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Viimeistä kertaa nuorten
puheenjohtajana
Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtajana
vuodesta 2010 toiminut Simon Elo Espoosta jättää
nuorten puheenjohtajuuden keskittyäkseen ehdokkuuteensa vuoden 2015 eduskuntavaaleissa.
NELJÄ vuotta PS-nuorten ruorissa
ollut Simon Elo luovuttaa paikkansa
hyvillä mielin.
- Kuluneiden neljän vuoden aikana nuorisojärjestö on mennyt todella paljon eteenpäin ja tiedän tehneeni
nuorten hyväksi kaiken minkä pystyin. Tiedän myös, että jatkajakseni
on ehdolla hyviä ihmisiä, Elo kertoo.
Elo kokee eduskuntatyön seuraavaksi loogiseksi askelmaksi päästä
vaikuttamaan hänelle tärkeisiin asioihin EU- ja maahanmuuttokriittisestä
perspektiivistä.
- Nämä ovat suurimmat syyt siihen, miksi ylipäänsä olen perussuomalainen. Haluan päästä seuraamaan
ja vaikuttamaan siihen, millä tavoin
EU:ta kehitetään. Ruotsi on karmaiseva esimerkki siitä, mihin huonosti hoidettu maahanmuuttopolitiikka
pahimmillaan johtaa. Suomen pitäisi ennemmin ottaa esimerkkiä vaikkapa Tanskasta tai kauempaa Yhdysvalloista, Kanadasta ja Australiasta,
sanoo Elo.

Koti, uskonto ja isänmaa
Kolmas tärkeä asia, johon Elo haluaisi päästä eduskunnasta käsin vaikuttamaan, on nuorten ammatillisen koulutuksen kehittäminen.
Samaan aikaan, kun nuorten kiinnostus ammatillista koulutusta kohtaan
on lisääntynyt, leikkaa hallitus siltä
resursseja kovalla kädellä. Tähän täytyisi saada muutos.
Elo uskoo, että hänen PS-nuorten
puheenjohtajana hankkimastaan kokemuksesta on paljon hyötyä hänen

poliittisella urallaan. Esimerkkeinä mainittakoon vaikkapa mediaesiintymisten kautta hankitut esiintymis- ja viestintätaidot
sekä poliittisen organisaation
johdossa opitut sovittelu- ja ihmissuhdetaidot.
- Koti, uskonto ja isänmaa
ovat edelleen merkittäviä arvoja. Yhteiskunta tosin on muuttunut, joten nuorempi polvi voi
antaa näille arvoille erilaisia merkityksiä ihmisestä riippuen. Myös
oikeudenmukaisuus on minulle
tärkeä asia. Ihmisten epäoikeudenmukainen kohtelu on ärsyttänyt minua lapsuudesta saakka, Elo toteaa.

suomalaisilla puolueena olevan hyvät
mahdollisuudet vaalivoittoon. Muiden puolueiden suuntaan ei kannata vilkuilla, vaan keskittyä omaan tekemiseen.
- Kuluneiden neljän vuoden aikana myös puolue on mennyt paljon
eteenpäin, niin hallinnollisesti kuin
viestinnällisestikin. Siitä kiitos puoluejohdolle, puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalolle sekä toimituksellemme. Eteenpäin on menty ja
näyttää siltä, että suunta jatkuu, sanoo Elo.
Perussuomalaisten Nuorten uusi
puheenjohtaja valitaan 1. marraskuuta Turussa pidettävässä syyskokouksessa.

Täysillä eteenpäin
Vuodesta 2012 Espoon kaupunginvaltuutettuna istunut Simon
Elo lähtee täysillä eduskuntavaaleihin. Tukiryhmä on
jo kasassa ja kampanjan suunnittelu hyvällä alulla. Tavoitteena on totta
kai läpimeno, ja
nuorisojärjestön puheenjohtajana sekä
kaupunginvaltuutettuna tekemänsä
pohjatyön ansiosta Elo uskoo mahdollisuuksiinsa.
Elo uskoo
myös perus-

PS-nuorilla menee lujaa
PERUSSUOMALAISILLA Nuorilla
pyyhkii nyt hyvin. Puolueen nuorisojärjestön jäsenmäärä on ollut
voimakkaassa kasvussa aina vuoden 2011 jytkyvaalien jälkeen,
jolloin se tuplasi jäsenmääränsä
muutamassa päivässä.
- Nyt meitä on jo noin 2 400, kertoo nuorisojärjestön pääsihteeri
Suvi Karhu.
Organisaatiota kehitetään voimakkaasti siihen suuntaan, että
vapaaehtoiset toimijat ympäri

Suomen aktivoituvat ja turvaavat
perussuomalaisten tulevaisuuden
paikallistasolla sekä takaavat vaalimenestyksen nuorten äänestäjien osalta.
- Olemme saaneet poikkeuksellisen paljon medianäkyvyyttä ajamillemme asioille verrattuna
muihin nuorisojärjestöihin, mielipiteitämme kuunnellaan ja meitä
pyydetään paljon vieraaksi eri TVja radio-ohjelmiin, kertoo toiminnanjohtaja Sebastian Tynkkynen.

