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PERUSSUOMALAISEN Nuorison 
uudeksi puheenjohtajaksi valittu Joa-
kim Vigelius pitää syksyn uutisointia 
katujengeistä myrskyvaroituksena sii-
tä, mitä on vielä edessä. Varoittavaksi 
esimerkiksi hän nimeää Ruotsin.

- Nykyisin niin kutsutussa kansan-
kodissa ammuskellaan päivittäin ja 
kuollaan ammuskeluissa viikoittain. 
Sama on edessä meilläkin, jos suun-
ta ei muutu. Suomi on pelastettava 
Ruotsin tieltä, Vigelius linjaa.

Kovimman hinnan 
haittamaahanmuutosta 
maksavat nuoret

Hiljattain hyväksytyssä ohjelmas-
saan Perussuomalainen Nuoriso esit-
tääkin tuntuvia kiristyksiä maahan-
muutto- ja kotouttamispolitiikkaan.

Järjestö esimerkiksi nollaisi pako-
laiskiintiön, korottaisi tuomioita jen-
girikollisuudesta, tiukentaisi kansa-
laisuuden saamisen ehtoja, asettaisi 
laittomasti maassa oleskelevat jalka-
pantavalvontaan sekä ottaisi käyttöön 
”automaattikarkotukset” vakaviin ri-
koksiin syyllistyneiden ulkomaalais-
ten kohdalla.

Vigelius kertoo järjestön linjauk-
sia innoittaneen erityisesti Tanskan ja 
Ruotsin viime vuosina kiristynyt maa-
hanmuuttopolitiikka. Hän pitää vält-
tämättömänä, että myös Suomen lin-
ja kiristyy kevään eduskuntavaalien 
jälkeen.

- Kovimman hinnan haitallises-
ta maahanmuutosta sekä kansallis-
ten etujemme laiminlyönnistä mak-
savat tämän päivän nuoret ja tulevat 

Perussuomalaisen Nuorison uutena puheenjohtajana 
aloittaa valtio-opin opiskelija ja Tampereen kaupungin-
valtuutettu Joakim Vigelius, 25. Järjestön uusi puheen-
johtaja peräänkuuluttaa julkistalouden tasapainottami-
sen ja maahanmuuttopolitiikan kiristämisen tärkeyttä.

pautta ilmaista itseään ja vapautta 
tehdä itse valintojaan vailla valtiohol-
housta. Kansallismielisyys taas on yh-
täältä rakkautta suomalaista kansaa 
kohtaan, mutta myös sitä, että edelly-
tämme Suomen valtiokoneiston pal-
velevan kansamme etua.

Kaksi vuotta nuorisojärjestön vara-
puheenjohtajistossa toimineena suu-
rin osa puheenjohtajan tehtävistä on 
Vigeliukselle jo entuudestaan tuttuja. 
Hänelle on karttunut selvä ymmär-
rys nuorisojärjestön linjasta etenkin 
pitkällisestä työstä järjestön talous- ja 
maahanmuuttopoliittisten ohjelmi-
en eteen.

- Omia vahvuuksiani ovat tark-
kuus, järjestelmällisyys sekä keskus-
televuus. Keskustelen ja myös väitte-
len mielelläni erimielistenkin kanssa 
enkä provosoidu helposti. Odotan sitä 
myös muilta, mikä osoittautuu toisi-
naan virheeksi, Vigelius pohtii.

Järjestötoiminta on
 joukkuepeliä

Vigelius haluaa, että Perussuomalai-
sen Nuorison on oltava Suomen vai-

kuttavin nuorisojärjestö myös edus-
kuntavaalivuonna. Nuorisojärjestössä 
on vaalittava avointa keskusteluilma-
piiriä ja uskallusta haastaa. Vigelius 
pitää ajatuksen- ja peitsentaittoa omi-
en kesken tavattoman tehokkaina kei-
noina kehittää omaa ajattelua ja argu-
mentointia.

- Jos et pärjää edes omiesi kesken, 
miten pärjäisit poliittisten vastustaji-
en kanssa? Uskon, että keskustelun ja 
perustelemisen kautta hioutuvat par-
haimmat ratkaisut, joiden takana on 
laajan enemmistön tuki. Järjestötoi-
minta on aina joukkuepeliä, sanoo Vi-
gelius.

Politiikan lisäksi Vigeliuksella on ta-
pana lukea paljon historiasta ja yh-
teiskunnasta. Hänen elettyyn arkeen-
sa kuuluvat myös arkkitehtuuri ja 
modernistisen kaupunkikuvaterroris-
min kauhistelu.

- Vielä jokin päivä aion elvyttää sen 
lukioaikojen intohimoisen kuvataitei-
lijan sisälläni, Vigelius lupaa.

■ TEKSTI PS TOIMITUS
      KUVAT MATTI MATIKAINEN JA 
      RIKU MÄNNISTÖ

’’Suomi on pelastettava Ruotsin tieltä’’

sukupolvet. Emme tahdo maamme 
taantuvan taloudellisesti emmekä so-
siaalisesti meille suomalaisille tunnis-
tamattomaksi, Vigelius toteaa.

Sisäsyntyinen tarve 
vastustaa hulluutta

25-vuotias Vigelius opiskelee valtio-
opin maisterivaihetta Tampereen yli-
opistolla ja toimii samalla myös Tam-
pereen kaupunginvaltuutettuna sekä 
Pirkanmaan aluevaltuutettuna. Pe-
russuomalaisten jäsen hän on ollut 
reilut kolme vuotta.

- Yliopisto-opiskelijana olin jo en-
nen puoluepolitiikkaa aktiivisesti 
seurannut ja lopen kyllästynyt identi-
teettipolitiikan sekä myöhemmin wo-
keksi kutsutun ilmiön Suomeen ran-
tautumiseen. Se herätti sisäsyntyisen 
tarpeen sanoa hulluudelle vastaan. 
Aloin kirjoittaa ajatuksiani someen ja 
pian huomasin, etten ollutkaan aja-
tuksineni yksin, Vigelius kertoo.

- Koen perusarvojeni olleen aina hy-
vin lähellä perussuomalaisia, mut-
ta vasta eduskuntavaalit 2019 toivat 
puolueen ja sen politiikan esiin oi-
keassa valossa. Vain yksi puolue tie-
dosti maahanmuuton ongelmat ja 
omasi johdonmukaisen kansallista 
etua vaalivan linjan. Puolisen vuot-
ta asiaa tunnusteltuani päätin liittyä 
mukaan.

Vapaus ja kansallismielisyys

Vigelius pitää arvoistaan tärkeimpi-
nä vapautta ja kansallismielisyyttä.

- Vapaus on vapautta vaurastua, va-

Perussuomalaisen Nuorison uusi puheenjohtaja Joakim Vigelius:

Perussuomalaisen Nuorison 

on oltava Suomen vaikuttavin 

nuorisojärjestö myös 

eduskuntavaalivuonna.

Perussuomalaisen Nuorison vas-
tavalittu puheenjohtaja Joakim 
Vigelius pitää syksyn uutisoin-
teja katujengeistä myrskyva-
roituksena siitä, mitä on vielä 
luvassa, jos Suomi ei tee nopeita 
korjausliikkeitä maahanmuutto-
politiikkaansa.

Perussuomalaisen Nuorison väistyvä puheenjohtaja Miko Bergbom (kuvassa vasemmal-
la) jätti puheenjohtajan nuijan tamperelaiselle Joakim Vigeliukselle.
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Perussuomalaisten Pirkanmaan piiri ry:n järjestäytymiskokouksessa valittiin puheenjohtajisto ja 
avainhenkilöt viemään perussuomalaiset kaikkien aikojen vaalivoittoon.

Perussuomalaisten Pirkanmaan piiri järjestäytyi
PERUSSUOMALAISTEN Pirkan-
maan piiri ry:n hallitus vuodel-
le 2023 järjestäytyi perjantaina 
6.1. pitämässään kokoukses-
sa. Puheenjohtajana jatkaa ai-
emmin piirin syyskokoukses-
sa valittu kaupunginvaltuutettu 
Sami Kymäläinen Orivedeltä.

- Hallitus valitsi erinomaisen 
puheenjohtajiston ja avainhen-
kilöt viemään perussuomalaiset 
kaikkien aikojen vaalivoittoon 
Pirkanmaalla. Valituilta henki-
löiltä löytyy täydellinen sekoi-
tus kokemusta ja uusia näke-

myksiä. On etuoikeus saada olla 
rakentamassa heidän kanssaan 
parempaa Pirkanmaata ja Suo-
mea, toteaa puheenjohtaja Ky-
mäläinen.

Ensimmäisenä varapuheen-
johtajana jatkaa Tampereen 
kaupunginvaltuutettu Ant-
ti Moisander. Toiseksi varapu-
heenjohtajaksi valittiin Susanna 
Saarinen Kangasalta ja kolman-
neksi varapuheenjohtajaksi 
kaupunginvaltuutettu Sami Pa-
junoja Sastamalasta. Valkeakos-
ken kaupunginvaltuutettu Auri 

Saarelainen jatkaa piirisihteeri-
nä. Piirin vaalipäällikkönä toimii 
Maria Nikupaavo Tampereelta ja 
taloudenhoitajana jatkaa Anne 
Valtakivi Tampereelta. Piirin tie-
dottajana aloittaa Katja Poika-
järvi Kangasalta. Lisäksi piirin 
työvaliokuntaan valittiin Tomi 
Lehtola Tampereelta sekä Elina 
Talonen-Ojanperä Akaasta.

Perussuomalaisten 
Pirkanmaan piiri ry

Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piiri 
järjestäytyi Ilmajoella
PERUSSUOMALAISTEN Etelä-
Pohjanmaan piiri piti järjestäy-
tymiskokouksensa Ilmajoella. Il-
tapäivä oli valintoja täynnä.

Piirin 1. varapuheenjohtajak-
si valittiin Esa Kannelmaa Lai-
hialta, 2. varapuheenjohtajaksi 
Jaana Kuusisto Kauhajoelta ja 3. 
varapuheenjohtajaksi Matti Hei-
nonen Kurikasta.

Piirisihteerinä jatkaa Petri Sau-
namäki Ilmajoelta, taloudenhoi-
tajana Mikael Ö Vaasasta sekä 
tiedottajana ja vaalipäällikkö-
nä Juha Rantala Vaasasta. Piirin 
puheenjohtajana toimii Anne 
Matokangas, joka valittiin teh-
täväänsä jo piirin syyskokouk-
sessa.

