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KUNTAVAALEISSA 2021 Järven-
pään äänikuninkuuden saavuttanut 
Jorma ”Remontti-Reiska” Piisinen 
on ymmärtänyt kokeneempien konka-
reiden puheista, että milloinkaan ai-
kaisemmin ei perussuomalaisilla vie-
lä tässä vaiheessa vaalikamppailua ole 
ollut näin korkeita kannatuslukemia. 
Äänestäjät ovat nyt hyvin pitkälti sitä 
mieltä, että vain perussuomalaiset aja-
vat suomalaisten etuja.

- Uskon äänestäjien keskuudessa ole-
van valtavasti ”piiloperussuomalai-
suutta”, joka konkretisoituu meille 
ääninä enemmän kuin yleinen mieli-
pidekään antaisi odottaa. Minullekin 
on moni kertonut äänestäneensä tähän 
saakka aivan toista puoluetta, mut-
ta nyt on sellainen tilanne, että ei voi 
enää äänestää muita kuin perussuo-
malaisia, Piisinen kertoo.

Hintojen nousu ja 
turvallisuus huolettavat

Ihmisiä huolestuttaa nyt sähkön ja 
polttoaineiden hintojen nousun lisäksi 
yleinen inflaatio ja pärjääminen. Moni 
pelkää, menevätkö asunnot pakkolu-
nastukseen, kun jokapäiväisistä asu-
mis- ja elämiskustannuksista ei tah-
do enää selvitä. Raha ei riitä ruokaan, 
lääkkeisiin eikä sähkön osalta lämmi-
tykseen – lauha talvi on tosin helpot-
tanut tilannetta, mutta pakkasten ki-
ristyessä sähkön hinta taas nousee. Ja 
kun korot vielä nousevat, niin selvi-
täänkö asuntolainoistakaan?

- Katuväkivallasta on viime aikoi-
na kirjoiteltu paljon. Se ei keskity enää 
pelkästään ilta- tai yöaikaan, vaan 

Koko kansan ”Remontti-Reiskana” TV:n kautta tunnetuk-
si tullut rakennusalan yrittäjä ja Järvenpään kaupunginval-
tuuston 1. varapuheenjohtaja Jorma Piisinen uskoo perussuo-
malaisten yltävän kevään eduskuntavaaleissa jopa parempaan 
tulokseen kuin edes erinomaista vaalimenestystä povaavien 
galluptulostenkaan perusteella uskaltaisi ennustaa.

tai lapsiaan. Suomessa 80 prosenttia 
hoivasta on omaisten ja läheisten vas-
tuulla. Palvelutaloissa yhdestä hoidet-
tavasta koituva kustannus oli aikai-
semmin keskimäärin noin 6 000 euroa 
kuukaudessa, ja inflaation myötä on 
yksityisellä puolella ollut jopa 30 pro-
sentin hinnankorotuksia.

- Omaishoitajalle maksettava mini-
mikorvaus on jopa alle 450 euroa kuu-
kaudessa, ja siitä vähennetään vielä 
verot. Tämä on yhteiskunnan taholta 
törkeää lähimmäisenrakkauden hyö-
dyntämistä. Vaikka korvausta nostet-
taisiin tai se tehtäisiin kokonaan vero-
vapaaksi, niin yhteiskunta tekisi silti 
suurta voittoa omaishoitajien lähim-
mäisenrakkaudella, Piisinen moittii.

Tuulivoimaan panostaminen 
pitää sähkön hinnan korkealla

Myös omavaraisuus ja huoltovar-
muus huolettavat ihmisiä. Sähkön hin-
takriisin myötä ovat voimaloiden alas-
ajon seuraukset konkretisoituneet. 
Tuulivoiman voimakas lisääminen on 

Äänestäjät haluavat muutosta nykymenoon

jopa päiväsaikaan ryöstetään koulus-
ta palaavilta lapsilta taskurahat ja pu-
helimet, jopa merkkivaatteet viedään 
päältä, Piisinen ihmettelee.

Terveydenhoito on kriisissä

Piisinen on saanut puhua ihmis-
ten kanssa paljon myös terveydenhoi-
don kriisistä. Vaikka hoitajapula on ol-
lut hyvin hallituksenkin tiedossa, on 
hoitajamitoituksia koko ajan kiristet-
ty, minkä vuoksi tehostetun palvelu-
asumisen puolella jää hoivapaikkoja 
tyhjilleen, kun henkilökuntaa ei saada 
mitoitusten vaatimaa määrää. Kustan-
nuspaineet ovat ajaneet yksityiset toi-
mijat siihen tilanteeseen, että palvelu-
sopimuksia on sanottu irti, kun ei ole 
ollut varaa vastata kohonneisiin kus-
tannuksiin.

- Jo ennen hyvinvointialueiden aloit-
tamista oli terveydenhoitoon pää-
sy julkisella puolella vaikeaa, ja nyt 
se tuntuu hankaloituvan entisestään. 
Ei löydy tietoja, mihin pitää ottaa yh-
teyttä puhumattakaan siitä, että takai-
sinsoittojärjestelmät toimisivat. On 
ihmisiä, jotka ovat odottaneet takai-
sinsoittoa kaksi tai kolmekin viikkoa, 
eikä soittoa vain kuulu. Hyvinvointi-
alueet tekevät kuitenkin parhaansa, 
sanoo Piisinen.

Törkeää lähimmäisen-
rakkauden hyväksikäyttöä

Suomessa on tällä hetkellä noin 
700 000 omaishoitajaa, jotka päätoi-
mensa ohella hoitavat sairaita, vam-
maisia tai ikääntyneitä vanhempiaan 

”Remontti-Reiska” uskoo kaikkien aikojen vaalitulokseen:

“Jos haluat 
muutosta, niin 
äänestä muutosta.”

Moni äänestäjä on kerto-
nut Jorma “Remontti-
Reiska” Piisiselle, että 
kevään eduskuntavaa-
leissa ei enää voi äänes-
tää ketään muuta kuin 
perussuomalaisia.

Jorma Piisinen haluaa kaikki perussuoma-
laisia ajatuksia kannattavat vaaliuurnille - 
mieluiten jo ennakkoäänestyksen aikaan.

ollut energiayhtiöiden intressissä, kos-
ka sillä lailla sähkön hintaa on voitu 
pitää korkealla. Tuulivoimaloiden ni-
mellistehosta saadaan tuotettua vain 
murto-osa, koska silloin kun energiaa 
eniten tarvittaisiin, harvemmin tuulee.

- Tuulivoimalan nimellisteho ei ker-
ro tuulivoimasta oikeastaan mitään. 
Tarvittaisiin säätövoimaa, jota on tar-
koitushakuisesti ajettu alas. Koska 
tuulivoimaa on tuulisella säällä niin 
edullista tuottaa, ei kukaan enää raas-
ki panostaa sellaisiin voimaloihin, jot-
ka tuottavat sähköä tasaisesti, Piisinen 
kertoo.

Tällaiseen ei ole varaa

Nyt on nähty, mihin tämän hetken 
hallituskokoonpano on Suomen joh-
tanut. Nousukaudella on otettu koko 
ajan lisää velkaa, jonka määrä alkaa 
olla jo niin suuri, että kohta pitää al-
kaa miettimään, mitä tehdään sitten 
kun velkaa ei enää saakaan. Perussuo-
malaisten tavoitteena on tasapainot-
taa Suomen talous kahden vaalikau-
den aikana.

- Me emme ole lopettamassa mitään 
peruspalveluja, mutta taloutta on vie-
tävä terveellä tavalla siihen suuntaan, 
että hyvinvointivaltioon on varaa. Tä-
hän saakka olemme eläneet yli varo-
jemme, ja aivan tällaiseen meillä ei ole 
varaa – tähän on tultava muutos. Jos 
haluat muutosta, niin äänestä muu-
tosta. Jos sama hallituskoalitio jatkaa, 
niin mikään ei muutu, vaikka vaalien 
alla luvataankin jos jonkinlaista vap-
pusatasta, jotka vaalien jälkeen tup-
paavat helposti unohtumaan. Nyt on 
erittäin tärkeää saada kaikki perussuo-
malaisia ajatuksia kannattavat vaali-
uurnille – mieluiten jo ennakkoäänes-
tyksen aikaan, Piisinen sanoo.

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVAT MATTI MATIKAINEN
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Vapaapalokuntalaiset joutuivat 
ajojahdin kohteeksi Kemijärvellä

Kaksi Kemijärvellä toimivaa vapaapalokuntalaista 
joutui hallinnollisten toimien kohteeksi tuotuaan julki 
epäilyksensä siitä, ettei Lapin pelastuslaitoksen johto 
toimi asiallisesti ja hyvän hallintotavan mukaisesti.

VAPAAPALOKUNTALAISIA 
on peloteltu oikeustoimilla, 
heille on jaettu perusteettomia 
suullisia varoituksia ja pelas-
tusjohtaja on levittänyt toisesta 
perättömiä tietoja Lapin pelas-
tuslautakunnalle.

Kaikki sai alkunsa siitä, kun 
perusuomalaisten kaupungin-
valtuutettu ja Lapin pelastus-
lautakunnan jäsen Arto Tor-
vinen muutama vuosi sitten 
pyysi selvittämään, toimiiko 
palopäällikkö Niko Autti ase-
mansa edellyttämällä tavalla ja 
noudattaako hän virkamiehen 
toimintaa ohjaavia säädöksiä.

Pelastuslaitos on 
VPK:n rahahana

Kemijärvellä paikallisella va-
paapalokunnalla on sammutus-
sopimus Lapin pelastuslaitok-
sen kanssa. Tämä sopimus on 
vapaapalokunnalle taloudelli-
sesti erittäin merkittävä. Kun 
Torvinen oli tuonut julki epäi-
lyksensä palopäällikkö Auttin 
toimista, VPK:n johto yllättäen 
erotti hänet vapaapalokunnan 
hälytysosastosta.

- Tämä tuli minulle täydelli-
senä yllätyksenä. Lisäksi tie-
to siitä tuli niin myöhään, etten 
ehtinyt enää hakea kesätöi-
tä muualta. Opiskelijalle työ-
tön kesä oli taloudellisesti kova 
paikka, Torvinen sanoo.

Torvinen lähetti useamman 
selvityspyynnön Kemijärven 
toimipisteen tilanteesta pelas-
tusjohtaja Markus Aartolle. 
Hän otti kysyttäessä asian esil-
le pelastuslautakunnan koko-
uksessa. Aarto totesi, että Tor-
visen esiin tuomista asioista on 
tehty perusteellinen selvitys ja 
mitään aihetta epäilyksille ei 
ole löydetty. Kun Torvinen pyy-
si nähtäväkseen tämän perus-
teellisen selvityksen, sellaista ei 
yllättäen löytynytkään.

Pelastusjohtajan 
perätön väite

Pelastusjohtaja on esittänyt 
pelastuslautakunnalle kahna-

Lapin pelastuslaitoksessa käryää:

uksen syyksi sen, että Torvi-
nen on saanut lähes 30 vuotta 
sitten tuomion Auttin pahoin-
pitelystä. Tosiasiassa Torvi-
nen ei ole tuon nuoruuden ta-
pahtuman jälkeen ollut Auttin 
kanssa missään tekemisissä en-
nen kuin aloitti toimintansa va-
paapalokunnassa Kemijärvellä. 
Torvinen epäilee, että tällä väit-
teellä pyrittiin vain mustamaa-
laamaan häntä.

Torvisen tuomien epäkohtien 
käsittely pelastuslautakunnassa 
tyssäsi siihen, että pelastusjoh-
taja Aarto väitti hänestä olevan 
menossa rikostutkinnan.

- Aarto sanoi lautakunnalle, 
että minusta on tehty tutkin-
tapyyntö. Olin tästä väittees-
tä täysin yllättynyt. Selvitin asi-
an ja totesin sen perättömäksi. 
Melkoinen väite virkavastuulla 
toimivalta johtavalta viranhal-
tijalta, Torvinen ihmettelee.

Tämän jälkeen 12.12.2022 
Torvinen on vienyt asian maa-
kuntajohtajalle ja maakun-
tahallitukselle. Näillä tahoil-
la päätös asiasta on tehty 
18.12.2022, mutta se on julis-
tettu salaiseksi. Maakunta-
johtaja Mika Riipi on ehdolla 
eduskuntavaaleissa keskus-
tan listoilta ja jäämässä vaali-
lomalle.

Letkujen kuivauksesta 
suullinen varoitus

Hallinnollisten toimien koh-
teeksi on joutunut myös toinen 
vapaapalokuntalainen, hälytys-
osastossa toimiva palokunta-
konkari Kalevi Koivukangas. 
Vapaapalokunnan johto on jul-
kisessa tilaisuudessa epäillyt 
hänen tunkeutuneen palopääl-
likkö Auttin työhuoneeseen ja 
kuvanneen tämän työvuoro-
listoja. 

- Minulle oli järkytys, että mi-
nuun on kohdistettu näin va-
kavia epäilyjä, jotka ovat täy-
sin perättömiä. Olen kuvitellut, 
että Suomi on oikeusvaltio ja 
täällä voi tuoda esiin huomaa-
miaan epäkohtia ilman, että 
joutuu ajojahdin kohteeksi.

Autti epäili, että Koivukangas 

Kemijärven vapaapalokuntalaiset Arto Torvinen (kuvassa vasemmalla) ja Kalevi Koivukangas eivät 
päässeet valokuvaan palolaitoksen pihalla, koska Torvisella on sinne porttikielto.

oli pakannut pelastuslaitoksen 
pihalla autoonsa luvattomasti 
pelastuslaitoksen letkuja. Hän 
vaati Koivukangasta avaamaan 
autonsa takaluukun. Koivukan-
gas teki näin, ja silloin kävi sel-
väksi, että letkut olivat Koivu-
kankaan omia. Tällöin Autti 
antoi Koivukankaalle suulli-
sen varoituksen omien letku-
jen kuivaamisesta pelastuslai-
toksen kuivaustornissa, vaikka 
siihen saakka henkilökunta oli 
saanut käyttää pelastuslaitok-
sen tiloja ja laitteita, kuten pyy-
kinpesukoneita. Torviselle Aut-
ti on puolestaan määrännyt 
saapumiskiellon pelastuslaitok-
sen tiloihin.

Ikääntyvässä Kemijärven kau-
pungissa Torvisen luulisi ole-
van kullanarvoinen lisä vapaa-
palokunnan hälytysosastoon, 
sillä hän on koulutukseltaan 
sekä sairaanhoitaja että in-
sinööri. Sen sijaan hälytysosas-
tossa toimii edelleen henki-
löitä, jotka eivät ole läpäisseet 
säädösten edellyttämiä kunto-
testejä.

Pelin politiikkaa 
pelastusjohtajan 
valinnassa

Lapin pelastusjohtajan valin-
taa on epäilty poliittiseksi jär-
jestelyksi. Kun kokoomuksen 
kansanedustaja Heikki Aut-
to putosi aikoinaan eduskun-
nasta, silloin Lapin yliopiston 
hallintojohtajana toiminut ny-
kyinen pelastusjohtaja Markus 
Aarto järjesti Auttolle yhteys-
päällikön paikan yliopistos-
ta.  Sittemmin keskeisellä pai-
kalla Lapin maakuntaliitossa 
toiminut Autto hoiteli epäi-
lyn mukaan vastapalveluksena 
hallintojohtajan Lapin pelas-
tusjohtajaksi.

Hallintojohtajalla oli pelas-
tusalasta hyvin ohut kokemus. 
Se rajoittui vain toimimiseen 
vapaapalokunnassa.  Sen si-
jaan useilla muilla hakijoilla oli 
vankka kokemus pelastusalan 
viranomaistehtävistä. Tästä 
epäillystä poliittisesta suhmu-
roinnista kirjoitti muun muassa 
Suomen Kuvalehti.

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ

Kuusamon Perussuomalaiset uusin 
voimin vuoteen 2023

Polttoaineiden hinnat puhuttivat 
MP-messuilla

KUUSAMON Perussuomalai-
set ry:n hallitus piti järjestäy-
tymiskokouksensa lauantaina 
8.1.2023. Kokouksen tunnelma 
oli positiivinen, ja uusia kasvo-
ja saatiin avainpaikoille – vaikka 
puheenjohtajana toimiikin van-
ha kehäkettu Tapio Lämsä.

- Kuusamossa on nyt vaih-
teeksi positiivinen pöhinä me-
neillään perussuomalaisessa 
toiminnassa. Lähestyvät edus-
kuntavaalit nostavat kierroksia, 
ja ihmiset ovat kiinnostunei-
ta kuulemaan, mitä paikallisella 
perusehdokkaalla Tero Kokolla 
on sanottavaa äänestäjille. Yh-

distys toimii samalla taustatu-
kena Kokon kampanjalle.

- Eduskuntavaalit ovat nyt en-
simmäinen etappi siihen, että 
Kuusamossa perussuomalais-
ten kannatus nostetaan aivan 
uudelle tasolle.

Kokouksessa yhdistyksen va-
rapuheenjohtajaksi valittiin 
Tero Kokko, sihteeriksi Piia Vete-
läinen, taloudenhoitajaksi Mika 
Vesilahti ja toiminnanjohtajaksi 
Eevaliisa Soronen. Yhdistyksen 
vaalipäällikkönä ja tiedottajana 
toimii puheenjohtaja Lämsä.