Jäsenmäärän kasvattaminen
edelleen on yksi PS-nuorten tärkeimmistä tavoitteista, samoin
vaikuttaminen politiikkaan, jotta nuorten mielipiteet tulevat otetuksi huomioon päätöksenteossa.
- Suomessa on todella paljon
perussuomalaishenkisiä nuoria,
jotka eivät meistä tiedä tai joille liittymiskynnys on liian korkea.
Meidän pitää madaltaa tuota kynnystä ja aktivoida lisää toimintaa
ympäri Suomen, Karhu toteaa.

- Punavihreällä todellisuudesta
irrallaan olevalla politiikalla on vakavia ja kauaskantoisia seurauksia
yhteiskunnan eheyden ja kilpailukyvyn kannalta. Varsinkin meidän sukupolveamme yritetään
kosiskella tällaisella ajatusmaailmalla. Me pyrimme puolustamaan
suomalaisuutta ja terveitä arvoja, jotka meidän ikäluokassamme
halutaan vesittää, Tynkkynen painottaa.
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Kauko
Juhantalo

Maaseudun uusi tulevaisuus on
meidän valinnoistamme kiinni
OLEN kiertänyt ahkerasti toreilla ja tapahtumissa vuosikausia
ja kohdannut kymmeniä tuhansia ihmisiä. Puheissa on noussut entistä suurempi huoli haja-asutusalueiden ja Suomen
tulevaisuudesta.
Nykyisin haja-asutusalueella asuu reilu 833 000 asukasta.
Kylät ovat olleet elinvoimaisen
maaseudun ydin vuosisatoja,
kyläkulttuuri, kyläkoulut ja kaupat, jotka ovat pitkälti hävinneet. 2000-luvulta alkaen kyliä
on kehitetty paikoin hyvällä tuloksella. Tarvitaan uusia asukkaita, nuoria perheitä, pelkkä
terveellinen elinympäristö ei riitä. On luotava työpaikkoja ja
uutta yrittäjyyttä.
Maaseudulla on suuret mahdollisuudet kehittyä eikä maaseudun uusi tuleminen ole
utopiaa. Muuttovirran kääntäminen kaupungeista ja taajamista maaseudulle on
mahdollista, jos suosimme keskittämisen sijasta hajauttamista. Suomi on seurannut samaa
kehitystä kuin muukin maailma; kaikki keskitetään, suuri on
kaunista ja kannattavaa teollisuudessa ja kuntien palvelujärjestelmissä. Maamme 5,4
miljoonan ihmisen elämä on
mitoitettu EU:n ja suuren maailman asukasmäärien mukaan.
Vain taloudellisella kasvulla on
ollut merkitystä, muut arvot
ovat olleet toissijaisia. On herätty todellisuuteen, entinen kehityspolku on johtanut kaaokseen, ylivelkaantumiseen, jota
on vaikea katkaista. On siis syöty enemmän kuin ansaittu, joka
portaassa ja joka maassa. Kulutusjuhlat ovat ohi ja on palattava lähtöruutuun.
Meillä on valinnan paikka;
katse huoltovarmuuteen. Tämä
lähtöruutuun palaaminen on
mielestäni maaseudun uuden

tulemisen paikka. Ennen teollisuus syntyi lähelle luonnonvaroja, raaka-aineita. Nyt meillä on biotalous nousussa, se on
suuri mahdollisuus, suuri kokonaisuus, joka voi työllistää 2050
puolet suomalaisista. Biotalous
on bioenergiaa, uusia biotehtaita, biokemikaaleja, materiaaleja ja raaka-aineita teollisuudelle puusta. Se on suomalaista
ruokaa ja raaka-aineiden kierrätystä ja uusien innovaatioiden kehittämistä, koulutusta,
suunnittelua ja konepajatyötä.
Nyt meillä on valinnan paikka.
Energian tuonti voidaan puolittaa vuoteen 2035 mennessä
suosimalla kotimaisia vaihtoehtoja ja turvaamalla huoltovarmuuttamme, tämä tarkoittaa
myös 50 000 uutta työpaikkaa.
Hajautetussa energiatuotannossa lähes kaikki hyödyt jäävät kotimaahan, raha pyörii
Suomessa. Uskon energiaosuuskuntien laajenemiseen
niin investointien hoitamisessa
kuin tuotannossa ja jakelussakin. Osuustoiminnan ja yhteisöllisyyden arvopohja soveltuu
hyvin maaseudun uusien elinkeinojen kehittämiseen. Meillä
on tässä vahvat perinteet, jot-

