KUVA MERVI YLIHONKO

“Vaalitaisteluun on 

valittu hyvät ehdokkaat.”

“Ihmisiä 
suututtaa, 
että maata-
loustuottajat 
on jätetty 
yksin.”

Vaalipäällikkö Markku Palomäki 
Porista on vastannut Satakunnan 
piirin vaalitoimista vuodesta 2014 
saakka. Vasemmalla Veli Tuomi-
nen Merikarvialta, oikealla Sata-
kunnan piirin pj. Arto Perttula.
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Anne Matokangas jatkaa perus-
suomalaisten Etelä-Pohjanmaan 
piirin puheenjohtajana

Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piirin syyskoko-
us pidettiin Vaasassa. Lauantain ohjelmassa oli ensin to-
ritapahtuma Vaasan keskustan kävelykadulla ja sen jäl-
keen kokoustettiin syyskokousvalintojen parissa.

TORITAPAHTUMA toi 
Vaasaan varsin merkittäviä 
vieraita aina puoluejohdos-
ta lähtien. Paikalla olivat pu-
heenjohtaja Riikka Purra, 
2. varapuheenjohtaja Mauri 
Peltokangas ja puoluesihtee-
ri Arto Luukkanen. Heidän 
lisäkseen toritapahtumapai-
kalta bongattiin perussuo-
malaisten Etelä-Pohjanmaan 
piirin kansanedustajat Juha 
Mäenpää ja Jukka Mäky-
nen sekä iso joukko piirin 
eduskuntavaaliehdokkaita.

Tapahtuma keräsi keskikau-
pungin kävelykadulla run-
saan joukon yleisöä, jolla oli 
tilaisuus käydä henkilökoh-
taisia keskusteluja puolue-
johdon ja eduskuntavaalieh-
dokkaiden kanssa politiikan 
ajankohtaisista asioista.

Piirin syyskokouksessa ala-
järveläinen kaupunginval-
tuutettu Anne Matokangas 
valittiin yksimielisesti johta-
maan piiriä myös ensi kalen-
terivuodeksi.

Matokangas korosti puhees-
saan, että edessä on eduskun-
tavaaleista johtuen erittäin 
työntäyteinen ja haasteelli-
nen vuosi niin puolueelle, pii-
rille kuin aktiiveillekin.

- Olemme tehneet eduskun-
tavaalien eteen ahkerasti töitä 
jo keväästä alkaen, ja jo nime-
tyt eduskuntavaaliehdokkaat 
yhdessä piirin aktiivien kans-
sa ovat ahkerasti kiertäneet 
toreja ja tapahtumia. Olen 
laittanut myös ilolla merkil-
le, että piirin yhdistykset ovat 
aktivoituneet kiitettävästi eh-
dokkaiden tukemiseksi ja he 
ovat järjestäneet erilaisia ta-
pahtumia ympäri piirin aluet-
ta perussuomalaisen sano-
man eteenpäinviemiseksi.

Matokangas on miettinyt 
myös tarkkaan eduskuntavaa-
lien tavoitteita perussuoma-
laisten perspektiivistä.

- Meillä perussuomalaisil-
la on Vaasan vaalipiiristä kol-
me kansanedustajaa. Eiköhän 

Puoluejohto paikalla Vaasassa:

me panna yhden paremmak-
si, sanoo piirin puheenjohtaja 
ja kehottaa kaikkia aktiiveja 
käärimään hihansa ja osallis-
tumaan suomalaisen politii-
kan muutoksen tuuliin.

Purra muistutti valtiota 
sen tärkeimmästä 
tehtävästä

Perussuomalaisten puheen-
johtaja Riikka Purra ihmetteli 
puheessaan, etteikö Suomes-
sa muka riitä rahaa.

- Se ei pidä alkuunkaan 
paikkaansa. Oikeasti se, mitä 
Suomessa ei riitä, on poliit-
tista tahtoa ja uskallusta pan-
na verorahalla kustannettavia 
menokohteita tärkeysjärjes-
tykseen ja leikata turhasta ja 
toissijaisesta.

Suomessa ei riitä rahaa Pur-
ran mukaan esimerkiksi omi-
en vammaistemme hoitami-
seen, rikosten tutkimiseen 
eikä terveydenhuollon kun-
toon laittamiseen, mutta riit-
tää kyllä laittomasti maassa 
olevien sosiaali- ja terveyden-
huollon parantamiseen, tu-
pakanpolton vähentämiseen 
Kirgisiassa, ilmastotoimiin 
Afrikassa, italialaisten re-
montteihin jne.

- Samaan aikaan oma kan-
samme pelkää jopa tulevaa 
talvea. Millä maksaa sähkö-
laskut ja kallistuva ruoka? 
Suomen kokonaisveroaste 
on yksi maailman korkeim-
pia, yli 42 prosenttia. Älkää 
uskoko niitä, jotka väittävät, 
että siitä huolimatta rahaa ei 
ole. Että veroja pitäisi kerä-
tä enemmän, jotta vanhukset, 
sairaat ja vammaiset saisi-
vat parempaa hoitoa ja hoi-
tajat palkkansa. Ei pidä paik-
kaansa. Kyse on siitä, mihin 
veronmaksajan rahaa käyte-
tään.

Purra muistuttaa, että Suo-
men valtion tärkein tehtä-
vä on huolehtia kansalaisten 
turvallisuudesta ja perusta-

vanlaatuisesta hyvinvoinnista 
ja hyvinvointijärjestelmäm-
me tehtävä on tukea, auttaa ja 
suojella niitä suomalaisia, jot-
ka eivät siihen itse, syystä tai 
toisesta, pysty.

- Eduskuntavaalit järjeste-
tään 2. huhtikuuta. Haluat-
ko pelastaa Suomen, palaut-
taa sen kohti oikeaa suuntaa? 
Haluatko palauttaa suomalai-
sen ykköseksi omassa maas-
saan? kysyy Purra.

Kokousvalintoja

Perussuomalaisten Etelä-
Pohjanmaan piirin syyskoko-
uksessa valittiin myös piiri-
hallitus vuodelle 2023. 

Puheenjohtajaksi valittiin 
Anne Matokangas ja jäseniksi 
Alajärveltä Jari Hämeennie-
mi, Alavudelta Yrjö Pauk-
kunen, Ilmajoelta Helena 
Rahkola, Isojoelta Jorma 
Rantala, Isostakyröstä Rai-
li Varo, Karijoelta Rami Aal-
to, Kaskisista Lasse Lähdes-
luoma, Kauhajoelta Jaana 
Kuusisto, Kauhavalta Heik-
ki Haukkala, Kristiinankau-
pungista Jari Salmela, Kuor-
taneelta Tauno Lampinen, 
Kurikasta Matti Heinonen, 
Laihialta Esa Kannelmaa, 
Lapualta Mikko Martik-
kala, Mustasaaresta Micael 
Westerholm, Seinäjoelta Aki 
Rasku, Teuvalta Ari Pentti-
nen, Vaasasta Ismo Takala ja 
Ähtäristä Juha Nortunen.

Juha Rantala

Ennen Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piirin syyskokousta Vaasassa järjestettiin keskikaupungin 
kävelykadulla toritapahtuma. Puheenjohtaja Riikka Purra oli haluttua keskusteluseuraa. Kuva: Leena Kurikka

Turun Perussuomalaisten puheenjohtaja Sami Kesäläinen (kuvassa 
vasemmalla) ja valtuustoryhmän puheenjohtaja Juha Anttila uuden 
toimiston edustalla.

Anne Matokangas Alajärveltä jat-
kaa yksimielisesti perussuoma-
laisten Etelä-Pohjanmaan piirin 
puheenjohtajana myös vuonna 
2023. Kuva: Juha Rantala

Kari Salminen Hausjärveltä valit-
tiin Perussuomalaisten Hämeen 
piirin uudeksi puheenjohtajaksi.

Kari Salminen Perussuomalaisten 
Hämeen piirin puheenjohtajaksi

Turun Perussuomalaiset avaa uuden 
toimiston Käsityöläiskadulle

PERUSSUOMALAISTEN Hä-
meen piirin puheenjohtajaksi 
on valittu Kari Salminen Haus-
järveltä. Valinnan teki lauan-
taina Lopella kokoontunut pii-
rin syyskokous. Kari Salminen 
on toiminut aiempina vuosina 
menestyksekkäästi Hausjärven 
Perussuomalaisten puheen-
johtajana ja piirihallituksessa. 
Väistyvä puheenjohtaja Antti 
Salminen jatkaa piirihallituksen 
jäsenenä sekä eduskuntavaali-
en vaalipäällikkönä.

Piirikokous vahvisti aiemmin 
asetetun tavoitteen neljästä 
kansanedustajasta eduskunta-
vaaleissa 2023.

Hämeen perussuomalaisten 
piirihallitus vuodelle 2023 on 
puheenjohtaja Kari Salminen, 
Otto Eriksson (Forssan seutu), 
Jade Gustafsson (Heinola), Vei-
jo Häyhänen (Iitti), Tiina Kaivo-
lainen (Padasjoki), Veli-Pekka 
Lehtosaari (Hartola), Ilpo Lepis-
tö (Riihimäki), Jonni Levaniemi 
(Hämeenlinna), Matti Mäntylä 

TURUN Perussuomalaisten toi-
minnan ja jäsenmäärän vah-
van kasvun myötä yhdistys on 
muuttanut suurempiin tiloihin 
osoitteessa Käsityöläiskatu 7A 
sijaitsevaan avaraan toimitilaan.

Käsityöläiskadulle muutta-
nut yhdistys suoritti käytännön 
muuttotyön jo syyskuun alussa, 
jonka jälkeen uusia tiloja on ka-
lustettu yhdistyksen tarpeiden 
mukaiseksi.

- Jäsenmäärämme on kas-
vanut viime kuntavaalivoiton 
myötä, ja toimintamme laaje-
tessa uusille isommille tiloille 
oli suuri tarve. Aiempi Kasken-
kadulla sijainnut toimisto oli 
auttamatta liian pieni, toteaa 
Turun Perussuomalaisten pu-
heenjohtaja Sami Kesäläinen.

Tilaa etsittiin Turun Perussuo-
malaisten hallituksen ja val-
tuustoryhmän yhteistyönä.

Valtuustoryhmän puheenjoh-
taja Juha Anttilan mukaan kes-
keistä oli löytää työskentelyolo-
suhteet, joissa aiempaa isompi 
valtuustoryhmä pystyy kokous-

tamaan yhdessä paikallisyhdis-
tyksen kanssa.

Tilat tullaan pitämään muun-
tautumiskykyisinä erilaisiin tar-
peisiin yhdistyksen sääntö-
määräisistä kokouksista aina 
vaaliaikana tarvittavaan pajati-
laan saakka.

Tilaan rakentuu myös studio-
tila, jossa Turun Perussuoma-
laiset pystyvät tekemään vi-
deotuotantoa ja tavoittamaan 
valtuustoryhmän ja yhdistyk-
sen tiedotteilla aiempaa laa-
jemman kannattajakunnan.

Toritapahtumissa aktiivinen 
Turun paikallisyhdistys pystyy 
jatkossa tavoittamaan kaupun-
kilaisia myös omalla toimistol-
laan, ja tarkoitus onkin järjes-
tää puolueen isänmaallisen ja 
kansallismielisen arvomaailman 
mukaisia tapahtumia ja politii-
kan keskusteluiltoja toimistolla.

Tilan avajaiset jäsenille pidet-
tiin lauantaina 19.11.

Turun Perussuomalaiset ry

(Kärkölä), Jaana Oravisjärvi (Ja-
nakkala), Harri Ovaska (Orimat-
tila), Petri Puttonen (Hollola), Kai 
Reunanen (Hausjärvi), Antti Sal-
minen (Loppi), Vesa Salminen 
(Lahti), Markku Salomaa (Asikka-
la) ja Vesa Salonen (Hattula).

Hämeen Perussuomalaiset ry
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Joni Kotilainen

Vihreä siirtymä on siirtymä 
kurjuuteen
PUOLUEJOHTO on toukokuusta lähtien kier-
tänyt ahkerasti Suomea. On puhuttu ja poristu.

Loka-joulukuusta lähtien keskusteluihin on 
tullut ihan uusi sävy.

Raivo.
Kylmä raivo. 
Ihmiset ovat huolissaan siitä, että sähkölas-

kut paisuvat niin, että tavalli-
nen ihminen joutuu kurjuuteen. 
Että on pakko myydä kesämökit 
ja autot, että saisi sähköä.

Että ei jäätyisi talvella.
Surullisimpia tarinoita ovat 

ne, joissa ihmiset kertovat, että 
joulu perutaan. Kinkkua ei voi 
ostaa, kun ei ole rahaa. Rahat 
menivät sähkölaskuihin. Lahjo-
ja ei osteta, kun elämän tarkoi-
tuksena on maksaa sähkölasku.

Tuleva talvi on esimakua siitä 
kylmästä ja kolkosta viheryhteiskunnasta, jo-
hon meidät suomalaiset halutaan väkivalloin 
siirtää.

Ihmisten yleisin kysymys on: eihän tämä voi 
mennä niin, että meidät nyljetään jonkun ide-
ologisen humpuukin takia?