Piirin työvaliokuntaan valittiin 

puolestaan kaikkien edellämai-
nittujen lisäksi Juha Nortunen 
Ähtäristä, Lasse Lähdesluoma 
Kaskisista, Jorma Rantala Isojo-
elta, Micael Westerholm Musta-
saaresta ja Mikko Martikkala La-
pualta.

Perussuomalaisten Etelä-Poh-
janmaan piirin puheenjohta-
ja Anne Matokangas korosti 
avauspuheenvuorossaan, että 
piiri keskittää nyt kaiken tar-
monsa huhtikuun eduskunta-
vaaleihin. Vaasan vaalipiiristä 
perussuomalaiset asettaa kaik-
kiaan 16 ehdokasta, joista yksi-
toista Etelä-Pohjanmaalta ja vii-
si Keski-Pohjanmaalta.

- Koko vaalipiirin alueelta pe-
russuomalaiset ovat nimenneet 

15 ehdokasta. Lista pyritään 
saamaan täyteen lähiviikko-
jen aikana. Piiri ja jo nimetyt eh-
dokkaat ovat tehneet jo lop-
pukesästä alkaen ansiokasta 
vaalityötä, ja työ vain tehostuu, 
mitä lähemmäksi vaalit tulevat, 
tiivisti Matokangas kentän ti-
lannett a.

Perussuomalaisilla on Vaasan 
vaalipiiristä kolme kansanedus-
tajaa.

- Gallup-tulokset ja palaute 
kentältä on ollut niin positiivis-
ta, että vaaleista on lupa odot-
taa erinomaista tulosta, enna-
koi Matokangas.

Juha Rantala

Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piiri piti järjestäytymiskokouksensa Ilmajoen kunnantalolla. 
Kuva: Juha Rantala

Oulun Perussuomalaiset 
lähtee tavoittelemaan viittä 
kansanedustajaa
OULUN Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous 
pidettiin Aleksinkulmassa Ou-
lussa lauantaina 17.12.2022. Ko-
kouksen avasi yhdistyksen pu-
heenjohtaja Janne Koskela, ja 
kokouksen puheenjohtajana 
toimi Ville Kestilä. Kokouksessa 
linjattiin eduskuntavaalistrate-
giaa, ja Oulun Perussuomalaiset 
tavoittelee viittä kansanedusta-
jaa. Kansanedustaja Ville Vähä-
mäki tarjosi aamupäivällä koko 
kansan maittavaa jouluruokaa 
lähes neljällesadalle syöjälle, 
jonka jälkeen hän toi eduskun-
nan kuulumiset kokousväelle.

Oulun Perussuomalaiset ry:n 
yleinen kokous valitsi Janne 

Koskelan jatkamaan puheen-
johtajana. Lisäksi kokousväki 
valitsi hallitukseen kymmenen 
varsinaista jäsentä ja heille hen-
kilökohtaiset varajäsenet. Ko-
kouksessa valittujen hallituk-
sen jäsenten toimikausi alkaa 
1.1.2023.

Vuoden 2023 hallituksen var-
sinaisiksi jäseniksi valittiin Teu-
vo Appel, Jukka Huotari, Lare In-
kala, Ville Kestilä, Anna Koskela, 
Tanja Paakkola, Harri Pekkala, 
Mia Pelkonen, Matti Rinnekan-
gas ja Pekka Ylönen.

Oulun 
Perussuomalaiset ry

Mikko Kangasoja jatkaa Raision 
Perussuomalaisten johdossa
LOPPIAISAATTONA 5.1.2023 
päätettiin Raision kaupungin-
talolla, minkälaisella miehistöl-
lä Raision Perussuomalaisten 
pursi navigoi tulevan vuoden 
karikot tai tyynet. Tuleva vuo-
si on siitäkin erikoinen, että rai-
siolaisten keskisuurella ja kette-
rällä yhdistyksellä on ihan oma 
kansanedustajaehdokkaansa, 
pidetty puheenjohtaja Mikko 
Kangasoja. Kangasoja valittiin 
yhdeksännen kerran peräkkäin 
Raision paikallisyhdistyksen pu-
heenjohtajaksi yksimielisesti jo 
syyskokouksessa.

Paikallisyhdistyksen hallituk-
sen kokouksessa valittiin ja roo-
litettiin myös muut hallituksen 
jäsenet. 1. varapuheenjohtaja-
na jatkaa Heikki Suominen, jolle 
lankeaa Mikko Kangasojan teh-
täviä kiireisen vaalikevään ai-
kana. 2. varapuheenjohtajana 
niin ikään jatkaa Mikko Tamme-
lin, joka samalla työstää some-
puolen vastuut. Sihteerinä jat-

kaa erinomaista kynän jälkeä 
jo kahden vuoden ajan tehnyt 
Evert Grönblom. Grönblomin 
kontolle koituivat myös jäsen-
rekisterivastaavan tehtävät.

Taloudenhoitajan raskaan vas-
tuun kantajaksi ja kevyen kirs-
tun vartijaksi valikoitui yksimie-
lisesti “Persuikoni” Mika Koivisto, 
joka hänkin jatkaa tehtäväs-
sään.

Hallituksen jäsen Hannu Man-
ninen ehdittiin ”kruunata” pai-
kallisyhdistyksen työmieheksi 
jo syyskokouksessa, ja tähänkin 
asiaan hallitus antoi sinettinsä.

Hallituksen jäsenille Sisko 
Jaakkolalle ja Risto Murtosaarel-
le riittänee tehtäviä laidasta lai-
taan vuoden aikana. Hallituk-
sen jäsen Pauli Korgan Ruskosta 
on tärkeä linkki raisiolaisten ja 
Raision ”tytäryhdistyksen” Rus-
kon välillä.

Heikki Suominen (ps.)
Raisio

Pahenevaa hoitajapulaa helpotettava 
omaishoitoa kehittämällä
PERUSSUOMALAISTEN alue-
valtuustoryhmä Varsinais-
Suomen hyvinvointialueella 
esittää, että Varhan alueella py-
ritään jatkossa helpottamaan 
pahenevaa hoitajapulaa kehit-
tämällä omaishoitoa.

Aluehallitukselle, ikäänty-
neiden palveluista vastaavil-
le johtajille ja lautakunnalle pe-
russuomalaiset esittävät, että 
tulevan vuoden kuluessa Varsi-
nais-Suomeen kehitetään malli, 
jossa omaishoitajalle, joka hoi-
taa muutoin laitospaikan tar-
vitsevaa omaistaan, maksetaan 
vähintään 1 800 €/kk. Alueel-
la tulee olla myös omaishoitoa 
avustavaa ja valvovaa henkilö-
kuntaa, joka käy kuukausittain 
katsomassa, että omaishoitajat 
jaksavat ja hoidettavat pärjää-
vät kodeissaan.

Tämä malli tuottaa säästöjä 
ja helpottaa hoitajapulaa, kos-
ka tulevalla 0,7:n henkilömitoi-
tuksella hoitopaikkaan pitää 
palkata 3,5 hoitajaa yhtä hoi-

dettavaa kohti. Lisäksi tarvitaan 
tilat, siivoojat, keittäjät, vahti-
mestarit ja vartijat. Perussuo-
malaiset ihmettelevät suuresti, 
jos Suomen hallitus, johtavat vi-
ranhaltijat, poliitikot ja toimit-
tajat eivät halua kannattaa tätä 
omaishoitajien riittävää palkka-
usta, joka mahdollistaisi monil-
le omaisille läheisensä hoitami-
sen kotona.

Kaikille ei tietenkään ole mah-
dollista eikä tarvettakaan jää-
dä hoitamaan omaistaan kotiin, 
kun Suomessa on myös julki-
nen ja sitä avustava yksityinen 
hoitojärjestelmä olemassa ja 
kehitettävänä. 

Omaishoito säästää vero-
varoja yli 10 000 €/kk yhtä 
omaishoitajaa kohti.

Perussuomalaisten 
aluevaltuustoryhmä
Lauri Heikkilä
Satu Söderström 
(sihteeri)
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Vaalit lähenee – otteet kovenee
LAITTAA rämäytänpä tähän al-
kuun kansanviisauden Hollannista: 
”Je moet de huid niet verkopen voor 
de beer geschoten is.”

Samantyyppinen sananlasku tulee 
Vilppulasta: ”Ei karhua ennen nyletä 
kun se tapetaan”.

Edellinen kansanviisaus sopii hy-
vin perussuomalaisen puolueen ti-
lanteeseen ennen vaaleja 2023. Gal-
lupien luvut näyttävät meille tällä 
hetkellä erittäin hyviä lukuja, mut-
ta ilman työtä se karhu ei kaadu eikä 
taljaa myydä.

Gallupit eivät äänestä

Vuonna 2019 meillä oli tässä vai-
heessa noin 10 % kannatus. Väki oli 
silloin täpinöissään. Kentällä oli vil-
pitön halu näyttää, että meidän kan-
sanliikettämme ei ollut haudattu tai 
kuopattu. Olimme selkä seinää vas-
ten, ja siinä tilanteessa suomalainen 
näyttää parhaita ominaisuuksiaan. 
Nyt on omaksuttava samanlainen 
armoton motivaatio ja näyttämisen 
halu.

Kuten jo aikaisemmin olen toden-
nut, meidän tulevan vaalivoittomme 
suurin vastustaja olemme me itse. 
Meidän täytyy voittaa itsemme. Se 
tarkoittaa selkosuomeksi sitä, että 
gallupit eivät saa kihota päähän ja 
että työtä on tehtävä viimeiseen mi-
nuuttiin saakka ihan täysillä.

Meidän on saatava äänestäjien kes-
kuuteen se sama tunne innostunees-
ta työnteon hengestä, joka meillä 
kaikilla vallitsee. Viestinä kaikille: 
äänestä, äänestä, äänestä – mielui-
ten vaikka ennakkoon, että äänes-
tyspäivän esteet eivät varastaisi ään-
täsi.

Vastustajan märkä päiväuni: 
PS kotona vaalipäivänä!

Vastustaja haluaisi nähdä meidät 
mieluusti sohvan kätköissä makaile-
massa tai riitaisana sakkina teltoilla. 
Ei anneta tätä mahdollisuutta heille.

Käymme taisteluun yhtenäisenä 
joukkona. Vaaliehdokasvalinnat on 
99-prosenttisesti tehty. Nyt väänne-
tään vielä varsinaista vaaliohjelmaa. 
Erilaiset sektoriohjelmat on tehty; 
aseet on taottu pajassa, ja niitä lu-
kemalla voi saada selville meidän 
käsityksiämme taloudesta, maata-
loudesta, oikeudesta, ulko- ja tur-
vallisuuspolitiikasta ym. Vaalikam-
panjan kärjet on hiottu ja kuvallisen 
materiaalin ensimmäiset tulokset on 
jo jaettu. ”Oispa metsää!”.  Puolue-
toimisto on tehnyt hyvää työtä!