ka on elvytettävä palvelemaan
tätä aikaa ja nykyisiä tarpeitamme. Uusi kehityssuunta vaatii
myös lainsäädännön muokkaamista sekä rahoitusmallien uudistamista.
Toisena asiana otan esille kotimaisen ruuan aseman. Ruoka
on osa huoltovarmuutta ja terveyden turva. Jo Hippokrates
totesi, että olkoon ruoka lääkkeesi ja lääke ruokaasi. Tuomme elintarvikkeita, usein pitkälle prosessoituja, yli 2 miljardilla
vuodessa. Meidän on käännettävä tämän laivan suunta. Kotimaisen ruuan käyttö tulisi tehdä velvoittavaksi kaikessa
julkisilla varoilla tehtävässä ruuassa, päiväkodit, koulut, sairaalat, vanhainkodit, armeija, työpaikkaruokailut... sillä luotaisiin
uuden tuotannon pohja. Voimme suojautua kilpailulta kun
vaadimme kaikelta käytettävältä ruualta tuotannon normien noudattamista, siinä Suomi pärjää. Maatalouspolitiikkaa
on tehtävä pitkäjänteisesti, nykyinen poukkoileva tuotannon
ohjaus vie pohjan investoinneilta ja kehittämiseltä. Suosimalla kotimaista ruokaa ja jalostusta, luomme n. 20 000
uutta työpaikkaa, suurimman
osan maaseudulle. Osuuskunnat sopivat hyvin jalostuksen ja
jakelun toteuttamiseen.
Elävä maaseutu on tulevaisuuden turva ja tukee monia
elinkeinoja, ei vähiten turismia.
Osuuskunnat soveltuvat lähes
kaikkeen, myös sosiaali- ja terveyspalvelujen toteuttamiseen,
maalla ja kaupungeissa. Suunnan muutos vaatii uskoa, luottamusta, yhteishenkeä ja kovaa
työtä meiltä kaikilta. Minä olen
tämän työn jo aloittanut.
Lea Mäkipää
kansanedustaja (ps.)

Emme suostu
diktatuuriin
EDELLISISSÄ kunnallisvaaleissa äänestäjät antoivat isot
hartiat perussuomalaisille valtuutetuille. Olemme valtuuston suurin ryhmä 11 edustajalla. Me haluamme ajaa
kankaanpääläisten parasta
asiassa kuin asiassa. Haluamme toimia kankaanpääläisten
hyväksi yhteistyössä kaikkien
puolueiden kanssa.
Mielestämme politiikan
ja päätöksenteon pitää olla
avointa ja läpinäkyvää. Olemme kasvaneet vajaassa kuudessa vuodessa nollasta edustajasta 11 edustajan ryhmäksi,
valtuustomme suurimmaksi.
Tässä mielessä olemme uusi
poliittinen vaikuttaja Kankaanpään poliittisessa kentässä.
Meillä ei ole vanhoja painolasteja kannettavana. Siksi valtuuston puheenjohtaja Kauko
Juhantalon (kesk.) tyyli hoitaa kaupungin asioita tuntuu
meistä hyvin eriskummalliselta. Koemme sen demokratian
vastaisena, sillä se muistuttaa
diktatuurimaista johtamistapaa.
Juhantalo kommentoi kirjoituksessaan tehdashallikauppa-asiaa: ”Jos yhdessä
toteamme asian olevan selvittämisen väärti, kutsun mukaan kaupunginhallituksen
puheenjohtajan ja jos edelleen pidämme ajatusta oikea-