Kuusamon Perussuomalaiset ry

PERUSSUOMALAISTEN Uuden-
maan piiri ry oli mukana Moot-
toripyörämessuilla 2.-5.2.2023 
osastolla 6c85 kertomassa, mi-
ten kasvavat polttoaineiden 
hinnat vaikuttavat jokapäiväi-
seen elämiseen ja liikkumi-
seen. Lisäksi osastolta sai tietoa 
tulevista eduskuntavaaleis-
ta ja eduskuntavaaliehdokkais-
ta. Lauantaina osastolla vieraili 
myös puolueen puheenjohtaja 
Riikka Purra.

- Moottoripyörämessut on 
erinomainen tapa meille perus-

suomalaisille tavata äänestäjiä 
ja tuoda omaa sanomaamme 
lähelle kansalaisia, kommen-
toi piirin puheenjohtaja Jari Im-
monen.

Osaston vetonaulana oli Tal-
visota-aiheisesti maalattu Har-
ley Davidson Electra Glide vuo-
simallia 2001, 95” TwinCam. 
Moottoripyörän omistaja on 
Konsta Siitonen.

Perussuomalaisten 
Uudenmaan piiri ry

Kuusamon Perussuomalaisten hallitus valmistautuu eduskuntavaalei-
hin osin uusin kasvoin. Vaalien lähestyessä kierrokset nousevat.

Katso kaikki perussuomalaisten tapahtumat osoitteesta:
www.perussuomalaiset.fi

Tule mukaan!
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Äänesi kuuluu ja ratkaisee 
tässä kansanliikkeessä
JUTTELIN tässä aamusella naapu-
rin kanssa, joka oli lähdössä töihin.

Hän avasi ikkunan autosta ja huik-
kasi, että ääniä ei kannata nyt haas-
kata.

Jäin siihen sitten pakisemaan ja 
naapuri kertoi, että ihmisillä on ko-
vasti protestimieltä, mutta niitä kal-
lisarvoisia ääniä ei kannata haaskata 
vaan se ääni pitää antaa vastavoi-
malle, joka kykenee oikeasti toimi-
maan. Perusuomalaisille!

”Tää järjestelmä on tällanen…” to-
tesi naapuri ja kaasutti töihinsä. 
Bensa-autolla muuten.

Enpä voinut muuta kuin nyökytel-
lä. Hyvin sanottu. Mitä siihen osaisi 
muuta sanoa?

Perussuomalainen 
kansanliike vahvistaa 
ihmisen ääntä

Suomalaiselle ihmiselle äänestä-
minen on hyvin henkilökohtainen 
asia.

Monelle vaalit ovat tapa heristää 
nyrkkiä. ”Se on minun ääneni, jonka 
käytän kuten haluan”. Protesteja on 
monia – Aku Ankka taitaa olla eräs 
suosituimpia ehdokkaita. Onhan 
siellä myös hyvin graafisia esityksiä, 
joita en tässä viitsi kuvailla.

Kaikissa näissä protestiäänissä 
on kuitenkin mukana mustan huu-
morin lisäksi myös kipeää ja henki-
lökohtaista. Pieni ihminen haluaa 
heiluttaa pahan mielen lippua vä-
linpitämättömälle vallanpitäjälle. 
On raivokas halu huutaa ahdistus il-
moille siitä, että tämä systeemi on 
vain muutamille eikä eliitti kuuntele 
ihmisen ääntä.

Edellä mainittu kokemus on tä-
män meidän kansanliikkeen juttu. 
Me haluamme antaa näille kaikille 
ihmisille äänen. Me haluamme, että 
se syrjään työnnetty ja halveksittu, 
tallottu ja murjottu normi-ihminen 
saa äänen. Se ääni ratkaisee Suomen 
suunnan.

Perussuomalaisille annettu ääni on 
sellainen, joka vaikuttaa ja on kallis-
arvoinen. Yksikin ääni ratkaisee. Sa-
moin protesti on turha, jos ei pelata 
sääntöjen mukaan. Aku Ankka ei voi 
istua eduskunnassa.

Kolme T:tä yli kaiken – 
toimeentulo, talous, 
turvallisuus

Kuten puheenjohtaja Riikka ki-
teytti vaalikiertueella: PS:n sano-
massa on kolme terävää kärkeä. En-
sinnäkin me puhumme ainoana 
puolueena toimeentulosta, toisin sa-
noen siitä, että ihminen voisi tulla 
omalla palkallaan toimeen.

Me perussuomalaiset haluamme 
laskea elinkustannusten määrää. Pa-
nostamme elinkustannusten alenta-
miseen sekä sähkö-, bensa-, diesel- 
ja lämmityspolttoaineiden veron 
alentamiseen ja jakeluvelvoitteen 
poistamiseen. Jälkimmäinen ei edes 
juuri vaikuta valtion budjettiin. Jo-
kainen tietää, että liian monelta on 
rahat loppu. Tulee kiinnittää huo-
miota suomalaisten palkan ostovoi-
maan sen sijaan, että suomalaiset 
verotetaan kuiviin.

Toiseksi me puhumme siitä, että se 
valtiontalous pitää panna kuntoon. 
Me emme voi velkaantua joka vuosi 
yli 10 miljardia. Velat pitää maksaa, 
ja valtion ”pöhöä” pitää laihduttaa.

Ja kolmanneksi vielä: Perussuoma-
lainen puolue on turvallisuuspuo-
lue. Me puhumme niin ulkoisesta 
kuin sisäisestä turvallisuudesta.

Muista, että sohvalta 
et voi äänestää

Alussa mainitsemassani naapurin 
juttelussa oli syvällinen kaiku.

Pelkkä sympatia ei riitä. On men-
tävä äänestämään. Ajattelin tässä 
siksi ehdottaa kentälle kahta asiaa, 
joita voisi toistella äänestäjien kes-
kuudessa.

1: Käydään ennakkoäänestämässä ja 
pyydetään kavereitakin hoitamaan 
asia ennakkoon kuntoon.

Selkosuomeksi: jos mahdollista 
niin äänestetään etukäteen. Kuten 
eräs ystäväni totesi aluevaalien jäl-
keen: ”…olisinhan minä äänestänyt 
teitä, mutta olin silloin lomalla…” 
Tämä ongelma olisi ollut mahdollis-
ta hoitaa ennakkoäänellä. Kun ääni 
on annettu etukäteen, sen antami-
sesta ei tarvitse huolestua, jos tietää, 
että on varattu, lomalla tai muuten 
mahdottomassa tilanteessa vaalipäi-
vänä. Tosin tunnustan: varsinaisena 
vaalipäivänä äänestämisessä on oma 
maaginen hohtonsa.

2. Ota kaveri mukaan äänestämään!

Sanassa sanotaan, että henki on al-
tis. Siinä sanotaan myös, että ihmi-
nen on heikko.

Sitä varten tarvitaan niitä perus-
suomalaisia ystäviä, jotka kipaisevat 
ottamaan hihasta nykäyksen ja pyy-
tävät mukaan äänestykseen. Mikä 
onkaan juhlavampi tapa viettää pal-
musunnuntaita kuin ottaa ystävä 
sinne vaaliuurnille mukaan tai jopa 
kuljettaa niitä perussuomalaisia, 
joilla ei ole autoa, äänestämään.

Se on kuulkaa enkelien töitä se! 
Demokratia kiittää!

ARTO LUUKKANEN
PERUSSUOMALAISTEN PUOLUESIHTEERI 

■  KOLUMNI

Ähtärissä käynnistettiin eduskuntavaalistartti

Perussuomalaisilla Vaasan vaalipiirissä 
nyt täysi ehdokaslista

ÄHTÄRISSÄ käynnistettiin myös paikal-
lisyhdistyksen toimesta eduskuntavaali-
startti lauantaina 21. tammikuuta, ja Äh-
tärin Perussuomalaisten puheenjohtaja 
Juha Nortunen oli kaikin puolin tyytyväi-
nen lauantai-iltapäivän tapahtuman an-
tiin.

- Tilaisuus oli kaikin puolin onnistunut, 
ja väkeä kävi enemmän kuin odotimme. 
Eniten ilahdutti se, että kävijöiden jou-
kossa oli paljon sellaisia kasvoja, joita ei 
tilaisuuksissamme ole ennen käynyt. Ko-
konaisuutena huomasi, että ihmisiä kiin-
nosti perussuomalainen sanoma, ja tuo-
ta väittämääni tuki sekin, että ihmisten 
matkaan lähti ennätysmäärä perussuo-
malaisia lehtiä sekä paikalla olleiden eh-
dokkaiden vaaliesitteitä.

Paikalla olleiden vaalipiirin viiden edus-
kuntavaaliehdokkaan (Jukka Mäkynen, 
Petri Lepistö, Ulpu Keränen, Petri Juurak-
ko ja Marcus Toppari) ei tarvinnut vär-
jötellä tammikuisen kepeässä pakkas-
säässä yksin, vaan he olivat haluttua 
keskusteluseuraa, kuten myös paikallis-
osaston aktiivit.

Juha Nortunen kertoo, että kaikenlaiset 
ajankohtaiset poliittiset asiat kiinnostivat 
kävijöitä, mutta translaki nousi selväksi 
ykköspuheenaiheeksi. Myös energia-asi-
at ja Ukrainan sota olivat tapetilla.

- Tämä tilaisuus ei toki jää paikkakun-
nallamme viimeiseksi eduskuntavaa-
litapahtumaksi. Ainakin kerran vielä 
järjestämme tänne vastaavanlaisen ta-
pahtuman.

Ähtärissä perussuomalaisuus on myös 
vahvassa nosteessa. Sitä todistivat kun-
ta- ja aluevaalien tulokset.

- Toimintamme oli vuosikausia Ähtäris-
sä syystä tai toisesta jumissa. Viime kun-
tavaaleista alkoi uusi nousu, kun saimme 
kaupunginvaltuustoon neljä valtuutet-
tua. Aiemmin meillä ei ollut siellä ketään. 
Aluevaaleissakin saimme saman ver-
ran ääniä kuin kuntavaaleissa. Ja tällai-
set eduskuntavaalitapahtumathan vain 
lisäävät meidän kiinnostavuutta paikka-
kunnallamme.

Juha Rantala

PERUSSUOMALAISET ovat nyt ni-
menneet Vaasan vaalipiiristä kaikki 16 
eduskuntavaaliehdokasta huhtikuun 
vaaleihin. Yksitoista ehdokasta tulee Ete-
lä-Pohjanmaan piirin alueelta ja viisi Kes-
ki-Pohjanmaalta. Etelä-Pohjanmaan piiri 
asetti laihialaisen 62-vuotiaan ylikons-
taapeli evp:n ja yrittäjän Esa Kannelmaan 
yksimielisesti ehdokkaakseen.

- Tämä tarkoittaa sitä, että perussuoma-
laisilla on nyt täysi 16 ehdokkaan lista ja 
voimme nyt lähteä tekemään kokonais-
valtaista vaalityötä koko Vaasan vaali-
piirin alueella, sanoo Etelä-Pohjanmaan 
piirin puheenjohtaja Anne Matokangas 
tyytyväisenä.

Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan 
piirin puheenjohtaja Anne Matokangas 
on huojentunut, että lista on nyt täynnä.

- Meillä on aivan erinomainen ja kat-
tava lista ehdokkaita esitellä äänestäjil-
le. Molemmat piirit ja paikallisyhdistyk-
set ovat sitoutuneet tukemaan kaikkia 
ehdokkaita heidän vaalityössään. Tavoite 
on, että järjestämme vaalitilaisuuksia ai-
van Vaasan vaalipiirin joka kolkassa. Me 
emme pelkää jalkautua kansan pariin. Ja 
vaikka ehdokasasettelu saatiin nyt pää-
tökseen, ovat aktiivimme ja ehdokkaam-
me tehneet jo alkukesästä näyttävää ja 

tehokasta vaalityötä. Meidät on kyllä 
huomattu turuilla ja toreilla, ja aina po-
sitiivisesti.

Perussuomalaisilla on Vaasan vaalipii-
ristä kolme istuvaa kansanedustajaa. Ke-
vään vaaleissa tavoite on kasvattaa kan-
sanedustajien määrää entisestään.

- Saamme läpi neljä kansanedustajaa. 
Pöhinä kentällä on niin myönteistä, ettei 
yhtään vähempään voida tyytyä, Mato-
kangas sanoo.

Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan 
piirihallitus on nimennyt eduskunta-
vaaliehdokkaiksi laihialaisen Esa Kan-
nelmaan lisäksi istuvat kansanedustajat 
Juha Mäenpään Ilmajoelta ja Jukka Mä-
kysen Vaasasta, Anne Rintamäen Vaasas-
ta, Marcus Topparin Lapualta, Rami Aal-
lon Karijoelta, Jouni Vallinin Kurikasta, 
Petri Lepistön ja Leena Kurikan Seinäjo-
elta, Risto Mattilan Kauhavalta sekä Pet-
ri Juurakon Alavudelta. Keski-Pohjan-
maalta taas eduskuntaan pyrkivät istuva 
kansanedustaja Mauri Peltokangas Kok-
kolasta, Pia Sillanpää ja Ulpu Keränen 
Kokkolasta, Manolis Huuki Kannuksesta 
ja Jorma Malinen Uudestakaarlepyystä.

Juha Rantala

Oikaisu
PS-LEHDEN tammikuun numerossa oli 
virheellinen tieto Etelä-Savon piirihalli-
tusvalinnoista. Tietoihin on lipsahtanut 
Kari Mouhu Mäntyharjusta, joka ei kuulu 

piirihallitukseen. Tiedoista uupuu koko-
naan piirihallituksen jäsen Ismo Ketokor-
pi Rantasalmelta. 

Eduskuntavaalitapahtumien kaltaisten tilaisuuksien järjestäminen lisää Ähtärissäkin 
vain ihmisten kiinnostusta paikallisyhdistyksen toimintaa kohtaan. Ähtärin aktiivit 
pohtivatkin, onko koskaan ennen käynyt perussuomalaisten tilaisuuksissa yhtä paljon 
väkeä kuin nyt. Kuva: Juha Nortunen
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Perusnaisten puheenjohtajisto valittiin Helsingissä

Perussuomalaiset haluaa säilyttää 
Matokallion metsät ja kalliot

Vaasan Perussuomalaisten eduskunta-
vaalitilaisuus veti väkeä kauppatorille

Onko kouluissa todella aikaa 
sateenkaarityöpajoihin?

LAHTELAINEN Päivi Granlund 
jatkaa Perussuomalaiset Nai-
set ry:n ensimmäisenä varapu-
heenjohtajana kauden 2023–
2024. Yhdistys teki päätöksen 
kokouksessaan Helsingissä per-
jantaina 13.1. Toiseksi varapu-
heenjohtajaksi valittiin Leena 

Kurikka Seinäjoelta ja kolman-
neksi Heli Trög Keminmaas-
ta. Yhdistyksen sihteerinä jat-
kaa Merja Nevalainen Lohjalta. 
Valinnat ovat voimassa kauden 
2023–2024.

Yhdistyksen tiedotukses-
ta vastaavat Leena Kurikka ja 

Nina Strandén. Perussuomalai-
set Naiset ry:n puheenjohtaja 
on kansanedustaja Ritva ”Kike” 
Elomaa.

Perussuomalaiset 
Naiset ry

HELSINGIN kulttuuri- ja va-
paa-aikalautakunnassa käsitel-
tiin Myllypuron jääurheilukes-
kuksen kehittämisvarauksen 
jatkamista. Nykyinen kaavan 
mukainen sijainti jääurheilu-
keskukselle Matokallion luonto-
alueelle valikoitui vuonna 2006 
anottuja talviolympialaisia var-
ten. Perussuomalaiset äänesti-
vät lautakunnassa kehittämis-
varauksen jatkamista vastaan. 
Tämä kanta voitti äänin 7–6.

Jääurheilukeskuksen sijainti 
valikoitui varmasti tuona aikana 
parhaana sijaintina Helsingis-
sä. Koronan myötä lähiluonnon 
merkitys on kuitenkin noussut 
omaan merkittävään arvoon-

sa. Matokallion metsät ja kal-
liot ovat alueen asukkaiden, 
lähikoulujen ja päiväkotien ak-
tiivisessa käytössä sekä myös lä-
hiliikuntapaikkana.

Alueen asukkaat vastustavat 
hankkeen sijaintia laajana rin-
tamana. Tiivis asuntorakenta-
minen tuhoaa Helsingissä lä-
himetsää ja -luontoa jo liikaa. 
Perussuomalaisten mielestä tii-
vistyvässä kaupungissa asuin-
alueiden jäljellä olevat lähi-
metsät on säästettävä. Ne ovat 
monelle helsinkiläiselle arjen 
henkireikä.

Jääurheilukeskus on hankkee-
na kannatettava, ja se palvelee 
niin eri jääurheilulajien harras-

tajia, Olympiakomitean tarpeita 
kuin Helsingin urheilutapahtu-
ma-alaakin. Hankkeelle on sekä 
valtakunnallinen että liikunta-
poliittinen peruste ja tarve. 

Perussuomalaiset toivovat, 
että Helsingin kaupunki toimi-
alat ylittävällä yhteistyöllä yh-
dessä jääurheilukeskushank-
keen kanssa löytäisi hallille 
uuden sijainnin. Yksi vaihtoeh-
to voisi olla Vuosaaren liikunta-
puisto, josta löytyy tasamaata. 
Myös Kivikon hiihtohallin kor-
vaamista voisi tarkastella

Teija Makkonen
kulttuuri- ja vapaa-aika-
lautakunnan jäsen (ps.)

SIITÄ ei pääse mihinkään, että 
Vaasassa perussuomalaiset on 
kaupungin ylivoimaisesti suo-
situin toripuolue. Perussuoma-
laisten sanoma kiinnosti taas 
satapäin vaasalaisia ja miksipä 
ei myös lähikuntien asukkaita. 
Mukaan mahtui nuoria, ikäih-
misiä, lapsiperheitä ja työssä-
käyviä.