Tosiaan. Kallis sähkö ajaa ihmiset viettämään 
talven villasukissa ja hiessä. Vihreästä siirty-
mästä tulee siirtymä kurjuuteen. Energiayhtiöt 
hinaavat sähkön hintaa ylös, tuulihärvelit eivät 
pyöri ja hiilivoimalat on tuhottu punavihreän 
ideologian kiiluvasilmäisessä hurmiossa.

Ja vihreät riemuitsevat: siirrämme tavissuo-
malaiset tuohivirsuyhteiskuntaan! Sielläpähän 
jurnuttavat! Kun kansa pakkosiirretään junara-
tojen varrelle, niin niistä tulee vihreitä!

Vihreiden rakastama 
”ruskea loikka”

 
Joulukuussa saimme tutustua puna-viher-ko-

koomuslaisen yhteisymmärryksen herkkään 
superhedelmään: sähkökatkoihin.

Katkon aikana sähköä ei tule. Me emme pel-
kästään siirry kammottavaan tuohivirsuyhteis-
kuntaan vaan teemme jouluna ns. ruskean loi-
kan.

Kun vessat eivät toimi.
Silloin ei banjo soi, vaikka se jokin haiseekin.
Kun ei tuule ja härpäkkeet eivät pyöri, niin 

sähkön hinnan järkyttävän nousun mukana 
seuraa myös arkielämän kaaos.

Kyseessä on vihreiden himoama pitkä marssi 
kohti ”hiilivapaata yhteiskuntaa”. Vihreät lan-
seerasivat sen, ja punavihreä hallitus yhdes-
sä kokoomuksen kanssa marssii tottelevaises-
ti sen perässä. Hiilivoimalat tuhottiin, turveala 
likvidoitiin ja rakennettiin hillittömästi här-
päkkeitä, joiden lavat eivät pyöri tyvenessä.

Kansalaiset ovat olleet lokakuusta lähtien to-
reilla vimmoissaan. Keskusteluissa toistetaan: 
Miksi tavallisten ihmisten elämä halutaan kur-
jistaa? Miksi hallitus on vihreiden äärifanaatik-
kojen panttivanki? Miksi vihreät vihaavat ih-
misiä niin kovin paljon?

 
Nylkijäpelurit sähkömarkkinoilla 
– hallitus avuton

 
Vihreä siirtymä on mahdollistanut rahan an-

saitsemisen isolla tavalla. Aivan tavalliset ener-
giayhtiöt, kuten Fortum ja Helen, tarjoavat 
sähköä esimerkiksi hinnoin: 95 % kapasiteetis-
ta kohtuulliseen hintaan ja 5 % kapasiteetista 
erittäin kovaan hintaan.

Sopiva määrä peluritarjouksia määrää säh-
kön hinnan moninkertaiseksi perustarjoukseen 

nähden. Näin 95 %:n perustar-
jouskin menee kaupaksi mää-
räytyneeseen moninkertaiseen 
hintaan. Sähkön hinta määräy-
tyykin ahneuden mukaan yli 
kalleimmankin tuotantomuo-
don kustannuksen.

Tilanteesta on muodostunut 
kansalaisille ristiinnaulitsemis-
peli, ja sähkön tarjoajat ovat 
oppineet tämän pelin. Nämä 
ahnurit eivät pelkää hallituk-
sen väliintuloa ja hintataso sen 

kuin nousee, vaikka käytössä oleva kapasiteetti 
ja kysyntä eivät ole poikkeuksellisia.

Ristille nostetaan tavallinen ihminen, eikä 
kukaan välitä.

Kaiken kaikkiaan sähkömarkkinat (Nord 
Pool) ovat rikki. Ihmiset maksavat itsensä kuo-
liaaksi. Tuulivoiman rakentaminen takaa sen, 
että nylkemistä ei voida lopettaa.

Hallituksella olisi kyllä keinoja, mutta kun 
johtajuus on hukassa niin mitään ei tapahdu. 
Miksi?

Koska synkkien aikojen vastapainoksi pitää 
olla ”iloa, valoa ja hauskuutta”. Kykyä ei ole, 
halu tehdä jotain kansalaisten hyväksi on nolla.

Oikeat keinot

Hallituksella olisi mahdollisuus säätää laki, 
joka rajoittaisi Nord Poolissa sähköä myyvän 
juridisen yhtiön/yksikön maksimitarjousosuu-
den. Valtiolla olisi aina mahdollisuus tode-
ta, että nyt on kyseessä ”force majeure” -tilan-
ne. Samoin valtion olisi mahdollista irrottautua 
Nord Poolista ja perustaa yhtiö tms. hoitamaan 
sähkökauppaa naapurimaiden kanssa. Suo-
meen voitaisiin perustaa esimerkiksi oma säh-
köpörssi tms., jonka kaupankäyntisäännöt es-
tävät kyseisenlaisen vedätyksen ja nykyisen 
ahneuden bakkanaalit. Samoin valtiolle olisi 
mahdollista nostaa reippaasti energiayhtiöiden 
veroja ja antaa ”hyvän kiertää”.

Mutta kun ei hotsita. Pitää olla ”iloa, valoa ja 
hauskuutta”.

Vedetään henkeä ennen 
”tiikerinloikkaa”

 
Haluan kiittää kentän väkeä ahkerasta kam-

panjoinnista. Kiitoksia sydämellisestä vastaan-
otosta ja lämpimistä ajatuksista. Te annatte 
voimaa meille. Teidän kanssanne jaksaa kulkea 
päivästä toiseen.

Vedetään vielä henkeä ja nautitaan siitä, että 
meillä on perussuomalaisen perheen lisäk-
si myös se oma ja oikea perhe, tuttavat ja ystä-
vät. Valitettavasti joulu oli ”työnantajien jou-
lu”, mutta onneksi myös välipäivinä voi vetää 
henkeä.

Näytetään ensi vuonna, että täältä pesee – 
”härifrån tvettas”!

Äänekosken Perussuomalaisille 
uusi puheenjohtaja

Perussuomalaisten Pirkanmaan piirille 
lisäpaikka eduskuntavaaleihin

JONI KOTILAINEN valittiin Ää-
nekosken Perussuomalaiset 
ry:n uudeksi puheenjohtajaksi 
Hiskinmökillä marraskuussa pi-
detyssä syyskokouksessa. Hal-
lituksen jäseniksi valittiin Jar-
mo Aho, Harri Hautsalo, Teuvo 
Hiltunen, Antti Peltomäki ja Pet-
ra Virtanen. Toiminnantarkas-
tajaksi valittiin Marko Lax. Piiri-
kokousedustajiksi valikoituivat 
Joni Kotilainen, Jarmo Aho, Har-
ri Hautsalo, Sami Isokallio, Tuo-
mo Jauhiainen, Antti Peltomäki, 
Petra Virtanen ja Heikki Vouti.

PERUSSUOMALAISTEN Pir-
kanmaan piiri ry:n piirihal-
litus nimesi sunnuntain 
kokouksessaan 20. eduskun-
tavaaliehdokkaan Pirkanmaan 
vaalipiirin saatua yhden kan-
sanedustajapaikan lisää maa-
kunnan väestönkasvun myö-
tä. Eduskuntavaaliehdokkaaksi 
nimettiin kunnanvaltuutettu 
ja yrittäjä Jani Saikkonen Lem-
päälästä.

- Pirkanmaan saama lisäpaik-
ka otettiin ilolla vastaan pe-
russuomalaisissa. Vahvuutem-
me vaaleissa on monipuolinen 
ja osaava ehdokasjoukko. Jani 
Saikkosen valinta tuo syvyyt-
tä tälle ennestäänkin monipuo-
liselle listalle, toteaa Perussuo-
malaisten Pirkanmaan piirin 
puheenjohtaja Sami Kymäläi-
nen.

Perussuomalaisten Pirkan-
maan piirin ehdokaslistalle ko-
konaisuudessaan on nimetty 
Ahtiainen Veli-Matti (Pirkka-
la), Asunta Maria (Nokia), Berg-
bom Miko (Sastamala), Grönroos 
Arto (Tampere), Isokangas Tuo-
mo (Nokia), Kaleva Lassi (Tam-
pere), Kinnari Miia (Kangasa-
la), Kymäläinen Sami (Orivesi), 
Moisander Antti (Tampere), Nie-
mi Veijo (Lempäälä), Ojala Jan-
ne (Kihniö), Pelkonen Erja (Ylö-
järvi), Puisto Sakari (Tampere), 
Puolimatka Marika (Tampere), 
Raevaara Aarne (Tampere), Saa-
relainen Auri (Valkeakoski), Saik-
konen Jani (Lempäälä), Savio 
Sami (Ylöjärvi), Vigelius Joakim 
(Tampere) ja Wesin Lisa (Urjala).

Perussuomalaisten Pirkanmaan 
piiri ry

ARTO LUUKKANEN
PERUSSUOMALAISTEN PUOLUESIHTEERI 

■  KOLUMNI

Tuleva talvi on 
esimakua siitä 
kylmästä ja kol-
kosta viheryhteis-
kunnasta, johon 
meidät suomalai-
set halutaan väki-
valloin siirtää.

Varsinais-Suomen omaishoidettavat 
vapautettu asiakasmaksuista
PERUSSUOMALAISTEN alueval-
tuustoryhmä sai läpi esityksen-
sä Varsinais-Suomen hyvinvoin-
tialueen (Varha) aluevaltuuston 
kokouksessa 23.11.2022. Pe-
russuomalaiset esittivät, että 
hyvinvointialueen omaishoi-
dettavat vapautetaan asiakas-
maksuista omaishoitajien la-
kisääteisten kuukausittaisten 
vapaapäivien ajalta. Riemuk-
seen perussuomalaiset voivat 
todeta, että kova työ toi vih-
doinkin tulosta.

Perussuomalaiset ovat jo vuo-
sien ajan hakeneet arvostusta 
omaishoitajille niin kuntatasol-
la kuin eduskunnassakin eivät-
kä joustaneet tästä nytkään. Pe-
russuomalaisten mielestä tämä 
on paras ja edullisin tapa tukea 
omaishoitajien työtä ja työssä 
jaksamista läheistensä ja hyvin-
vointialueen hyväksi.

Perussuomalaiset haluavat 
vastata tällä huutavaan hoita-
japulaan ja pitävät tässä yhtä-
lössä omaishoitajien panosta 
ensiarvoisen tärkeänä niin talo-
udellisesta näkökulmasta kuin 
hoidettavankin kannalta.

Omaishoitajien jaksamista 
on Suomessa tutkittu jo mel-
ko paljon, ja näissä tutkimuksis-
sa on tullut esiin muun muas-
sa omaishoidon kuormittavuus 
ja stressaavuus, omaishoitajan 

väsyminen ja oman ajan puute. 
Tutkimusten mukaan omaishoi-
tajan jaksamista heikentäviä te-
kijöitä ovat erityisesti vastuu 
yksin kaikesta, sosiaalisen elä-
män rajoittuminen, oman ajan 
puute ja henkinen kuormittu-
minen.

On ensiarvoisen tärkeää, että 
Varsinais-Suomen hyvinvointi-
alueella arvostetaan omaishoi-
tajia ja ymmärretään jokaisesta 
työstä kuuluvan ihmiselle mak-
sutonta vapaata. 

Omaishoito on ennen kaik-
kea inhimillinen teko läheisel-
le, mutta se myös säästää valta-
vasti yhteiskunnan resursseja ja 
rahaa. On arvioitu, että vuosi-
tasolla omaishoitajien kohdalla 
puhutaan yhteensä miljardiluo-
kan säästöistä, kun hoidetta-
va ei tarvitse niin paljon julkisia 
palveluita. Varsinais-Suomen 
hyvinvointialue tarvitsee li-
sää näitä inhimillisiä läheisten-
sä hoitajia, ja tässä kokonaisuu-
dessa tulee merkitystä antaa 
myös tämän tärkeän ryhmän 
työssä jaksamiselle.

Perussuomalaisten
 aluevaltuustoryhmä
Laura Kaarniharju 
(puheenjohtaja)
Satu Söderström 
(sihteeri)



Perussuomalaiset esittivät leikkauksia Pirkanmaan 
hyvinvointialueen palkkioihin ja ryhmärahoihin
PIRKANMAAN aluevaltuusto hy-
väksyi kokouksessaan 5. joulu-
kuuta uuden hyvinvointialueen 
strategian, talousarvion ja muu-
toksia hallintosääntöön.

Kokouksessa perussuomalais-
ten aluevaltuustoryhmä esit-
ti puolueiden valtuustoryh-
mien toimintaan tarkoitetun 
ryhmärahan puolittamista. Val-
tuutettujen määrään perustu-
va ryhmäraha on tarkoitettu 
valtuustoryhmien toiminnan tu-
kemiseen.

Esitetty puolitus olisi laskenut 
esimerkiksi aluevaltuuston suu-
rimmille ryhmille, kokoomuksel-
le ja SDP:lle, vuosittain makset-
tavia ryhmärahoja noin 100 000 
eurosta noin 50 000 euroon.

- Meillä on Pirkanmaalla ja 
koko Suomen tasolla tiedossa, 
että leikkauksia on tulossa. Mie-
lestäni on kohtuullista, että ai-
van ensimmäisenä poliitikot leik-
kaavat omista eduistaan. Sitä 
kutsutaan esimerkillä johtami-
seksi. Harmillisesti enemmistö ei 
tähän ollut valmis. En ole yllätty-

nyt, mutta pettynyt kylläkin, pe-
rusteli esitystään aluevaltuutettu 
ja valtuuston 2. varapuheenjoh-
taja Miko Bergbom.