na, kutsumme mukaan joidenkin suurempien ryhmien
luottamusta nauttivia edustajia edelleen asiaa testaamaan.
Koska salassapitovelvoite oli
minun harteilla, valitsin nuo
henkilöt itse.”
Onko perussuomalaisten
ymmärrettävä edellä esitetty niin, että jäämme tulevassa
päätöksenteossa odottamaan
valtuuston puheenjohtajan ilmoitusta, nautimmeko hänen luottamustaan tänään tai
ehkä vasta huomenna? Saatammeko kuulua niihin joihinkin hänen hyväksymiinsä henkilöihin, joihin hän päättää tai
ei päätä ottaa yhteyttä tulevaisuuteen ja talouteen liittyvissä asioissa Kankaanpäässä?
Juhantalon tämäntyyppiseen menettelyyn emme tule
suostumaan. Emme ole siihen
suostuneet aikaisemmin emmekä tulevaisuudessakaan.
Meillä on äänestäjiemme valtuutus, emme tarvitse sitä valtuuston puheenjohtajalta.
Herkimpien ja salassa pidettävien asioiden päätöksenteko
kuuluu demokratian mukaisesti myös kansan äänestämälle suurimmalle ryhmälle ja
ehkä erityisesti juuri heille.
Jari Koskela
kansanedustajaehdokas
Kankaanpään
Perussuomalaiset

Kunnan virkamiehiä ei tule laskea kunnanhallitukseen
JULKISUUDESSA on uutisoitu, että hallituspuolueista kokoomus ja kristilliset eivät sallisi kuntien työntekijöiden enää
istua kunnanhallituksissa. Sen
sijaan SDP ei laittaisi kelpoisuudelle ehtoja. Poliittinen erimielisyys uhkaa jakaa hallituksen rivit niin pahasti, että
valmistelussa olevan uuden
kuntalain asiaa koskeva kohta
saatetaan jättää kokonaan pois.
Kunnista vajaa 40 kannattaa
kuntatyöntekijöiden poistamista hallituksista, 75 kuntaa sen
sijaan säilyttäisi kunnan työntekijät vallan kahvassa.
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Tämä on hieman kaksijakoinen juttu. Mielestäni ei voi verrata toisiinsa vakituisen työsuhteen (tai virkasuhteen)
aiheuttamaa sidonnaisuutta
ja liiketoiminnan harjoittamisen (esim. alihankintasopimus)
kautta syntyvää suhdetta, koska niitä säätelevät erilaiset prosessit ja lainsäädäntö.
Tutkimustenkin perusteella
sosiaalisen viiteryhmän vaikutus vaikuttaa käyttäytymiseemme ja päätöksentekoomme. Vakituinen työsuhde kuntaan
vaikuttaa vääjäämättä luottamushenkilön toimintaan. In-

www.perussuomalaiset.fi

tuitiivista omaksi tai oman sosiaalisen viiteryhmän eduksi
toimimista on tällaisen henkilön kohdalla vaikea osoittaa ja se jää usein näkymättömäksi. Tällä perusteella kunnan
viranhaltijan osallistuminen
luottamustehtäviin esim. kaupunginhallituksen jäsenenä
on ongelmallisempaa kuin liikesuhteessa olevan. Liikesuhteessa oleva altistuu toisaalta helpommin esim. korruption
kaltaiseen toimintaan, mutta se
on helpommin osoitettavissa
kuin työsuhteessa toimivan piilokorruptio.

Tässä esimerkki erään kunnanjohtajan omakohtaisesta kokemuksesta: Kunnan palkkalistoilla oleva kirvesmies on
kunnanhallituksen jäsen ja valtuustoryhmänsä puheenjohtaja. Hän on päättämässä asiasta,
jolla on vaikutuksia hänen työhönsä. Hän kävelee kunnanjohtajan työhuoneeseen ja pyytää
kunnanjohtajaa esittelemään
asian tietyllä tavalla. Samalla
hän ilmoittaa, että mikäli asia
ei mene suunnitelmien mukaan, kunnanjohtaja saatetaan
laittaa “lankulle”.
On kokonaan toinen keskus-

telun aihe, voidaanko noin 400
000 ihmiseltä evätä mahdollisuus osallistua tasavertaisesti kunnallispolitiikkaan. Niin pitkään kuin järjestelmämme on
se mikä on, heitä ei mielestäni pitäisi laskea ainakaan kunnanhallitukseen.
Jarmo Juntunen
Rovaniemen
kaupunginvaltuutettu (ps.)

Vaalirahoituslainsäädännössä vielä
paljon kehittämistä

MTS:n koulutusjaoston puheenjohtaja
Pekka M Sinisalo ja työjaoston varapuheenjohtaja Juha Mäenpää antoivat pakolaislapsille jalkapalloja.