Vaasassa järjestettiin edus-
kuntavaalien avauskampanja jo 
14. tammikuuta, ja jos jo silloin 
kävi kuhina perussuomalais-
ten osastolla, oli väkeä lauantai-
päivänä (4.2.) liikkeellä sitäkin 
enemmän.

- Mahtavasti oli väkeä ja tun-
nelma katossa. Ihmisillä oli ai-
kaa jäädä juttelemaan päivän-
polttavista asioista ja miksei 
hieman omistakin. Vaasan omi-
en ehdokkaiden Jukka Mäkysen 

ja Anne Rintamäen lisäksi pai-
kalle oli saapunut piirin alueelta 
useita eduskuntavaaliehdokkai-
ta sekä piirin ja paikallisyhdis-
tyksen aktiiveja. Kaikki tämä 
näkemäni ennakoi hyvää edus-
kuntavaaleja silmällä pitäen. 
Tästä jatketaan kohti vaalivoit-
toa, iloitsi Vaasan Perussuoma-
laisten uusi puheenjohtaja Kir-
si Kauppi.

Vaasan vaalipiirin eduskunta-
vaaliehdokkaista Vaasan kaup-
patorilla olivat esittäytymässä 
Vaasasta kansanedustaja Juk-
ka Mäkynen ja Anne Rintamäki, 
Esa Kannelmaa Laihialta, Marcus 
Toppari Lapualta, Petri Juurakko 
Alavudelta ja Ulpu Keränen Kok-
kolasta.

Vaasan Perussuomalaisten va-
rapuheenjohtaja Kimmo Köyk-
kä sanoo panneensa merkille, 

HELSINGIN Sanomat (HS 25.1.) 
uutisoi koulussa järjestettävästä 
työpajasta koskien seksuaalis-
ta suuntautumista ja sukupuo-
lien moninaisuutta. Työpajoihin 
osallistuisivat kaikki 6.–9.-luok-
kalaiset, ja niihin osallistuminen 
olisi pakollista kuuluen opetus-
suunnitelmaan. Kyseinen aihe-
kokonaisuus on tullut mukaan 
koulujen ohjelmaan OmaStadi-
äänestyksen mukana. Ehdotus 
oli ainakin kaupungin omien si-
vujen mukaan tullut kahdelta 
nuorelta, ja sitä oli kannatettu 
äänestyksessä. 

Helsingin perussuomalaiset 
naiset kummastelevat linjaus-
ta, jonka mukaan osallistumi-
nen kyseiseen tapahtumaan on 
pakollista.

- Yleensä kouluissa suhtau-
dutaan kunnioittavasti koti-
en vakaumuksiin. Tuntuu kum-
malliselta, että joulujuhlat ja 
kevätjuhlat ovat ongelmallisia, 
mutta hyvin paljon tunteita he-
rättävään seksuaalisuuteen liit-
tyvään koulutukseen, jonka 
tuottaa jokin koulun ulkopuo-
linen taho, osallistuminen on 
pakollista, huomauttaa Perus-
Naiset Helsingin puheenjohta-
ja Nina Strandén.

Helsingin Sanomissa vedo-
taan opetussuunnitelmaan, jos-
sa ei kuitenkaan suoraan mai-
nita LGBTQ+-opetusta, vaan 
puhutaan yleisesti tasa-arvosta 
ja yhdenvertaisuudesta. Onko 
tätä koulutusta edes kilpailutet-
tu, koska siihen on budjetoitu 
100 000 euroa? Opetussuunni-
telmaan kuuluu kyllä tasa-ar-
von käsite, mutta sitä ei rajata 
vain seksuaaliseen suuntautu-
miseen tai sukupuolten moni-
naisuuteen.

- Peruskouluihin tarvitaan ra-
kenteellisia ratkaisuja oppi-
mistulosten parantamisek-
si tällaisen hankehumpan 
sijaan.  Kansalaisjärjestöjen teh-
tävänä ei ole osallistua perus-
opetukseen, ja vielä pakollisena 
osana peruskoulua, toteaa Pe-
rusNaiset Helsingin jäsen Teija 
Makkonen.

Kyseinen opetustyöpaja kuu-
lostaa arveluttavalta, joten nais-
järjestön mielestä olisi aiheellis-
ta joko perua se tai muuttaa se 
vapaaehtoiseksi ja tarjota muu-
ta opetusta niille, jotka eivät ha-
lua siihen osallistua.

- Oppilaiden kehitystaso on 
erilainen näissä ikäluokissa. 
Suhtautuminen tällaiseen tie-
toon vaihtelee. Osalle oppilais-
ta näiden asioiden pohtiminen 
tuntuu ahdistavalta, koska oma 
mielenkiinto ei vielä ole suku-
puoliasioissa vaan ehkä peleis-
sä ja leikeissä, jatkaa Strandén.

Tämäkin raha tulisi käyttää 
koulun ydintehtävään, joka on 
lukemaan, laskemaan ja kirjoit-
tamaan opettaminen. Nyt kou-
luun lisätty ulkopuolinen sisältö 
vie ajan perustehtäviltä. Tämän 
ajan voisi käyttää vaikka perin-
teisten aineiden, kuten biologi-
an, opiskeluun.

- Onko kouluissa Helsingis-
sä tosiaan niin paljon ylimääräi-
siä oppitunteja, että kaupunki 
voi satsata sateenkaarityöpa-
jaan? Lapset eivät liiku tarpeek-
si, ja matemaattis-luonnontie-
teellisten aineiden osaaminen 
on heikentynyt useiden tutki-
musten mukaan, mutta sateen-
kaariosaaminen on se, mitä 
Helsingissä nyt vahvistetaan! 
Käsittämätöntä! puuskahtaa Pe-
rusNaiset Helsingin jäsen Mari-
ka Sorja.

Woke-maailma tunkeutuu yh-
teiskuntaamme kovalla vauhdil-
la. Milloin näemme Suomessa 
kiivaat väittelyt kouluviran-
omaisten ja vanhempainyhdis-
tysten välillä koskien sukupuo-
lisen moninaisuuden agendaa? 
Amerikassa se on jo karvasta 
todellisuutta, jota YouTubesta 
löytyy katsottavaksi roppakau-
palla. Toki Suomessa juliste-
taan, ettemme me joudu tuol-
laiseen mukaan. Eihän meillä, 
toisin kuin Ruotsissa, ole jengi-
ongelmaakaan.

 
PerusNaiset 
Helsinki ry

Perussuomalaiset Naiset ry:n uusi työvaliokunta: Merja Nevalainen, Kike Elomaa, Päivi Grandlund, 
Leena Kurikka, Heli Trög ja Nina Strandén.

kuinka paikallisyhdistys Vaasas-
sa on mennyt vuosien varrella 
valtavasti eteenpäin toritapah-
tumien kehittämisessä ja järjes-
tämisessä.

- Kaikesta paistaa läpi tiet-
ty ammattimaisuus. Tapahtu-
mat ovat asiapitoisia, joissa tiet-
ty rentous on mukana. Ei ihme, 
että väki viihtyy. Ihmiset tulevat 
huomioiduiksi, ja heitä kuun-

nellaan.
Köykkä sanoo, että kahteen 

tuntiin torilla saadaan mahtu-
maan paljon asioita.

- Meillä on live-musiikkia, 
makkaraa ym. tarjottavaa, lu-
kemista jne. Omat äänentois-
tolaitteet toivat tapahtumasi-
sältöön valtavan lisän. Tämän 
alkuvuoden tapahtumissa on 
osastollamme vieraillut valta-

vasti sellaista väkeä, jota siel-
lä ei aikaisemmin ole käynyt. Ja 
mikä tärkeintä, ihmisillä ei ole 
kiire pois senkään jälkeen kun 
makkarat on syöty. Meitä kuun-
nellaan ja me kuuntelemme. 
Näin sitä luottamusta rakenne-
taan äänestäjiin, analysoi Kim-
mo Köykkä.

Juha Rantala

Vaasassa perussuomalaisuus on kovassa kurssissa. Eduskuntavaalitilaisuudet ovat houkutelleet Vaasan 
kauppatorille ennätysmäärän väkeä kuuntelemaan perussuomalaista sanomaa. Ja mikä parasta, viihtyi-
sistä tilaisuuksista ei yleisöllä tunnu olevan minnekään kiire. Kuva: Kimmo Köykkä
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Susivahingot ovat Suo-
messa pahentuneet 
kasvaneen susikannan 
myötä. Susien raatele-
maksi joutui myös Mika 
Koitelan palkittu hirvi-
koira vuonna 2018.

Metsästyksen johtaja 
Rainer Setälä kertoo, 
että yhteislupa tuo jous-
toa metsästykseen.

Perussuomalaisten kan-
sanedustajaehdokkaana 
olevan Harri Tollolan 
mielestä susikannan 
säätelyn pitäisi toimia 
Suomessa paljon suju-
vammin.

Metsänomistaja Kale-
vi Kautto uskoo, että 
taimikot kärsisivät ilman 
hirvenmetsästystä.

Suurpetojen metsästyksen lain-
säädäntöön kaivataan selkeyttä

Suomalaiset ovat eräkansaa. Metsästyskortin lunastaa 
Suomessa vuosittain runsaat 300 000 ihmistä. Suomen 
Riistakeskuksen mukaan väkilukuun suhteutettuna 
määrä on korkea verrattuna muihin Euroopan maihin.

NUOTIO palaa räiskyen erä-
kodassa Saarijärven Kekki-
län kylällä. Aamuhämärissä 
pakkasta on noin viisi astetta. 
Paikalla on toistakymmentä 
Läärinpyörän Erän ja Mäki-
ahon Erän metsästäjää.

Seurueilla on yhteislupa 
hirvieläinten kaatamiseen va-
jaan 10 000 hehtaarin alu-
eella.

Metsästyksen johtajana toi-
miva Rainer Setälä kertoo, 
että yhteislupa tuo joustoa 
metsästykseen, kun kaatolu-
pia voidaan kohdentaa hirvi-
tilanteen mukaan.

- Saimme päättyneellä jahti-
kaudella saaliiksi viisi naaras-
ta, viisi urosta ja viisi vasaa. 
Meidän alueella on parisa-
taa maanomistajaa, ja kaikki 
ovat myötämielisiä hirvijah-
tia kohtaan, Setälä toteaa tyy-
tyväisenä.

Nuotion äärelle on kutsuttu 
myös metsänomistaja Kale-
vi Kautto.

- Taimikkotuhot lisääntyisi-
vät paljon, jos hirviä ei met-
sästettäisi, Kautto kiittelee.

Metsätalousvahinkojen tor-
jumisen lisäksi hirvien met-
sästys pienentää myös hirvi-
kolareiden riskiä.

Hirvisaalis väheni

Tammikuun puolivälis-
sä päättyneessä hirvijahdis-
sa koko maassa kaadettiin 
yhteensä runsaat 37 000 yk-
silöä.

Hirvisaalis väheni edellis-
vuodesta lähes koko maassa 
noin kolmetoista prosenttia. 
Myönnetyistä pyyntiluvis-
ta käytettiin noin 77,5 pro-
senttia.

Suomen Metsästäjäliiton 
toiminnanjohtaja Jaakko Sil-
polan mukaan hirvikanta on 
päässyt pieneksi.

- Hirvi on arvostettu saalis-
eläin, mutta monin paikoin 

Metsästys yhdistää suomalaisia

Suomessa kannat ovat jo lii-
an alhaalla. On alueita, joil-
la seurat saivat tuskin lain-
kaan saalista. Hirvikannan 
verotusta onkin nyt monilla 
alueilla kevennettävä, Silpo-
la katsoo.

Sudet uhkana

Hirvi- ja ajokoirien uhka-
na ovat sudet. Riistavahinko-
rekisterin mukaan sudet ovat 
aiheuttaneet vuosittain noin 
30–50 kappaletta koirava-
hinkoja. Ongelma on pahen-
tunut sitä mukaa kuin susi-
kannan on annettu voimistua 
Suomessa.

Sudet tappoivat esimerkiksi 
Mika Koitelan palkitun hir-
vikoiran Konnevedellä syys-
kuussa 2018.

- Kaksi sutta raatelivat koi-
ran niin pahasti, että siinä ei 
ollut mitään tehtävissä koiran 
pelastamiseksi, Koitela har-
mittelee.  

Valtio korvasi Koitelalle koi-
ravahingosta 10 200 euroa, 
mutta sen jalostusarvoa ei hy-
vitetty.

- Karhun ja ahman kanssa 
vielä pärjätään, mutta on liian 
kallista syöttää koiria susille, 
Koitela toteaa.

Selkeyttä 
lainsäädäntöön

Metsästystä harrastavan 
Harri Tollolan mielestä susi-
kannan säätelyn pitäisi toimia 
Suomessa nykyistä sujuvam-
min. Tollola on perussuo-
malainen kuntapoliitikko 
Saarijärvellä ja kansanedusta-
jaehdokas.

- Suden kaatoluvan saami-
nen kestää vieläkin liian pit-
kään, mikä vaikeuttaa vaaraa 
ja vahinkoa aiheuttavan pe-
don kaatamista. Lupamenet-
telyä tulisi nopeuttaa ja lisätä 
siinä paikallistason vaikutus-

mahdollisuutta. Metsästäjät 
tietävät parhaiten paikallisen 
susitilanteen, Tollola sanoo.

Metsästäjäliiton Silpolan 
mukaan suden metsästys toi-
mii Ruotsissa, mutta ei Suo-
messa.

- Suurpetojen metsästystä 
koskeva lainsäädäntö on kir-
joitettu epäselvästi. Oikeudet 
epäävät karhujen ja susien 
kaatolupia. Viimeinen tapa-
us on, kun hallinto-oikeudet 
tulkitsivat karhulupien osal-
ta lakia keskenään eri tavoin. 
Oikeuskäsittelyjä seuraa va-
lituskierre. Ruotsissa susia 
ja muita suurpetoja voidaan 
metsästää kannanhoidollises-
ti, mutta meillä suurpetojen 
poikkeusluvitus ei enää toimi, 
Silpola toteaa.

Parasta yhdessäolo

Hirvenmetsästykseen osal-
listuu Suomessa vuosittain 
runsaat satatuhatta metsäs-
täjää. Yksi keskeinen syy har-
rastukselle on saaliin lisäksi 
seuruemetsästyksen sosiaa-
lisuus.

- Saalis ei ole päämäärä. 
Nuotiohetket ovat parhaita. 
Siinä on huumoria ja saa väi-
tellä ihmisten kanssa, Jouko 
Saarinen sanoo.

- Tästä on tullut mukavaa 
yhdessäoloa. Nuorempana oli 
liipasinsormi herkässä. Nyt 
se on alkanut jäykistymään 
ja kalastus on tullut tärkeäm-
mäksi, Aarno Lamppu ker-
too.

Metsästys on arvokas ja pe-
rinteikäs osa suomalaista elä-
mäntapaa. Metsästys ja va-
paaehtoinen riistanhoitotyö 
luovat osaltaan kansallista 
yhtenäisyyttä.

- Hirviseurueet ovat usein 
ainoita toimijoita, jotka ko-
koavat yhteen vielä kyläl-
lä asuvat ja sinne sidoksissa 
olevat ihmiset, vuosikymme-
niä metsästänyt Eljas Vanha-
la tiivistää.

■ TEKSTI JA KUVAT MIKA RINNE

Perussuomalaisten 
Pohjois-Karjalan piiri järjestäytyi

Turun Perussuomalaisten 
hallitus järjestäytyi

PERUSSUOMALAISTEN Poh-
jois-Karjalan piiri ry:n hallitus 
järjestäytyi 15.1.2023 pidetys-
sä kokouksessaan. Yhdistyksen 
puheenjohtajana jatkaa syysko-
kouksen aikaisemmin valitsema 
Mika Purmonen Ilomantsista ja 
varapuheenjohtajiksi valittiin 1. 
vpj. Eero Bogdanoff Joensuusta, 
2. vpj. Klaus Lundholm Kiteeltä 
ja 3. vpj. Sanna Niiranen Kontio-
lahdelta. Piirisihteeriksi ja talou-
denhoitajaksi valittiin Esa Här-
könen Joensuusta. 

Syyskokouksessa 4.12.2022 
piirihallituksen jäseniksi valit-
tiin puheenjohtaja Mika Purmo-
nen Ilomantsista, Leo Koponen 

Heinävedeltä, Olli Puhakka Ilo-
mantsista, Eero Bogdanoff, Jaak-
ko Leppänen, Timo Vornanen ja 
Esa Härkönen Joensuusta, Hei-
di Wilska Juukalta, Osmo Pirho-
nen ja Klaus Lundholm Kiteeltä, 
Sanna Niiranen ja Mika Hiltunen 
Kontiolahdelta, Keijo Porkka 
ja Arttu Pyykkö Lieksasta, Toni 
Mehto ja Rosa Härkönen Liperis-
tä, Ville Sutinen Nurmeksesta, 
Seppo Myllynen Outokummus-
ta, Sami Mattsson Polvijärvel-
tä sekä Seppo Turunen Rääkky-
lästä.

Perussuomalaisten 
Pohjois-Karjalan piiri ry

TURUN Perussuomalaiset ry:n 
hallitus järjestäytyi työskente-
lykokoonpanoonsa vuodelle 
2023 Turun Perussuomalaisten 
uudella Käsityöläiskadun toi-
mistolla.

Yhdistyksen puheenjohtaja-
na jatkava Sami Kesäläinen saa 
tueksi työlleen uudet varapu-
heenjohtajat. Yhdistyksen en-
simmäiseksi varapuheenjoh-
tajaksi valittiin Hannu Maja ja 
toiseksi varapuheenjohtajaksi 
Kimmo Terho, joka teki paluun 
Turun Perussuomalalaisten hal-
litustyöskentelyyn vuoden tau-
on jälkeen. 