Perussuomalaisten alueval-
tuustoryhmä esitti leikkausta 
myös valtuutettujen kokouspalk-
kioihin. Esimerkiksi aluevaltuus-
ton kokouksesta maksettava 400 
euron kokouspalkkio ehdotet-
tiin laskettavaksi 300 euroon. Pe-
russuomalaisten mukaan myös 
poliitikkojen on kyettävä luopu-
maan saavutetuista eduistaan 
hyvinvointialueiden vaikeassa 
taloustilanteessa.

- Elinkeinoelämän valtuuskun-
nan tutkimuksen mukaan suo-
malaiset leikkaisivat mieluiten 
poliitikoilta, puolueilta ja hallin-
nosta. Uusi aluetaso kuitenkin 
vain entisestään lisäsi niiden ra-
hoitusta: uusia aluepoliitikkoja, 
kokouspalkkioita ja ryhmäraho-
ja. Kuntatasollakaan ei ole suun-
nitteilla säästöjä palkkiotasoon, 
vaikka sote-tehtävät siirtyvät 
niiltä hyvinvointialueille. Kehitys 
ei vastaa suomalaisten tahtoa, 

perusteli aluevaltuutettu Joakim 
Vigelius esitystään.

Molemmat perussuomalais-
ten esitykset ryhmärahasta ja ko-
kouspalkkioista leikkaamises-
ta kaatuivat äänestyksissä. Myös 
perussuomalaisten esitys ilmas-
tonmuutosta ja luontokatoa kos-
kevan kohdan poistamisesta 
hyvinvointialueen strategiasta 
kaatui äänestyksessä.

- Esimerkiksi seittivahakkaan 
tai hitupihtisammalen olemassa-
olo tai olemattomuus ei vaikuta 
hyvinvointialueen toimintaan tai 
ihmisten hoitoon. Tällaisten asi-
oiden kirjaaminen pirkanmaa-
laisten hyvinvointialueen stra-
tegiaan aiheuttaa vain lasten ja 
nuorten ilmastoahdistuksen li-
sääntymistä. Vastuullisina hyvin-
vointialueen päättäjinä meidän 
tulee asettaa lasten ja nuorten 
mielenterveys ilmastopelottelun 
edelle, perusteli esitystään alue-
valtuutettu Sami Kymäläinen.

Perussuomalaisten Pirkanmaan 
aluevaltuustoryhmä
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Petri Juurakko Alavudelta ja Risto Mattila Kauhavalta nimettiin 
perussuomalaisten eduskuntavaaliehdokkaiksi.

Sananvapaus on ollut 
kovilla Ylessä

Yleisradio on koko historiansa ajan ollut yhteiskunnallisen sääntelyn kohteena. Sitä 
on sensuroitu, ja se oli myös osa suomalaista itsesensuurin kulttuuria Neuvostoliiton 
aikana. Valtiollisena viestintäyhtiönä se on saanut omistajaohjausta hallintoneuvos-
toltaan, ja yhtiöön on pyritty vaikuttamaan myös poliittisesti ulkopuolelta.

TERRAFAME-TAPAUS ko-
hautti sananvapautta, kun 
pääministerinä toiminut 
Juha Sipilä puuttui Ylen uu-
tisointiin kaivosyhtiön toi-
mien osalta vuodenvaihtees-
sa 2016–2017. Tulilinjalla oli 
Ylen päätoimittaja Atte Jääs-
keläinen ja uutistoimittajia. 
Seurauksena oli useita kante-
luita Julkisen sanan neuvos-
tolle, joka teki asiassa päätök-
sen 23. maaliskuuta 2017.

Pikamuutoksia 
aiheeseen

Neuvosto korosti, että pää-
toimittaja ei saa luovuttaa 
toimituksellista päätösval-
taa toimituksen ulkopuoli-
sille ja että tiedonvälityksen 
ratkaisut on tehtävä toimi-
tuksellisin perustein. Terra-
fame-tapauksen osalta neu-
vosto totesi, että Yleisradio 
oli taipunut ulkopuolisen ta-
hon painostukseen. Tällä tar-
koitettiin pääministeri Juha 
Sipilää.

Pääministerin vaikuttami-
sen johdosta päätoimittaja 
teki uutisjuttuun nopeasti lu-
kuisia muutoksia, vaikka uu-
tisessa ei ollut asiavirheitä. 
Neuvosto myönsi, että Ylel-
lä on oikeus tehdä muutoksia 
juttuunsa. Kuitenkin neuvos-
ton mielestä oli ilmeistä, että 
palautetta ei käsitelty Ylessä 
tavanomaisella tavalla, vaan 
juttua muokattiin poikkeuk-

Yleisradioon on vaikutettu poliittisesti:

sellisen paljon pääministerin 
yhteydenoton jälkeen. Alku-
peräisessä jutussa käsiteltiin 
pääministeri Juha Sipilän iso-
isää ja tämän suhdetta yhteen 
liikeyritykseen.

Näkökulmaoikeus 
sallittua

Yle sai tästä silloisen päämi-
nisterin ulkopuoliseen ohja-
ukseen taipumisesta JSN:ltä 
huomautuksen. Neuvosto ko-
rosti päätöksessään, että tie-
dotusvälineillä on oikeus va-
lita haluamansa näkökulmat 
ja aiheiden käsittelytavat. 
Erityisen raskauttavana neu-
vosto piti sitä, että Yle reagoi 
tavallista palautetta voimak-
kaammin yhteydenottoihin, 
jotka tulivat pääministeriltä. 
Neuvosto piti pääministerin 
saamaa erityiskohtelua hait-
tana demokratialle.

Yhteiskuntatieteiden tohto-
ri Martti Soramäki teki pit-
kän uran Yleisradiossa. Hän 
on katsellut tapahtumien vir-
taa yhtiön sisäpuolelta. Hän 
työskenteli yhteensä seitse-
män pääjohtajan tai toimitus-
johtajan kaudella. Soramä-
ki on nyt kirjoittanut kirjan 
Yleisradion vaiheista eri pää-
johtajien aikakausina.

Itsesensuuria 
selvittämättä

Kirja sisältää kiintoisia esi-
merkkejä siitä, kuinka Yleä 
on ohjattu tai yritetty ohjata 
poliittisesti eri aikakausina. 
Suomen tasavallan presiden-
tit ovat olleet myös asial-
la. Koko eduskunta puuttui 
Yleisradion ohjelmapolitiik-
kaan pääjohtaja Hella Wuo-
lijoen tapauksessa, jolloin se 
totesi ohjelmien vetävän lii-
kaa vasemmalle. Oma maail-
mansa on Suomen tiedotus-
välineiden itsesensuuri, josta 
ei ole jäänyt historiaan todis-
teeksi asiakirjoja. Itsesensuu-
rin avaaminen vaatii vielä tut-
kijoiden lisätyötä.

Martti Soramäki: Sensuuris-
ta sananvapauteen, Yleisradio 
1926–2022, SKS Kirjat 2022.

Lasse Koskinen (ps.)
Lahti

Perussuomalaisten 
Etelä-Pohjanmaan piiri nimesi 
eduskuntavaaliehdokkaita
PERUSSUOMALAISTEN Etelä-
Pohjanmaan piirin hallitus ni-
mesi kokouksessaan 54-vuoti-
aan Petri Juurakon Alavudelta ja 
39-vuotiaan Risto Mattilan Kau-
havalta perussuomalaisten eh-
dokkaiksi kevään 2023 edus-
kuntavaaleihin.

Perussuomalaiset asettaa Vaa-
san vaalipiiristä kaikkiaan 16 
eduskuntavaaliehdokasta, jois-
ta yksitoista tulee Etelä-Pohjan-
maan piiristä ja viisi Keski-Poh-
janmaalta. Juurakon ja Mattilan 
nimeämisen jälkeen tilaa on lis-
talla enää kahdelle ehdokkaalle 
Etelä-Pohjanmaan puolelta.

- Kaksi jäljellä olevaa ehdo-
kaspaikkaa pyritään täyttä-
mään mahdollisimman pian, 
niin saamme sitten aloittaa ko-
konaisvaltaisen vaalityön koko 
Vaasan vaalipiirin alueella. Tä-
hän saakka nimetyt 14 ehdo-
kasta ovat kampanjoineet nä-
kyvästi koko syksyn ympäri 
vaalipiiriä, kertoo Perussuoma-
laisten Etelä-Pohjanmaan pii-
rin puheenjohtaja Anne Mato-
kangas.

Petri Juurakko toimii maata-
lous-, kaluste- ja kiinteistöalan 
yrittäjänä. Perheeseen kuuluu 
vaimo ja neljä lasta. Vapaa-ajan 
harrastuksista lähinnä sydän-
tä on mökkeily, suomalainen 
luonto ja penkkiurheilu.

Juurakko on kaupunginval-
tuutettu ja Alavuden kaupun-
ginhallituksen 2. varapuheen-
johtaja sekä aluevaltuutettu 
ja turvallisuuslautakunnan jä-
sen. Lisäksi hän toimii Etelä-
Pohjanmaan sairaanhoitopiirin 
valtuuston 2. varapuheenjoh-
tajana sekä Alavuden sivistys-
lautakunnan jäsenenä. Juu-
rakko on perussuomalaisten 

puoluevaltuuston jäsen.
Juurakko on eduskuntavaa-

liehdokkaana nyt toista kertaa. 
Vuoden 2019 vaaleissa hän sai 
perussuomalaisten ehdokkaista 
Vaasan vaalipiirissä viidenneksi 
eniten ääniä.

Risto Mattila on puolestaan 
39-vuotias päätoiminen yrittä-
jä Kauhavalta. Hänellä on vuon-
na 2012 perustettu insinööri-
toimisto, jonka toimenkuvaan 
kuuluu mm. koneiden sekä lait-
teiden mekaniikkasuunnitte-
lu, lujuuslaskenta ja 3D-mal-
linnus. Mattila on vaikuttanut 
Kauhavan kaupunginvaltuus-
tossa vuodesta 2013 ja kau-
punginhallituksessa vuodesta 
2017. Aluevaaleissa hänet valit-
tiin aluevaltuustoon. Mattilalla 
on pitkä kokemus useista maa-
kunnallisista luottamustehtä-
vistä, kuten sairaanhoitopiirin 
hallituksesta ja maakuntaval-
tuustosta. Mattila on ollut ai-
kaisemmin kahdesti ehdokkaa-
na eduskuntavaaleissa vuosina 
2011 ja 2015.

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, 
Jouni Vallinin Kurikasta ja Petri 
Lepistön Seinäjoelta. Keski-Poh-
janmaan puolelta puolestaan 
kevään eduskuntavaaleihin läh-
tevät kansanedustaja Mauri Pel-
tokangas Kokkolasta, Manolis 
Huuki Kannuksesta, Ulpu Kerä-
nen ja Pia Sillanpää Kokkolas-
ta sekä Jorma Malinen Uudesta-
kaarlepyystä.

LAITILA
Tervetuloa tapaamaan Laiti-
lan Perussuomalaisia ja vaikut-
tamaan asioihin Laitilan torille 
torstaina 29.12. klo 17–18. Lii-
ty meihin!

LAITILA
Laitilan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään torstaina 29.12. klo 18 
Laitilassa osoitteessa Keskuska-
tu 24. Käsitellään sääntömääräi-

set asiat. Kokouksen koollekut-
sujana hallitus. Tervetuloa!

VIHTI
Vihdin Perussuomalaisia tavatta-
vissa lauantaina 14.1. klo 10–13 
Vihdin Nummelassa. Tarjoamme 
makkaraa ja kahvia Nummelan 
Säästöpankilla (Vihdintie 2).

Kokousilmoitukset lähetetään 
osoitteella: tapahtumat@
perussuomalaiset.fi

PS KOKOUKSET & TAPAHTUMAT



Suupohjan yhdistykset yhteisellä joululounaalla

Jyrki Ålandista Perussuomalaisten Varsinais-Suomen piirin 
uusi puheenjohtaja

SUUPOHJAN alueella toimivat 
kuusi perussuomalaista paikal-
lisyhdistystä (Kauhajoki, Karijo-
ki, Isojoki, Kaskinen, Kristiinan-
kaupunki ja Teuva) ovat tehneet 
jo viime kesästä saakka mitta-
vaa ja suunnitelmallista yhteis-
työtä lisätäkseen alueella pe-
russuomalaisten kannatusta ja 
menestymistä vaaleissa. Moni-
muotoinen työ pitää sisällään 
mm. osallistumista alueella jär-
jestettäviin markkinatapahtu-

miin, omien toritapahtumien 
järjestämistä sekä perussuo-
malaisten lehtien, esitteiden ja 
vaalimateriaalien jakoa.

Joulun ajaksi on kuitenkin 
lupa rauhoittua ja hiljentyä. Sen 
jälkeen mennään taas sata lasis-
sa kohti eduskuntavaaleja.