YK:n työ on tärkeää
KAHDEKSANVUOTIAS kehitysvammainen syyrialaispoika makaa teltan lattialla. Allaan hänellä on ohut huopa ja
betonilattia. Äiti on kuollut, isä
on kateissa ja sisarukset ovat
mitä ilmeisimmin Syyriassa.
Turvanaan hänellä on isoäiti.
Maanpuolustustiedotuksen
suunnittelukunnan työjaosto vieraili Libanonissa tutustumassa YK:n UNHCR- ja UNIFILtoimintaan. Vierailun aikana
pääsimme tutustumaan pakolaisten rekisteröintiin ja majoitukseen sekä rauhanturvaamiseen ja Libanonin poliittiseen
tilanteeseen.
UNHCR (YK:n pakolaisjärjestö) rekisteröi Syyriasta pakolaisena lähteneet henkilöt.
Pakolaisten määrä oli vierailumme aikana lähes 1,2 miljoonaa henkilöä. Syyrian pakolaiset tuovat haasteen
Libanonin valtion kantokyvylle, koska maan asukasluku - ilman pakolaisia - on noin
4 miljoonaa. Veden ja sähkön
tuotanto sekä jakelu ovat ongelmallisia. Maassa on vaikea
vesipula, koska kunnon sateita
ei ole saatu yli kolmeen vuoteen. Koulussa on siirrytty kahteen vuoroon; aamulla opetetaan Libanonin omia lapsia ja
iltapäivällä Syyrian pakolaisia.
Maassa on ollut jo 50-luvulta lähtien useampia palestiinalaisten pakolaisleirejä, joissa
on noin puoli miljoonaa pakolaista. Palestiinalaisleireissä
ääriradikaalit ajatukset saavat
helposti kannatusta. Palestiinalaiset eivät saa kunnon töitä
ja työttömyys on yleistä.
Nyt maahan tulleita syyrialaisia ei ole sijoitettu varsinaisiin
leireihin vaan tasaisesti ympäri maata, osa telttoihin ja osa
vanhoihin tai kesken jääneisiin rakennuksiin. Vierailimme
tällaisissa kohteissa Etelä-Libanonissa Tyren kaupungissa ja

sen läheisyydessä. Tyren betonitaloissa on karu betoninen
huone, lattialla matto, patjoja, valo, vesipiste ja wc:n virkaa toimittava reikä lattiassa.
Vanhemmilla ei ole työtä. Kysyttäessä, mitä he tarvitsisivat,
moni toivoi lämmityslaitetta
talveksi.
Tyrestä hiukan Nagouraan
päin, pääsimme käymään telttakylässä, jossa asui arviolta
kahdeksan eri sukua. Täällä tapasimme tuon kehitysvammaisen pojan. Perheellä näytti kaikki olevan olosuhteisiin
nähden hyvin. Miehet olivat
jonkinlaisessa työssä, josta he
saavat tuloja asumiseen. Yhden suvun telttapaikasta, jossa asui arviolta 6 eri perhettä, he maksavat vuokraa noin
160 Yhdysvaltain dollaria. Teltta oli rakennettu kepeistä ja
UNHCR-muoveista. Seinän alareunat olivat avattavissa siten, että alareunaan jäi hyttysverho ja tuulenvire jäähdytti
huoneita. Lattia oli valettu betonista. Sähköä tai vettä ei näkynyt. Käytössä oli ulkohuussi.
Vierailulla korostui syyrialaisten perhekeskeisyys; suvut
pitävät yhtä ja samalla huolta toisistaan. Teltta, jossa vierailimme, oli erittäin siisti. Oli
jotenkin uskomatonta, että
tuosta 8-vuotiaasta kehitysvammaisesta pojasta pidettiin
niin hyvää huolta. Hänellä oli
siistit vaatteet ja häntä kohdeltiin hyvin. Kunnioitimme tuota isoäitiä, joka jaksoi kaiken
melskeen keskellä huolehtia
lapsenlapsestaan.
UNIFIL on rauhanturvaoperaatio Israelin ja Libanonin rajan pinnassa, jossa on nyt taas
palveluksessa suomalaisia rauhanturvaajia. Kävimme tutustumassa FinnIrishBatissa
suomalaisten leiriin. Päällimmäisenä tästä vierailusta jäi
mieleen se, että nykyisessä ti-