On vain katsottava äänestäjää sil-
miin ja annettava hänen vakuuttua 
siitä, että olemme vilpittömiä. Halu-
amme muutosta tähän sietämättö-

mään menoon, mihin nykyinen hal-
litus on vienyt meidät.

Valehtelu, disinformaatio, 
juorut ja epäluottamuksen 
kylväminen

Poliittiset vastustajamme tietävät 
tilanteen. Nyt otetaan kovat otteet 
käyttöön. Siellä vallitsee nyt hillit-
ty pakokauhu ja pelko. Punavihreää 
rintamaa pelottaa PS:n menestys.

Hyvä esimerkki tästä on talouspo-
liittisen ohjelmamme julkistus, jossa 
ehdotimme valtion pöhöhallinnon 
karsimista 2–4 %. Nimesimme poik-
keuksia: hoitajat, poliisit jne. Eräs 
puolue hätääntyi ja alkoi valehtele-
maan. Kyseisen puolueen eräät häi-
käilemättömät jäsenet vääntelivät 
meidän sanomisiamme ja kertoivat, 
että PS haluaa karsia armeijan ku-
luja. He tiesivät sen itsekin valeeksi, 
mutta levittivät valhetta ihan vakau-
muksen rintaäänellä. Se oli val-
he. Siinä rikottiin käskyä: ”Älä anna 
väärää todistusta lähimmäisestäsi”.

Itse ajattelin vastata oikein kun-
nolla huumorilla ja kertoa, että tä-
män puolueen jäsenten pitäisi men-
nä pyhäkouluun opiskelemaan 10 
käskyä paremmin. Pastori kertoisi 
sitten eduskunnan pyhäkoulussa ko. 
puolueen jäsenille aina orvosta kor-
voon, mikä on valheen ja toden ero!

Ongelmana on vain se, että jos kor-
jaat valheita, joudut ns. ”sikapai-
niin”. Kuten vanha montenegrolai-
nen sananlasku toteaa: ”Älä lähde 
sikapainiin – omat vaatteet likaan-
tuu, ja ainoa, joka siitä ilahtuu, on 
sika”.

Sivuuta valheet, 
väärät tiedot ja juorut 
naurahtamalla

Vastustaja ei kuitenkaan pelkäs-
tään valehtele vaan yrittää levittää 
epäsopua keskuuteemme. Levitel-
lään kaikenlaisia filmejä ja todis-
tusaineistoja muka merkkeinä siitä, 
että keskuudessamme olisi riitaa tai 
eriäviä mielipiteitä. Vihollinen yrit-
tää levittää epäluottamusta PS-vä-
en keskuudessa ja kuiskailla, että se 
toinen PS-vaaliehdokas on vastus-
taja.

Näihin kaikkiin voi vastata savolai-
sella sananlaskulla: ”Mitteepä tuo-
ta toentoo” eli selkosuomeksi ”En 
usko, äläkä sinäkään usko”. Totuus 
on seuraava: se toinen PS-ehdokas 
on sinun kaverisi. Olemme samassa 
joukkueessa. Samalla puolella. Yhtä 
kalliita ja samaa perhettä.

Mennään ja lähdetään talvisille to-
reille puhumaan ihmisille totuutta! 
Meidän ei tarvitse valehdella.

ARTO LUUKKANEN
PERUSSUOMALAISTEN PUOLUESIHTEERI 

■  KOLUMNI

Etelä-Pohjanmaan piiri asetti lisää 
eduskuntavaaliehdokkaita

Puoluesihteerin 10 käskyä ehdokkaille

PERUSSUOMALAISTEN 
Etelä-Pohjanmaan piirin 
hallitus nimesi kokouk-
sessaan kurikkalaissyntyi-
sen Leena Kurikan, 61, Sei-
näjoelta ehdokkaakseen 
kevään eduskuntavaalei-
hin. Kurikka työskentelee 
toimittajana, yrittäjänä ja 
maatalousyrittäjänä ja hä-
net tunnetaan myös he-
voskouluttajana.

Perussuomalaiset aset-
taa Vaasan vaalipiiristä 
kaikkiaan 16 eduskunta-
vaaliehdokasta, joista yk-

sitoista Etelä-Pohjanmaan 
piiristä ja viisi Keski-Poh-
janmaalta.

Perussuomalaisten Ete-
lä-Pohjanmaan piiri-
hallitus on jo aiemmin 
nimennyt eduskuntavaa-
liehdokkaiksi istuvat kan-
sanedustajat Juha Mäen-
pään Ilmajoelta ja Jukka 
Mäkysen Vaasasta. Hei-
dän lisäkseen ehdolle on 
asetettu Anne Rintamä-
ki Vaasasta, Marcus Top-
pari Lapualta, Rami Aal-
to Karijoelta, Jouni Vallin 

Kurikasta, Petri Lepistö 
Seinäjoelta, Petri Juurak-
ko Alavudelta sekä Risto 
Mattila Kauhavalta. Kes-
ki-Pohjanmaan piirin puo-
lelta puolestaan kevään 
eduskuntavaaleihin lähte-
vät kansanedustaja Mau-
ri Peltokangas Kokkolasta, 
Manolis Huuki Kannukses-
ta, Ulpu Keränen ja Pia Sil-
lanpää Kokkolasta sekä 
Jorma Malinen Uudesta-
kaarlepyystä.

Juha Rantala

1. Nyt on paikka! Sanna Marinin hallitus 
on suututtanut ihan tavalliset suomalai-
set ja avannut meille mahdollisuuden 
voittaa vaalit.
2. Älä puhu ”Kaanaan kieltä”. Ei poliittista 
jargonia ja hilseen yli puhumista.
3. Kirkasta aina sanomasi. Kun puhut po-
litiikkaa, niin kirkasta sanomaa: mukana 
myös myönteistä. Jos tuodaan esiin on-
gelma, heti perään PS-ratkaisu.
4. Älä ole vaikeaselkoinen. Ehdokkaan 
kannattaa aina miettiä, ymmärtääkö ta-
vallinen ihminen Prisman parkkipaikalla, 
mistä on kysymys.
5. PITÄÄ EROTTUA!  Päävaaliteeman pi-
tää olla: pelasta Suomi (siltä ja siltä). Mik-
si? Koska meidän pitää erottua. Kyseessä 
on puolueen lippu näihin vaaleihin.
6. PS-lehtien jako on avainasemassa. 
Viestimme pitää päätyä keittiön pöy-
dälle, jolloin viestille annetaan mah-
dollisuus tulla luetuksi. Jos lehtiä ei jae-
ta, menetämme mahdollisuuden puhua 

suoraan kahvikupin ääressä olevalle suo-
malaiselle.  
7. Teltoilla olosta: tehkää helppoja kyse-
lyjä, julkaiskaa vastauksia somessa: pe-
russuomalaiset kysyi, kansa vastasi.
8. Telttamainoksista somessa: Tehkää 
politiikkaa! Ei riitä, että kerrotte kuval-
la, missä ja milloin olette tavattavissa. 
Haastakaa lukija/katsoja: Tule keskus-
telemaan esimerkiksi siitä ja siitä. Olen 
kiinnostunut kuulemaan juuri sinun mie-
lipiteesi.
9. Tammikuussa on vielä Pekasuksen 
koulutuksia! Ehdokas toimittajan haas-
tattelussa ja vaaligallerian sisällöntuo-
tannon vinkit – PS-ehdokas ja tiimi kohti 
eduskuntavaaleja.
10. Muista positiivisuus! Hymy ja sydä-
mellinen puhe avaavat kaiken!

Arto Luukkanen
puoluesihteeri

Perussuomalainen Helsinki ry:n 
hallitus järjestäytyi
PERUSSUOMALAINEN 
Helsinki ry - Helsingin pii-
rin hallituksen työskentely 
lähti tehokkaasti liikkeel-
le jo heti vuoden ensim-
mäisenä päivänä. Edel-
linen hallitus oli tehnyt 
jo eduskuntavaaliehdo-
kasvalinnat ja vaalisuun-
nitelmat valmiiksi vaali-
päällikkö Jessica Vahteran 
kanssa, joten Helsingin 
piiri pääsee heti tositoi-
miin kentälle. Heti vuoden 
alkuun Helsingin perus-
suomalaiset saivat paljon 
huomiota medialta Wille 
Rydmanin eduskuntavaa-

liehdokkuuden myötä.
Tammikuun kannatus-

mittauksissa Helsingin pii-
ri on jo hopeasijalla, mut-
ta paljon työtä on vielä 
tehtävä, jotta kaikki nuk-
kuvat saadaan äänestä-
mään. Perussuomalais-
ten on oltava näkyvillä ja 
kuuluvilla ympäri Helsin-
kiä parhaan mahdollisen 
tuloksen saavuttamiseksi. 
Uusi hallitus lähtee teke-
mään työtä yhteistyössä 
hartiavoimin ja aivan uu-
della innolla kohti edus-
kuntavaaleja.

Perussuomalainen Hel-

sinki ry:n hallitus järjes-
täytyi 1.1.2023 puheen-
johtaja Juhani Strandénin 
johdolla. Järjestäytymis-
kokouksessa valittiin 1. 
varapuheenjohtajaksi 
Marko Joensuu, 2. varapu-
heenjohtajaksi Marko Ek-
qvist, taloudenhoitajaksi 
Juha Kivelä, piirisihteeriksi 
Nina Strandén, aluetiimi-
vastaavaksi Hannu Töyri ja 
hallituksen jäseneksi Cari-
ta Sipilä.

Perussuomalainen 
Helsinki ry – Helsingin piiri

Perussuomalainen 
2/2023 ilmestyy 
20.2.2023

Aineistot ja lehti-
tilaukset viimeistään 
7.2.2023 
klo 17 mennessä.
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KUOPIO
Kuopion seudun Perussuomalai-
set ry on mukana Kuopion tam-
mimarkkinoilla 27.–28.1. klo 9 al-
kaen. Eduskuntavaalit lähestyvät 
kovaa vauhtia, ja 2.4.2023 on vi-
rallinen äänestyspäivä. On siis 
aika tavata alueen perussuoma-
laisia eduskuntavaaliehdokkaita. 
Tammimarkkinoilla mukana Sa-
vo-Karjalan alueen ehdokkaita, 
jotka ovat valmiita vastailemaan 
kysymyksiinne Suomen ja alu-
eemme tulevasta suunnasta. Li-
säksi tapahtumassa ovat muka-
na Kuopion paikalliset PS-aktiivit 
sekä luottamushenkilöitä. Olem-
me kevään mittaan paljon ken-
tällä keskustelemassa ja toivom-
mekin runsaasti osallistumista 
tuleviin tapahtumiin. Tarkoitus-
han meillä on saada perussuo-
malaisista pääministeripuolue 
ja vaalivoitto myös Savo-Karja-
lan alueelle, joten lämpimästi ter-
vetuloa. Tarjolla myös lämmintä 
mehua sekä keksejä juttelun lo-
maan.