Kesäläisen mukaan järjestäy-
tymiskokous meni erittäin hy-
vässä hengessä ja henkilöva-
linnoissa päästiin nopeasti 
yksimielisiin päätöksiin keskus-

telemalla. Varapuheenjohtajien 
vastuualueille laadittiin myös 
uudet toimenkuvat.

Turun Perussuomalaisten hal-
litus valitsi yhdistyksen pitkä-
aikaisen sihteerin, Kasper Hol-
tarin, jatkamaan tehtävässään. 
Holtari toimii myös Varsinais-
Suomen Perussuomalaisten pii-
risihteerinä, minkä Kesäläinen 
arvioi tuovan merkittäviä sy-
nergiaetuja nyt, kun Turun Pe-
russuomalaisten hallitus kes-
kittyy seuraavat kuukaudet 
tukemaan omien, paikallisten 
kansanedustajaehdokkaiden-
sa vaalikampanjoita koko piirin 
alueella käytävissä eduskunta-
vaaleissa.

Turun 
Perussuomalaiset ry

Perussuomalaisten Pohjois-Karjalan piiri järjestäytyi. Kuvassa vasem-
malta lukien Klaus Lundholm, Esa Härkönen, Mika Purmonen ja Eero 
Bogdanoff.

Perussuomalainen 
3/2023 ilmestyy 
13.3.2023
Aineistot ja 
lehtitilaukset 
viimeistään 
21.2.2023 
klo 17 mennessä.

Muistathan päivittää muuttuneet yhteystietosi 
(osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) 
jäsenrekisteriin. Puh: 040 631 7099 tai 
jasenasiat@perussuomalaiset.fi
!
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JUUKA
Juuan Perussuomalaiset järjes-
tävät tapahtuman maanantaina 
20.2. klo 10–11.30 K-market Pie-
lisherkun pihalla. Tarjolla makka-
raa! Paikalla myös eduskuntavaa-
liehdokkaita.

RUOKOLAHTI
Kansanedustajaehdokas Vesa 
Julin ja muita perusaktiiveja ta-
vattavissa Ruokolahden Friskis-
sä tiistaina 21.2. klo 11–14. Tar-
jolla perusajatuksia, makkaraa ja 
kahvia.

KYRÖ
Kyrön Perussuomalaiset torilla 
keskiviikkona 22.2. klo 9–12. Tule 
keskustelemaan kanssamme päi-
vänpolttavista ja juuri Sinua kiin-
nostavista aiheista!

HELSINKI
Uudenmaan Perussuomalainen 
nuoriso ry:n Ryhtiliike kokoontuu 
keskiviikkoisin klo 18–20 Ravin-
tola Bar 10:ssä, Fleminginkatu 10, 
Helsinki. Jos olet 15–31-vuotias, 
voit osallistua Uudenmaan PS-
nuorison tilaisuuteen ja toimin-
taan mukaan. Tervetuloa! Nimes-
tään huolimatta Ravintola Bar 10 
on ruokaravintola, johon ei ole 
ikärajaa sisäänpääsylle.

MIKKELI
Etelä-Savon piirin rautaiset edus-
kuntavaaliehdokkaat paikalla 
kuuntelemassa ja jututettavina 
Kauppakeskus Stellan tähtitoril-
la perjantaina 24.2. klo 9–15 ja 
Citymarketilla Graanissa klo 16–
18.30.

VIROJOKI
Kymen piirin vaalitelttatapahtu-
ma Virojoen S-Marketilla perjan-
taina 24.2. klo 15–17. Tule kuun-
telemaan ja juttelemaan asioista 
valtakunnallisesti ja paikallisesti.

MÄNTSÄLÄ
Mäntsälän alueen Perussuoma-
laiset järjestävät Mäntsälän Kapi-
natorilla lauantaina 25.2. ja 11.3. 
klo 10–16 telttatapahtuman, joka 
on myös vaalitapahtuma tuleviin 
eduskuntavaaleihin. Tarjolla pe-
rinteisesti kahvia ja muita virvok-
keita. Paikan päällä on mahdollis-
ta keskustella puolueen aktiivien, 
kunnanvaltuutettujen ja kan-
sanedustajaehdokkaiden kans-
sa. Paikalla on myös Mäntsälän 
alueen Perussuomalaisten oma 
eduskuntavaaliehdokas Satu 
Lampi. Tervetuloa juttelemaan 
ajankohtaisista asioista!

HAAPAVESI
Kansanedustaja Olli Immonen 
sekä kansanedustajaehdokkaat 
Helena Tyni, Eila Aavakare, Eetu 
Saarenpää ja Jukka Kemppainen 
tavattavissa Haapaveden Halpa-
Hallin edessä lauantaina 25.2. klo 
10–11. Paikalla kahvi- ja makka-
ratarjoilu. Tervetuloa!

VANTAA
Tervetuloa lauantaina 25.2. Kor-
soon osoitteeseen Metsolantie 
2 klo 10–12 ja Koivukylän Koivu-
torille klo 13–15, lauantaina 4.3. 
Tikkurilaan Tikkuraitille klo 10–

12 ja Hakunilan torille klo 13–
15 sekä Myyrmäen Paalutorille 
lauantaina 11.3. klo 10–12 ja Ki-
vistön Safiiriaukiolle klo 13–15. 
Paikalla on vantaalaisia sekä uus-
maalaisia ehdokkaita. Makkara-
tarjoilu.

TUUSULA
Tervetuloa Tuusulaan tapaamaan 
eduskuntavaaliehdokkaita lauan-
taina 25.2. klo 10–13 osoitteessa 
Hyrylänkatu 6.

KUOPIO
Pohjois-Savon Perusnaiset Ra-
kenna ja Asu -messuilla viikon-
loppuna 25.-26.2. klo 10–16. Pe-
rusnaiset ehdokkaineen löytyvät 
osastolta C-2. Tervetuloa jutut-
tamaan pirteitä naisehdokkai-
tamme!

ALAJÄRVI
Alajärven Perussuomalaiset jär-
jestävät eduskuntavaali- ja torita-
pahtuman Alajärvellä lauantaina 
25.2. klo 10–12 Maxin kauppa-
keskuksen piha-alueella (Kurejo-
entie 2). Kaikki mukaan!

NOKIA
Nokian Perussuomalaiset järjes-
tää lauantaina 25.2. klo 12–14 
eduskuntavaalitapahtuman No-
kian K-Supermarket Löytiksellä. 
Paikalla pirkanmaalaisia perus-
suomalaisten eduskuntavaalieh-
dokkaita. Makkaratarjoilu. Ter-
vetuloa!

TURKU
Turun Perussuomalaisten Pelasta 
Suomi -lähiötapahtuma lauantai-
na 25.2. klo 12–14 Runosmäessä 
R-kioskin pihassa ja klo 15–17 Jä-
kärlässä K-Marketin pihassa. Pai-
kalla eduskuntavaaliehdokkaita 
ja puolueaktiiveja.

PARAINEN
Paraisten Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous 
pidetään keskiviikkona 25.2. klo 
17 Paraisten kaupungintalolla. 
Käsitellään sääntömääräiset asi-
at. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

MIKKELI
Perussuomalaisten telttatapah-
tumat sunnuntaina 26.2. Mikke-
lissä ABC Pitkäjärvellä klo 9–13 ja 
ABC Tuukkalassa klo 14–17. Tule 
juttelemaan mm. polttoaineiden 
hinnasta ja muustakin eduskun-
tavaaliehdokkaittemme kanssa. 
Makkaragrilli kuumana molem-
missa paikoissa.

OJAKKALA
Vihdin Perussuomalaisia tavatta-
vissa Ojakkalan talviriehassa sun-
nuntaina 26.2. klo 12–15, Kent-
tätie 4. Mukana yhdistyksemme 
aktiiveja sekä kuntapäättäjiäm-
me. Tervetuloa juttelemaan sinua 
askarruttavista asioista!

PORVOO
Perussuomalaisten Itä-Uuden-
maan aluevaltuustoryhmä järjes-
tää sunnuntaina 26.2. klo 14–16 
Kulttuurikeskus Grandissa (Piis-
pankatu 28, Porvoo) Hoitoa ja 
Turvaa -hyvinvointialuetapahtu-

PS KOKOUKSET & TAPAHTUMAT
man. Tapahtumassa ovat puhu-
massa kansanedustaja Arja Ju-
vonen sekä hyvinvointialueen 
pelastusjohtaja Peter Johansson.

FORSSA
Tervetuloa vorssalaiseen tupa-
ehtooseen sunnuntaina 26.2. klo 
14–16 ravintola Puistolinnaan, 
Torikatu 2. Paikalla ovat Forssan 
seudun perussuomalaiset edus-
kuntavaaliehdokkaat Pia Kupa-
rinen ja Rami Lehtinen sekä mui-
ta perussuomalaisia ehdokkaita 
Hämeestä. Tule kuuntelemaan ja 
keskustelemaan maailman me-
nosta! Hostina toimii Forssan 
seudun Perussuomalaisten pu-
heenjohtaja Tea Jaakkola.

KAARINA
Kaarinan Perussuomalaisten Pe-
lasta Suomi -tapahtuma sunnun-
taina 26.2. klo 15–18 Kaarinan 
S-marketin pihalla, perjantaina 
3.3. klo 16–19 Kaarinan K-Super-
marketin pihalla sekä lauantai-
na 11.3. klo 11–14 S-marketin pi-
halla ja klo 15–18 Piispanristillä 
Prisman pihalla. Paikalla alueen 
päättäjiä, kansanedustajaehdok-
kaita sekä muita aktiiveja. Kah-
vi- ja makkaratarjoilu. Tervetuloa 
keskustelemaan Suomen pelas-
tamisesta!

TURKU
Rauhanturvaveteraani ja edus-
kuntavaaliehdokas sekä Turun 
Perussuomalaisten valtuustoryh-
män puheenjohtaja Juha Anttila 
muistelee YK-aikojaan ja lehtori 
Sari Anttila kertoo nykyaikaises-
ta historian opetuksesta, sota-
historian oppiaineesta ja läh-
dekritiikin merkityksestä Turun 
Perussuomalaisten toimistolla 
tiistaina 28.2. klo 18–20. Paikalla 
myös eduskuntavaaliehdokas ja 
Varsinais-Suomen Perussuoma-
laisten aluevaltuustoryhmän pu-
heenjohtaja Laura Kaarniharju. 
Tarjolla kahvia ja laskiaispullaa!

LAHTI
Lahden Perussuomalaiset osallis-
tuvat kuukausimarkkinoille kes-
kiviikkona 1.3. klo 8–12 Lahden 
Kauppatorilla. Tarjolla kahvia ja 
pullaa! Tavattavissa kansanedus-
tajia ja eduskuntavaaliehdokkai-
ta. Päijät-Hämeen PerusNaiset 
myös mukana klo 9–11. Terve-
tuloa!

TURKU
Tervetuloa keskiviikkona 1.3. klo 
18–20 Turun Perussuomalais-
ten toimistolle osoitteeseen Kä-
sityöläiskatu 7A. Puhuttavaa ja 
kysyttävää on, sillä Suomen ta-
lous on vakavassa kriisissä ja tur-
vallisuus uhattuna. Joka kuun 
ensimmäisenä keskiviikkona on 
matalan kynnyksen keskusteluti-
laisuus, jossa sana on vapaa. Ke-
vään teema on ”Pelasta Suomi” 
– kysy meiltä, niin eduskuntavaa-
liehdokas Laura Kaarniharju vas-
taa. Vastuu lasten hyvinvoinnis-
ta on aikuisilla. Kodin, päiväkodin 
ja koulun tulee olla turvallisia 
paikkoja lapsille. Ongelmiin pitää 
puuttua heti, jotta lapsistamme 
voi kasvaa tasapainoisia aikuisia. 
Suomalaisten on tultava omassa 
kotimaassaan tekemällään työllä 
toimeen. Huoltovarmuus ja oma-
varaisuus on turvattava. Ensin on 

huolehdittava omasta kansasta, 
ja kaikki muu tulee sen jälkeen.

KOTKA
Perussuomalaiset Kuukausimark-
kinoilla Kotkan torilla torstaina 
2.3. klo 9–12.

KESKI-POHJANMAA
Perussuomalaisten keskipohjalai-
sia eduskuntavaaliehdokkaita ta-
vattavissa torstaina 2.3. Lestijär-
ven torilla klo 11–13 ja Halsuan 
K-Marketilla klo 14–16, perjantai-
na 3.3. Kokkolan Minimanilla klo 
16.30–18.30 sekä lauantaina 4.3. 
Pietarsaaren kävelykadulla klo 
10–12, Kokkolan Minimanilla/Ci-
tymarketilla klo 13–15 ja Kannuk-
sen Tukkimiehen torilla klo 16–
18. Tervetuloa!

HAAPAVESI
Kansanedustajia tavattavissa 
Haapavedellä perjantaina 3.3. klo 
9–10 HalpaHallin edessä. Terve-
tuloa keskustelemaan ajankoh-
taisista asioista kansanedusta-
jiemme kanssa. Paikalla kahvi- ja 
makkaratarjoilu. Tervetuloa!

KEMI
Perussuomalaisten luottamus-
henkilöitä ja eduskuntavaalieh-
dokkaita Kemin kevätmarkki-
noilla perussuomalaisten teltalla 
perjantaina 3.3. klo 10–17. Myös 
tarjoilu. Tervetuloa! Tilaisuus pi-
detään Täiköntorilla Kemin kes-
kustassa.

KOTKA
Makkaranpaistoa Kotkassa per-
jantaina 3.3. klo 15–18 Prisman 
pihalla ja Citymarketilla perjan-
taina 10.3. klo 15–18.

NILSIÄ
Kuopion seudun Perussuoma-
laiset lauantaina 4.3. klo 9–11 
Nilsiän S-Marketilla. Paikalla 
eduskuntavaaliehdokkaita. Mak-
karatarjoilu.

FORSSA
Tule tervehtimään perussuoma-
laisia ehdokkaita Forssan torille 
lauantaina 4.3. ja 11.3. klo 9.30–
12. Forssan torilla parkkikiekko 
pakollinen. Tarjoilua!

YLÄNE
Tule keskustelemaan kanssamme 
päivänpolttavista ja juuri Sinua 
kiinnostavista aiheista perussuo-
malaisten toritapahtumaan Ylä-
neelle lauantaina 4.3. klo 8–12, 
Haverintie 6.

JÄRVENPÄÄ
Järvenpään Perussuomalaiset to-
ritelttailevat lauantaina 4.3. ja 
11.3. klo 9–13 Järvenpään Pris-
man edustalla kävelykadulla. Tar-
jolla pikkupurtavaa ja juomia ke-
lin mukaan sekä hyviä poliittisia 
keskusteluita mm. eduskunta-
vaaleihin liittyen. Tervetuloa ru-
pattelemaan hyvään seuraan!

LIPERI
Liperissä järjestetään lauantai-
na 4.3. kolmen taajaman kier-
tue. Kiertue tavattavissa Liperin 
kirkonkylällä K-Marketin edessä 
kello 9–10.30, Viinijärven Leipo-
mo-Kahvila Pulla Puljussa klo 11–
12.30 ja K-Market Ylämyllyssä klo 
13–15. Tarjoilut Liperin kirkonky-

lällä makkarat ja pillimehua, Vii-
nijärvellä pullaa ja kahvia ja Ylä-
myllyllä makkarat ja pillimehua. 
Lämpimästi tervetuloa kolmen 
taajaman kierrokselle.

TUUSNIEMI
Tervetuloa tapamaan Savo-Kar-
jalan eduskuntavaaliehdokkai-
ta lauantaina 4.3. klo 9–12 S-mar-
ketin pysäköintialueelle, Keskitie 
23. Mukana myös Tuusniemen 
Perussuomalaisia.

TUULONEN
Hämeenlinnan Perussuomalai-
set sekä puolueen eduskunta-
vaaliehdokkaita tavattavissa Tuu-
losen talvimarkkinoilla Tuulosen 
kauppakeskuksessa lauantaina 
4.3. klo 9–12.

KERAVA
Tervetuloa tapaamaan Keravan 
Perussuomalaisia sekä eduskun-
tavaaliehdokasta Keravan Puu-
valonaukiolle lauantaina 4.3. klo 
10–14.

RIIHIMÄKI
Riihimäen vaalikahvila avataan 
kaikille ehdokkaille lauantaina 
4.3. ja 11.3. klo 10–13 osoittees-
sa Hämeenkatu 24–26. Tarjolla 
grillimakkaraa, kahvia yms. Ter-
vetuloa!

RAASEPORI
Raaseporin Perussuomalaiset 
ry. järjestää lauantaina 4.3. klo 
10–12 ”Kohti eduskuntavaaleja” 
-telttatapahtuman K-Supermar-
ket Tammisaaressa, Rautatienka-
tu 19. Tervetuloa ehdokkaat sekä 
kansanedustajat!

VIHTI
Vihdin perussuomalaisia Num-
melan Säästöpankilla lauantai-
na 4.3. klo 10–13 ja sunnuntaina 
12.3. klo 10–13.

LOHJA
Lohjan Perussuomalaiset Lohjan 
torilla lauantaina 4.3. klo 10–13. 
Tule tapaamaan eduskuntavaa-
liehdokkaita ja paikallisia kunta-
päättäjiä sekä aktiiveja. Paikal-
la myös puolueen puheenjohtaja 
Riikka Purra, jonka paikallaoloai-
ka vahvistuu myöhemmin. Ter-
vetuloa!