Joulun merkitystä korosta-
en kuuden kunnan yhteistyö-
ryhmä järjesti sunnuntaina 11. 
joulukuuta Kauhajoen Nummi-
järven Nummikodilla vielä yh-

teispalaverin, jonka päätteeksi 
nautittiin maittava ja herkulli-
nen joululounas kinkkuineen ja 
laatikoineen. Jälkiruokana pe-
rinteinen riisipuuro ja sekahe-
delmäsoppa. Kahvit ja piparit 
kuuluivat myös asiaan. Tapah-
tumaa oli kunnioittamassa Suu-
pohjan alueen yhteinen edus-
kuntavaaliehdokas Rami Aalto 
Karijoelta.

Juha Rantala

PERUSSUOMALAISTEN Varsi-
nais-Suomen piiriyhdistys jär-
jesti sääntömääräisen syyskoko-
uksensa Raisiossa sunnuntaina 
27. marraskuuta. Kevään 2023 
eduskuntavaaleihin valmistau-
tuvan piiriyhdistyksen jäsenistö 
äänesti uudeksi puheenjohta-
jakseen vaalivuodelle turkulai-
sen Jyrki Ålandin, josta tuli sa-
malla ensimmäinen turkulainen 
Varsinais-Suomen piiriyhdistyk-
sen puheenjohtaja.

Åland voitti selkeällä äänie-
nemmistöllä muut vastaehdok-
kaansa, istuvan puheenjohta-
ja Mikko Kangasojan Raisiosta 
sekä Asmo Mikkolan Oripäästä 
ja Lauri Heikkilän Marttilasta en-
simmäisellä kierroksella.

Uusiksi piirin tavoitteiksi tule-
viin eduskuntavaaleihin määri-

teltiin viiden kansanedustajan 
saaminen läpi ja puolueen ase-
man säilyttäminen maakunnan 
suurimpana puolueena myös 
seuraavien vaalien jälkeen.

Åland piti omassa puheen-
vuorossaan tärkeänä ottaa huo-
mioon punaviherhallituksen 
aiheuttama nykytila ja siitä seu-
raavat tulevan vaalikauden 
haasteet.

- Ottaen huomioon nykyinen 
ilmiö, jossa rahalle tulee hintaa 
eli korkoa, inflaatio syö osto-
voimaa ja välttämättömät hyö-
dykkeet, kuten ruoka, sähkö 
ja polttoaine, kallistuvat vailla 
merkkejä hintojen nousun lop-
pumisesta. Polttoaineiden hinta 
on jo nykyisellään kestämättö-
mällä tasolla. Tämä ajaa tavalli-
sen suomalaisen epätoivoon ja 

pahimmillaan epätoivoisiin te-
koihin.

- Me perussuomalaiset kat-
somme, että Suomi on pelasta-
misen arvoinen, ja me olemme 
ainoa puolue, joka puolustaa 
ja on aina puolustanut suoma-
laisen ostovoimaa ja mahdolli-
suutta tulla omalla palkallaan 
toimeen. Tähän tulemme hake-
maan ratkaisua tulevissa edus-
kuntavaaleissa, Åland toteaa.

Turun Perussuomalaiset on-
nittelee vastavalittua piirin pu-
heenjohtajaa ja toivottaa moni-
kautiselle puheenjohtajalleen 
menestystä ja jaksamista vaati-
vaan tehtävään.

Turun Perussuomalaiset ry

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

!
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Suupohjan alueen kuusi perussuomalaista yhdistystä kokoontui yhteiselle joululounaalle Kauhajoella.

Perussuomalainen 
1/2023 ilmestyy 
23.1.2023

Aineistot ja lehti-
tilaukset viimeistään 
10.1.2023 
klo 17 mennessä.

Katso kaikki perussuomalaisten 
tapahtumat osoitteesta:

www.perussuomalaiset.fi

Tule 
mukaan!

ETELÄ-POHJANMAAN 
PERUSNAISET
Leena Kurikka Seinäjoelta jat-
kaa Etelä-Pohjanmaan Perus-
naiset ry:n puheenjohtaja-
na myös ensi vuonna. Asiasta 
päätettiin yksimielisesti Ete-
lä-Pohjanmaan Perusnaiset 
ry:n sääntömääräisessä syys-
kokouksessa Kuortaneella. Ko-
kousväki valitsi yhdistyksen 
hallitukseen Merja Ujasen Ylis-
tarosta, Seija Salmen Ilmajoel-
ta ja Erja Gaddin Ähtäristä. Lee-
na Kurikka edustaa yhdistystä 
myös piirihallituksen kokouk-
sissa.

HEINOLA
Heinolan Perussuomalai-
set ry:n syyskokouksessa 
5.12.2022 valittiin puheenjoh-
tajana jatkamaan yhdistyksen 
kansanedustajaehdokas Jade 
Gustafsson. Hallituksen varsi-
naisiksi jäseniksi vuodelle 2023 
valittiin Mikko Rautkoski, Jarmo 
Ruuth, Sami Laukkanen, Arto 
Krupula, Kai Pynnönen ja Ilkka 
Kivijärvi. Syyskokouksen pää-
töksellä Heinolan Perussuo-
malaiset ry lahjoittaa hyvänte-
keväisyyteen ja ruoka-apuun 
Kämmenelle sekä diakonia-
työlle yhteensä 600 euron 
edestä lahjakortteja vähävarai-
sille perheille.

KARIJOKI
Marko Sahakoski valittiin Kari-
joen Perussuomalaisten syys-
kokouksessa yhdistyksen 
uudeksi puheenjohtajaksi vuo-
delle 2023. Yhdistyksen hal-
litukseen valittiin lisäksi Petri 
Lähdesluoma, Kristian Uusitalo, 
Heidi Ohriluoma, Niclas Jansson 
ja Rami Aalto. Rami Aalto edus-
taa Karijoen yhdistystä ensi 
vuonna myös Perussuomalais-
ten Etelä-Pohjanmaan piirihal-
lituksessa.

KASKINEN
Kaskisten Perussuomalaisten 
syyskokous valitsi yksimielises-
ti Lasse Lähdesluoman yhdis-
tyksen puheenjohtajaksi myös 
vuodeksi 2023. Yhdistyksen 
hallitukseen valittiin lisäksi Juk-
ka Salo, Erja Seppälä, Ari Lehto-
nen ja Kai Ylikoski. Puheenjoh-
tajana jatkava Lähdesluoma 
edustaa Kaskisten yhdistystä 
ensi vuonna myös Perussuo-
malaisten Etelä-Pohjanmaan 
piirin hallituksessa.

KOTKA
Kotkan Perussuomalaiset piti-
vät lakisääteisen kokouksensa 
20.11.2022 Kotkan kaupungin-
talolla. Viisi vuotta yhdistyk-
sen puheenjohtajana toimi-
nut Arttu-Petteri Klami luopui 
puheenjohtajuudesta. Uudek-
si puheenjohtajaksi vuodelle 
2023 valittiin yksimielisesti Ari-
Pekka Klami. Kotkan Perussuo-
malaisten hallitukseen valittiin 
Tiina Mikkonen, Arttu-Petteri 
Klami, Samuli Sibakoff, Kimmo 
Viitanen, Olli Kekkonen, Nina 

Mustonen ja Soile Suursoho. 
Toiminnantarkastajaksi valit-
tiin Saku Sorsa. Piiriedustajiksi 
valittiin Olli Kekkonen, Kimmo 
Viitanen, Ari-Pekka Klami, Nina 
Mustonen, Arttu-Petteri Klami, 
Markku Stenholm, Samuli Siba-
koff, Soile Suursoho, Pirjo Van-
ha-Aho ja Vesa Häkkinen.

LAPPAJÄRVI
Lappajärven Perussuomalai-
set valitsi syyskokouksessaan 
Ahti Kautiaisen yhdistyksen uu-
deksi puheenjohtajaksi vuo-
delle 2023. Yhdistyksen halli-
tukseen valittiin lisäksi Matti 
Peltola, Aku Juttuniemi, Pet-
ri Kuoppala, Marko Angervisto, 
Sari Karlström, Arvi Kangastie ja 
Sami Savola. Perussuomalais-
ten Etelä-Pohjanmaan piirihal-
lituksessa Lappajärven yhdis-
tystä edustaa ensi vuonna Ahti 
Kautiainen.

LAPUA
Mikko Martikkala valittiin La-
puan Perussuomalaisten syys-
kokouksessa yhdistyksen pu-
heenjohtajaksi vuodelle 2023. 
Martikkala saa seuraa yhdistyk-
sen hallitukseen Markku Keski-
kalliosta, Mikko Huurinaisesta, 
Sini Syrjälästä, Marcus Toppa-
rista ja Henry Kivistöstä. Perus-
suomalaisten Etelä-Pohjan-
maan piirihallituksessa Lapuan 
yhdistystä edustaa ensi vuon-
na puheenjohtaja Mikko Mar-
tikkala.

MUSTASAARI
Mustasaaren Perussuoma-
laisten syyskokousväki valitsi 
edelleen yksimielisesti Micael 
Westerholmin yhdistyksen-
sä puheenjohtajaksi vuodelle 
2023. Yhdistyksen hallitukseen 
valittiin lisäksi Susanna Sario-
la, Matti Hakala ja Jussi Lammi. 
Perussuomalaisten Etelä-Poh-
janmaan piirin hallituksessa 
Mustasaaren Perussuomalaisia 
edustaa ensi vuonna puheen-
johtaja Micael Westerholm.

TEUVA
Jyrki Rintaluoma valittiin Teu-
van Perussuomalaisten syys-
kokouksessa yhdistyksen pu-
heenjohtajaksi myös vuodelle 
2023. Yhdistyksen hallitukseen 
valittiin lisäksi Ari Penttinen, 
Mauri Filppula, Jorma Nikitin, 
Jorma Luhtala ja Anneli Hangas-
luoma. Perussuomalaisten Ete-
lä-Pohjanmaan piirin hallituk-
seen valittiin Ari Penttinen.

ÄHTÄRI
Juha Nortunen valittiin Ähtä-
rin Perussuomalaisten syysko-
kouksessa yksimielisesti yhdis-
tyksen puheenjohtajaksi myös 
kalenterivuodeksi 2023. Nortu-
sen lisäksi yhdistyksen hallituk-
seen valittiin myös Erja Gadd ja 
Ville-Markus Luhtala. Perussuo-
malaisten Etelä-Pohjanmaan 
piirihallituksessa Ähtärin yh-
distystä edustaa ensi vuonna 
Juha Nortunen.

PS HENKILÖVALINTOJA
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Ritva “Kike” Elomaa jatkaa Perus-
suomalaisten Naisten johdossa

Perussuomalaiset Naiset ry:n syyskokous pidettiin lauantai-
na 26.11. Jyväskylässä. Paikalla oli runsas joukko perussuo-
malaisia naisia Uudeltamaalta aina Karigasniemelle saakka.

- KOKOUS sujui iloisissa 
tunnelmissa ja hyvässä hen-
gessä. Vahva yhteishenki ja 
luottamus yhdessä tekemisen 
voimaan siivitti erinomaisia 
keskusteluja ja puheenvuo-
roja, joissa tuli myös selkeästi 
esiin, miten tärkeä ja merki-
tyksellinen naisten rooli po-
litiikassa ja päätöksenteossa 
on Suomelle ja suomalaisil-
le, perussuomalaisten jatkava 
puheenjohtaja Ritva ”Kike” 
Elomaa kommentoi.

Henkilövalinnoista päätet-
tiin yksimielisesti. Seuraavan 
kaksivuotiskauden puheen-
johtajana jatkaa siis Elomaa. 
Hallitukseen valittiin 18 var-
sinaista jäsentä ja heille hen-
kilökohtaiset varajäsenet 
koko maan kattavasti nais-
ten eri alueyhdistysten toimi-
alueilta.

Kohti eduskuntavaaleja

Tilaisuuden alussa palkittiin 
vuoden 2022 alussa tehtävis-
tään luopunut naisjärjestön 

pitkäaikainen taloudenhoita-
ja Auli Kangasmäki.

Paikalla oli myös yksitois-
ta eduskuntavaaliehdokas-
ta, Eila Aavakare Kajaa-
nista, Ritva “Kike” Elomaa 
Maskusta, Kaisa Garedew 
Jyväskylästä, Saija Gran-
lund Lahdesta, Raija Lep-
päharju Pyhäjärveltä, Outi 
Mara Joensuusta, Heli Räi-
sänen Muuramesta, Jaana 
Strandman Mikkelistä, Nina 
Strandén Helsingistä, Satu 
Söderström Kemiöstä ja 
Heli Trög Keminmaalta. Eh-
dokkaat esittäytyivät ja ker-
toivat kokousväelle omista ta-
voitteistaan.

- Erinomaisesti onnistuneen 
kokouksen annin voisikin ki-
teyttää yhteen lauseeseen: 
tästä on hyvä jatkaa kohti tu-
levia kevään 2023 eduskunta-
vaaleja, Elomaa sanoo.