lanteessa UNIFILin paikallaolo
on erittäin tärkeää. Jos joukot
vedettäisiin pois, syntyisi kaaos joka leviäisi jossain määrin
tänne pohjoismaihinkin. Libanonin tilanne on poliittisesti haastava, sillä sota Israelia
vastaan ja Syyrian sota syövät maan jo ennestään heikkoja voimavaroja. Maan valta
on jaettu eri uskontoryhmien
kesken. Presidentti on kristitty ja shiiat ja sunnit täyttävät
pääministerin ja parlamentin puhemiehen paikat. Sama
kolmijako on voimassa myös
Libanonin armeijassa, joka on
arvostettu instituutio maassaan. Sen voimavarat ja varusteet ovat kuitenkin melko heikot, koska hizbollahin pelon
vuoksi ei Libanonille uskalleta
luovuttaa ajanmukaista aseistusta, etteivät ne joutuisi “vääriin käsiin”. Presidenttiä ei ole
pystytty valitsemaan, vaikka asiasta on äänestetty jo 13
kertaa. Presidentillä on paljon
toimeenpanovaltaa ja tämän
vuoksi päätöksenteko seisoo.
Onneksi maassa on kuitenkin mm. suomalaisia rauhanturvaajia. He elävät leireissään
mäkien päällä, piikkilankojen
ja betonimuurien suojissa, ja
turvaavat alueen rauhaa. Leiristä ei poistuta edes vapaaaikana, joten vertaus rauhanturvaajan ”avovankilaan” on
osuva. Ainoastaan partioretkillä pääsee tutustumaan ympäröiviin asukkaisiin. Arvokasta ja varsinkin henkisesti hyvin
raskasta työtä.
Perussuomalaisten näkemys
humanitäärisen avun antamisesta paikan päällä vahvistui,
sillä vähemmän on enemmän,
ja kohdealueelle annetulla eurolla saa siellä paljon enemmän kuin täällä.
Juha Mäenpää, Ilmajoki
Pekka M. Sinisalo, Kirkkonummi

VUODEN 2014 europarlamenttivaaleissa oli yhteensä 251 ehdokasta. Heistä 13 tuli valituksi, ja varasijoille jäi seitsemän
ehdokasta. Perussuomalaisista ehdokkaista kaksi valittiin
Brysseliin, allekirjoittanut jäi ensimmäiselle varasijalle.
Europarlamenttivaaleissa vain
parlamenttiin valitut ja varaedustajat ovat muodollisesti ilmoitusvelvollisia Valtiontalouden tarkastusvirastolle (VTV)
vaalirahoituksensa menoista ja
tuloista. Näissä vaaleissa ilmoitusvelvollisia oli yhteensä 20.
Samalla 231 ehdokasta jäi kaiken ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle.
Yksi ulkopuolelle jääneistä oli Helsingin Sanomien entinen päätoimittaja Mikael Pentikäinen (kesk). Pentikäinen teki
ennen vaaleja vapaaehtoisen
vaalirahoituksen ennakkoilmoituksen VTV:lle kampanjansa tuloista ja menoista. Ilmoituksen
mukaan hänen vaalitulonsa ja
-menonsa olisivat olleet 75 000
euroa.
Pentikäinen kertoi kuitenkin
Suomen Kuvalehdessä 18. heinäkuuta julkaistussa kirjoituksessaan, kuinka vaalibudjetti
kasvoi 130 000 euroon ja kampanja jäi noin 20 000 euroa miinukselle. Vaalirahoituksesta
osan hän keräsi kirjoittamansa Luottamus-kirjan myynnillä
ja osan luennoilla. Tähän paljastukset sitten päättyivätkin.
Olisi ollut kiinnostavaa tietää,
paljonko Pentikäinen sai kerätyksi ulkopuolisilta rahoittajilta ja keitä rahoittajat olivat.
Keskusta ja keskustalaiset ehdokkaat ovat tunnetusti olleet
ja ovat edelleen mitä taitavimpia vaalirahan kerääjiä. Omat
ennakko- ja lopulliset vaalirahoitusilmoitukseni ovat luettavissa VTV:n nettisivuilta www.
vtv.fi.
VTV tarkastaa tänä vuonna
ensimmäistä kertaa kaikkien
20:n europarlamenttiin valitun
ja varaedustajan kampanjatilien tiliotteet ajalta 25.11.2013–