HOLLOLA
Perussuomalaisia Hollolan torilla 
lauantaina 4.3. klo 11–14.

RAUMA
Perussuomalaisia eduskunta-
vaaliehdokkaita tavattavissa lau-
antaina 4.3. klo 10–12 Rauman 
kauppatorilla. Makkaratarjoilu. 
Tervetuloa!

TAMMISAARI
Raaseporin Perussuomalaiset ry. 
järjestää lauantaina 4.3. klo 10–
12 telttatapahtuman Tammi-
saaressa K-Supermarketin edes-
sä, Rautatienkatu 19. Tervetuloa 
kansanedustajat ja edustajaeh-
dokkaat tapaamaan tammisaa-
relaisia!

NIKKILÄ
Tervetuloa kahveille ja juttele-
maan perussuomalaisten puo-
luejohdon edustajien kans-
sa lauantaina 4.3. klo 10.30–12 



viihtyisässä Ristorante Sapo-
ri D’Italiassa Nikkilässä, Iso Kylä-
tie 20.

JUANKOSKI
Kuopion seudun Perussuomalai-
set Juankosken torilla lauantaina 
4.3. klo 12–14. Paikalla eduskun-
tavaaliehdokkaita. Makkaratar-
joilu.

LAPPEENRANTA
Lappeenrannan Seudun Perus-
suomalaisten telttatapahtuma 
Oleksilla lauantaina 4.3. klo 13–
15. Paikalla eduskuntavaalieh-
dokkaita sekä paikallisia aktii-
veja.

HELSINKI
Perussuomalainen Helsinki ry 
(Helsingin piiriyhdistys) Hakanie-
men markkinoilla sunnuntaina 
5.3. klo 10–14. Paikalla eduskun-
tavaaliehdokkaita, valtuutettu-
ja ja piirin aktiiveja. Tule juttele-
maan kanssamme ja ota mukaan 
PS-lehti luettavaksi!

LOVIISA
Loviisan Perussuomalaiset K-Su-
permarketin pihalla sunnuntai-
na 5.3. klo 10–13. Puolueen pu-
heenjohtaja Riikka Purra paikalla 
klo 10.30–11.

PORVOO
Porvoon Perussuomalaisten ”Pe-
lasta Suomi” -tapahtuma pide-
tään sunnuntaina 5.3. klo 11–17 
Lundin kauppakeskuksen luona. 
Lundin kauppakeskuksessa on 
tunnin ilmainen pysäköinti. Pai-
kallisbussit pysähtyvät torilla ta-
pahtumamme vieressä. Terve-
tuloa tilaisuuteen tenttaamaan 
eduskuntavaaliehdokkaita! Ta-
pahtuman järjestää Porvoon Pe-
russuomalaiset, ja se on samalla 
osa puolueen puheenjohtajiston 
kiertuetta. Tentattavana myös 
aluevaltuutettuja hoitopalveluis-
ta ja kaupunginvaltuutettu Por-
voon kehittämisestä.

IITTI
Perussuomalaisilla vaaliteltta Ii-
tin markkinoilla tiistaina 7.3. klo 
8–12. Tavattavissa kansanedusta-
jia ja eduskuntavaaliehdokkaita. 
Tervetuloa!

VARKAUS
Varkauden Perussuomalaiset ry 
on vahvasti mukana Maalismark-
kinoilla 7.–8.3.2023 klo 9–14 Tau-
lumäen torilla. Tapaa tulevia 
kansanedustajia, nauti toritun-

nelmasta ja herkuttele grillimak-
karalla. Alueella on myös pal-
jon muita myyjiä, joten reipasta 
markkinamieltä ja ostohousu-
ja jalkaan. Tervetuloa rupattele-
maan.

HÄMEENLINNA
Hämeenlinnan torilla tavattavis-
sa Hämeen eduskuntavaalieh-
dokkaita sekä paikallisia päättä-
jiä Kuukausmarkkinoilla tiistaina 
7.3. klo 10–12.

NOUSIAINEN
Tervetuloa Vakka-Suomen Perus-
suomalaisten telttatapahtumaan 
Nousiaisiin perjantaina 10.3. klo 
17–19 S-marketin piha-alueella, 
Mietoistenkuja 1. Teltalla tavatta-
vissa alueen päättäjiä ja kansan-
edustajaehdokkaita.

RAISIO
Tervetuloa kaikki Raision Perus-
suomalaiset ”uuden ajan tupail-
taan” Raision kaupungintalon 
SPA-osastolle perjantaina 10.3. 
kello 18 alkaen. Tilaisuus on sa-
malla kiitollisuuden osoitus kai-
kille 52 kuntavaaliehdokkaal-
le, jotka vuoden 2021 vaaleissa 
siloittivat tietä Raision nykyi-
sille valtuutetuille. Ohjelma on 
kaavailtu kevyehköksi, ja se pi-
tää sisällään Mikael Miikkolan et-
kopuheen, Heikki Suomisen jat-
kopuheen ja Mikko Kangasojan 
vaalipuheen. Puheiden jälkeen 
sana ja käytös on vapaa. Osallis-
tujilta suorastaan toivotaan ly-
hyitä takataskupuheita. Mah-
dollinen “yllätysvieras”. Kahvia 
ja nisua tarjolla. Sauna pidetään 
lämpimänä. Pukukoodi: Smart 
Casual Saturday Night.

HARTOLA
Päijät-Hämeen PerusNaiset yh-
dessä Hartolan Perussuomalais-
ten kanssa Hartolan torilla lau-
antaina 11.3. klo 9–12. Paikalla 
eduskuntavaaliehdokkaita ja 
kansanedustajia Hämeestä. Tule 
tapaamaan meitä ja juttelemaan 
ajankohtaisista asioista. Nähdään 
PS-teltalla!

RIIHIKOSKI
Tule keskustelemaan perussuo-
malaisten kanssa päivänpoltta-
vista ja juuri Sinua kiinnostavista 
aiheista lauantaina 11.3. klo 10–
16, Rekolantie 1.

VÄÄKSY
Tervetuloa keskustelemaan vaa-
lien polttavista puheenaiheis-

ta Asikkalan Perussuomalais-
ten vaaliteltalle lauantaina 11.3. 
klo 10–14 K-Supermarketin luo-
na, Maakaupantie 1. Tarjoamme 
makkaraa ja mehua.

LAPPAJÄRVI
Lappajärven Perussuomalais-
ten vaaliteltta lauantaina 11.3. 
klo 10–14 osoitteessa Maneesin-
tie 4, Lappajärvi. Tule tapaamaan 
eduskuntavaaliehdokkaita ja pii-
rin päättäjiä. Grilli kuumana. Ter-
vetuloa!

POLVIJÄRVI
Polvijärven Perussuomalaiset jär-
jestävät toritapahtuman Polvijär-
ven torilla lauantaina 11.3. klo 10 
alkaen. Tervetuloa!

KUUSANKOSKI
Olet tervetullut jututtamaan pe-
russuomalaisia kansanedustaja-
ehdokkaita lauantaina 11.3. klo 
11–14 Kuusankoskelle (Kuusaan-
tori).

OUTOKUMPU
Outokummun Perussuomalai-
set järjestävät tapahtuman Outo-
kummun keskustassa lauantaina 
11.3. klo 11.30. Tervetuloa!

KIRKKONUMMI
Kirkkonummen Perussuoma-
laiset Veikkolan torilla lauantai-
na 11.3. klo 12–14. Tavattavissa 
eduskuntavaaliehdokkaita.

NURMIJÄRVI
Nurmijärven Perussuomalaiset 
ovat mukana Klaukkalan suur-
markkinoilla sunnuntaina 12.3. 
klo 10–15. Tervetuloa keskustele-
maan ajankohtaisista asioista!

VANTAA
Vantaan vaalikontit käytössä 
13.3.–2.4. Vaalien kiivaimman 
ajan Vantaalla on kaksi vaalikont-
tia, jotka toimivat tukikohtina. 
Toinen sijaitsee Myyrmäen Liesi-
torilla ja toinen Tikkurilan Tikku-
raitilla. Vaalikontit ovat auki sil-
loin, kun paikalla on vantaalaisia 
ehdokkaita. Tervetuloa paikal-
le tekemään vaalityötä sekä van-
taalaiset että uusmaalaiset eh-
dokkaat. Etenkin vantaalaiset 
äänestäjät ovat tervetulleita ta-
paamaan ehdokkaitamme.

Kokousilmoitukset lähetetään 
osoitteella: tapahtumat@
perussuomalaiset.fi
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KYMI
Perussuomalaisten Kymen piirin 
järjestäytymiskokous pidettiin 
29.1.2023 Pyhtäällä. Kokouksessa 
valittiin 1. varapuheenjohtajak-
si ja mediavastaavaksi Joni Mörk 
Kouvolasta, 2. varapuheenjohta-
jaksi ja koulutusvastaavaksi Sami 
Behm Lappeenrannasta sekä 3. 
varapuheenjohtajaksi ja tapah-
tumavastaavaksi Tara Saareks 
Lappeenrannasta. Piirisihtee-
riksi valittiin Joni Salmi Imatral-
ta ja taloudenhoitajaksi Auli Kan-
gasmäki Lappeenrannasta. Piirin 
vaalipäällikkönä jatkaa Janne Ny-

holm Haminasta. Kymen piirin 
puheenjohtaja on viime vuoden 
puolella valittu Arttu-Petteri Kla-
mi Kotkasta.

LAPPEENRANTA
Lappeenrannan Seudun Pe-
russuomalaiset ry:n hallitus 
piti järjestäytymiskokouksensa 
14.1.2023. Ensimmäisenä vara-
puheenjohtajana valittiin jatka-
maan Tara Saareks ja toisena va-
rapuheenjohtajana Pekka Kurvi. 
Yhdistyksen sihteerinä jatkaa Jes-
se Suomalainen ja taloudenhoita-
jana Auli Kangasmäki. Yhdistystä 

PS HENKILÖVALINTOJA
johtaa puheenjohtajana jatkava 
Sami Behm. 

TURKU
Turun Perussuomalaisten val-
tuustoryhmä piti sunnuntaina 
vuoden 2023 järjestäytymiskoko-
uksensa. Puheenjohtajaksi vuo-
delle 2023 ryhmä valitsi jatko-
kaudelle kaupunginvaltuutetun 
ja kaupunginhallituksen jäsenen 
Juha Anttilan. Varapuheenjoh-
tajaksi valittiin niin ikään jatko-
kaudelle kaupunginvaltuutettu 
Laura Kaarniharju. Ryhmän sih-
teerinä vuonna 2022 toiminut 
kaupunginvaltuutettu Alice Girs 
päätti vetäytyä tehtävästä, ja hä-
nen tilalleen valittiin varavaltuu-
tettu Vesa Suvanto.

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 VAPAA SANA
KUVAT LEHTIKUVAtoimitus@perussuomalaiset.fi • 

Neuvoa-antava kuntalaisäänestys 
Tampereen Veden yhtiöittämisestä
TAMPEREEN kaupunginval-
tuusto äänesti 30.1. valtuuston 
kokouksessa Tampereen Vesi 
-liikelaitoksen yhtiöittämises-
tä. Päätös syntyi äänin 47–19, 
yksi tyhjä.

Yhtiöittämistä vastaan aset-
tuivat lähinnä perussuomalai-
set ja vasemmistoliitto, kahden 
sosiaalidemokraatin äänestäes-
sä vastaan ja yhden vihreän ää-
nestäessä tyhjää.

Yhtiöittämishanke on herät-
tänyt suurta huolta tampere-
laisten keskuudessa. Muistissa 
ovat esimerkkitapaukset sähkö-
laitosten yhtiöittämisistä. Tästä 
huolimatta valtuustossa puhut-
taneille tulevaisuuden uhkaku-
ville lähinnä kohauteltiin har-
tioita.

Yhtiöittämistä kannattaneissa 
puheenvuoroissa muistuteltiin 
useaan otteeseen, ettei yhtiöit-
täminen tarkoita yksityistämis-
tä eivätkä he ole yksityistämistä 
ajamassakaan. Tälle lupaukselle 
haluttiin silti takuut, ettei yksi-
tyistämistä lähdetä edes suun-

nittelemaan ilman valtuuston 
hyväksyntää.

Sähkö ja vesi ovat molemmat 
jokaista kaupunkilaista kosket-
tavia perustarpeita. Kysymys on 
niin suuri, että voidaanko yksis-
tään kolmentoista kaupungin-
hallituksen jäsenen tai 67-jä-
senisen kaupunginvaltuuston 
päätökseen luottaa lähes 250 
000 asukkaan kaupungissa?

Yhtenä päätöksenteon väli-
neenä tunnetaan neuvoa-an-
tava kuntalaisäänestys. Tätä 
demokratian muotoa ei kuiten-
kaan juurikaan hyödynnetä. 
Kun puhumme huoltovarmuut-
ta ja jokaista asukasta kosket-
tavasta kysymyksestä, näkisin 
tarpeellisena kysyä laajemman 
yleisön mielipidettä päätök-
seen. Yksi äänestys toisi meille 
uurnille lähtevän kansan enem-
mistön mielipiteen valtuusto-
salin ulkopuolelta.

Antti Moisander
kaupunginvaltuutettu, eduskun-
tavaaliehdokas (ps.), Tampere

Sukupuoli ei ole ilmoitusasia
VIHERVASEMMISTOLAISEN 
hallituksen esitys uudeksi su-
kupuolilaiksi on lähtenyt lapa-
sesta. Alkuperäisen esityksen 
mukaan muun muassa kuka ta-
hansa voisi vaihtaa sukupuolta 
muutaman kuukauden välein 
omalla ilmoituksella. Kokoo-
muksessa oltiin iloisia, että he 
saivat neuvoteltua ja muutet-
tua lakiesitystä valiokunnassa 
niin, että sukupuolen muutta-
misen oikeus rajataan ajallisesti 
vuoden välein.

Tilanne on täysin absurdi ja 
sotii biologiaa sekä oikeusta-
jua vastaan, maalaisjärjestä pu-
humattakaan. Sukupuoli ei ole 
subjektiivinen tuntemus vaan 
biologinen fakta, joka perus-
tuu XX- ja XY-kromosomeihin. 
Sen hyvin pienen määrän ihmi-
siä osalta, joiden kohdalla luon-
to on tehnyt poikkeuksen, rat-
kaisevat asian tutkimukset ja 
lääketiede.

Lakiesitys on täyttä sekoilua 
ja huonosti harkittu, ja se mah-
dollistaa lukuisat väärinkäytök-
set. Mitä se mahdollistaakaan 
urheilussa, jos XY-kromosomin 
omaava fyysisesti vahvempi 
uros muuttaa ilmoituksella su-
kupuolensa naiseksi? Onko bio-
logisilla naisilla enää menesty-
misen mahdollisuuksia? Miten 
teinitytöt kokevat asian ylei-
sessä pukuhuoneessa, kun su-
kupuolensa miehestä naisek-
si vaihtanut mies on yhtä aikaa 
suihkussa tai saunassa? Lop-
puuko harrastus? Miten käy 

kutsuntojen tai tuomion saa-
neen vangin kohdalla? Vapau-
tetaanko kutsunnoista, ja laite-
taanko mies naisten osastolle? 
Näistä on esimerkkejä jo maa-
ilmalla.

On kestämätöntä, että oikeus 
muutoksiin olisi myös alaikäisil-
lä. Miten tällainen typeryys se-
koittaakaan kasvavien nuor-
ten päät, jos opetamme heille 
jotakin muuta kuin mitä bio-
logia on. Tuntemus ei voi olla 
lainsäädännön perusta. Laki-
en tulee olla johdonmukaisia, 
virheettömiä, täsmällisiä ja yk-
situlkintaisia, ja sitä tämä laki ei 
todellakaan ole. Miten meidän 
lainsäädäntövaltaamme käyttä-
vät kansanedustajat ovatkaan 
nykyisessä eduskunnassa näin 
sekaisin ja irrallaan todellisuu-
desta?

Joni Mörk
eduskuntavaaliehdokas (ps.), 
Kouvola



Hoitajapula on ratkaistavissa

Maahanmuuttajien äidinkielten opetusta 
rajoitettava Espoon kouluissa

Nato on Suomen Kasko-vakuutus

VUODENVAIHTEESSA aloitta-
neet hyvinvointialueet tuskai-
levat pahenevan hoitajapulan 
kanssa. Eroon hoitajapulas-
ta ja suuresta vaihtuvuudesta 
päästäisiin huolehtimalla siitä, 
että työmäärä on kohtuullinen, 
palkkaus on työn vaativuuteen 
nähden oikeudenmukainen ja 
elämiseen riittävä ja että jokai-
sella työntekijällä on mahdolli-
suus vaikuttaa työoloihin yksi-
lölliset tarpeet huomioiden.

Työmäärän kohtuullisuutta 
voitaisiin huomattavasti paran-
taa jo sillä, että hoitohenkilös-
tö voisi keskittyä olennaiseen 
eli ihmisten hoitamiseen. Hy-
vinvointialueilla aloitetaan vuo-
sittain kymmeniä kehittämis-
hankkeita ja uudistuksia, joiden 
edistämiseksi perustetaan jat-
kuvalla syötöllä työryhmiä ja 

palkataan konsultteja. Iso osa 
työajasta menee koulutuksissa, 
kehittämispalavereissa ja jär-
jestelmien kanssa tuskaillessa. 
Tiedon tulva, muutosten mää-
rä, tietojärjestelmien toimimat-
tomuus ja jatkuva epävarmuus 
omasta hallinnollisesta osaami-
sesta aiheuttavat ylimääräistä 
stressiä sen lisäksi, että varsinai-
nen työ eli ihmisten hoitami-
nen jää tekemättä.