PS-Naisten hallitus

Perussuomalaisten Naisten 
hallitukseen valittiin Leena 

Kurikka (Etelä-Pohjanmaan 
PerusNaiset), Eila Aavakare 
(Kainuun Perusnaiset), Jaa-
na Oravisjärvi (Kanta-Hä-
meen PerusNaiset), Marke 
Tuominen (Keski-Suomen 
Perusnaiset), Riitta Schnei-
der (Kymen Perusnaiset), 
Tina Lindskog (Perhonjoki-
laakson PerusNaiset), Nina 
Strandén (PerusNaiset Hel-
sinki), Tanja Salo (Pirkan-
maan PerusNaiset), Heli Trög 
(Pohjoisen PerusNaiset), Tui-
ja Heikkinen (Pohjois-Kar-
jalan PerusNaiset), Anu Elo-
vaara (Pohjois-Pohjanmaan 
PerusNaiset), Vuokko Hä-
mäläinen (Pohjois-Savon Pe-
rusNaiset), Päivi Granlund 
(Päijät-Hämeen PerusNai-
set), Ulla Saari (Satakunnan 
PerusNaiset), Satu Vihavai-
nen (Savo-Saimaan Perus-
Naiset), Merja Nevalainen 
(Uudenmaan Perusnaiset), 
Niina Granlund (Uuden-
maan Perusnaiset) ja Satu Sö-
derström (Varsinais-Suomen 
PerusNaiset).

Perussuomalaiset 
Naiset ry

Maskun Perussuomalaisten valtuusto-
ryhmä toivottaa hyvää uutta vuotta

Puolueen korkein tunnustus Simo 
Grönroosille ja Riikka Slunga-Poutsalolle

Joakim Vigelius on Perussuomalaisen 
Nuorison uusi puheenjohtaja

Perussuomalaisten Länsi-Uudenmaan 
aluevaltuustoryhmä ei hyväksy rahoitusvajeen 
paikkaamista asiakkaiden kustannuksella 

MASKUN kunnanvaltuuston 
vuoden 2022 viimeinen kokous 
pidettiin 28.11.2022. Kokouk-
sessa valittiin Maskuun uusi 
kunnanjohtaja Miira Raiskila 
sekä päätettiin vuoden 2023 ta-
lousarvio. Kokoukseen osallistu-

nut perussuomalaisten valtuus-
toryhmä toivottaa maskulaisille 
ja kaikille Perussuomalainen-
lehden lukijoille oikein hyvää 
uutta vuotta 2023!

Maskun Perussuomalaiset ry

PERUSSUOMALAISTEN puo-
luehallitus on myöntänyt kan-
sanedustaja Riikka Slunga-Pout-
salolle ja Suomen Perustan 
toiminnanjohtaja Simo Grön-
roosille puolueen korkeim-
man tunnustuksen, nume-
roidun standaarin, pitkästä ja 
peräänantamattomasta työs-
tä perussuomalaisten hyväk-

si. Standaarit luovutti puolu-
een puheenjohtaja Riikka Purra 
puoluetoimistolla 14.11. Slun-
ga-Poutsalo toimi myös perus-
suomalaisten puoluesihteerinä 
vuosina 2013–2019. Grönroos 
toimi puoluesihteerinä vuosina 
2019–2021.

PS TOIMITUS

PERUSSUOMALAISEN Nuorison 
uusi puheenjohtaja on Joakim 
Vigelius. Edellinen puheenjoh-
taja Miko Bergbom luopui pu-
heenjohtajuudesta. 

Joakim Vigelius on tampere-
lainen yliopisto-opiskelija ja yh-
teiskuntatieteiden kandidaat-
ti. Hän opiskelee valtio-oppia 
ja sivuaineina hallintotiedettä, 
kunta- ja aluejohtamista, julkis-

oikeutta sekä kansainvälistä po-
litiikkaa. Hän on aiemmin toimi-
nut Perussuomalaisen Nuorison 
1. varapuheenjohtajana. 

 
PS TOIMITUS 

PERUSSUOMALAISTEN Län-
si-Uudenmaan aluevaltuusto-
ryhmä nosti 13.12. Länsi-Uu-
denmaan hyvinvointialueen 
talousarvion käsittelyssä esiin 
sote-uudistuksen tilanteen, jos-
sa rahoitus on riittämätön. Län-
si-Uudellamaalla on saatu aikai-
seksi rahaa syövä organisaatio 
johtajineen, toimielimineen ja 
ryhmärahoineen, jota voi myös 
puoluetuen jatkeeksi kutsua. 
Tämä tullaan maksattamaan 
asiakkailla, eikä mitään säästö-
jä ole lähivuosina näköpiirissä 
kuten ei palvelujen paranemis-
takaan. 

Se, onnistuuko kustannusten 
kasvun leikkaus pitkässä juok-
sussa, jää nähtäväksi. Luonnol-
lisesti perussuomalaisetkin te-
kevät tämän eteen töitä, vaikka 
he ovatkin kyseenalaistaneet 
sote-uudistuksen järkevyyt-
tä tällä mallilla. Perussuomalai-
set katsovat, että rahoitusva-
jeen paikkaamista ei tule tehdä 

asiakkaiden kustannuksella, ja 
aluevaltuustoryhmä oli valmis 
harmonisoimaan omaishoita-
jien tuen korkeimpien palkki-
oiden mukaan. Perussuomalai-
set tunnistavat omaishoitajien 
tärkeyden, ja aluevaltuustoryh-
män mielestä viimeistään nyt 
on juhlapuheiden sijaan teko-
jen aika. 

Perussuomalaiset esittivät 
ryhmärahan lakkauttamista ja 
totesivat, että hyvinvointialu-
een ei tule tarjota sellaisia maa-
hanmuuttajapalveluita, jotka 
eivät ole lakisääteisiä. Hyvin-
vointialueen tehtäviin ei myös-
kään voida katsoa kuuluvan 
maahanmuuttajien oman kie-
len ja kulttuurin ylläpitäminen. 

Perussuomalaiset esittivät 
myös, ettei hyvinvointialueen 
tule ottaa Euroopan unionin ta-
voitetasoa 2050 kireämpää il-
mastopolitiikkaa, joka lisää kus-
tannuksia esimerkiksi kaluston, 
materiaalin ja polttonesteiden 

hankinnoissa. Nämä äänestyk-
set perussuomalaiset hävisivät 
kuten myös hallintosääntöön 
tekemänsä muutosesityksen, 
jonka mukaisesti aluevaltuusto-
ryhmä ei halua huomioida mui-
ta kieliryhmiä kuin suomen- ja 
ruotsinkieliset alueen palve-
luissa. 

Perussuomalaiset katsovat, 
että onnistuneessa kotoutumi-
sessa ensisijainen asia on ko-
timaisen kielen oppiminen. 
Soteuudistuksessa on valitetta-
vasti nähtävissä, että palveluis-
sa Suomen omien kansalaisten 
asiat eivät ole ykkösenä, mut-
ta maksumiehen rooli on kyllä 
heille varattu. Perussuomalaiset 
tekevät nyt ja jatkossakin poli-
tiikkaa suomalaisten hyvinvoin-
nin eteen. 

 
Perussuomalaisten 
Länsi-Uudenmaan 
aluevaltuustoryhmä 

Riikka Slunga-Poutsalo toimi perussuomalaisten puoluesihteerinä 
vuosina 2013-19.

- Työ Suomen ja suomalaisten hyväksi jatkuu, lupaa Suomen 
Perustan Simo Grönroos.

Joakim Vigelius
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Pitkän linjan perussuomalainen kaupunginvaltuutettu ja 
kansanedustaja Mika Raatikainen (ps.) valittiin Malmin 
lentoaseman ystävät ry:n uudeksi puheenjohtajaksi yh-
distyksen syyskokouksessa 30.11. Helsinki-Malmin lento-
asemalla. Yhdistys jatkaa Raatikaisen johdolla työtä len-
toaseman säilyttämiseksi ja kehittämiseksi huomioiden 
kulttuuriperinnön ja luontoarvot.

Kuopion seudun Perussuomalaiset joulutorilla

Pohjanmaan Perusäijät rykäisi Laihialla

KUOPION seudun Perussuo-
malaiset ry tarjosi kuntalaisil-
le keskustelujen lomassa jou-
lupuuroa ja kuumaa mehua 
lauantaina 3.12.

Keskusteluissa päällimmäise-
nä tuli esille kuntalaisten tahol-
ta pettymys hallituksen talo-
udenhoitotaitoihin sekä huoli 
huomisesta ja siitä, miten kaik-
kien kustannusten nousun kes-
kellä pärjätään. Kritiikkiä tuli 
myös paperittomien terveyden-
huoltoon liittyen. Sitäkin ihme-
teltiin, miten voi olla mahdol-
lista, että luvattomasti maassa 
olevia edelleen Suomesta löy-
tyy.

Paikallisyhdistys sai monel-

ta taholta kiitosta näkyvyydestä 
ja torille säännöllisesti jalkautu-
misesta. Yhdistys olikin Kuo-
pion torilla myös aatonaatto-
na 23.12.

- Toritapahtumat ovat todel-
la antoisia. Niissä päästään par-
haiten lähelle ihmisiä, keskuste-
lemaan ja myös vahvistamaan 
oman porukan, aktiivitoimijoi-
den ja jäsenten, yhteishenkeä. 
Tapahtumat luonnollisesti li-
sääntyvät huomattavasti heti 
vuodenvaihteen jälkeen. Kaikki, 
niin alueen ehdokkaat kuin ak-
tiivitoimijat ja jäsenetkin, ovat 
teltalle lämpimästi tervetulleita 
hääräilemään, toteaa yhdistyk-
sen puheenjohtaja Sirpa Kulin.

- Yhteishenki, uusien urien et-
siminen näkyvyydessä, tehtävi-
en jako ja niihin kouluttaminen 
ovat sitoneet keskeisintä po-
rukkaa todella paljon viime ai-
koina. Myös uusia jäseniä olem-
me saaneet tiimiin mukaan, ja 
tätä kautta voimme yhä syvem-
min keskustella kuntalaisten 
kanssa Suomen asioista tapah-
tumissamme. Toivotan myös 
puolestani kaikki tervetulleiksi 
toimintaan mukaan, sanoo yh-
distyksen jäsen-/somevastaava 
Petteri Koskela.

Kuopion seudun 
Perussuomalaiset ry

NOIN puolitoista vuotta sit-
ten toimintansa käynnistänyt 
Pohjanmaan Perusäijät järjes-
ti ensimmäisen tapahtuman-
sa Laihialla ison toritapahtu-
man yhteydessä. Perusäijien 
vetäjänä Pohjanmaalla toimi-
va Markku Vuorinen Laihialta 
oli tyytyväinen näkemäänsä ja 
kuulemaansa.

- Palautetta loppusyksyn upe-
asta aurinkoisesta lauantai-ilta-
päivän tapahtumasta oli upeaa 
ottaa vastaan. Ihmisiä kiinnosti 
perusäijien toiminta ylipäätään 
ja tietysti perussuomalaisuus. 

Perussuomalaiset ovat Suomen 
kannalta paljon vartijana ensi 
kevään vaaleissa, ja tämän ta-
pahtumassamme vierailleet hy-
vin tiedostivat.

Vuorisen mukaan tällaiselle 
toivottiin jatkoa, ja sitä on hä-
nen mukaansa luvassa ensi hel-
mikuussa.

- Toimintamme on jatkuvasti 
aktivoitunut ja olemme saaneet 
riveihimme uusia jäseniä jopa 
koko piirin alueelta, joten niin 
tapahtumaan kuin toimintaam-
me saamme olla tosi tyytyväi-
siä. Oli myös hienoa huomata, 

että tapahtumassamme oli mu-
kana paitsi lähialueiden paikal-
lisyhdistysten aktiiveja myös 
kansanedustaja Jukka Mäkynen 
sekä eduskuntavaaliehdokkaat 
Jouni Vallin ja Marcus Toppari.

Kuivin suin ei kenenkään tar-
vinnut perusäijien osastolla 
olla, sillä pohjalaisittain maitta-
vat nisukahvit vetivät ihmisten 
suut marengille. Myös perus-
suomalaiset julkaisut kelpasivat 
kävijöille.

Juha Rantala

Kuopion seudun Perussuomalaiset ry tarjosi kuntalaisille joulupuuroa ja kuumaa mehua toritapahtumassa 
lauantaina 3.12. Yhdistyksen puheenjohtaja Sirpa Kulin (alarivi, toinen oikealta) ja yhdistyksen jäsen-/so-
mevastaava Petteri Koskela (alarivi, keskellä) toivottivat kaikki lämpimästi tervetulleiksi mukaan teltalle ja 
yhdistyksen toimintaan.

Pohjanmaan Perusäijien osastolla päivystivät mm. Kurth Silorinne, Marja-Leena Mäkynen, Esa Kannelmaa, 
kansanedustaja Jukka Mäkynen, Markku Nykänen, Jouni Vallin, Risto Talvitie sekä Markku ja Pepita Vuori-
nen. Kuva: Juha Rantala

Mika Raatikainen Malmin lentoaseman 
ystävät ry:n puheenjohtajaksi:

MALMIN lentokenttä on 
edelleen virallisesti lento-
kenttä, eikä lentotoiminnan 
kannalta ole tehty vielä mi-
tään peruuttamatonta tuhoa. 
Yhdistyksen uudeksi puheen-
johtajaksi valittu perussuo-
malaisten Mika Raatikainen 
on hiljattain jäänyt eläkkeelle 
rikospoliisin toimestaan hen-
kilökohtaisen eläkeiän perus-
teella ja haluaa työskennellä 
aktiivisesti Malmin lentoase-
man säilyttämiseksi.

Raatikainen kuvaili kokouk-
selle kokemustaan näin:

- Olen helsinkiläinen, toimi-
nut rikostutkijana ja tutkin-
nanjohtajana. Olen toiminut 
myös YK-rauhanturvaajana 
ja -poliisina YK:n sihteeris-
tön palveluksessa sekä EU-
korruption torjuntaprojektin 
vetäjänä Jordaniassa, luen-
noinut ihmisoikeuksista ja 
kouluttanut poliiseja eri puo-
lilla maailmaa yhteensä yli 10 
vuotta.