RIIHIMÄKI
Riihimäen Perussuomalaiset tar-
joaa makkaraa S-market Hirsi-
mäen pihalla lauantaina 28.1. klo 
10–14 ja Citymarket Riihimäen 
edustalla lauantaina 11.2. klo 10–
14. Paikalla eduskuntavaalieh-
dokkaita ja kunnanvaltuutettuja. 
Tervetuloa.

VIHTI
Vihdin Perussuomalaisia tavatta-
vissa Nummelan Säästöpankilla 
lauantaina 28.1. klo 10–13, Vihdin 
K-Supermarketilla sunnuntaina 
5.2. klo 10–13 ja Nummelan Pris-
malla lauantaina 11.2. klo 10–13. 
Makkaraa ja kahvia tarjolla Vihdin 
kirkonkylän S-marketilla perjan-
taina 17.2. klo 14.30–16.

HELSINKI
Perussuomalaisten Uudenmaan 
piiri on paikalla Moottoripyörä-

messuilla Helsingin Messukes-
kuksessa kertomassa, miten kas-
vavat polttoaineiden hinnat 
vaikuttavat jokapäiväiseen elämi-
seen ja liikkumiseen. Lisäksi saat 
tietoa tulevista eduskuntavaaleis-
ta ja eduskuntavaaliehdokkaista. 
Messujen aukioloajat perjantaina 
3.2. klo 10–20, lauantaina 4.2. klo 
9–18 ja sunnuntaina 5.2. klo 10–
17. Tervetuloa käymään koko per-
heen voimin! 

LAITILA
Laitilan Perussuomalaisten vaa-
liteltta lauantaina 4.2. klo 9–12 
K-Supermarket Laitilan edustal-
la. Paikalla kansanedustajaehdo-
kas Ville Tavio. Tarjolla perussuo-
malaisia ajatuksia, keskusteluja ja 
grillimakkaraa.

KIRKKONUMMI
Tervetuloa viettämään Kirkko-
nummelle Superlauantaita 4.2. 
klo 12 alkaen Kirkkonummen 
pääkirjastotalo Fyyrin Mörne-sa-
liin, Kirkkokatu 1. Paikalle saapuu 
mm. perussuomalaisten puheen-
johtaja Riikka Purra keskustele-
maan aiheesta ”Pelasta Suomi!”. 
Lisäksi paikalla on tavattavis-
sa eduskuntavaaliehdokkaita ja 
muita puolueen aktiiveja.

PUKKILA
Tervetuloa tapaamaan eduskun-
tavaaliehdokkaita perussuoma-
laisten toritapahtumaan Pukki-
lassa lauantaina 4.2. klo 12–14. 
Kuumaa hernekeittoa soppaty-
kistä tarjolla. Nähdään Onninto-
rilla!

HAKANIEMI
Perussuomalainen Helsinki ry 
(Helsingin piiriyhdistys) Haka-
niemen markkinoilla jälleen sun-
nuntaina 5.2. klo 10–14. Paikalla 
eduskuntavaaliehdokkaita, val-
tuutettuja ja piirin aktiiveja. Tule 
juttelemaan kanssamme ja ota 
mukaan PS-lehti luettavaksi!

PS KOKOUKSET & TAPAHTUMAT

ETELÄ-SAVO
Perussuomalaisten Etelä-Sa-
von piiri ry:n syyskokouksessa 
valittiin piirin puheenjohtajak-
si yksimielisesti Raimo Heinänen 
Mikkelistä. Piirin hallitukseen va-
littiin Veikko Elo, Jaana Strand-
man ja Kirsi Vilhunen Mikkelistä, 
Mikko Kupiainen, Krister Tynk-
kynen ja Pekka Laitinen Savon-
linnasta, Petri Ritvanen, Kimmo 
Immonen ja Tuomo Määttä Piek-
sämäeltä, Antti Hölttä, Kari Mou-
hu ja Jarkko Ahvenainen Mänty-
harjulta, Veijo Teivainen Juvalta 
sekä Markku Pöyry Pertunmaal-
ta. Piirin vaalipäälliköksi valittiin 
Tuomo Määttä.
- Puolueen tavoite on saada Ete-
lä-Savosta 1–2 kansanedusta-
jaa kevään eduskuntavaaleissa. 
Oli myös ilo todeta, että piirin eri 
alueet olivat asioissa yhteistyö-
haluisia ja yhteen hiileen puhal-
tavia, sanoo puheenjohtaja Rai-
mo Heinänen.

HANKASALMI
Hankasalmen Perussuomalai-
set valitsi uudeksi puheenjoh-
tajakseen vuodelle 2023 Anne 
Mellinin syyskokouksessaan 
22.9.2022. Hallituksen muut jä-
senet ovat Pirkko Ruuska, Pia 
Isännäinen, Ari Leinonen ja Jaak-
ko Korhonen.

KRISTIINANKAUPUNKI
Jari Salmela jatkaa yksimielises-
ti Kristiinankaupungin Perus-
suomalaisten puheenjohtajana 
myös vuonna 2023. Yhdistyksen 
syyskokous valitsi hallitukseen-
sa lisäksi Yvonne Ojaniemen, Jimi 
Ruotsalaisen ja Miia Sirkan. Pe-
russuomalaisten Etelä-Pohjan-
maan piirihallituksessa Kristii-
nankaupungin Perussuomalaisia 
edustaa Jari Salmela. 

KURIKKA
Kurikan Perussuomalaiset ry:n 
syyskokouksessa valittiin Heidi 
Rajamäki yhdistyksen puheen-
johtajaksi vuodelle 2023. Halli-
tukseen valittiin lisäksi Johan-
na Nissinen, Aaro Nurmela, Toni 
Saarakkala, Matti Heinonen, Mar-
ko Yli-Nikkola, Esa Rakkolainen ja 
Keijo Yli-Hakuni. Perussuomalais-
ten Etelä-Pohjanmaan piirihal-
lituksessa kurikkalaisia edustaa 
vuonna 2023 Matti Heinonen.

KYMI
Perussuomalaisten Kymen pii-
ri ry piti syyskokouksensa 17.12. 
Lappeenrannassa. Puheenjohta-
jana vuonna 2023 jatkaa Arttu-
Petteri Klami Kotkasta. Uuteen 
piirihallitukseen vuodelle 2023 
valittiin varsinaisiksi jäsenik-
si Antti Pakkanen ja Peter Muur-
man Haminasta, Sami Rossi ja Ju-
ha-Pekka Oksanen Imatralta, Anja 
Kivelä Kaakonkulmalta, Ari-Pek-

ka Klami, Soile Suursoho ja Vesa 
Häkkinen Kotkasta, Ukko Bam-
berg, Joni Mörk ja Riitta Schnei-
der Kouvolasta, Sami Behm, Tara 
Saareks ja Markku Papinniemi 
Lappeenrannasta, Seikku Petter 
Kaita Luumäeltä, Allan Saarinen 
Luumäeltä, Tom Ögård Pyhtäältä, 
Päivi Sivenius Rautjärveltä, Sanni 
Toiviainen ja Kari Kattainen Ruo-
kojärveltä sekä Maija Saimalahti 
ja Seppo Myyrä Savitaipaleelta.

LIETO
Raimo Lankila valittiin jälleen 
kerran yksimielisesti Liedon Pe-
russuomalaisten syyskokoukses-
sa 14.12.2022 yhdistyksen pu-
heenjohtajaksi vuodelle 2023. 
Hallituksen jäseniksi valittiin Ju-
hani Pilpola, Tomi Pohjankukka, 
Olli Peltonen, Jari Soini, Pasi Joki-
nen ja Mikko Leino.

PIRKANMAA
Orivesiläinen Sami Kymäläinen 
valittiin jatkokaudelle Perussuo-
malaisten Pirkanmaan piiri ry:n 
puheenjohtajaksi piirin syysko-
kouksessa Tampereella.
- Olen kiitollinen saamastani 
luottamuksesta jatkokaudelle. 
Suomalaisten kiinnostus vaaleja 
kohtaan nousee varmasti talvel-
la samaa tahtia sähkölaskujen ja 
elinkustannusten kanssa. Ihmi-
set vaativat muutosta, ja perus-
suomalaiset ovat enemmän kuin 
valmiita toteuttamaan  kansan 
tahtoa kevään eduskuntavaaleis-
sa, toteaa Kymäläinen.
Kymäläinen on toisen kauden 
kaupunginvaltuutettu ja perus-
suomalaisten aluevaltuustoryh-
män puheenjohtaja.

TAMPERE
Tampereen Perussuomalaiset 
ry:n hallitus vuodelle 2023 jär-
jestäytyi keskiviikkona 4.1. pi-
tämässään kokouksessa. Yhdis-
tyksen puheenjohtajana jatkaa 
kolmannelle kaudelle aiemmin 
syyskokouksessa valittu kaupun-
ginvaltuutettu Antti Moisander. 
Ensimmäisenä varapuheenjoh-
tajana jatkaa Pentti Hupanen, sa-
moin toisena varapuheenjoh-
tajana jatkaa Maria Nikupaavo. 
Yhdistyksen sihteerinä jatkaa 
Anne Valtakivi ja vaalipäällikön 
tehtävissä aloittaa Tomi Leh-
tola. Muut hallituksen jäsenet 
ovat Ilmari Rostila, Erkki Seppä-
nen, Aleksi Siponen, Yrjö Schafei-
tel, Ville Salomäki sekä Arto Grön-
roos.
- Työnsä aloittavasta hallitus-
kokoonpanosta löytyy todel-
lista kokemusta, jolla tuemme 
ehdokkaitamme kevään edus-
kuntavaaleissa. Vankalla kenttä-
työllä viides perussuomalainen 
kansanedustaja Pirkanmaalta 
on täysin saavutettavissa, toteaa 
puheenjohtaja Moisander.

PS HENKILÖVALINTOJA

LOHJA
Lohjan Perussuomalaiset Loh-
jan torilla lauantaina 11.2. klo 10–
13. Tule tapaamaan eduskunta-
vaaliehdokkaita sekä paikallisia 
kuntapäättäjiä ja aktiiveja. Ter-
vetuloa!