Valmistelevien virkamiesten 
jatkuva lisääminen, organisaa-
tioiden koon kasvattaminen ja 
lisääntynyt tarpeeton uudista-
minen on johtanut siihen, että 
työntekijöiden aika menee pää-
osin epäolennaiseen paperin-
pyörittämiseen. He väsyvät ja 
hakeutuvat helpommille aloil-
le, joissa on mahdollisuus vai-
kuttaa omaan työhön ja työ-

oloihin.
Hallinnon tärkeyden korostu-

minen näkyy myös rekrytoin-
neissa. Johdon ja hallinnon rek-
rytoinnit tehdään heti, mutta 
suorittavan portaan paikat jäte-
tään täyttämättä tai täytetään 
määräaikaisina. Ilmeisesti päät-
täjille ei ole niin väliä, onko hoi-
tajia riittävästi tai saako kan-
salainen hädässään poliisin tai 
pelastuslaitoksen apua, kunhan 
johto ja hallinto pelaavat.

Muutos tilanteeseen voidaan 
saada vain päättämällä po-
liittisesti byrokratian vähen-
tämisestä, muutostahdin hil-
litsemisestä ja hallinnollisten 
velvoitteiden vähentämisestä.

Rami Lehtinen (ps.)
eduskuntavaaliehdokas

TÄÄLLÄ Espoossa kustanne-
taan maahanmuuttajien oman 
äidinkielen opetus 43:lla eri kie-
lellä. Tämä paitsi maksaa myös 
eriyttää ihmisryhmiä toisistaan. 
Jätin valtuustoaloitteen vierai-
den äidinkielten opetuksen ra-
joittamiseksi kouluissa. Muista 
puolueista aloitteen allekirjoit-
ti vain kokoomuksen opettaja-
na toimiva valtuutettu. Omasta 
ryhmästämmekin pari jätti alle-
kirjoittamatta – ainakin toinen 
kaipasi ehdottomuutta perus-
tellun kompromissin sijaan.

Punavihreät vetoavat asiassa 
aina tutkimukseen, jonka mu-
kaan kielten – myös suomen 

– oppiminen edellyttää oman 
äidinkielen hyvää hallintaa. 
Niinpä esitin, että vieraan äidin-
kielen opetusta annetaan op-
pilaalle ainoastaan, kunnes hän 
osaa riittävän hyvin suomea. 
Kokoomuksessa naureskel-
tiin, että vieraiden äidinkielten 
opettaminenhan on suorastaan 
kannattavaa Espoolle, koska 
valtio maksaa valtaosan tämän 
opetuksen kuluista.

Mitä vastasivat virkamiehet?
Heidän mukaansa vieraiden 

äidinkielten opetus ”vahvistaa 
oppilaiden kieli- ja kulttuuri-
identiteetin rakentumista” sekä 
”heidän perheidensä kotoutu-

mista”. Eri kielet ja kulttuurithan 
erottavat ihmisryhmiä toisis-
taan, joten miten tämä edis-
täisi kotoutumista? Ehkä kyse 
on maahanmuuttajien arvos-
tuksen kokemisesta, jolloin he 
osallistuisivat innokkaammin 
yhteiskuntaamme. Näin asia ei 
ole toteutunut Euroopassa.

Opetussuunnitelman perus-
teet esitettiin toisena peruste-
luna. Niissä edellytetään vie-
raskielisten oman äidinkielen 
saattamista korkealle tasolle.

Henna Kajava (ps.)
eduskuntavaaliehdokas, 
Espoon valtuustoryhmän pj.

AUTOILIJA ottaa autoonsa Kas-
ko-vakuutuksen kaikkein pahim-
man varalle. Suomi haki Naton 
jäsenyyttä myös varautuen kaik-
kein pahimpaan. Ilman Venäjän 
hyökkäystä Ukrainaan Suomi ja 
Ruotsi olisivat tuskin hakeneet 
puolustusliiton jäsenyyttä.

Venäjän johto kokee Suomen 
ja Ruotsin Nato-jäsenyyden ole-
van uhka Kremlille ja Venäjäl-
le, ja siksi mm. ulkoministeri Ser-
gei Lavrov vihjailee sotilaallisen 
valmiuden nostosta itärajan ta-
kana.

Jos Venäjä näkee uhkana sen, 
että Suomen Nato-jäsenyys tu-
kee Suomen riippumattomuutta 
ja alueellista koskemattomuut-
ta, tämä uhka Venäjälle ja Lavro-
ville lämpimästi suotakoon.

Minulle Venäjän laajamittai-
nen hyökkäys ja valloitusyritys 
Ukrainaan tuli eräänlaisena yl-
lätyksenä. Vaikka Venäjä ottikin 
Ukrainalta Krimin niemimaan ja 
osia itäisestä Ukrainasta, en oli-
si uskonut, että Venäjä voi yrit-
tää vallata koko Ukrainan ja teh-
dä siitä osan Venäjää.

Historia tulee varmaankin jos-
kus kertomaan, mitä kaikkea Uk-
rainan valloituksen lisäksi kuu-
luu nykyisen Venäjän johtajien 
valloitusvalikoimaan – onko siel-
lä mukana myös valtio nimel-
tä Suomi?

Toivon, että Suomen ja Ruotsin 
Nato-jäsenyyksien ratifiointi saa-
daan mahdollisimman nopeas-
ti valmiiksi Turkin ja Unkarin vii-
vyttelyistä huolimatta.

Pentti Kettunen
ex-kansanedustaja (ps.), Kajaani

”Petollista” politiikkaa susirajalla
SUOMEN Riistakeskus myön-
si tammikuussa 2021 luvan su-
silauman kannanhoidolliseen 
metsästykseen Kuhmon Sauna-
järvellä. Lauma oli mm. vierail-
lut asutusten pihapiirissä useaan 
kertaan. Pohjois-Suomen hallin-
to-oikeus määräsi luvan täytän-
töönpanokieltoon Luonnonsuo-
jeluliiton valituksen pohjalta.

Kuhmon petotyöryhmä teet-
ti kuntalaiskyselyn suurpedois-
ta. Vastauksia saatiin noin tuhat. 
Vastanneista 81,3 % koki susia 
olevan liikaa Kuhmon alueella. 
Kannanhoidollista metsästämis-
tä kannatti 55,6 % vastanneista 
ja poikkeusluvallista metsästä-
mistä 26,2 %. 70,7 %:lle vastan-
neista on ollut haittaa suurpe-
doista arkielämässä ja 25,5 % 
koki pelkäävänsä niitä.

Vastaajista 81 % näki haital-
liseksi valokuvauskojujen ym-
pärillä olevat haaskaruokinta-
paikat, jotka tarjoavat helpon 
aterian pedoille. Voidaan todeta, 
että esimerkiksi suden joutuessa 
erotetuksi laumasta sen ruoan 
hankinta vaikeutuu ja se hakeu-
tuu asutusten lähistölle, jolloin 
perheiden koirat ovat vaarassa.

Kuinka kauan meidän harvaan 
asutun seudun asukkaiden tu-
lee kestää tätä todellisuudesta 
vieraantuneiden vihreiden aate-
maailmaa? Toisille tässä on kysy-
mys elinkeinosta, toisille harras-
tuksesta. Lampola on joutunut 
lopettamaan toimintansa pe-
tovahinkojen vuoksi, metsästä-
jät eivät voi toteuttaa harrastus-
taan koirien kanssa (vuodesta 
2000 lähtien susi on tappanut 
yli 100 koiraa Kuhmossa) ja met-
sästysmatkailu kärsii. Kun susi 
näyttäytyy suuremman kaupun-
gin liepeillä, löytyy poikkeuslu-
pa tällaisen yksilön kohdalla vä-
littömästi.

Toisin kuin vihervasemmis-
tolaiset väittävät, Suomen pe-
topolitiikasta ei päätä EU, vaan 
me itse kansallisesti. Pyyntilupi-
en kohdalla valitusten käsittely-
aikojen tulee olla huomattavasti 
lyhyempiä, ja lainsäädäntöä tu-
lee muuttaa mm. haaskaruokin-
nan osalta. Tämä on korpikansan 
vieno toive maamme tulevalle 
hallitukselle.

Antti Komulainen
Kuhmon Perussuomalaiset

Perheet eivät kaipaa keskustelua sohvalla 
vaan apua arkeen
NÄIN Warkauden Lehden toi-
mittaja Merja Turunen otsikoi 
lasten ja nuorten mielenter-
veyden tukea ja muuta erityis-
tä tukea tarvitsevien lasten ja 
perheiden palveluja käsitellyt-
tä raporttia. Olin mukana asiaa 
tutkineessa työryhmässä. Otsik-
ko kiteyttää ongelman onnis-
tuneesti.

Selvisi, että puhetta ja seuran-
taa sanallisesti on paljon, mutta 
käytännön toimia ei riittävästi. 
Varsinkin varhainen tuki on vä-
häistä, matalan kynnyksen tu-
kimuodot puutteelliset ja tukea 
akuutteihin kriiseihin harvoin 
saatavilla.

Lapsen tilanne saattaa jatkua 
vuosia hoitamattomana, eikä 
lääkitys paranna ongelmaa. Se 
auttaa keskittymään, mutta esi-
merkiksi oppimisvaikeudet, ah-
distus tai käytökseen kehitty-
neet häiriöt eivät poistu vaan 
tarvitsevat muunlaista apua ja 
tukea. Näiden saaminen on ki-
ven alla.

Jos lapsen kasvuympäristös-
sä, kotona tai kodin ulkopuolel-
la varhaiskasvatuksessa ja kou-
lussa ei löydy riittävästi tietoa ja 
kykyä tukea haasteiden kanssa 
painivaa lasta, oireet väistämät-
tä vahvistuvat.

Varkaus ei ole yksin tilantees-

sa, jossa apua lasten ongelmiin 
ei löydy. Ongelma on maan-
laajuinen. Panostamalla käy-
tännön tasolla perheiden jak-
samiseen, lasten varhaiseen 
terapiaan ja koulunkäynnin tu-
kemiseen säästytään monessa 
tapauksessa rankemmilta ja kal-
liimmilta toimilta. Tekevien kä-
sien puute maksaa paljon. Mo-
niammatillisia tiimejä ei tarvita 
lisää. Tarvitaan käytännön per-
heohjausta tekeviä ihmisiä.

Tiina Grönlund
Savo-Karjalan kansan-
edustajaehdokas

Suomeen on säädettävä tuulivoimalaki
SUOMEN tuulivoimayhdistyk-
sen kartoituksen mukaan Suo-
messa on julkaistu maatuuli-
voimahankkeita noin 53 000 
MW:n edestä. Hankkeita hyväk-
sytään poliittisilla päätöksillä, 
vaikka ne olisivat puutteellisesti 
valmisteltuja eivätkä huomioisi 
asukkaita ja luontoa.

Voimaloita on rakennettu vain 
satojen metrien etäisyydel-
le asuintaloista, jolloin kotirau-
ha on häiriintynyt kestämättö-
mästi melun vuoksi. Hankkeita 
rajataan Natura-alueisiin, ja 
teollisuusalueita kaavoitetaan 
suojelluille luontokohteille sekä 
hiljaisille alueille.

Tuulivoimalaki on säädettä-
vä kiireellisesti. Rakentamis-
ta on valvottava ja säänneltä-
vä valtion toimesta. Lain tulee 
sisältää ajantasaiset määrä-
ykset tuulivoimamelusta. Ny-
kyiset meluohjeistukset ovat 
vanhentuneet voimaloiden te-
hojen kolminkertaistuessa. Voi-
maloiden korkeuden ja tehon 
kasvaessa on huomioitava ny-
kyistä paremmin voimaloiden 
sijoittelu toisiinsa nähden ja 
edellytettävä kahdeksan kertaa 
roottorin halkaisijan suuruista 
etäisyyttä voimaloiden välille.

Lain tulee sisältää minimietäi-
syydet voimaloiden ja vapaa-
ajan sekä vakituisessa asuin-

käytössä olevien rakennusten 
välille. Näin vältetään valitus- 
ja oikeusprosesseja, kun haitta-
vaikutuksia ilmenee. Tämä on 
myös tuulivoimayhtiöiden etu, 
koska voimaloiden käyttöä ei 
jouduta rajoittamaan tai jopa 
kokonaan kieltämään. Tuulivoi-
maloiden rakentaminen on saa-
tava ympäristöluvan varaiseksi.

Yhtiöt lunastavat lain turvin 
naurettavalla kertakorvauksella 
maat siirtolinjojensa alta. Lain 
on turvattava maanomistaji-
en perustuslaillinen yksityisen 
omaisuuden suoja ja yhtiöiden 
maksettava oikeudenmukaiset 
korvaukset.

Voimaloiden purkamisesta so-
vitaan yksityisoikeudellisilla so-
pimuksilla maanomistajan ja 
tuulivoimayhtiön välillä. Valtion 
on valvottava sopimuksia. Lain 
tulee määrätä riittävät indek-
siin sidotut purkuvakuudet etu-
käteen talletettuina. Muuten 
vaarana on, että purkaminen 
jää maanomistajan tai (yhteis)
kunnan vastuulle. Voimaloiden 
elinkaarensa aikana tuottamat 
kiinteistöverotulot eivät edes 
välttämättä riitä purku- ja mai-
semointitöiden kustannuksiin.

Harri Tollola
Saarijärvi, eduskuntavaal-
iehdokas (ps.)
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Emme halua lisää tuontirikollisia Suomeen

Asiana koko Suomen itsenäisyys

OSANA valmistautumista tu-
leviin kevään 2023 eduskun-
tavaaleihin olemme me pe-
russuomalaiset julkaisseet 
kriminaalipoliittisen ohjelmam-
me. Keskeisiä asioita ohjelmas-
sa ovat kovemmat tuomiot 
henki-, väkivalta- sekä seksuaa-
lirikoksista ja ns. “paljousalen-
nuksen” poistaminen. Puuttui-
simme entistä tiukemmin myös 
vaarallisten vankien vapautus-
käytäntöihin, nuorten rikosvas-
tuun alarajaan ja valtavasti vä-
kivalta- ja katurikollisuudessa 
yliedustettujen tuontirikollisten 
palauttamiseen kotimaihinsa.

Koko syksyn eduskuntaa ja 
mediaa on puhuttanut jengi-
rikollisuuden räjähdysmäinen 
kasvu. Me kaikki tiedämme, 
että tämän takana on vuosi-
kausia jatkunut haitallisista 

maista Suomeen tuleva maa-
hanmuutto. Ainoastaan perus-
suomalaiset ovat pitäneet asi-
asta jatkuvasta leimakirveiden 
heiluttelusta huolimatta ääntä 
ja kertoneet selkeän ratkaisun: 
lopetetaan Suomelle taloudel-
lisesti ja turvallisuuden kannal-
ta haitallisista maista tuleva hu-
manitaarinen maahanmuutto 
kokonaan.

Nykyhallitus on tehnyt histo-
riallisen suurta vahinkoa suo-
malaisten toimeentulon ja 
turvallisuudentunteen heiken-
tämiseksi. Viimeisimpänä hul-
lutuksena hallitus päätti antaa 
laittomille maassa olijoille ilmai-
sen terveydenhuollon – vielä-
pä ohituskaistan suomalaiseen 
hoidon tarvitsijaan nähden.

Usein minulta kysytään, miksi 
olette maahanmuuttajavastai-

sia. Pienen keskustelun jälkeen 
saan lisättyä ymmärrystä siitä, 
että en ole, eivätkä perussuo-
malaiset puolueena ole, kaik-
kea maahanmuuttoa vastaan. 
Itselläni on työtovereina ja kol-
legoina hyvinkin monipuolises-
ti eri maista tulleita ihmisiä.

Seuraavaksi kysytään, miksi 
puhumme “vain” maahanmuut-
tajien tekemästä rikollisuudes-
ta. Kuten ohjelmamme osoit-
taa, niin puhumme kaikista 
rikollisista, tekijästä riippumat-
ta. Ei ole kuitenkaan mitään jär-
keä lisätä ulkomailta haitallisen 
maahanmuuton tuomia turval-
lisuusongelmia ja väkivaltaa jo 
olemassa olevien lisäksi.

Pia Kuparinen
eduskuntavaaliehdokas, Häme

NYT kun Euroopassa riehuu 
Venäjän häikäilemätön hyök-
käyssota ja me Suomessa odo-
tamme Nato-jäsenyyshake-
muksemme ratifiointia, on 
todettava, ettei maamme itse-
näisyys ja suvereeni itsemää-
räämisoikeutemme ole koskaan 
toisen maailmansodan jälkeen 
ollut niin uhattuna kuin täl-
lä hetkellä. Itsenäisyyttämme ei 
uhata vain sotilaallisesti itänaa-
purimme taholta, vaan maa-
hamme kohdistuu myös uhkia, 
joille vihervasemmistolainen 
hallituksemme on paitsi ”um-
mistanut silmänsä”, myös ilmei-
sen tietoisesti edistänyt.

Kun 18.5.2021 Suomen edus-
kunnassa ratifioitiin EU:n elvy-
tyspakettisopimus, niin samalla 
tuossa hallituspuolueiden kan-
sanedustajien ja kokoomuk-
sen ”Orpon siiven” läpiajamalla 
sopimuksella annoimme suos-
tumuksemme siihen, että jat-
kossa EU:n ministerineuvoston 
päätöksissä tullaan siirtymään 
enenevästi määräenemmistö-
päätösmalliin peruskirjaan ja 
liittymissopimuksiin kirjatun yh-
denvertaisuusperiaatteen si-
jaan. Tämä tulee tarkoittamaan 
yhä useammin sitä, että meidän 
suomalaisten painoarvo suo-
malaisten metsien ja vesistöjen 
omistus- ja käyttöoikeuksia kos-
kevissa asioissa tulee olemaan 
reilusti alle kaksi prosenttia!