8.6.2014, joka luetaan kampanja-ajaksi. Itse maksoin vanhan
tapani mukaisesti vaalimainokset yksityiseltä pankkitililtäni.
Toimitin tositteet, kirjanpidon
ja tiliotteeni VTV:lle pari viikkoa
sitten tarkastusta varten.
Tulevia eduskuntavaaleja
19.4.2015 ajatellen suosittelen,
että kaikki vaalien ehdokkaat
avaavat erillisen pankkitilin vaalikuluille ja -tuloille, jotka meillä perussuomalaisilla koostuvat varmaankin pääosin omista
tilisiirroista. Kampanja-aika alkaa jo 19.10. 2014 ja jatkuu
kaksi viikkoa vaalipäivän jälkeen. Erillisen vaalitilin tiliotteet on tarvittaessa helppo toimittaa VTV:lle nähtäväksi ilman
että tarvitsee kymmeniä sivuja tiliotteita tulostaa, mikäli VTV
päättää niitä 2015 tarkastaa.
Mielestäni vaalirahoituslainsäädäntöä pitäisi kehittää siten,
että ilmoitusvelvollisia VTV:lle
vaalirahoituksesta ennakkoon
ja vaalien jälkeen olisivat kaikki europarlamenttivaalien, samoin eduskuntavaalien ehdokkaat. Pentikäisen lisäksi usean
muunkin eurovaaliehdokkaan
kampanjakulut ylittivät 100 000
euroa, eivätkä he ole lainkaan
ilmoitusvelvollisia VTV:lle ja sitä
kautta äänestäjilleen rahoituksensa alkuperästä.
Uskoisin rahavirtojen alkuperän kiinnostavan jokaista äänestäjää. Vuoden 2014
europarlamenttivaaleissa oli
ehdokkaita koko maassa vain
251, joten VTV selviytyisi helposti tästä lisätyöstä. Tarvittaessa helpotuksia ilmoitusvelvollisuudesta voitaisiin myöntää
kuntavaalien kääpiösarjalaisille:
esimerkiksi vuoden 2012 kuntavaaleissa kaikki 19 069 valtuutettua ja varavaltuutettua olivat
ilmoitusvelvollisia VTV:lle, vaikka 15 020 heistä käytti kampanjaansa rahaa alle 800 euroa.
Pirkko Ruohonen-Lerner
kansanedustaja (ps.),
tarkastusvaliokunnan jäsen
Porvoo

Mikael Pentikäisen vaalirahoitus herättää kysymyksiä.
www.perussuomalaiset.fi
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JÄRJESTÖ
toimitus@perussuomalaiset.fi

Toivo Mäkelä täyttää
80 vuotta
KAUSTISLAINEN pitkän linjan perussuomalaisaktiivi Toivo
”Topi” Mäkelä täyttää 80 vuotta
lokakuun 27. päivä. Mäkelä istui
Kaustisen kunnanvaltuustossa
yhtäjaksoisesti neljä vuosikymmentä, vuodesta 1972 vuoteen
2012. Koko tuon ajanjakson on
ensin SMP:läisten ja sittemmin
perussuomalaisten valtuutettujen lukumäärä Kaustisella jatkuvasti kasvanut, kolmesta nykyiseen yhteentoista. Hän toimi
pitkään myös Perussuomalaisten Keski-Pohjanmaan piirin taloudenhoitajana.
Mäkelä istui viime kauden
Suomen Kuntaliiton hallituksessa ollen ensimmäinen kyseiseen tehtävään valittu
perussuomalainen. Oulun Kuntapäivillä 2013 Mäkelä palkittiin
kuntaliiton kultaisella kunniamerkillä pitkäaikaisesta kunta-

työstään.
- Kaustisella on ollut jatkuvasti Suomen suurin perussuomalaisvaltuutettujen lukumäärä.
Myös kaikkein vaikeimpana aikana, kun puolueen nimi vaihtui, oli Kaustisella vielä seitsemän meikäläistä valtuustossa.
Viime vaaleissakin kunnan äänestysprosentti oli Suomen
suurin, Mäkelä kertoo.
Mäkelä on ollut SMP:n aikaan
myös eduskuntavaaliehdokkaana kaksi kertaa. Vuoden 1987
eduskuntavaaleissa hän sai kolmanneksi eniten ääniä Vaasan
vaalipiiristä, Kaustiselta enemmän kuin milloinkaan tähän
päivään mennessä on valtakunnallisissa vaaleissa saatu.
Toivo Mäkelä on lokakuun lopussa matkoilla eikä aio juhlia
syntymäpäiviään.