HANKO
Hangon Perussuomalaiset järjes-
tää telttatapahtuman lauantai-
na 18.2. klo 10–13 K-Supermarke-
tin edustalla. Agendalla vuoden 
2023 eduskuntavaalit! Paikalla 
hankolainen kansanedustajaeh-
dokas Pera Ruuska sekä Hangon 
PS:n edustajia. Tule tapaamaan 
kansanedustajaehdokkaita ja 
kansanedustajia. Tarjolla grilli-
makkaran lisäksi keskustelua tu-
levien vaalien PS-teemoista ja 
päivän kuumista aiheista. Terve-
tuloa!

INKOO
Vuoden 2023 toinen telttatapah-
tuma Inkoossa Inkoon S-marketin 
edessä lauantaina 18.2. klo 10–
14. Hyvällä sykkeellä kohti edus-
kuntavaaleja!

PORVOO
Tervetuloa Porvoon Tupail-
taan sunnuntaina 19.2. klo 16–
18 osoitteessa Aleksanterinka-
tu 11 keskustelemaan Porvoon 
Perussuomalaiset ry:n edustaji-
en kanssa Porvoon ja Itä-Uuden-
maan hyvinvointialueen ajankoh-
taisista asioista ja tulevaisuuden 
odotuksista ja näkymistä sekä 
tietenkin tulevista eduskuntavaa-
leista. Sisäänkäynti pihan puolel-
ta (Rauhankatu). Paikalla on pe-
russuomalaisia valtuutettuja, 
lautakuntien jäseniä ja mahdolli-
suuksien mukaan myös eduskun-
tavaaliehdokkaitamme. Ohjelma 
tarkentuu ajankohdan lähestyes-
sä. Tule kuuntelemaan ja keskus-
telemaan sinulle tärkeistä asiois-
ta. Kahvitarjoilu.

KUOPIO
Pohjois-Savon Perusnaiset Ra-
kenna ja Asu -messuilla la-su 25.–

26.2. klo 10–16 Kuopio-Hallissa, 
Opistotie 4. Perusnaiset ehdok-
kaineen löytyvät osastolta C-2. 
Tervetuloa jututtamaan pirteitä 
naisehdokkaitamme!

TUUSULA
Tuusulan Perussuomalaiset Hyry-
lässä lauantaina 25.2. klo 10–13 

osoitteessa Hyrylänkatu 6. Terve-
tuloa tapaamaan eduskuntavaa-
liehdokkaita.

Kokousilmoitukset lähetetään 
osoitteella: tapahtumat@
perussuomalaiset.fi

Jukka Jalosesta Vuoden Äijä 2022
SUOMEN jääkiekkomaajoukku-
een päävalmentaja Jukka Jalo-
nen on valittu Vuoden Äijä 2022 
-kunnianimityksen saajaksi. Ni-
mityksen myöntäjä on Mies-
järjestöjen keskusliiton jäsen, 
vuonna 2012 perustettu Perus-
Äijät ry.

Jalonen on päävalmentaja-
na luotsannut Suomen maa-
joukkueen kolmasti maailman-
mestaruuteen (2011, 2019 ja 
2022) ja kerran olympiakultaan 
(2022).

Palkinnon antajat luonnehti-
vat nimitystä seuraavasti: ”Vuo-
den Äijäksi voidaan valita kan-
salaisuudesta, ihonväristä, 
poliittisesta taustasta, ammatis-
ta, yhteiskunnallisesta asemasta 
tai muusta sellaisesta seikasta 
välittämättä sellainen mieshen-
kilö, joka omalla luonnollisel-
la käytöksellä, mielipiteillä, pon-
nisteluilla, yleisellä olemuksella 
on edistänyt rehellistä äijämäi-
syyttä.”

PerusÄijät ry:n hallitus on yllä 
mainituin perustein valinnut 
Vuoden Äijäksi 2022 Jukka Jalo-

sen. Nimityksen ohessa Perus-
Äijät luovutti Jaloselle Vuoden 
Äijä -patsaan muistona nimityk-
sestä. Luovutustilaisuus järjes-
tettiin Riihimäellä 28.12.2022 
Hotel Seurahuoneella.

Vuoden Äijät kautta aikain:
2013 Pakinoitsija 
Jallu Nenonen, Hamina
2014 Keihäslegenda 
Seppo Räty, Tohmajärvi
2015 Kansantrubaduuri 
Jaakko Teppo, Iisalmi

2016 Toiminnanjohtaja 
Heikki Hursti, Helsinki
2017 Kirjailija 
Heikki Turunen, Joensuu
2018 Karhumies 
Sulo Karjalainen, Kuusamo
2020 Muusikko 
Erkki Seppänen, Tampere
2021 Hiihtäjälegenda 
Juha Mieto, Kurikka
2022 Kiekkovalmentaja 
Jukka Jalonen, Riihimäki

PerusÄijät ry
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Katso kaikki perussuomalaisten 
tapahtumat osoitteesta:

www.perussuomalaiset.fi

Tule 
mukaan!

Maksamaton sähkölasku ei saisi johtaa maksuhäiriö-
merkintään tai ulosottoon

Aapiskukko yskii!

Suomi nousuun

SÄHKÖN hintataso on jo nyt to-
della korkea, ja tulevien kuukau-
sien sähkömarkkinatilanne vai-
kuttaa äärimmäisen haastavalta. 
Sähkön hinta aiheuttaa laajal-
ti huolta suomalaisten keskuu-
dessa, ja nykyiset sekä tulevat 
sähkölaskut nakertavat moni-
en joulutunnelmaa. Kaikilla ei 
ole yksinkertaisesti varaa kallis-
tuviin sähkölaskuihin. Pimene-
vätkö suomalaisten tuvat, kun 
virrat laitetaan poikki maksa-
mattomien laskujen takia?

Tässä haastavassa tilanteessa 
Suomen hallituksen on otetta-
va johtajan viitta harteilleen ja 
tehtävä kaikki mahdolliset toi-
met, jotta kotitaloudet selviävät 
talvikuukausien armottomista 
sähkölaskuista. Tarvitaan moni-
puolisia tukitoimia, joissa huo-
mioidaan ihmisten erilaiset ti-
lanteet.

Yksi konkreettinen tukikeino 
olisi varmistaa, etteivät kuluva-
na talvena maksamatta jääneet 
sähkölaskut päätyisi perintään 
tai ulosottoon. On selvää, että 

SYKSYN aikana heräsi vilkas 
keskustelu koulutusjärjestel-
mämme tilasta. Suomalaisten 
koululaisten tulokset Pisa-tut-
kimuksessa ovat romahtaneet. 
Lukemisen ja luonnontieteiden 
osalta olemme pudonneet pois 
kärkipaikoilta. Matematiikan 
osaaminen on romahtanut kah-
dessa vuosikymmenessä sijal-
le 16. Tulosten pohjalta voidaan 
realistisesti päätellä tilanteen 
olevan sama muissakin oppiai-
neissa. Aapiskukko voi huonosti!

Viime aikoina ovat hälyttäväs-
ti lisääntyneet myös lasten ja 
nuorten jaksamis- ja mielenter-
veysongelmat. Näihin ongelmiin 
on pyritty löytämään kouluissa 
ratkaisu tukitoimien lisäämisellä 
ja muilla opetusjärjestelyillä. Ke-
hitys on johtamassa oppimistu-
losten erojen kasvamiseen op-
pilaiden välillä. Osa nuorista ei 

saavuta opetussuunnitelmassa 
vaadittavia tavoitteita. Tilanne 
vaikuttaa jo nyt jatko-opinnoista 
selviytymiseen.

Edellisten vuosikymmenien 
aikana on tehty monia suuria 
koulutuspoliittisia uudistuksia. 
Perusopetuksessa lähikoulupe-
riaatteen tarkoitus on ollut taa-
ta kaikille lapsille ja nuorille ta-
sa-arvoinen ja yhdenvertainen 
oppimisympäristö mahdollisim-
man lähellä kotia.

Uudet opetussuunnitelman 
perusteet otettiin käyttöön pe-
rusopetuksessa 2014. Sen myö-
tä tulivat mm. inkluusio ja kolmi-
portainen tuki. Uusien avoimien 
oppimisympäristöjen tuli ava-
ta tie uudenaikaisille opetusme-
netelmille. Samalla on suoritettu 
digiloikka sähköisten oppimate-
riaalien maailmaan.

Ongelmien kasvaessa perus-

opetuksessa on syiksi löydetty 
yhteiskunnan kehitys ja kotien 
muuttunut asenne koulua koh-
taan. Samoin on kuulunut myös 
kritiikkiä opettajien haluttomuu-
desta muuttaa työnkuvaansa. 
Meillä on maailman parhaiten 
koulutetut ja osaavat opettajat, 
jotka ovat olleet jo vuosia huo-
lissaan kehityksestä. Opettajien 
ammattitaidosta ja osaamisesta 
siis ei ole kysymys.

Olisiko syytä tarkastella viime 
vuosikymmenien aikana tehty-
jä opetussuunnitelman ja ope-
tusmenetelmien muutoksia ja 
palata hyviksi koettuihin mene-
telmiin?

Risto Pirinen
eduskuntavaaliehdokas
kaupunginvaltuutettu
Kuopio

SUOMI nousuun, ja mitenkä se 
tapahtuu. Suomeen pitää saada 
minimipalkkalaki. Minimipalkka 
on Euroopassa Ranskassa 1 603 
euroa, Irlannissa 1 775 euroa ja 
muut siltä väliltä. Maamme täy-
si-ikäisestä väestöstä reilut 35 
% joutuu tulemaan niin pienil-
lä tuloilla toimeen, että se riittää 
hädin tuskin muuhun kuin pe-
rustarpeisiin eikä kunnolla edes 
siihenkään.

Suomi saadaan nousuun ve-
rotusta keventämällä. Eli alle 15 
000 euroa vuodessa ansaitse-
vien henkilöiden veroprosen-

tin pitäisi olla nolla, joka nousi-
si 0,5 prosenttia 16 000 eurosta 
lähtien 20 000 euroon saakka. 
Tuloluokille 50 000 euroa ja alle 
kuuluisivat myös tuntuvat ve-
roalennukset, joiden hyöty tu-
lee ohjautumaan myös yleisek-
si hyödyksi. Kun henkilöille jää 
enemmän käteen, kasvaa työlli-
syyttä lisäävä kulutus.