- Olin eduskunnassa vii-
si vuotta ja nyt kaupungin-
valtuutettuna on kymmenes 
vuosi menossa, tällä hetkellä 
kaupunkiympäristölautakun-
nassa. En ole lentäjä, mut-
ta olen ollut puolustamas-
sa Malmin asioita koko ajan 
eduskunnassa ja valtuustos-
sa. Yritän parhaani ja kiitän 
luottamuksesta!

Nyt kaivataan 
päätöksenteon 
kokemusta

Nykyinen puheenjohtaja 
Timo Hyvönen on toiminut 
yhdistyksen hallituksessa jo 
kymmenen vuoden ajan. Hän 
jatkaa edelleen asiaan liitty-
vien hallintoasioiden seuran-
taa ja työstämistä.

- Onhan tässä paljon teke-
mistä. Onneksi Mika on ollut 

asiassa mukana koko ajan ja 
pääsee varmasti nopeasti ajan 
tasalle. Nyt kaivataan nimen-
omaan poliittisen ja Helsin-
gin kaupungin päätöksenteon 
kokemusta. Olen erittäin tyy-
tyväinen, että Mika tulee jat-
kamaan tätä arvokasta työtä. 
Nyt tarvitaan voimaa!

Yhdistyksen hallitus ajaa 
Malmin asiaa, mutta siitä löy-
tyy laaja poliittisen päätök-
senteon edustus. Hallituk-
sessa on aktiiveja SDP:stä, 
kokoomuksesta, RKP:stä ja 
perussuomalaisista. Aiemmin 
hallituksessa on ollut aktiive-
ja myös vihreistä.

Minkään puolueen 
kannattajat eivät halua 
alueelle asuntoja

Hyvönen kiittää laajapoh-
jaista kokoonpanoa:

- On onni, että hallitukses-
sa on useiden eri puolueiden 
edustajia. Mielipidemittaus-
ten mukaan minkään puolu-
een kannattajista enemmis-
tö ei halua alueelle asuntoja. 
Aiemminhan vihreitäkin on 
ollut mukana, valitettavasti 
juuri nyt ei. Se on ollut enem-
män kuin arvokasta, onhan 
Malmin lentokenttäalue ai-
van erityinen luontoarvokoh-
de Helsingissä.

Kokoukseen osallistui run-
saat 30 yhdistyksen yli tu-
hannesta jäsenestä. Kokouk-
sessa käytiin läpi lentokentän 
nykytilanne, menossa olevat 
oikeuskäsittelyt sekä toimin-
tasuunnitelma vuodelle 2023. 
Raatikaisen lisäksi hallituk-
seen tuli kolme uutta jäsentä: 
Erkki Heinonen, Mirko Nieminen 
ja Håkan Lövdahl. Hallituksen 
toimikausi vaihtuu vuoden-
vaihteessa.

 
Malmin lentoaseman ystävät ry

Työ lentoaseman 
säilyttämiseksi jatkuu

Mika Raatikaiselta löytyy kokemusta poliittisesta ja Helsingin 
kaupungin päätöksenteosta.
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Miksi yritykset eivät investoi ja työllistä?
HARJOITIN työpaikkaturismia 
kiinalaisen pyöräilyjoukkueen 
kanssa turkulaisessa televisi-
otehtaassa. Tuolloin yrityksen 
johtaja esitteli meille vinhasti 
hyörivää härveliä ja totesi häm-
mästelijöille: ”Tämä keksin-
tö tekee yhdeksäntoista ihmi-
sen työt.”

”Maksaako se myös heidän tu-
loveronsa”, kysäisin.

Lupaavia kasvuyrityksiämme-
kin on myyty ulkomaille, sillä 
nykyään tulos tehdään tuotan-
toketjujen alku- ja loppupäis-
sä. Usein se on immateriaalis-
ta, kansainvälistä sekä vaikeasti 
verotettavaa ja helposti siirret-
tävää.

Yrityksen tuottavuuden kasvu 
tarkoittaa ”vähemmällä enem-
män”. Jos putiikin tulos on ko-
hentunut, niin se usein on tehty 
vähemmällä väellä. Kun palk-
koja ei voi laskea, on varsinkin 
kansainvälisten yritysten ah-
neena visiona ja käytäntönä ”si-
jaintimaan ihmistyövoiman kor-
vaaminen automaatiolla”.

Investointien kohteina ovat 
usein keksinnöt, joilla pyritään 
korvaamaan työntekijät sekä 
vähentämään aivotyötä. Yhä 
harvempi tulee saamaan pak-
sun tilipussin myöskään luo-
vasta ja innovatiivisesta työstä. 
Nyt robotit ja tekoäly vauras-
tuttavat sijoittajia sekä yritysten 
omistajia.

Yritykset investoivat ja työllis-
tävät, jos se tuottaa niille lisäar-
voa. En tiedä ainuttakaan teol-
lisesti tuottavaa yritystä, jonka 
toimiala on vain työllistää!

Robotit eivät toreilla ja turuilla 
vinguttele visaa. Ihmiset luovat 
tuotteiden ja palveluiden lop-
pukysynnän. Useimmille työ-
paikka on ainoa tulonlähde. Se 
takaa kuluttajien ostovoiman.

Rahalla spekulointi tuottaa 
paremmin kuin ahkera työ. Yri-
tykset kilpailuttavat infrastruk-
tuuriaan ja valitsevat itselleen 
suotuisan verotusilmaston. Voi-
toilla on kannattavampaa os-
taa kilpailijoitaan, omia osak-
keitaan tai jakaa osinkoja kuin 

investoida työntekijöihin. Kale-
valassa on liian vähän sijoitus-
varallisuutta.

Jos epätyypilliset työsuhteet 
yleistyvät ja leipä on muruina 
maakunnassa tai sitä tehdään 
automaatiolla ulkomailta, niin 
taloudellinen ilmasto vie mo-
nelta uskon tulevaisuuteen.

Robottien ansiosta osa teol-
lista valmistusta palaa, mutta 
se ei palauta työpaikkoja. Silti 
kuntien on saalistettava inves-
tointeja. Niiden tulee laatia in-
vestointistrategia siitä, mitä 
tuotannontekijöitä verokil-
pailun oloissa myydään muita 
edullisemmin ja miten kompen-
soimme logistisen sijaintimme.

Meidän on keskityttävä tu-
loerojen kasvun ehkäisyyn ja 
jaettava hyvinvointia. Eihän se 
ole mistään kotoisin, että Kale-
valassa on useita, jotka pohti-
vat, käyttääkö varansa ruoan vai 
kodin lämmittämiseen.

Mikael Miikkola
Turun valtuuston vpj. (ps.)

Hallitus vähät välitti suojelupoliisin varoituksista
SUOMEN hyvinvointialueiden 
rahoituksesta puuttuu noin 1,5 
miljardia euroa. Olemme kaik-
ki joutuneet elämään todeksi 
tämän rahoitusvajeen. Lääkäri-
aikoja ei ole, hoitajia ei ole, hoi-
toon pääsy viivästyy ja sosiaa-
li- ja terveydenhuollon toiminta 
on käytännössä romahduksen 
partaalla.

Kuinka hallitus on vastannut 
ongelmaan? Hallitus sääti pak-
kolain hoitajille, jotka vaativat 
itselleen reilua palkkaa kuormit-
tavasta työstään. Lakiin hallitus 
sääti myös hoitajamitoituksen, 
jota ei nyt kuitenkaan voi käy-
tännössä toteuttaa hoitajapu-
lan takia. Rahoitusvajetta se ei 
ole suostunut korjaamaan, vaik-
ka muualle viskellään miljar-
deittain veronmaksajien raho-
ja. Viimeisimpänä hallitus avasi 
asiantuntijoiden varoituksis-
ta huolimatta suomalaisten ve-
ronmaksajien maksamat sosiaa-
li- ja terveydenhuollon palvelut 
myös laittomasti maassa olevil-
le ja tänne tuleville.

Tähän asti laittomasti maassa 

olevat ovat saaneet tarpeelliset 
kiireelliset palvelut avukseen 
hädän hetkellä. Ketään ei ole jä-
tetty kuolemaan. Lapset ovat 
myös olleet koko ajan oikeutet-
tuja palveluihin YK:n lapsen oi-
keuksien yleissopimukseen liit-
tyvien velvoitteiden mukaisesti.

Sosiaali- ja terveysvaliokun-
nan kuulemisissa suojelupo-
liisi ja HUSin valmiusyksikkö 
varoittivat päätöksen houkut-
televan sosiaali- ja terveyspal-
veluiden piiriin pahimmassa ta-
pauksessa jopa sotarikollisia ja 
terroristeja. HUSin valmiusyksi-
kön lausunnossa otettiin esille 
myös yleinen oikeudenmukai-
suus, terveydenhuollon järjes-
telmän ylikuormitus, resurssi-
en ja tehtävien epätasapaino 
sekä kansainvälisen tilanteen 
aiheuttama merkittävä epävar-
muus johtuen Venäjän hyök-
käyssodasta ja osittaisesta lii-
kekannallepanosta. Hallituksen 
päätöksen jälkeen Suomeen tu-
levilla on välittömästi samat oi-
keudet kiireettömäänkin ter-
veydenhuoltoon kuin Suomen 

kansalaisella / suomalaisella ve-
ronmaksajalla – jopa silloin, kun 
kyse on sotarikokseen tai terro-
ristisiin rikoksiin syyllistyneistä 
henkilöistä.

Asiasta äänestettiin eduskun-
nassa perjantaina 2.12. Keskus-
ta oli tapansa mukaan takaa-
massa hallituksen politiikkaa, 
ja näin se avasi omalta osaltaan 
ovet pahimmillaan jopa terro-
ristien ja sotarikollisten terveys-
lomille. Esitys olisi voitu kaataa 
yhdessä perussuomalaisten, ko-
koomuksen, keskustan ja kris-
tillisten voimin kuten luonnon-
suojelulain kohdallakin tehtiin.

Lopuksi on huomautetta-
va, kuinka hallitus lupasi halli-
tusohjelmassaan sitoutua tie-
topohjaisen politiikan tekoon 
lainvalmistelussa. Todellisuu-
dessa se pyyhkii pöydän esi-
merkiksi suojelupoliisin varoi-
tuksilla.

Sanna Antikainen
kansanedustaja (ps.)

Yleisradiosta syytäkin leikata

Lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa 
sisältävän materiaalin hallussapito 
on kriminalisoitava

Von der Leyen sanoi sen julki: EU on diktatuuri

PERUSSUOMALAISET julkis-
ti vähän aikaa sitten oman vaih-
toehtobudjettinsa, jossa oltiin 
valmiita leikkaamaan Yleisradi-
on rahoituksesta 144 miljoonaa 
euroa. Yleisradion kokonais-
budjetti on ensi vuodelle ilman 
leikkauksia noin 570 miljoonaa 
euroa.

Eduskunnan vasemmalla lai-
dalla on oltu pöyristyneitä täs-
tä perussuomalaisten ehdot-
tamasta leikkauskohteesta. Ei 
saisi leikata.

Yleisradiolla on toki paljon 
tärkeää ja tehtäviinsä kuulu-
vaa ohjelmaa, kuten esimerkik-
si monipuolinen uutistarjon-
ta ja vaalien tulospalvelu niin 
television kuin netin puolel-
la. Ongelmaksi muodostuvat 
turhanpäiväiset viihde- ja to-
si-tv-ohjelmat. Miksi ihmeessä 
Yleisradion valikoimasta löytyy 
sellaisia ohjelmia kuin Sohvape-
runat, Sinkut paljaana, Tarinoita 
vessasta tai Pillupäiväkirjat?

Yleisradion budjetissa on pal-
jon rönsyjä, ja ne rönsyt pitää 
leikata tiukalla ja vakaalla kä-
dellä. Valtio ottaa joka vuosi 
velkaa niin valtavasti, että sen 

LAPSIASIAVALTUUTETTU Eli-
na Pekkarinen on nostanut esil-
le tarpeen kriminalisoida lapsiin 
kohdistuvaa vakavaa väkival-
taa esittävän kuvamateriaalin 
hallussapito (Savon Sanomat 
7.11.22). Yllättävää esityksessä 
on se, ettei lapsiin kohdistuvaa 
väkivaltaa sisältävän materiaa-
lin hallussapitoa ole aiemmin 
kriminalisoitu.

Herää kysymys myös siitä, 
miksi esitys on rajattu koske-
maan vain vakavaa väkivaltaa? 
Lapset väkivaltaisissa kuvama-
teriaaleissa kokevat kasvua ja 
kehitystä vaurioittavaa fyysistä 
sekä psyykkistä kaltoinkohtelua 

ja nöyryytystä. Huolestuttavaa 
on se, että nämä kuvamateri-
aalit jäävät kiertämään ja ”elä-
mään” verkossa aiheuttaen uh-
rille mukana kulkevan häpeän 
ja toistuvan traumatisoitumi-
sen.

Lainsäädäntömme pitäisi yk-
siselitteisesti ja selkeästi kri-
minalisoida kaikki lapsiin koh-
distuvaa väkivaltaa sisältävän 
kuvamateriaalin hallussapito.