Tästä saimme jo esimakua 
EU:n taksonomiapäätöksessä, 
jota 13 pienempää jäsenmaata 
vastusti, mutta joka jyrättiin läpi 
suurimpien EU-jäsenmaiden tu-
ella. Ei siis ole ihme, että elvy-

tyspaketista sopimisen jälkeen 
Ranskan presidentti Macron 
hehkutti: ”Olemme ottaneet rat-
kaisevan askeleen kohti liitto-
valtiounionia!”

Myös nykyhallituksen harjoit-
tama ”luottokorttitalouspoli-
tiikka” tulee johtamaan siihen, 
että jatkuessaan se luovuttaa 
päätösvallan velkaantuvien jä-
senmaiden taloudellisesta ja 
poliittisesta päätöksenteosta 
”kasvottoman suurpääoman ka-
binetteihin”.

Toinen osittain maahamme 
kohdistuva uhka johtuu suo-
remmin hallituksemme poli-
tiikasta ja kohdistuu sisäiseen 
turvallisuuteemme sekä kan-
salliseen identiteettiimme. Ni-
mittäin vihervasemmistohal-
lituksemme on ponnekkaasti 
ajamassa läpi hanketta paperit-
tomien laillisen aseman paran-
tamisesta. Onhan kuitenkin niin, 
että suurin osa näistä paperit-
tomista (n. 5 000) edustaa sel-
laista ammatillista osaamista ja 
suuntautuneisuutta, ettei hei-
dän oma emämaansa huoli hei-
tä takaisin. Kun otetaan vielä 
huomioon, että samaan aikaan 
ulkoministeriön virkamiehiä on 
suurimmissa vuosien 2015–16 
”pakolaismaissa” järjestelemäs-
sä ”laajennettua perheidenyh-
distämistä”, niin kukin varmasti 
tajuaa, mitä tämä käytännössä 
tarkoittaa.

Lisäksi meillä on vielä EU-el-
vytyssopimuksen lisäosassa so-
vittu ”solidaarinen taakanjako” 
sekä lähes 3 000 viime aikoina 
löperön itärajapolitiikkamme 
ansiosta kutsuntoja paennutta 

tai ”muin motiivein” maahamme 
saapunutta ja ”teillä tietymät-
tömillä” olevaa venäläistä. Ei siis 
ole ihme, että tavallisten kansa-
laisten riski kohdata vakaavaa-
kin väkivaltaa ja naisiin kohdis-
tuva häirintä ovat lisääntyneet.

Lisäksi maamme arvoihin ja 
yhteiskunnan rakenteisiin koh-
distuu pidempiaikainen sen pe-
rustuksia nakertava hanke, kun 
hallituksen vihervasemmiston 
toimesta ollaan varhaiskasva-
tukseen tuomassa DDR:läisin 
opein järjestelmällistä kasvatus-
sisältöä, jossa pyritään häivyttä-
mään suomalaisen yhteiskun-
nan perinteiset sukupuoliroolit 
sekä kristilliseen käsitykseen ja 
perhearvoihin perustuvat nor-
mit. Tämähän perustuu täysin 
autoritääriseen kommunisti-
seen järjestelmään ja on verrat-
tavissa aivopesuun.

Näin ollen on todettava, että 
olennaisin este näitä isän-
maatamme tuhoa kohti ajavil-
le suuntauksille ja hankkeille 
olemme me perussuomalaiset. 
Tähän pääsemme vain päämi-
nisteripuolueena, joka voi laatia 
tähän maahan vastuuntuntoi-
sen ja kansallisen etumme huo-
mioivan hallitusohjelman.

Tuomo Määttä
vaalipäällikkö, 
Etelä-Savon piiri

Krister Tynkkynen
eduskuntavaaliehdokas, 
Savonlinna

Kari Mouhu
eduskuntavaaliehdokas, 
Mäntyharju

Metsästyksestä

Venäläisten kiinteistökaupat 
perattava

Perustettujen hyvinvointialueiden 
rahoitusvaje puhuttaa

Valtion velkaantumishätätila vaatii toimenpiteitä

METSÄSTÄJÄLIITTO edustaa 
145 000 suomalaista metsästä-
jää ja heidän 2 700 metsästys-
seuraansa.

Nykyisessä maailmantilan-
teessa meidän on varmistetta-
va metsästyksen toimintaedel-
lytykset, sillä aseiden hallinta 
on myös osa maanpuolustus-
ta. Yhteiskunnallisina toimijoina 
metsästäjien ja metsästysseuro-
jen rooli on tärkeä, sillä ne lisää-
vät huoltovarmuutta, riistanhoi-
toa ja maaseudun aktiivisuutta. 
Harrastajien ulkona liikkuminen 
ja sosiaaliset kontaktit lisään-
tyvät, ja ne puolestaan vaikut-
tavat positiivisesti mm. veren-
paineeseen ja psyykkiseen 
hyvinvointiin.

Rauhoitettujen ja haitallisten 
lajien kannansäätelyssä pitää 
hyödyntää tehokkaammin ny-
kyisten EU-säädösten sallimaa 
kansallista päätösvaltaa, koska 
nykyisin rauhoitetun lajin kan-

ta voi kasvaa niin suureksi, että 
se aiheuttaa merkittävää hait-
taa ihmiselle, ympäristölle tai 
muille lajeille. Metsästys ja riis-
takantojen hoito tukevat myös 
luonnonsuojelua, joten metsäs-
tyksen tulee olla mahdollista 
soveltuvin osin myös luonnon-
suojelualueilla.

Lisäksi suurpetojen kannan-
hoidollinen metsästys on sal-
littava ilman kaatoluvista seu-
raavaa valituskierrettä, koska 
kenenkään ei kuulu kokea su-
sista johtuvaa pelkoa eikä kär-
siä susivahinkoja.

Metsästys kuuluu Suomeen 
osana kulttuuriamme ja auttaa 
sekä metsästäjiä että muita ih-
misiä arvostamaan luontoa. Se 
on myös tärkeä osa maanpuo-
lustuksellista varautumista.

Jouni Vallin
Kurikan Jurva

TALVI- ja jatkosodassa isän-
maan joka sentistä ja sen itse-
näisyydestä maksettiin verellä. 
Itsenäisyyden hinta oli valtava: 
lähes satatuhatta kuollutta suo-
malaista, menetettyä maata, pa-
laneita koteja. Historiastamme 
huolimatta olemme olleet jär-
jettömän sinisilmäisiä ja herkkä-
uskoisia. Suomesta on voinut jo 
pitkään ostaa ruplarahoitteisesti 
kiinteistöjä ja maata, jopa stra-
tegisesti tärkeiden kohteiden lä-
heltä. Tällaisia ovat esimerkik-
si Puolustusvoimat, energiainfra 
ja merkittävät liikenneyhteydet. 
Nyt viimeistään on aika laittaa 
kiinteistökaupalle stoppi ja pi-
tää maa kansallisissa käsissä.

Enää ei riitä, että ennaltaeh-
käistään ja estetään. Venäjä on 
ollut aina uhka, ja viime aikoina 
uhka on vain konkretisoitunut. 
Suomen turvallisuutta on vah-
vistettava. Sofia Vikman (kok.) 
ehdotti joulukuussa, että 600 
venäläisten lähivuosien kiinteis-
tökauppaa pitää tutkia taanneh-
tivasti. Mielestäni se on vähin-
tä, mitä voimme tehdä. Meidän 
täytyy laittaa Suomi etusijalle ja 
selvittää, kuinka kiinteistöt tar-

vittaessa pakkolunastetaan ta-
kaisin kansallisiin käsiin.

Syksyllä 2022 kiinteistökaup-
pa vain kiihtyi. Tällainen kehitys 
on pysäytettävä. Mallia voi ottaa 
esimerkiksi Kanadasta, joka ai-
koo estää ulkomaalaisten sijoit-
tajien kiinteistöostot kokonaan. 
Kiinteistöt, tontit ja luonto ovat 
osa Suomea ja sellaisina tärkei-
tä tekijöitä sekä huoltovarmuu-
den että turvallisuuden kannal-
ta. Minun Suomessani Venäjän 
kaltaiselle roistovaltiolle ei an-
neta tuumaakaan lisää elintilaa, 
varsinkaan kotimaastamme.

Meillä on vain yksi Suomi, ja 
sen puolustamiseen tarvitaan 
rohkeita, isänmaallisia tekoja. 

Meidän on osaltamme osallis-
tuttava lännen talkoisiin ja py-
säytettävä Venäjä. Vain niin me 
voimme suojella läntistä kult-
tuuria, demokratiaa, oikeusval-
tiota sekä Suomen kansaa ja 
maata.

Auri Saarelainen (ps.)
eduskuntavaaliehdokas, 
kaupunginvaltuutettu, 
Valkeakoski

NYT perustettujen hyvinvointi-
alueiden rahoitusvaje puhuttaa.

Istun itse Lapin HVA-valtuus-
tossa. Ongelma tiedetään ja sii-
tä on puhuttu. Käytännössä 
HVA-hallitus ratkoo asioita ja ne 
tuodaan esityksinä sitten val-
tuustoon.

Syy ja seuraus asiassa on ym-
märtääkseni se, että kunnat 
ajoivat sote-puolen menobud-
jetit alakanttiin tietäen, että 
sote-uudistus tulee, ja kun se 
sitten tuli, niin hyvinvointialu-
eet budjetoivat pitkälti tulevat 
menonsa olemassa olevien me-
nokehysten varaan, joihin lai-
tettiin ”lisäyksiä”, kuten Lapille 
muistaakseni +60–80 M€, jotta 

varmasti tulisi riittämään.
Mutta kun vertailuluvut kun-

nilta, joista lähdettiin liikkeel-
le, olivatkin jo valmiiksi alimi-
toitettuja kuten edellä kerroin, 
niin siitä se ongelma sitten syn-
tyikin.

Itse esitin jo alussa huoleni, 
että jos tästä tuleekin vain kal-
lis poliittinen hallintohimme-
li aidon tekemisen sijaan, niin 
nähtäväksi jää. Parhaamme tie-
tenkin yritämme, että Lapin 
asukkaiden tarvitsemat palve-
lut järjestetään, ne kun on pak-
ko järjestää...

Matti Henttunen
Lapin aluevaltuutettu

PÄÄTOIMITTAJA Seppo Rönk-
kö arvioi (Savon Sanomat 
27.11.2022) kansanedustajien 
maakunnallisen edunvalvonnan 
tasoa, joka ei tehdyssä kyselys-
sä noussut kummoiselle sijalle. 
Maakunnallisen edunvalvonnan 
lisäksi vähintään yhtä tärkeää 
on valtakunnan edunvalvon-
ta. Ilman valtion taloudellista 
tasapainoa ei ole paljon muu-
takaan hyvää eikä rahkeita maa-

kunnallisen elinvoiman kohen-
tamiseen.

Suomen valtiolla on velkaa 
138 miljardia euroa, jokaista 
suomalaista kohti yli 24 000 eu-
roa. On arvioitu, että vuoden 
2023 lopussa velkaa on 154 mil-
jardia euroa.

Suomessa tulisi ilmastohätäti-
lan sijaan keskustella ja kamp-
pailla velkaantumishätätilan 
selättämiseksi. Tämä on kansan-

edustajien ja tehtävään aikovien 
tärkeimpiä tehtäviä puoluekan-
nasta riippumatta. Velkaantu-
misen taittaminen tulee vaati-
maan sitä, että odotuksemme ja 
oletuksemme hyvinvointi-Suo-
men palveluista joutunevat uu-
delleentarkasteltaviksi.

Outi Peltola
LT, psykiatrian erikoislääkäri, 
aluevaltuutettu, Pohjois-Savo
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Jumalan rakkauden uhritie
VUODEN päivät rientävät no-
peaan. Vastahan oli joulu ja sen 
jälkeinen aika, ja nyt jo alkoi las-
kiaisesta 40 vuorokauden pi-
tuinen ajanjakso pääsiäiseen. 
Ja siksi laskiaisen aiheena on-
kin Jumalan rakkauden uhritie 
Jeesuksen elämän seuraamises-
sa kohti pitkäperjantain ristiin-
naulitsemista ja sitä seurannut-
ta riemullista ylösnousemuksen 
pääsiäistä.

Laskiainen merkitseekin las-
keutumista paastoon, ja saam-
me kulkea tämän 40 vuo-
rokauden pituisen hiljaisen 
itsetutkistelun ja -kieltäymyk-
sen ajan saaden voimia ja roh-
kaisua muistellen Jeesuksen 
itsensä alttiiksi laittamista mei-
dän tähtemme. Jeesus uhrau-
tuikin kärsimystien kulkijaksi 
antaen meille esikuvan. Niinpä 
Jeesus sanookin: “Totisesti minä 
sanon teille, jos ei vehnäjyvä 

putoa maahan ja kuole, niin se 
jää yksin; mutta jos se kuolee, 
niin se tuottaa paljon hedel-
mää.” Tie iankaikkiseen elämään 
kulkeekin juuri kuoleman kaut-
ta, ja tämän tien Jeesus on kul-
kenut edelläkävijänämme. Ja 
me saamme seurata Hänen vii-
toittamaansa tietä.

Uskon tie onkin riisumista 
omista luuloistamme. Vanhat 
heränneet sanoivatkin, että me 
pyrimme ylöspäin ja eksymme 
siksi aina, mutta Herran tie pai-
naa alaspäin ja pienentää mei-
tä.

Jeesus myös opettaa palvele-
mista: ”Jos joku minua palvelee, 
hän seuratkoon minua; ja mis-
sä minä olen, siellä on myös mi-
nun palvelijani oleva.” Ja Hän 
tiesi oman kärsimyksensä ras-
kaan taakan, mutta koska se oli 
välttämätöntä voidakseen suo-
rittaa Vapahtajan tehtävänsä, 

hän alistui kärsimyksiinsä.
Ja lopulta, kun Hänet ylennet-

tiin ristille, Hän tiesi vetävänsä 
kaikki tykönsä syntiemme sovit-
tajana. Aivan kuten juutalaisten 
erämaavaelluksella Egyptistä 
kaikki, jotka katsoivat ja uskoi-
vat ylennettyyn vaskikäärmee-
seen, pelastuivat!

Me saamme kulkea Kristuk-
sen kuoleman viitoittamaa ris-
tin tietä, mutta juuri sillä tiellä 
kärsimys koituu myös meidän 
parhaaksemme ja ylentämisek-
si kerran maasta taivaalliseen 
kirkkauteen.

Saakoon alkava paastonaika 
olla meille tällaista laskeutumis-
ta yksinkertaiseen rakkauden 
täyttämään palvelemisen ja it-
sekieltäymysten tielle.

 
Anssi Joutsenlahti
rovasti

Lastemme jaksaminen on 
aikuisten vastuulla

Vuoden 2018 ajokorttiuudistus näkyy nyt liikenteessä

TULEVAISUUTEMME yksi pe-
ruskulmakivi on kasvava ja hy-
vinvoiva sukupolvi, joka jaksaa 
rakentaa ja ylläpitää hyvinvoin-
tiyhteiskuntaa jatkossa Suomes-
sa. On huolestuttavaa havaita, 
että uutta kasvuamme varjos-
tavat näköalattomuus, toivotto-
muus, pahoinvointi, masennus 
sekä mielenterveysongelmat.

Ongelmat korostuvat kouluissa 
oppimisvaikeuksina ja keskitty-
miskyvyttömyytenä. Jo varhais-
kasvatuksessa esiintyy moni-
naisia sopeutumisongelmia, 
aggressiivisuutta ja väkivaltaa. 
Perheiden varhaisen tuen puu-
te näkyy lastensuojelullisten toi-
menpiteiden kasvuna sekä huos-
taanottojen lisääntymisenä.

Kun maailma muuttuu kiihty-
vällä vauhdilla ympärillä, tarvit-
semme yhteisöllisyyttä, rakkaut-
ta, rajoja sekä perhekeskeisten 
arvojen palauttamista. Se tar-
koittaa turvallista ja pysyvää kas-
vuympäristöä, jossa ei vaadita 
lapsilta jatkuvasti nopeampaa 
kehitystä, osaamista, vertailua, 
kilpailua ja uuden opettelua. 

Lapset uhrataan kilpailuyhteis-
kunnalle. Lapsen kehityksen hy-
väksi varhennetaan esikoulua, 
ohjataan kielikylpyihin ja pingo-

tetaan moneen suuntaan. Uudet 
opetussuunnitelmat, opetuksen 
valinnaisuus, vapaa ohjautuvuus 
sekä kasvava digitaalisuus teke-
vät lapsista levottomia, kun vas-
tuuta pitäisi ottaa entistä enem-
män liian varhain.

Kun tähän lisätään median ja 
julkisuuden sekavat sekä pai-
nostavat keskustelut ilmastoka-
tastrofeista, ideologisesta neut-
raloinnista, sukupuolikäsitysten 
häivyttämisestä tai somen pai-
neet täydellisestä elämästä, ei 
ole ihme, että vahinkoa korja-
taan yhä enemmän mielenter-
veyslääkityksillä.

On aika ottaa askel taaksepäin 
pisteeseen, jossa lähdimme vi-
katielle. Lapsemme eivät sairas-
tu ulkoa oppimisen tai kaunokir-
joituksen vaatimuksista, hieman 
suuremmista luokista, ahtaam-
mista tiloista tai kirjallisista op-
pimateriaaleista ja suvivirsis-
tä, vaan aikuisten ja päättäjien 
luomasta vaatimusten ympäris-
töstä.