Kun kulutus lisääntyy, kasvavat 
valtion verotulot arvonlisävero- 
ja tuloverokertymänä. Mitä väliä 
sillä on, saako valtio verotulonsa 
arvonlisäverona vai tuloverona? 
Kun työllisyys lisääntyy, säästää 

yhteiskunta monissa muissakin 
kustannuksissa, kun kansalaiset 
tulevat omillaan toimeen. Kun 
ihmiselle jää enemmän käteen, 
vähentää se yhteiskunnan kus-
tannuksia, esimerkiksi erilaisten 
tukien tarvetta.

On erittäin tärkeää yhteiskun-
nan ja ihmisen itsetunnon ja 
omanarvontunnon kannalta tul-
la toimeen omalla työllä hanki-
tulla rahalla.

Seppo Talka (ps.)
kunnanvaltuutettu
Lemi

Isojen yksiköiden haasteet 

Miksi omaishoitajia ei arvosteta?

VUONNA 2010 poliisien määrä 
oli 7 876 ja vuonna 2014 määrä 
oli vähentynyt 7 483 henkilöön. 
Tällä hetkellä kokonaisvahvuus 
on 7 500 poliisia. Poliisihallitus 
on arvioinut poliisin tilannet-
ta hallituksen päätösten valos-
sa seuraavasti: ”Alustavasti arvi-
oidaan, että poliisimiesten taso 
joudutaan laskemaan vuodes-
ta 2023 lukien vähintään noin 7 
250 poliisimiehen tasolle. Tämä 
7 200–7 250 poliisimiehen taso 
nähdään kriittisenä tasona, jon-
ka alle ei missään yhteydessä 
normaalitilassakaan tulisi men-
nä.” 

Toukokuussa 2021 julkais-
tussa valtioneuvoston sisäisen 
turvallisuuden selonteossa on 
tunnistettu toimintaympäris-
tön muutos ja globaalin mitta-
kaavan vaikutukset Suomessa, 
osaamisvaatimusten moninker-
taistuminen sekä viranomaisten 
lisäresurssien tarve. Selonteon 
mukaan poliisien määrä tulisi 
nostaa 8 200:aan vuonna 2030. 
1 000 poliisin nosto tarkoittai-
si kovaa painetta koulutukseen 
Tampereelle. 

Palveluiden siirtyminen isom-
piin yksiköihin ei aina tarkoita 
niiden parantumista yhdyspin-
noilla. Lakkautettujen poliisi-

asemien uudelleenmiehitys 
on aloitettu, koska on huomat-
tu suurten etäisyyksien maas-
sa vasteaikojen olevan pitkiä. 
Tässä kohdassa mietin vakavas-
ti, missä vaiheessa vasta aloitta-
neet hyvinvointialueet ovat sa-
massa tilanteessa. Uskon sen 
päivän valitettavasti olevan 
edessä. 

Suomi on turvallinen yhteis-
kunta, mutta joidenkin tutki-
musten mukaan yleinen turvat-
tomuuden tunne Suomessa on 
lisääntynyt. Tunteen syntymi-
seen oli listattu useampia syi-
tä, mutta yhtenä oli mainittu 
päivittäisrikostutkinnan kurjis-
tunut tila monessa laitoksessa. 
Poliiseja ei tahdo saada kiinni, 
jos kansalainen tarvitsee neu-
voa. Jonotusajat ovat pitkiä ja 
tutkinta-ajat pitkittävät ihmis-
ten epätietoisuutta. 

Tulevalla eduskunnalla toivo-
taan olevan luja tahtotila pa-
nostaa sisäiseen turvallisuu-
teen. Poliisien määrän nosto 
on aloitettava välittömästi uu-
den kauden alussa, että vuoden 
2030 tavoite olisi edes realisti-
sesti saavutettavissa. 

 
Ulpu Keränen 
eduskuntavaaliehdokas 

ERÄS omaishoitaja otti kan-
taa omaishoitajien työhön Kes-
kisuomalaisen mielipidepals-
talla 5.1.2023. Hän kertoi, että 
omaishoitajan kuukausipalkka 
on 472,81 euroa, josta hänelle 
jäi käteen 278,96 euroa. Laskin, 
että häntä verotettiin omaishoi-
tajan palkasta 193,85 euroa eli 
41 %. Todella hävytöntä.

Kirjoittaja toteaa mielipidekir-
joituksessaan myös seuraavaa:

”Omaishoito on työtä 24/7. 
Talutat monta kertaa vuoro-
kaudessa vuoteesta ylös ves-
sakäynnille, huolehdit henkilö-
kohtaisesta hygieniasta, vaihdat 
vaipat moneen kertaan vuoro-
kaudessa, valmistat ruoat, huo-
lehdit asunnon siisteydestä, 
ruokaostoksista, apteekkikäyn-
neistä sekä kaikista elämän pe-
rustarpeista.”

Olen useamman kerran eh-
dottanut, että omaishoitaji-
en verotuksessa siirryttäisiin 
ns. lähdeverotukseen pankki-
en käytännön mukaisesti. Mik-

si? Siksi, että mitä suurempi on 
omaishoitajan palkkatulo tai 
eläke, sitä pienemmäksi jää – 
progressiosta johtuen – omais-
hoidosta käteen jäävä netto-
tulo.

Ehdottaisin, että tuleva halli-
tus ottaisi ohjelmaansa myös 
omaishoitajille maksettavan 
palkkion verotuksen siten, että 
siitä perittävä lähdevero olisi 
vaikkapa 10 %.

Verotuksen keventämisen 
voisi aloittaa omaishoitaji-
en verotuksesta, edustavathan 
omaishoitajat yli miljoonaa ää-
nioikeutettua äänestäjää, unoh-
tamatta hoidettavien äänioi-
keutta.

Kansalaistemme verotuksen 
keventäminen on ollut esillä 
myös kokoomusjohdon puheis-
sa, eli nyt sanoista tekoihin, pe-
russuomalaiset.

Kauko Tuupainen
talousneuvos, eläkeläinen
Jyväskylä

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

pienituloisilta loppuvat rahat 
ja keskituloisetkin ovat tiukoil-
la, jos asuminen kuluttaa pal-
jon sähköä. Kaupan päälle ylei-
nen kustannustaso on noussut 
valtavasti. Kaikki mittarit ovat 
nyt punaisella, ja uhka on to-
dellinen. Todella monet kotita-

loudet ovat hätää kärsimässä 
poikkeuksellisen tilanteen seu-
rauksena.

Sanna Marinin hallituksen on 
ryhdyttävä valmistelutöihin, jot-
tei ihmisten ahdinko pahene 
entisestään maksuhäiriömerkin-
töjen ja ulosoton seurauksena. 
Ilmankin on jo tarpeeksi vaike-
aa. Siihen, kuinka moni suoma-
lainen uhkaa saada sähkölaskun 
seurauksena maksuhäiriömer-
kinnän tai joutua ulosottoon, 
voi hallitus vaikuttaa muilla tu-
kitoimillaan, mutta vallitsevas-
sa tilanteessa kaikki tukiverkot 
ovat tarpeen.

Jätin hallitukselle toimen-
pidealoitteen, jossa vaadin, et-
tei maksamaton sähkölasku joh-
taisi maksuhäiriömerkintään tai 
ulosottoon kuluvan talven ai-
kana. Toivon sydämestäni, että 
hallitus tekee kaikkensa, jotta 
tämä asia ottaisi edetäkseen.

Ritva Elomaa
kansanedustaja (ps.)
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Se itämaan neljäs tietäjä
JOULUNPYHÄT päättyvät loppi-
aiseen, ja silloin puhutaan Jee-
suksen syntymäseimen luo saa-
puneista kolmesta itäisen maan 
tietäjästä.

Nämä kolme idän tietäjää eli 
kuningasta tiedämme. Mel-
chior, Nuubian ja Arabian ku-
ningas, toi Jeesuksen kunin-
kuutta korostaen kultaa, nuorin 
Balthaser Saabasta suitsuket-
ta rukouksen vertauskuvana ja 
vanhin Kaspar Tarsiista mirhaa 
uhrikuolemasta muistuttaen. 
He edustivat myös kolmea eri 
ihmisen ikäkautta: nuoruutta, 
keski-ikää ja vanhuutta.

He esiintyvät loppiaisen evan-
keliumitekstissä, mutta legenda 
/ pyhä kertomus kertoo myös 
neljännestä itämaan tietäjästä, 
kuninkaasta. Hänkin halusi läh-
teä tervehtimään kirjoitusten 

mukaista tähden syttymisen il-
moittamaa rakkauden ruhti-
nasta, juutalaisten kuningasta, 
ottaen mukaansa lahjaksi kallis-
arvoisen rubiinin.

Matkalla hän tuli kylään, jon-
ka yläpuolella liehui musta lip-
pu mustan surman riehumisen 
merkiksi. Hän hoivasi sairaita 
aamuvarhaisesta iltamyöhään 
sairastuen itsekin.

Seuraavaksi hän saapui kau-
punkiin, jonka torilla myytiin or-
jia, hänen oman maansa kansa-
laisia. Arvokkaalla rubiinillaan 
hän sai ostettua heidät vapaak-
si.

Lopulta hän pääsi perille ha-
luten nähdä, miten rakkauden 
ruhtinaan valtakunnassa ele-
tään. Sinne saapuessaan hän 
näkikin ristikulkueen ja Jeesuk-
sen ristiinnaulitsemisen. Ristin 

päällä oli kirjoitus: Jeesus Na-
saretilainen, juutalaisten ku-
ningas. Heidän katseensa koh-
tasivat, ja kuninkaalle kirkastui 
Jeesuksen tuntevan hänet ja 
hyväksyvän syyt, jotka viivytti-
vät häntä matkalla nämä monet 
vuodet. Katseet kohtasivat vain 
silmänräpäyksen verran, mutta 
se riitti. Kuninkaan sydän oli pa-
kahtua ilosta ja onnesta hänen 
kokiessaan näin Jeesuksen rak-
kauden.

Tätä samaa mekin jokainen 
saamme tuntea todeksi, koska 
meillä on lunastus ja rikkomus-
temme anteeksiantamus Jee-
suksen uhrikuoleman tähden.

 
Anssi Joutsenlahti
rovasti

Perussuomalaisten 
suomalaisuusohjelma
SAMANA päivänä, kun puolu-
eeni julkaisi uuden ohjelman, 
oli saman tien häly valmis. RKP 
tunsi itsensä uhatuksi, sillä he 
pelkäävät ruotsin kielen poistu-
van käytöstä. Me emme halua 
pitää Suomessa pakkoruotsia 
kouluissa. Puhukoon porukka 
mitä kieltä haluavat. Jokainen 
saa tietysti opiskella mitä kieliä 
tahansa, mutta tällainen margi-
naalikielen pakollisuus ei vain 
ole nykyaikaa.