Outi Peltola
lääketieteen tohtori, psykiatrian 
erikoislääkäri, psykoterapeutti,
Pohjois-Savon aluevaltuutettu 
(ps.)

”VON DER LEYEN: If Italy goes 
into a difficult situation we 
have the tools, as in the case 
of Poland and Hungary.” (Euro-
news 23.9.)

Kuka tässä on diktaattori? 
Alan ymmärtää, miksi unkari-
laisten perheiden puolta pitävä 
Viktor Orbán on fasisti. Komma-
reiden tapahan oli syyttää toisia 

asioista, joita itse harrastivat. 
Jos kansa ei päätä kuten brys-

kit sen tahtovat, tulevat pans-
sarit / otetaan niiltä heille kuu-
luvat rahat. Käykö Suomelle 
kuten nyt Italialle ja aiemmin 
Unkarille, jos Suomen kansa 
päättää äänestää persuja?

Jos bryskit päättävät, että 
meidän pitää nähdä nälkää ja 

palella, meidän pitää siis nähdä 
nälkää ja palella, vaikka energi-
asta ei olisi puutetta. 

Olisiko syytä vaihtaa nämä 
diktaattorit ja niiden sylikoirat?

György Kádár
Vaasa

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

Pohjoisesta vahvaa perus-
suomalaista osaamista eduskuntaan
EDUSKUNTAVAALIT koitta-
vat neljän kuukauden kuluttua. 
Nämä vaalit ovat erityisen tär-
keät, koska elämme erikoisia ai-
koja. Euroopassa vallitsee sota, 
Suomessa hinnat nousevat ja 
inflaatio kiihtyy. Nykyinen halli-
tus tekee käsittämättömiä pää-
töksiä. Tämän takia tarvitaan 
muutoksia, joilla Suomi pelaste-
taan konkurssin partaalta.

Perussuomalainen aate on 
hyvä pohja näiden ratkaisu-
jen etsimisessä. Perussuoma-
laisuus on oman maan asetta-
mista etusijalle, suomalaisten 
elinmahdollisuuksien varmista-
mista, Suomen turvallisuuden 
takaamista ja isänmaallisuuden 
korostamista politiikassa. Pe-
russuomalaiset tarjoaa vaihto-
ehdon myös EU:n harjoittamal-
le kansallisvaltioiden alasajolle.

Meillä on täällä Pohjois-Suo-
messa loistava mahdollisuus 

saada oma kansanedustaja hoi-
tamaan yhteisiä asioitamme. 
Puoluekannasta riippumatta 
Tero Kokko Kuusamosta on lu-
vannut viedä meidän kaikkien 
– sinun ja minun – asioita edus-
kuntaan. Terolla on vahvat si-
teet tulevaisuuden poliittiseen 
ytimeen. Juuri nyt tarvitaan 
vahvaa perussuomalaista osaa-
mista.

Tule sinäkin mukaan! Terolla 
on sydän, joka sykkii Suomelle 
ja suomalaisille. 2.4.2023 Suo-
men suunta muuttuu. Sinä pää-
tät. Siispä meidän valintamme 
on Tero.

Tero Kokon 
perussuomalainen tukiryhmä:
Tapio Lämsä
Eevaliisa Soronen
Piia Veteläinen
Mika Vesilahti
Sisko Heiskanen

menopuolella pitäisi priorisoi-
da voimakkaasti ja ottaa turhat 
rönsyt pois, jotta kansalaisen 
kannalta oleellisiin peruspalve-
luihin riittäisi tarpeeksi rahaa.

Nopea kansainvälinen vertailu 
loppuun: Viron vastaavan Yleis-
radion budjetti on 42 miljoonaa 
euroa vuodessa. Sillä budjetil-
la se toteuttaa kolmea TV-kana-
vaa, viittä radiokanavaa ja nel-
jää eri uutisportaalia netissä.

Yleisradion budjettia pitäisi 
leikata voimakkaasti. Turha viih-
de ja hömppä pois.

Matias Granlund (ps.)
Lahti

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

KriminaaliPS-lehti.indd   1 24.10.2022   17.17
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Uuteen vuoteen armon varassa
UUSI vuosi on edessämme, ja 
tulevaisuudestamme emme 
paljoakaan tiedä. Siksi on loh-
dullista tietää, ettei meidän tar-
vitsekaan kestää omassa varas-
samme, vaan saamme pyydellä, 
niin kuin Jeesuksen vertaukses-
sa viinitarhuri, kun hänen her-
ransa oli kehottanut hakkaa-
maan pois hedelmättömän 
viinipuun: ”Herra, anna sen 
olla vielä tämä vuosi; sillä aikaa 
minä kuokin ja lannoitan maan 
sen ympäriltä. Ehkä se ensi 
vuonna tekee hedelmää.”

Vuoden vaihde onkin aina it-
setutkistelujen ja tulevaisuuden 
tarkastelun aikaa. Mennyt vuo-
si on monella tavoin ollut vai-
keaa ja raskastakin. Varsinkin 
Venäjän raakamainen sota Uk-
rainaa vastaan ahdistaa meitä 
kaikkia! Syystä on vanhassa al-
manakassa perinteisesti laitet-
tu tammikuun alkuun nöyrä ru-
kous: ”Anna, oi Jeesus, rauha ja 
menestys!”

Nykyisenä voimakkaan muu-
toksen rajujakin yllätyksiä täyn-
nä olevana aikana voimme olla 
varmoja vain taakse jääneen 
vuoden tapahtumista. Tulevai-
suus edessämme aukenee tun-
temattomana. Syystä Väinö 
Malmivaara kyselee uudenvuo-
den virressään: “Kuinka lainkaan 
uskallamme käydä vuoteen al-
kavaan?” Ja niinpä hän löytää 
vastauksena nöyrän rukouksen: 

“Kuule, Herra, huutoamme, saa-
vu jälleen auttamaan. Anna uu-
den vuoden armo, särkyneeksi 
sydän lyö. Katso, Herra, näänty-
neihin, uudeksi luo mielemme. 
Kerran kiitossäveleihin vielä tai-
puu kielemme.”

Psalmista kahdeksan saamme 
lukea kaiken epävarmuutem-
me ja tulevaisuudenpelkom-
mekin keskellä, miten meidän 
Herramme on niin suuri, että 
hänen valtasuuruutensa ulot-
tuu kaikkeen maassa ja aina tai-
vaittenkin ylitse! Psalmirunoilija 
jatkaakin katsellessaan Juma-
lan taivasta ja hänen sormien-
sa tekoa, kuuta ja tähtiä, jotka 
hän on luonut, että mikä on ih-
minen, että sinä häntä muistat, 
tai ihmislapsi, että pidät hänes-
tä huolen?

Psalmintekijä kirjoittaa sit-
ten meistä ihmisistä: “Ja kui-
tenkin Sinä Jumala teit hänes-
tä lähes jumal’olennon, Sinä 
seppelöitsit hänet kunnialla ja 
kirkkaudella; panit hänet hal-
litsemaan kättesi tekoja, asetit 
kaikki hänen jalkainsa alle. Her-
ra, meidän Herramme, kuin-
ka korkea onkaan Sinun nimesi 
kaikessa maassa!”

Kaiken Luoja, Taivaallinen 
Isämme hallitsee koko maanpii-
riä Poikansa Jeesuksen kanssa 
kutsuen meitä yhteistyöhön vil-
jelemään ja varjelemaan maa-
palloamme. Siinä meille riittää 

tehtävää myös yhteisesti poli-
tiikan avulla mahdollistaaksem-
me rauhan säilymisen, ilmaston 
varjelemisen, köyhyyden pois-
tamisen ja nälkäisten ruokki-
misen.

Näin Taivaallisella Isällämme 
on meitä kohtaan rakkauden 
ajatukset. Siksi hän antoi aino-
an Poikansa, jotta meillä hänen 
kauttansa olisi niin tämä ajalli-
nen kuin iankaikkinenkin Elä-
mä!

Saammekin turvallisesti elää 
alkanutta uutta vuotta ja ru-
koilla:

Jumala! Katselen uutta 
aikaa edessäni.
En tiedä, mitä on tulossa.
Anna minulle luottamusta 
ja toivoa, jotka kannattelevat 
kaikkien vaiheiden ja aikojen yli.
Suo, että osaisin irrottautua 
vanhasta.
Anna avoin mieli ottaa 
vastaan tuleva.
Kiitos, että Sinä olet sama 
eilen, tänään ja huomenna.
Sinun varassasi olen tähän 
asti tullut.
Sinun varassasi lähden tästä 
eteenpäin! Amen.

Anssi Joutsenlahti
rovasti

Verotulot ja arvovalinnat
MAAMME kokonaisveroaste on 
jo nyt 42 %, eli veroja kerätään 
jo aivan tarpeeksi valtion vält-
tämättömien menojen hoita-
miseen.

Meillä ei ole varaa nostaa kan-
sallista veroastettamme enää 
yhtään! Jos veroaste nousee, 
tulee kotimainen kulutus laske-
maan ja kokonaisverokertymä 
pienenemään.

Nykyinen hallitus kuitenkin 
käyttää huomattavasti rahaa 
muuhun kuin omien veronmak-
sajiensa hyvinvointiin ja turval-
lisuuteen.

Keskiluokkaisilla veronmaksa-
jilla eivät rahat enää riitä elämi-
seen, säästämisestä tai omien 
lasten tukemisesta puhumat-

takaan.
Hinnat nousevat ja veronmak-

saja saa koko ajan vähemmän 
vastinetta maksamilleen yhä 
suuremmille veroille.

Tästä yhtälöstä seuraa perus-
tavanlaatuinen arvokysymys: 
onko valtion tehtävä ensisijai-
sesti huolehtia maan rajojen si-
säpuolisista ongelmista, hyvin-
voinnista ja turvallisuudesta?

Jos vastaus on kyllä, niin seu-
raavan eduskunnan ja hallituk-
sen on pakko laittaa menot tär-
keysjärjestykseen!

Jouni Vallin 
kansanedustajaehdokas
Kurikan Jurva

Kaikki hyvinkö valtakunnassa?
TAMPEREEN budjettivaltuus-
tossa 14.11. nähtiin erikoinen 
näytös samaan aikaan kun val-
takunnanpolitiikassa oli jälleen 
meneillään yksi hallitusviisikon 
”ollakko vai eikö olla hallituk-
sessa” -farssi. Valtuutettu, pää-
ministeri Sanna Marin (sd.) istui 
kahdeksan tuntia hiljaa valtuus-
ton kokouksessa, kun keskuste-
limme kaupungin asioista. Ko-
kouksen lopussa salissa kuului 
Marinin välihuuto, jossa hän kri-
tisoi sitä, että perussuomalaiset 
tekivät muutosehdotuksia kau-
pungin budjettiin.

Tampereen perussuomalai-
nen valtuustoryhmä oli valmis-
tellut huolella kaupungin bud-
jettiin toimivia vaihtoehtoja ja 
ratkaisuja, jotka helpottaisivat 
kaupunkilaisten elämää. Moni 
pieni- ja keskituloinen miet-
tii, miten selviytyä esimerkik-
si tulevan talven sähkölaskuis-
ta. Tampereen sähkölaitoksen 
tämän vuoden ennakoitu rei-
lun 70 miljoonan liikevoitto ke-
rätään muutenkin tiukoilla ole-
vilta kotitalouksilta. Esitimme, 
että sähkölaitos myy oman tuo-
tantonsa sähköpörssin sijaan 
suoraan kohtuullisella katteella 
tamperelaisille. Nyt sähkölaitos 
rahastaa härskisti.

Teimme kaupungin budjettiin 
myös useita muita muutoseh-
dotuksia. Valtuustolla oli mah-
dollisuus miettiä vaihtoehtoja. 
Puoluekuri, tai tamperelaisit-
tain koalitiokuri, voitti.

Tampereella ideologisia hii-
lineutraalihankkeita viedään 

Kehitysapu väestönkasvun 
rajoittamiseen
ILMASTONMUUTOKSEN ja 
kasvavan siirtolaisuuden pe-
rimmäinen syy ja seuraus on 
vastuuton väestönkasvu. Siir-
tolaisuus Eurooppaan ja Suo-
meen tapahtuu pääasiassa Af-
rikasta ja Lähi-idästä. Afrikan 
väestönkasvu on maailman no-
peinta. Tällä hetkellä maailman 
väestönkasvusta noin puolet 
tapahtuu Afrikassa, missä vä-
estö lisääntyy 40–50 miljoonal-
la ihmisellä vuosittain. Vuoteen 
2050 mennessä Afrikan väkilu-
vun ennustetaan kasvavan 2,5 
miljardiin.

Hyvinvoinnin tukipilarit hor-
juvat, kun luonnon tuottamat 
elintärkeät palvelut – kuten ma-
kea vesi, puhdas ilma ja kasvi-
en pölytys – vaarantuvat. Niin 
tapahtuu, koska maailman kas-
vava väestö kuluttaa liikaa 
luonnonvaroja. Elinympäristöt 
pirstoutuvat, kun maata raiva-
taan aina vain lisää ruuan tuot-
tamiseksi sekä rakentamiseen 
yhä kasvavalle väestömäärälle.