Annetaan lasten olla lapsia, 
nuorten nuoria, leikkiä ja op-
pia oppimisen ilosta, ei pakko-
ahdetusti.

Mira Nieminen, Lahti

VUODEN 2018 ajokorttiuudis-
tuksessa vähennettiin kuljetta-
jaopetuksen opetustunteja ve-
doten järjestelmän kalleuteen. 
Kolmannes autokouluista on lo-
pettanut toimintansa lakiuudis-
tuksen jälkeen. Opetustuntien 
vähentämisestä johtuva säästö 
on siirtynyt tutkintotoiminnalle 
eli Ajovarmalle ja Traficomille. 

Traficom kertoo julkisuudes-
sa, kuinka autokoulun käynei-
den tutkintohylkäykset ovat 
lisääntyneet voimakkaasti. Sa-
malla painotetaan sitä, kuinka 
opetusluvalla kortin suoritta-
vat menestyvät tutkinnoissa pa-
remmin. Ei kuitenkaan maini-
ta sitä, että myös opetusluvalla 
kortin suorittaja käy autokoulu-
opetuksessa.

Ajovarman liikevaihto nou-
si lakiuudistuksen myötä yli vii-
dellä miljoonalla eurolla. Liike-
vaihdon lisäys johtuu siitä, että 
tutkinnossa käydään hylkäysten 
takia useita kertoja. Liikevaih-
dossa ei ole Traficomin saamaa 
lisätuloa. Tämä rahansiirto ope-
tuksesta viranomaisille elättäi-
si yli 100 yksityistä autokoulu-

Maahanmuuttajan kokemus perus-
suomalaisten väitetystä rasismista
ARVOISA pääministeri Sanna 
Marin!

Eräässä vaalikeskusteluohjel-
massa julkesitte väittää, että 
”perussuomalaiset on avoimes-
ti rasistinen puolue”. Pidemmittä 
puheitta minun tarinani:

Virastonjohtajien ja rehtori-
en mielestä minun, maahan 
muuttaneen opettajan, johdol-
la toimineet musiikkiluokat me-
nestyivät ”liian hyvin” Vaasas-
sa. Valtakunnallisissa kilpailuissa 
olimme viimeiset 25–30 vuotta 
aina viiden parhaan joukossa.

Monien uuvuttavien vuosi-
en ajojahdin jälkeen minut irti-
sanottiin. Aluksi monien puolu-
eiden edustajat yrittivät puhua 
järkeä esimiehilleni. Oppilai-
den vanhemmat tekivät adres-
sin, joka sai lähes 800 asiaani 
puoltavaa allekirjoitusta. Kaikes-
ta huolimatta virkamiehet teki-
vät irtisanomispäätöksen. Lau-
takunnan kaikki RKP:n, SDP:n ja 
kokoomuksen edustajat hyväk-
syivät päätöksen, kun taas pe-
russuomalaiset, eräs vihreä ja 
Pro Vaasan jäsen vastustivat sitä.

Ensin Vaasan ja sitten korkein 
hallinto-oikeus totesi irtisanomi-
sen laittomaksi. Palasin töihin, 
jonka jälkeen työpaikkakiusaa-

minen jatkui entistä intensiivi-
sempänä, kunnes vuonna 2018 
minut erotettiin julistamalla mi-
nut ilman yritystäkään perustel-
la väitettä ”kyvyltään, taidoltaan 
ja kansalaiskunnoltaan” opetta-
jaksi sopimattomaksi henkilöksi. 
RKP-SDP-enemmistöinen lauta-
kunta hyväksyi tämänkin väit-
teen.

Tämän prosessin aikana pyy-
sin apua Vaasan kaupunginval-
tuuston puheenjohtajilta Bengt 
Strandilta (r.) ja Maria Tolppa-
selta (sd.), oikeusministeri An-
na-Maja Henrikssonilta (r.), Pekka 
Haavistolta (vihr.) ennen ulko-
ministerikauttaan, pääministeri 
Sanna Marinilta (sd.) sekä Vaasan 
kansanedustajilta Kim Bergil-
tä (sd.) ja Matias Mäkyseltä (sd.), 
mutta turhaan.

Apua sain ainoastaan Vaasan 
perussuomalaisilta Harri Leppä-
lältä, Matti Vahteralta ja kansan-
edustaja Jukka Mäkyseltä, jotka 
ainoina kuuntelivat minua, tu-
tustuivat asiakirjoihin ja esitti-
vät Vaasan valtuustolle yhteensä 
neljä valtuustokyselyä. 

Kuka tässä on rasistinen?

György Kádár (fil. tri.)
Vaasa

Ehdokkaan hyvä käytös
VUOSI 2023 tuo mukanaan uu-
sia haasteita, myös meillä Suo-
messa.

Vaikka reilu vuosi sitten pide-
tyt aluevaalit ovatkin unohtu-
neet, on kampanjointi tulevan 
kevään eduskuntavaaleihin jo 
kovassa vauhdissa. Jotkut eh-
dokkaista aloittivat kiertueensa 
jo viime kesänä. Toisaalta jotkut 
ehdokkaista eivät ole kiertäneet 
vielä missään päin omaa vaali-
piiriään.

Kun talven ja kevään aikana 
eri puolueiden ehdokkaat ryn-
nivät toreille ja markkinoille tar-
joamaan veronmaksajien rahoil-
la ostettua ”ilmaista” makkaraa, 
mehua, kahvia ja niin edelleen, 
tulee muistaa hyvät käytöstavat, 
arvokas esiintyminen sekä tois-
ten ehdokkaiden huomioon ot-
taminen. Myös tori- ja markkina-

kauppiaat tulee huomioida, eikä 
kenenkään elantoa saa riistää 
oman edun tavoittelun tähden.

Useat ehdokkaat kampanjoi-
vat vain itselleen, jopa unohtaen 
oman puolueensa ideologian. 
Se saattaa tuoda mukanaan ne-
gatiivista vaikutusta koko puo-
lueen imagoon sekä vallitsevaan 
ilmapiiriin. Edellä mainittu yk-
sittäisen ehdokkaan käytös hei-
jastuu koko puolueen kanna-
tukseen, tai ainakin ehdokkaan 
oman vaalipiirin kannatukseen.

Pahimmillaan yhden tai use-
amman ehdokkaan keskinäinen 
kamppailu saattaa johtaa eh-
dokkaan oman puolueen kan-
sanedustajapaikan menetyk-
seen vaalipiirinsä alueella. Se 
taas tarkoittaa sitä, että joku toi-
nen puolue saa yhden paikan li-
sää tulevassa eduskunnassa.

Haluan tällä edellä lausutulla 
tuoda kaikkien kansanedustaja-
ehdokkaiden tietoon sen, ettei 
toisten vähättely, arvostelemi-
nen, mollaaminen tai suoranai-
nen kunnian loukkaaminen ole 
kenenkään etu. Se tulee ymmär-
tää yli puoluerajojen, puoluei-
den johtoa myöten.

Ollaan siis ainakin me perus-
suomalaiset ystävällisiä ja reilu-
ja, kannustetaan toisia ehdok-
kaita sekä kampanjoidaan koko 
puolueen eteen vilpittömästi.

Minun mielestäni meillä perus-
suomalaisilla tämä on hallussa. 
Puolueen johtoa myöten!

Samuli Sibakoff
vanhempi rikoskonstaapeli 
(ent.), kansanedustajaehdokas, 
Kaakkois-Suomi

yrittäjää sekä työllistäisi ja toisi 
mm. alv-tuloja valtiolle.

Liukasratakoulutus siirtyi 
75-prosenttisesti simulaattori-
opetukseksi. Kaikki asiantunti-
jat tietävät, ettei nykyisillä simu-
laattoreilla opita hallitsemaan 
maamme talvisia olosuhtei-
ta. Simulaattorikoulutus on vie-
lä hyvin alkeellista, ja siitä puut-
tuu opetuksessa tärkeä palaute. 
Jos ajat simulaattorilla vaikkapa 
kolarin, niin seuraukset ja pa-
laute kuitataan sanomalla, että 
yritä uudestaan. Tosiliikentees-
sä ei toimita näin.

Kirjoitin silloin vuonna 2018 
yleisönosastossa lakiuudistuk-
sen vaaroista. Nuorison jengivä-
kivalta ei ole meillä ainoa on-
gelma. Liikenteessä esiintyy 
samanlaista ”väkivaltaa”, joka 
johtuu puutteellisesta asenne-
koulutuksesta, opetustuntien 
vähyydestä ja tutkintotoimin-
nan ammattitaidottomuudes-
ta. Liikenteessä ”jengiväkivalta” 
kohdistuu meihin kaikkiin ikään 
katsomatta.

Jäsen 23061
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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

Kunnat joutunevat koville 
sakkomaksujen kanssa

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.!

VUODENVAIHDE toi pal-
jon muutoksia mukanaan, 
kun hyvinvointialueet aloitti-
vat toimintansa. Myös uusia la-
kimuutoksia on tullut vuoden-
vaihteessa. Monikaan kunta ei 
ehkä ole huomioinut työmark-
kinatuen kuntaosuuksiin koh-
distuvaa lainsäädäntöä ja sitä, 
miten se lisää kuntien jo ole-
massa olevan huonontuvan ta-
loustilanteen muutosta pahem-
paan.

Sakkomaksut työttömistä eli 
kuntien Kelalle maksamat työ-
markkinatuen kuntaosuudet tu-
levat nyt vuodenvaihteen jäl-
keen nousemaan. Kunnat siis 
maksavat vuosittain korvauksia 
pitkään työttöminä olleista si-
ten, että yli 300 päivää työttö-
mänä olleista kunnat maksavat 
Kelalle 50 prosenttia työmark-
kinatuen määrästä ja jos työt-
tömyyspäivät nousevat yli tu-
hanteen, kunta maksaa 70 
prosenttia tuesta.

Rahallisesti puhutaan suuris-
ta summista; Rovaniemi mak-
saa keskimäärin 5,5 miljoonaa 
sakkomaksuja vuodessa ja esi-
merkiksi pienempi Keminmaan 
kunta 400 000 euroa vuodes-

sa. Kummallista on, että Kitti-
län kunta, jossa on hyvä työlli-
syys, maksaa silti noin 350 000 
euroa sakkomaksuja vuodessa. 
Tällä hetkellä koko maan työttö-
mistä työnhakijoista jo peräti 40 
prosenttia on pitkäaikaistyöt-
tömiä, koska uudelleentyöllis-
tyminen on pandemian aikana 
vaikeutunut.

Nyt laki muuttaa sakkomak-
suja siten, että myös kuntout-
tavan työtoiminnan piirissä 
olevista työttömistä, joiden te-
kemät viikkotunnit eivät ylit-
tä 21 viikkotunnin rajaa, tulee 
maksaa sakkomaksuja. Tämä li-
sää kunnille tulevaa maksurasi-
tetta huomattavasti. Huomioi-
tavaa on, että hyvinvointialue 
hoitaa työllistämistä osatyöt-
tömistä ja vuokraa myös toimi-
pisteet, mutta kunta toimii sak-
komaksujen maksajana myös 
näistä työttömistä. Tiedotta-
minen asiasta on ollut huonoa 
kuntiin päin, ja päättäjät ovat 
pimennossa asian suhteen.

Heli Trög
Lapin hyvinvointialueen 
valtuutettu, 
kansanedustajaehdokas (ps.)

Maaseudun asukkaat jyrätään tuulivoimaloiden tieltä
OLEN saanut useita yhteydenot-
toja hätääntyneiltä kansalaisilta 
eri puolilta Suomea. He ovat jär-
kyttyneet siitä, että heidän asuin-
ympäristöään ollaan pilaamassa 
tuulivoimaloilla. Maaseudun rau-
ha ja hiljaisuus on mennyttä, ja 
ihmisten pitäisi tottua elämään 
tuulivoimamelun ja välkkeen 
kanssa koko loppuelämänsä. 
Kiinteistöjen myynti on tuulivoi-
maloiden tulon jälkeen vaikeaa. 
Kukapa haluaisi ostaa omakoti-
talon tuulivoimaloiden katvees-
sa? Kiinteistön arvo romahtaa tai 
siitä tulee kokonaan myyntikel-
voton. Kuka on vastuussa tästä 
ihmisten elinympäristön tuhoa-
misesta ja kiinteistöjen arvon ro-
mahtamisesta? Tällä hetkellä ei 
kukaan. Ei ole oikeusturvaa. Tuu-
livoimaloille ei lainsäädännössä 
vaadita edes ympäristölupaa.

Kuntapäättäjille esitellään vain 
tuulivoimatoimijoiden selvityk-

siä, jotka ovat lievästi sanottu-
nakin yksipuolisia. Valtuutetut 
hyväksyvät kaavoja ja sysäävät 
vastuun maanomistajille, jot-
ka vuokraavat maitaan. Raha 
puhuu valtuustoissa, kun siellä 
lasketaan kunnalle tulevia kiin-
teistöveroja. Asukkaiden hätään 
reagoi vain pieni osa kuntapäät-
täjistä. Useimmiten turhaan.

Hallituksessa ajetaan voima-
kasta ilmastonpelastamisope-
raatiota ja paasataan luonnon 
monimuotoisuuden tärkeydes-
tä samalla kun sitä roppakaupal-
la tuhotaan maaseudulla. Tilanne 
on absurdi.

Hätääntyneet kansalaiset ovat 
perustaneet useita kansalaisyh-
distyksiä eri puolilla Suomea tuo-
maan esiin tuulivoimaloiden 
haittavaikutuksia ja levittämään 
tutkimustietoa aiheesta toivee-
naan, että päättäjät heräisivät 
ja ymmärtäisivät sen epäoikeu-

denmukaisuuden ja kohtuutto-
muuden, mikä Suomessa nyt val-
litsee.

Tuulivoimagrynderit houkut-
televat maanomistajia vuokraa-
maan maitaan rahalla ja suurilla 
lupauksilla. Sopimuksia solmi-
taan hiljaisuudessa, ja aiheen 
ympärillä leijuu outo salamyh-
käisyys.

Tuulivoimakaavoituksen koh-
teena oleville alueille lykätään 
vuosien rakennuskielto, ja maan-
omistajilta pakkolunastetaan 
maata sähkönsiirtolinjojen alta 
pilkkahinnalla. Tämä on omai-
suuden sosialisoimista kommu-
nistiseen tyyliin. Pienen maan-
omistajan yli ajetaan surutta 
samalla kun hallituksen ministe-
rit patsastelevat sillä, että Suomi 
on oikeusvaltio.

Kaisa Juuso
kansanedustaja, Tornio

Härskiä touhua
TAMPEREEN kaupunginvaltuus-
tossa 30.1. kokoomuksen, de-
marien ja vihreiden valtakoali-
tio päätti yhtiöittää Tampereen 
Vesi -liikelaitoksen. Oman erikoi-
sen leimansa valtuustokäsitte-
lylle toi kaupunginvaltuutettu, 
pääministeri Sanna Marinin vas-
tuunpakoilu. Hän oli etäyhtey-
dellä paikalla valtuuston istun-
nossa asiaa käsiteltäessä, mutta 
poistui valtuuston kokouksesta 
juuri ennen äänestystä. Marinin 
kanta Tampereen Veden yhtiöit-
tämiseen jäi epäselväksi. Hän ei 
käyttänyt nytkään yhtään pu-
heenvuoroa koko aikana.

Kaupunkilaisille vesilaitoksen 
yhtiöittäminen ei lupaa mitään 
hyvää. Sähkön pörssihinnoittelu 
on varoittava esimerkki, hinnat 
kymmenkertaistuivat. On vas-

tuutonta luoda vastaava tilanne 
vesihuoltoon. Vesi on sähkön ta-
paan peruspalvelu, jota ei pidä 
alistaa keinotekoisen pörssispe-
kulaation välineeksi. Jo nyt säh-
kön ja muiden elinkustannusten 
raju nousu on vienyt monet suo-
malaiset suuriin vaikeuksiin.

Tehtyjen selvityksien perus-
teella esitetyt perusteet yhtiöit-
tämisen toiminnallisesta ja talo-
udellisesta järkevyydestä olivat 
erittäin kyseenalaisia tai virheel-
lisiä. Taloudellista hyötyä ei yhti-
öittämisestä ole, mutta mahdol-
lisia riskejä on monia.

Kunnallisen vesiliikelaitoksen 
toimintaa ohjaa julkisuuslaki, 
yhtiötä osakeyhtiölaki. Yhtiöit-
täminen heikentää kaupunki-
laisten mahdollisuutta vaikuttaa 
asioihin. Osakeyhtiölaki velvoit-

taa johdon ajamaan yhtiön etua, 
joka ei välttämättä ole yhtenevä 
kaupunkilaisten edun kanssa.

Sähkön siirtoverkkojen ostajat 
ovat kansainvälisiä sijoittajia. Sa-
moin on veden osalta. Jo vuon-
na 2013 elintarvikejätti Nestlén 
silloinen pääjohtaja esitti, että 
vesi on elintarvike, joka täytyi-
si yksityistää ja sen hallinnoin-
ti antaa liikemiehille. Käsitykseni 
mukaan tamperelaisten selkeä 
enemmistö on asiasta eri miel-
tä. Suomeen tarvitaankin viipy-
mättä lainsäädäntö, joka turvaa 
kansalliset vesivarat maan omis-
sa käsissä.

Aarne Raevaara (ps.)
Tampereen kaupunginvaltuuston 
jäsen, Pirkanmaan kansanedusta-
jaehdokas
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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 !