Samaan aikaan monet työn-
antajat tinkivät jo suomen kie-
len osaamistarpeista, viimeisim-
pänä S-ryhmä. Eikä tämä tähän 
jää, sillä “työvoimapulaan” tuo-
daan porukkaa kolmansista 
maista. Esimerkiksi sote-alalla 
ei missään nimessä saa suomen 
kielen vaatimustaso hävitä.

On olevinaan ihmisoikeus ul-
komaalaiselle saada verovaroin 
kustannetut tulkkipalvelut Suo-

messa. Näitä palveluita käyttä-
vät pitkäänkin maassa oleilleet 
ulkomaalaiset, vaikka kansalai-
suuskin on saatu. Tämä antaa 
viestin siitä, ettei tänne tulles-
saan tarvitse edes yrittää oppia 
kieltä tai muutenkaan maan ta-
voille. Suomen kielen opiskelu 
pitää asettaa ensisijaiseen ase-
maan kotoutumisessa.

Kansallismielisyys ja suoma-
laisuus on meille perussuoma-
laisille hyvin tärkeää, ja siihen 
kuuluu myös tärkeänä osana 
suomen kieli. Suomessa pitää 
tulla toimeen suomen kielellä, 
nyt ja tulevaisuudessa. Meidän 
oma ja ainutlaatuinen äidin-
kielemme – olkaamme ylpei-
tä siitä.

Kari Suomalainen
eduskuntavaaliehdokas/Häme
perussuomalaiset

Eduskuntavaalit ja leikkaukset

Onko vihreillä puhtaat jauhot pussissa?

EDUSKUNTAVAALIEN lähes-
tyessä leikkauksista keskustel-
laan kiivaasti. Julkinen sektori 
tarvitsee säästöjä. Väläytellään 
asumistuen, ansiosidonnaisen, 
toimeentulotuen leikkauksia. 
Halutaan lisää ulkomaista työ-
voimaa, koska omia työttömiä 
ei saada työllistettyä.

Näitä leikkauksia kutsutaan 
tulonsiirroiksi. Asumistuen saa-
jan tuesta leikataan, ja sehän 
siirtyy usein toimeentulotu-
keen lisämenona. Ansiosidon-
naisia esitetään lyhennettäväksi 
tai porrastettavaksi, siis haetaan 
lisää asumistukea ja toimeen-
tulotukea. Palkataan lisää ulko-
maista työvoimaa suorittaviin 
töihin, kuten siivoojiksi, myy-
jiksi, rakennuksille tai yleensä 
alle 2 000 €/kuukaudessa brut-
tona ansaitseviin töihin. Asumi-
nen kallistuu välttämättömien 

menojen, kuten ruuan ja säh-
kön, kallistuessa. No, haetaan 
tukia lisää!

Yritykset pitäisi osallistaa ja 
ennen kaikkea myös velvoittaa 
työllistämään työttömiä työn-
hakijoita. Riikka Purran sanoin: 
”Ei tarvitse kuin käydä Ruot-
sissa, niin näkee 40–50-vuoti-
aita työssäkäyviä. Miksei Suo-
messa?”

Ammattioppilaitoksista kuu-
lee sellaista viestiä, että suomen 
kielen taito on huono ulkomais-
ten opiskelijoiden keskuudessa. 
Maahan töihin tuleville on tar-
jottava pakollisia ja laadukkaita 
suomen kielen kursseja. Yritys-
ten on toteutettava enemmän 
rekrytointitilaisuuksia suoraan 
oppilaitoksiin. Kansainvälises-
sä vertailussa suomalaiset opis-
kelijat menestyvät tällä hetkel-
lä huonosti. Varmasti yksi syy 

heikkoon koulumenestykseen 
on huono suomen kielen tai-
to yhä monikulttuurisemmassa 
kouluympäristössä.

En voi kuin jälleen kerran ih-
metellä poliitikkojen esiintymis-
tä julkisuudessa samojen fraa-
sien kera ilman konkreettisia 
toimenpide-ehdotuksia. Medi-
an pitäisi kutsua haastatteluihin 
virkamiehiä esimerkiksi TE-pal-
veluista, Kelasta ja sosiaalitoi-
mesta kertomaan todellisuu-
desta. Tässä vaaditaan kaikkien 
yhteiskuntaluokkien yhteen hii-
leen puhaltamista sekä yli ra-
jojen tapahtuvaa yhteistyötä 
virkamiesten ja yritysten sekä 
oppilaitosten kesken.

Kirsi Koivunen
Espoo

ENNEN Lahteen muuttoa minut 
oli valittu kuntavaaleissa Sa-
vonlinnan kunnanvaltuustoon. 
Luottamustehtäväksi sain jä-
senyyden ympäristö - ja raken-
nuslautakunnassa. Savonlinnan 
ympäristön vesistö on kiitettä-
vässä kunnossa. Kiitos siitä kuu-
luu kaupungin virkamiehelle, 
diplomi-insinööri Rautiaiselle, 
joka valvoo jätteenpuhdistus-
laitosten toimivuutta.

Koska luottamushenkilönä 
minä voin tukeutua asiantun-
tijaan, niin kysyin dipl.ins. Rau-
tiaiselta, että miksi Suomessa 
suo-aluetta ei lasketa hiilinie-
luksi, onhan Suomen pinta-
alasta 30 % suo-aluetta? Tämä 
30 % pinta-ala olisi melkoinen 
hiilinielu. Rautiainen ei tien-
nyt tähän vastausta, mutta lu-
pasi ottaa selvää Ely-keskuksen 
asiantuntijoilta. Ely-keskus vas-
taa mm. ympäristöasioista.

Yllättävää ja täysin käsittämä-
töntä oli se, että edes Savon-
linnan kaupungin virkamies 
Rautiainen ei saanut tähän vas-
tausta Ely-keskuksen asiantun-
tijoilta.

Onko näin, että Suomen il-

Mitä tehdä, kun rahat eivät riitä?
EI auta valittaa, kun rahanpuu-
te-epidemia on jo iskenyt.  Rat-
kaisu on olemassa, mutta tar-
vitaan uskoa, tekoja. Listaan 
muutamia.

1. Auttaa, kun näkee, että 
Ukrainassakin elämä jatkuu, 
vaikkakin monilla se tapah-
tuu teltoissa lahjoitettujen ka-
miinoiden lämmössä.

2. Työtä on jokaiselle joka päi-
vä. Se on fakta. Teenpä aamul-
la listan ja päätän mitä ensin.  Ai 
kun olisi ihanaa, jos voisi jon-
kun kanssa keskustella huolis-
taan. Säälittää, jollei joku edes 
usko Isäämme, Häneen, joka 
on kaikkivoipa ja sommittelun 
mestari. Ai kun on monilla hie-
noja kokemuksia noista keskus-
teluista.

3. Jos tili on tyhjä, niin katso, 

mitä voit myydä. Kaikenlaista 
kauppaa voi tehdä. Ei 30–50-lu-
vuilla saanut sosiaalitukea, jos 
jotakin omisti.

4. Älä vippaa mistään, keneltä-
kään. Tarjoa palvelua. Vastaa ky-
syntään. Nyt revitään töihin, jos 
osaa jotakin.

5.  Katso peiliin. Näetkö siel-
lä laiskurin, tuhlarin, manipu-
loidun, luonnevikaisen, itse-
ään säälivän? Tee päätös, että 
nyt riittää. Kun tuon kaiken olet 
tehnyt, niin kas kummaa, si-
nua innovoidaan, saat ahaa-elä-
myksiä, valoa alkaa tulla pimey-
teen. Jotain olen tuosta itsekin 
kokenut.

Tuomo Isokangas
Nokia

Suomen eläkejärjestelmä on 
kestävällä pohjalla
KANSAINVÄLISESSÄ vertailus-
sa maamme sijoittui viidennek-
si (Työeläkelehti 4/2022). Vertai-
lussa arviot tehtiin eläkkeiden 
riittävyyden, järjestelmän kes-
tävyyden ja hallinnon luotet-
tavuuden näkökulmasta. Edel-
le menivät vain Islanti, Hollanti, 
Tanska ja Israel. Vertailun teki 
kansainvälisesti luotettava Mer-
cer Global Pension Index.

Eläkejärjestöt ovat jo vuosia 
arvioineet, että järjestelmä kes-
täisi hyvin puoliväli-indeksin 
palautuksen. Se olisi vähän oi-
keudenmukaisempi kuin nykyi-
nen, ja toisaalta pitkäaikaista ja-
kovaraakin näyttää kertyvän. 
Viime vuonna eläkevarat oli-
vat 257,5 mrd. € ja sijoitustuo-

tot ylittävät reippaasti maksetut 
eläkkeet. Tärkeätä on huoma-
ta myös, että reilu eläkejärjes-
telmä kannustaa vastaanot-
tamaan työtä, ja se lisää myös 
verotuloja.

Työeläkelakia muutetaan vain 
eduskunnassa, ja vaalit pide-
tään 2.4.2023. Äänestäjissä on 
puolitoista miljoonaa eläkeläis-
tä. Jää nähtäväksi, tuleeko tämä 
sosiaalisen oikeudenmukaisuu-
den oikaisu listoille. Kansainvä-
lisen vertailun perusteella elä-
kejärjestelmämme turvaa myös 
lastenlasten eläkkeet.

Esko Järvenpää
eläkeläinen
Jämsä

Muistathan päivittää muuttuneet yhteystietosi 

(osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) 

jäsenrekisteriin. Puh: 040 631 7099 tai 

jasenasiat@perussuomalaiset.fi

!

mastotavoitteet nojautuvat 
osatotuuksiin, joissa 30 % alu-
eesta jää huomioon ottamat-
ta? Osatotuudet lietsovat ym-
päristöhysteriaa, joka hyödyttää 
etenkin vihreää puoluetta.

Olisiko vihreiden kannalta 
kiusallista, jos Suomi on jo nyt        
v. 2022 hiilineutraali alue, eikä 
vasta v. 2035?

Tänään uutisoitiin Green-
peacen ja Suomen luonnonsuo-
jeluliiton vievän valtioneuvos-
ton oikeuteen ilmastoasioista. 
Siitä tulisi Suomen ensimmäi-
nen ilmasto-oikeudenkäynti. 