Sitten meille sanotaan: ”Kehi-
tysmaat ovat tuottaneet vain 
murto-osan maailman kasvi-
huonepäästöistä. Maat, jot-
ka ovat vähiten vaikuttaneet 
ilmastonmuutoksen syntymi-
seen, joutuvat eniten kärsi-
mään sen seurauksista.” (Kehi-
tys 10/2022) Toisin sanoen, mitä 

enemmän maa on riippuvainen 
muiden maiden avustuksista, 
sen pienempi on henkeä koh-
ti ekologinen jalanjälki. Voimme 
miettiä, paljonko kymmenien 
avustusvuosien aikana ja Suo-
men nykyisen 1 340 miljoonan 
kehitysapurahan ansaitseminen 
saastuttaa ilmastoa täällä. Mil-
lainen aukko metsään on teh-
tävä tuon rahamäärän ansaitse-
miseen?

YK:n tavoite on, että vähin-
tään 30 % maailman maa-alas-
ta, sisävesistä ja meristä suojel-
laan vuoteen 2030 mennessä 
(HS 4.12.). Tavoitteelta kato-
aa pohja, ellei kehitysavun ra-
haa suunnata nopeasti väestö-
määrän rajoittamiseen. Kasvava 
väestö tarkoittaa lisää päästö-
jä ja luontokatoa – ja köyhyyt-
tä, joka tyypillisesti nostaa per-
hekokoja.

Väestöräjähdyksen tärkein syy 
on perhesuunnittelun eli eh-
käisyn puute. Afrikkalaisten 
oman edun kannalta on parem-
pi, ettei rahaa lyhytaikaisen krii-
siavun lisäksi anneta lainkaan, 
vaan keskitytään välttämättö-
mään väestömäärän rajoitta-
miseen.

Airi Pulkkinen
Kuopio

Varusmiehiä oppiin rajapartiointiin
ITÄRAJAN pitävyys puhuttaa 
tänä päivänä paljonkin. Aihee-
seen liittyen tiedoksi ja mah-
dollisia toimenpiteitä varten 
päättäjille ja lainvalmistelijoille 
sinne eduskuntaan:

Vuonna 2017 pidettiin Rova-
niemellä seminaari Pohjoista 
turvallisuutta yhdessä, jossa itä-
rajan pitävyys puhutti jo tuol-
loin. Muistan itse kysyneeni, 
miksei suomalaisia varusmie-
hiä voisi kouluttaa käytännössä 
myös rajapartioinnissa rajajouk-
kojen kanssa, mikä helpottaisi 
ja tukisi jo tuolloista rajavartios-
ton resurssiongelmaa ja samal-
la antaisi arvokasta ja miele-
kästä käytännön kokemusta ja 
oppia nuoremmille rajakomp-
panian ja jääkäriprikaatin varus-

miehille.
Minusta tämä olisi ainakin 

harkitsemisen arvoinen asia.
Rajavartioston eversti vastasi 

muistaakseni lyhyesti: ”Lainsää-
däntömme estää varusmiesten 
käyttämisen rajan partioinnis-
sa.”

Vastasin tähän, että sittenhän 
sellainen valuvirhe pitäisi korja-
ta välittömästi.

Näin pienellä lainmuutoksella 
saisimme paljon hyvää aikaan.

Tiedoksi tämä teille lainval-
mistelijoille. 

Matti Henttunen
Rovaniemen 
kaupunginvaltuutettu
Lapin aluevaltuutettu

vauhdilla eteenpäin, kustan-
nuksista välittämättä. Investoin-
teja ei priorisoida. Poliittisesti 
herkimmät siirretään julkisuus-
lainsäädännön ulottumattomiin 
yhtiöihin. Tamperelaiset joutu-
vat ensi vuonna maksamaan 30 
prosenttia korkeampaa kunnal-
lisveroa kuin pääkaupunkiseu-
dulla. Kaupunki myy kiihtyvään 
tahtiin omaisuuttaan, ja esimer-
kiksi vesilaitosta ollaan yhtiöit-
tämässä.

Tampereen velkaantuneisuus 

nousi Sanna Marinin valtuus-
ton puheenjohtajakaudella en-
nätysnopeutta. Sama meno jat-
kuu nyt pääministerinä valtion 
tasolla.

Vaikenemalla asiat eivät muu-
tu paremmiksi.

 
Aarne Raevaara
Tampereen 
kaupunginvaltuutettu (ps.)
Pirkanmaan 
kansanedustajaehdokas
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Verotulot ja arvovalinnat

Parabellum – asiaa Natosta ja maanpuolustuksesta

Toimia katuryöstöjen kitkemiseksi

UKRAINASSA alkanut täysimit-
tainen Venäjän hyökkäysso-
ta helmikuussa sai Suomen ja 
Ruotsin kannan melko nopeas-
sa tahdissa kääntymään Na-
to-jäsenyyden kannalle. Liit-
tyminen käsiteltiin verrattain 
nopeasti molempien maiden 
parlamenteissa, ja hakemuk-
set päästiin luovuttamaan tou-
kokuussa 2022. Tästä alkaen eri 
Nato-maiden parlamentit ovat 
antaneet hyväksynnän hake-
muksille kahta lukuun ottamat-
ta: Unkari ja Turkki eivät vielä 
ole asiaa käsitelleet.

Unkarin suunnalta saatiin 
pientä positiivista tilannekat-
sausta, kun heidän puolustus-
ministerinsä vakuutti Unkarin 
tukevan Suomen jäsenyyttä. 
Turkki onkin vaikeampi tapa-
us. Turkkia käytännössä itseval-
tiaana johtava presidentti Recep 

Tayyip Erdoğan pitää kiinni kan-
nastaan, että hakijamaat, eten-
kin Ruotsi, ovat Turkin vihollis-
ten ja terroristien pakopaikkoja.

Myös Turkki tulee lopulta hy-
väksymään ainakin Suomen ha-
kemuksen, kunhan jokin pal-
kinto Naton suunnasta voidaan 
Erdoğanille antaa ilman mo-
lemminpuolista kasvojen me-
netystä.

Oma kantani Naton suhteen 
oli varovaisen kielteinen vii-
me kevääseen asti. Lähetetään-
kö 5. artiklaan perustuen mie-
hiämme sotiin merten taakse, ja 
onko tarpeen provosoida Venä-
jää ehdoin tahdoin? Maantiede 
kun on mikä on, ja joka tapauk-
sessa on rauhallista rinnakkais-
eloa pystyttävä jatkamaan.

Hyökkäys Ukrainaan muutti 
minunkin kantani myönteisek-
si. Putin teki selväksi, että mi-

käli jokin maa tai asia on hänen 
tiellään, ei pidäkkeitä ole. Jopa 
ydinaseen käytöllä on uhkail-
tu. Natoon siis liitytään ja saa-
daan turvatakuut, jotka aina-
kaan tähän mennessä eivät ole 
pettäneet.

Pelkkä Nato ei tietenkään riitä 
turvaamaan maatamme. Kalus-
to ja oma asevelvollisuusarmei-
ja on jatkossakin ylläpidettävä 
ja sen puolustuskykyä kehitet-
tävä.

Paras rauhan tae on valmius ja 
tahto puolustaa jokaista neliö-
senttiä isänmaasta. Tai kuten la-
tinalainen fraasi asian toteaa: 
”Si vis pacem parabellum”.

Jos haluat säilyttää rauhan, 
ole valmiina sotaan.

Pia Kuparinen 
EK-vaaliehdokas
Hämeen vaalipiiri

TAMPEREELLA on syksyn aika-
na ilmennyt jo yli 20 nuorten te-
kemää katuryöstöä tai ryöstön 
yritystä. Rikoskomisario Mar-
kus Antila Sisä-Suomen ennal-
ta estävän toiminnan yksiköstä 
ohjeistaa, ettei tamperelaisten 
kannata kulkea yksin pimeällä.

Helsingin poliisin ylikomisario 
Jari Taponen puolestaan tote-
aa, ettei Suomessa ole yhtään 
katujengin määritelmää täyt-
tävää ryhmää. Oli määritelmä 
mikä hyvänsä, yhdistää tapa-
uksia tekijöiden nuori ikä, vä-
kivallan käyttö tai sillä uhkailu 
sekä useissa tapauksissa myös 
sumutteen tai teräaseen hyö-
dyntäminen rikoksessa.

Kuulostaa varsin huolestut-
tavalta, jos poliisiviranomaisen 
paras ohjeistus välttyä väkival-
taiselta ryöstöltä on välttää yk-

sin liikkumista. Viranomaisilta 
tulisi nyt ennemminkin odottaa 
toimia, joilla teot saadaan lop-
pumaan rajoittamatta kaupun-
kilaisten tavanomaista elämää.

Tampereen Perussuomalais-
ten aloitteesta keskustan kame-
ravalvontaa tullaan lisäämään. 
Perussuomalainen puolue esit-
tää myös rikosoikeudellisen 
vastuun ikärajan laskemista 14 
vuoteen. Tässä pari toimenpi-
dettä, joilla etenkin nuorten pa-
rissa kasvavaan rikollisuuteen 
voidaan puuttua.

Tampereen kaupunki osti ke-
sällä 2015 poliisilta lisäparti-
on rauhoittamaan Keskusto-
ria. Poliisihallitus ei kuitenkaan 
myöhemmin hyväksynyt tätä 
sopimusta, eikä kaupunki voi-
nut maksaa poliisien palkko-
ja. Mikäli kunta on halukas ja 

kykenevä maksamaan poliisil-
le lisäpartioinnista, tulisi tämä 
mahdollistaa. Rahoittavan ta-
hon ei tule olla este poliisin toi-
minnan lisäämiselle.

Osasyyksi nykyiselle ryöstöil-
miölle on vihjailtu niin sanotun 
roadman-kulttuurin ihannoin-
tia eli rikollisella elämäntavalla 
rikastumista. Mikäli huomio on 
se, mitä katuryöstäjät haluavat, 
annetaan sitä heille. Katuryös-
töstä kiinni jääneen henkilön 
kuva tulisi poliisin toimesta jul-
kistaa häpeärangaistuksena. 
Näin kansalaiset voisivat varau-
tua jatkossa, ja ryöstäjä puoles-
taan saisi kaipaamaansa mai-
netta ja kunniaa.

Antti Moisander
kaupunginvaltuutettu (ps.)
Tampere

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.!

Ahneiden pidot
VUOSI sitten ei tarvinnut miet-
tiä auton lämmitystä pakkasaa-
muna, jouluvaloja eikä asunnon 
lämpötilaa. Töpseli seinään, sää-
döt kohdilleen ja siinä se. Nyt 
lehdet kertovat, miten osa ih-
misistä pitää kotona takkia si-
sälläkin, että tarkenee asua, kun 
raha ei riitä sähkölaskuun.

Kunnat suunnittelevat katu-
valojen yösammutuksia ja kai-
ken muun sähkönkulutuksen 
vähentämistä minimiin.  Ja kun 
elämästä on tekemällä tehty 
kallista, on polttoaineiden hin-
natkin haalattu viherveroilla 
ylimpään tappiin ja näin saatu 
kaikki hinnat nousuun.

Päättäjät syyttävät tilantees-
ta sotaa, Venäjää, kansainvälisiä 
sopimuksia, ilmastonmuutos-
ta ja vaikka mitä. Halua ja intoa 
asioiden korjaamiseen tuntuu 
olevan, ainakin puheista päätel-
len, mutta mikään ei näy muut-
tuvan. Tukipaketteja suunnitel-
laan ja luvataan, mutta niitä ei 
näy tulevan.

Polttoaineiden osalta ”vih-
reä siirtymä” on mennyt pieleen 
alusta alkaen. Olisi pitänyt ensin 
kehittää ne korvaavat, uusiutu-
vat bioenergiat, sitten aloittaa 
fossiilisista luopuminen. Sama 
turpeen kohdalla. Sähkön osal-

ta tuotantoa on ajoittain jopa 
yli oman kulutuksen. Silti hinta 
hipoo pilviä, koska ulosmyyn-
nistä saa paljon paremman hin-
nan kuin kotimaan markki-
noilta. Silkkaa ahneutta kuten 
tuulivoimakin. Yksikään kunta 
ei ole saanut korjattua talout-
taan myllypuistoilla.

Viimeisin hulluus on juuri uu-
tisoitu hiilivoimaloiden alasajo 
ja purkaminen. Paljon parjattu 
Huoltovarmuuskeskus olisi niitä 
säilönyt huonoja aikoja varten. 
Nyt kun niitä tarvittaisiin tasaa-
maan tilannetta, ovat jäljellä so-
rakentät, joissa ne joskus olivat.

Istuva vihervasemmistolainen 
hallitus on näin onnistunut va-
jaassa neljässä vuodessa teke-
mään sen, mistä ne ovat syyttä-
neet oikeistoa vuosikymmenet: 
tuhoamaan suomalaisten hy-
vinvoinnin. Siinä ei ole auttanut 
edes mukaan poimittu nelileh-
tinen apila.

Paljon on muutamassa vuo-
dessa mennyt vikaan, joten kes-
tää kauan korjata tilanne. Toivo-
taan, että uuteen eduskuntaan 
ja hallitukseen löytyy uusia re-
montintekijöitä.

Arvo Latomaa (ps.)
Raahe

Varusmiehiä oppiin rajapartiointiin
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PUOLUETOIMISTO 

PERUSSUOMALAISET RP. 
Yrjönkatu 8-10 B, 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 • 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
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 !