Mutta kannattaako kyseisten 
järjestöjen viedä asiaansa oi-

keuteen osatotuuksilla,  vaikka 
vihreä puolue saattaa siitä hyö-
tyäkin? Jos todetaan, että Suo-
mi on jo nyt hiilineutraali alue, 
kun Suomen suo-alueet laske-
taan hiilinieluiksi, niin olisihan 
se vakava poliittinen tappio vih-
reälle puolueelle. Myös Elokapi-
na-liikkeen kannattajat olisivat 
turhaan kylmettäneet takapuo-
liaan Mannerheimintiellä, kun 
heidän toimistaan olisi mennyt 
älyllinen toiminta pois.

Raimo Luukkanen (ps.)
valittu Keski-Lahden 
seurakuntaneuvostoon ja 
kirkkovaltuustoon
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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

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

Isänmaallista aluepolitiikkaa

Hirvi lautaselle – ei konepellille 

Taustat vaikuttavat maahantulijoiden 
motiiveihin ja kustannuksiin VENÄJÄN hyökkäyssota Ukrai-

naan, kansalliset epäonnistu-
neet energiaratkaisut ja keskit-
tävä aluepolitiikka tarvitsevat 
selvitäkseen koko Suomen 
asuttamista ja maamme rikka-
uksien hyödyntämistä. Myös 
turvallisuuden ja huoltovar-
muuden näkökulmasta tarvit-
semme vahvempaa politiikkaa 
elinvoimaisuuden puolesta.

Rautatieverkko tulee raken-
taa ja vahvistaa läpi Suomen 
– tarvitaan vahva Itä-Suomen 
rata sekä poikkiliikenne idän 
ja lännen välillä. Itäisten osi-
en rataverkko tulee rakentaa 
vastaamaan länsiraiteiden kat-
tavuutta. Lapin ja koko Suomen 
huoltovarmuuden ja turvalli-
suuden varmistamiseksi ratayh-
teyden tulee kulkea Rovanie-
men kautta myös länsirajalle. 
Yhteys ympäri vuoden sulana 

oleviin satamiin on elinvoima- 
ja huoltovarmuuskysymys.

Valtatie 21 Kilpisjärvelle on 
luokattoman huonossa kunnos-
sa. Tulevan Nato-jäsenyyden 
myötä tie on saatava kuntoon. 
Alas ajettu henkilöliikenne Ka-
jaanin ja Sotkamon välille on 
palautettava.

Lentoliikenteen osalta on val-
tion tehtävänä varmistaa kol-
men tunnin saavutettavuus 
koko maassa.  Lapin ja Itä-Suo-
men maakuntakentät ovat vält-
tämätön tukitoiminto toimivalle 
elinkeinoelämälle ja huoltovar-
muudelle.

Elinvoimainen Itä- ja Pohjois-
Suomi on parasta puolustuspo-
litiikkaa. Alueet on asutettava 
uudelleen, mikä tarvitsee avuk-
seen valtiollisia investointeja. 
EU-rahaa tulee ohjata EU:n ra-
ja-alueille.

EU:n rahoitus vaatii aina myös 
kansallisen rahoituksen. Siksi on 
tärkeää, että Suomessa ymmär-
retään idän ja pohjoisen mah-
dollisuudet. Nyt punnitaan se, 
onko EU koko Eurooppaa var-
ten vai vaatiiko se meiltä uusia 
tukipaketteja etelämpään Eu-
rooppaan taas kerran.

Lappi ja Kainuu tuottavat 
koko Suomeen hyvinvointia. 
Metsäteollisuuden mahdolli-
suudet on turvattava. Metsi-
en kestävä käyttö on turvattava 
koko Suomessa, eikä lisäsuoje-
lulle ole tarvetta. Suurpetopoli-
tiikassa päätösvalta on siirrettä-
vä maakunnalliselle tasolle pois 
EU:lta.

Sara Seppänen (ps.)
Lapin maakuntavaltuuston pj.
Mikko Polvinen (ps.)
Kainuun maakuntavaltuuston pj.

METSÄSTYS on aina ollut arvo-
kas osa suomalaisten elämän-
tapaa.  Metsästyskortin lunas-
taa Suomessa vuosittain noin 
300 000 ihmistä. Väkilukuun 
suhteutettuna määrä on korkea 
verrattuna muihin Euroopan 
maihin. Se on arvostettu har-
rastus, joka tuo yhteisöllisyyttä, 
virkistystä, liikuntaa ja suoma-
laista riistaa pöytään sekä pi-
tää maaseutua elinvoimaisena. 
Metsästyksen tulevaisuus on 
turvattava.

Vastuullinen ja kestävästi to-
teutettu metsästys on riista-
kannan hoitoa. Esimerkiksi hir-
vikolareiden määrä vähenee. 
Metsästäjien toteuttamilla riis-
takolmiolaskennoilla saadaan 
arvokasta tietoa lajistostam-
me. Metsästäjät tekevät paljon 
vapaaehtoistyötä tarjoamalla 

apua esimerkiksi liikentees-
sä loukkaantuneiden tai vaa-
raa aiheuttavien hirvieläinten 
ja suurpetojen jäljestämiseksi, 
karkottamiseksi tai talteen kor-
jaamiseksi. Susien, karhujen ja 
ilveksien sekä hanhien kannan-
hoidollinen metsästys on tur-
vattava lailla.

Metsästyksessä tarvittavan 
ampumataidon ylläpitämiseen 
ja kehittämiseen maassamme 
tarvitaan laaja ampumarata-
verkosto. Joka kahdeksas suo-
malainen harrastaa ammuntaa, 
joten on tärkeää, että kaikkial-
la ylläpidetään helposti saavu-
tettavia ampumaratoja. Am-
pumaradoille on varmistettava 
riittävä rahoitus, ja ympäristölu-
pabyrokratiaa on lievennettävä. 
Ampumarataverkosto on myös 
maanpuolustuksen ja varautu-

misen näkökulmasta äärimmäi-
sen tärkeä.

Metsästysseuroilla on tärkeä 
rooli metsästysperinteen vä-
littämisessä sukupolvelta toi-
selle. Valtion on panostettava 
jatkossa lasten ja nuorten met-
sästys-, erä- ja retkeilytoimin-
nan parantamiseen. Metsästyk-
sen merkitys pitää tuoda esille 
peruskoulujen opetuksessa esi-
merkiksi tarjoamalla yläkouluis-
sa mahdollisuus suorittaa va-
linnaisaineena metsästyskortti. 
Metsästyskortin myötä opitaan 
lajituntemusta, riistaekologiaa 
ja riistanhoitoa sekä perusteet 
eettisestä, turvallisesta ja kestä-
västä metsästyksestä.

Jaana Strandman (ps.) 
kansanedustajaehdokas 
Kaakkois-Suomen vaalipiiri 

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.!

RUOTSISSA on ammuttu viime 
vuonna 62 henkilöä jengisoti-
en seurauksena. Suomessa on 
11 katujengiä, joihin liittyy väki-
valtarikoksia ja huumeita. Katu-
jengiin kuuluvista 95 % on ulko-
maalaistaustaisia.

Ulkomaalaistaustaiset ovat yli-
edustettuina seksuaalirikok-
sissa. Raiskauksien epäillyistä 
27 % on ulkomailla syntyneitä. 
Seksuaalirikollisten lähtömais-
ta painottuu Lähi-itä, islamilai-
set maat. Muslimien kulttuurin 
tavat ja arvot ovat niin vahvat, 
että ne kulkevat tulokkaiden 
mukana. Lähi-idän kulttuurissa 
ovat moniavioisuus ja lapsiavio-
liitot sallittuja, eikä muslimeilla 
ole olemassa mitään suojaikära-
jaa lapsille. Tämä selittää lapsiin 
kohdistuvan seksuaalisen väki-
vallan. Suurin osa ulkomaalais-
taustaisista seksuaalirikollisista 
on vuonna 2015 Lähi-idästä yk-
sin tulleita, luku- ja kirjoitustai-
dottomia, paremman elintason 
ja elämän perässä tulleita nuo-
ria miehiä.

Aivan älytön hallituksen rat-
kaisu on tarjota ulkomaalaisil-
le seksuaalirikollisille seksuaali-
terapiaa. Samaan aikaan otetaan 

Suomeen turvapaikanhakijoi-
ta vielä lisää, syyrialaisia ja af-
gaaneja. Näistä ”turisteista” tulee 
kallis lasku meille veronmaksa-
jille: lukuisat oikeudenkäynti- ja 
tulkkauskulut, vankilassa yllä-
pitokulut, koulutus, terveyden-
hoitokulut sekä hyvin todennä-
köisesti koko loppuelämän täysi 
ylläpito sosiaalituilla. Emme voi 
ikinä edes mitata rahassa niitä 
karmeita seurauksia, mitä tämä 
maahanmuuttopolitiikka tuo 
tullessaan. Seksuaalinen hyväk-
sikäyttö tuhoaa lapsen elämän 
syvältä monitahoisesti.

Rikolliset turvapaikanhakijat 
pitäisi palauttaa takaisin omiin 
kotimaihinsa. Kannatan Iso-Bri-
tannian ja Tanskankin suunnit-
telemaa kustannustehokasta 
mallia, jossa turvapaikanhaki-
jat kuljetetaan ja pidetään Kes-
ki-Afrikassa Ruandassa. Julman 
Venäjän hyökkäyssodasta johtu-
en Suomen tulisi vastaanottaa 
vain ukrainalaisia todellista hä-
tää kärsiviä, joista suurin osa on 
naisia ja lapsia.

Kaisa Garedew (ps.)
eduskuntavaaliehdokas
Jyväskylä
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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 
Raimo Heinänen • Puh. 050 013 9979 
heinanenraimo@gmail.com 
HELSINKI
Juhani Strandén • Puh. 040 046 9062 
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
Esko Loukkola • Puh: 040 028 1439
loukkolaesko@gmail.com
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 
Jyrki Åland  • Puh. 044 286 4782 
jyrki.aland@turku.fi 

PERUSSUOMALAISET NAISET 

Puheenjohtaja • Ritva Elomaa
Puh. 050 512 0806 
ritva.elomaa@eduskunta.fi

PERUSSUOMALAINEN NUORISO RY

Puheenjohtaja • Joakim Vigelius
Puh. 040 049 0200 
puheenjohtaja@ps-nuoriso.fi 

Pääsihteeri • Jaakko Leppänen
Puh. 040 0490 211
paasihteeri@ps-nuoriso.fi 

ps-nuoriso.fi 

  OPINTOKESKUS PEKASUS

Rehtori • Arto Luukkanen
artoluuk@gmail.com

 PERUSÄIJÄT

Puheenjohtaja • Jyrki Lohi 
Puh. 050 0425 158 • 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
Wille Rydman  (09) 432 3145
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 !