laispormestarilla.
Huomautamme myös, että
pormestareiden kierrätys ei
voi jatkua edellisen kauden
malliin. Silloin vain yksi apulaispormestareista pysyi virassaan koko kauden.
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sanedustajamme Anssi Joutsenlahti ja Ari Jalonen sekä
Satakunnan eduskuntavaaliehdokkaistamme Laura Huhta-

saari, Pasi Mäenranta ja Kimmo
Toroska.
Rauman Perussuomalaiset

Opettajia opintokeskukseen
Opintokeskus Pekasus on Peruskansan Sivistysliitto ry:n ylläpitämä
vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukainen opintokeskus.
OPINTOKESKUS PEKASUS hakee vuoden 2015 alusta alkavaan työsopimussuhteeseen seuraavia opettajia:
1. Päätoiminen oikeusopin ja oikeudellisten aineiden opettaja, joka toimii myös 			
opintokeskuksen rehtorina.
2. Päätoiminen järjestöjohtamisen ja järjestötoiminnan opettaja.
3. Sivutoiminen mediaviestinnän tuntiopettaja.
4. Sivutoiminen kirjanpidon ja järjestötalouden tuntiopettaja.
OPETTAJIEN JA REHTORIN pätevyysvaatimukset ovat vapaasta sivistystyöstä annetun
lain 5 §:n ja opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen
2 §:n ja 18 §:n mukaan seuraavat:
KOHDAN 1 opettajan ja rehtorin toimessa ylempi oikeustieteen korkeakoulututkinto, vähintään
60 op tai 35 ov laajuiset opettajan pedagogiset opinnot, riittävä työkokemus opettajan tehtävissä
ja opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto tai vähintään
25 op tai 15 ov yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot taikka muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.
KOHTIEN 2-4 opettajan toimissa soveltuva korkeakoulututkinto sekä vähintään 60 op tai 35 ov
laajuiset opettajan pedagogiset opinnot.

KAIKISSA opettajan toimissa edellytetään lisäksi täydellistä suomen kielen taitoa sekä
perussuomalaisia arvoja. Mediaviestinnän opettajalta edellytetään kokemusta lehdistö-,
radio- tai televisiotyöstä.
PERUSKANSAN SIVISTYSLIITTO RY:N hallitukselle osoitetut kirjalliset hakemukset ja ansioluettelo pyydetään lähettämään 31.10.2014 mennessä osoitteella: Peruskansan Sivistysliitto ry,
Yrjönkatu 8-10, 00120 Helsinki tai sähköpostiosoitteella: auli.kangasmaki@perussuomalaiset.fi

LISÄTIETOJA antavat puheenjohtaja Lasse Lehtinen ( 06 873 358 tai 0500 704 956) ja
taloudenhoitaja Auli Kangasmäki (020 743 08 tai 0400 917 352).

Muista äänestää seurakuntavaaleissa!

Tampereen Perussuomalaiset

Perusäijille uusi logo
PERUSSUOMALAISTEN valtakunnallisen miesjärjestön, Perusäijät ry:n hallitus piti kokouksen Espoon Leppävaarassa.
Kokouksessa hyväksyttiin uusia jäseniä ja nyt jäsenmäärä on jo 187. Kokous hyväksyi
myös uuden logon yhdistykselle.
Uuden logon väritys on harmoniassa puolueen logon
kanssa. Äijäohjelman teko on
edennyt suunnitelmallisesti ja ohjelma valmistuu hyvissä
ajoin esitettäväksi yhdistyksen
syyskokoukselle.
Ohjelma palvelee koko puo-

PERUSSUOMALAISTEN teltalla Rauman silakkamarkkinoilla oli vipinää. Väkeä kävi
keskustelemassa ja jättämässä mielipiteitään laatikkoomme. Ahkerana viestien kerääjänä toimi valtuutettumme
Tomi Vainio.
Perusilmapallot olivat haluttua tavaraa. Monet ja taas
monet iloiset lapset sekä lapsenmieliset levittivät logoamme ympäri markkinaaluetta.
Teltallamme vierailivat kan-

PALKKAUS on yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukainen.

Pormestarimalli purettava
Tampereella
TAMPEREEN kaupungin pormestari Anna-Kaisa Ikosen
siirtyessä Kevan johtoon, on
kaupungilla erinomainen
mahdollisuus aloittaa pormestarimallin purkaminen
luonnollisella tavalla. Kaupungin tulee nyt siirtää yksi
apulaispormestareista Ikosen
tilalle ja jatkaa kolmella apu-

Kuhinaa Rauman silakkamarkkinoilla

luetta ja jäsenistöä arjen vaativissa toimissa.
Äijien syyskokous pidetään
lauantaina 13.12. Varkaudessa, Kylpylähotelli Kuntorannassa. Ennen kokousta on toritapahtuma ja kokouksen jälkeen
pikkujoulut.
Harri Ahonen (pj.)
Perusäijät

www.perussuomalaiset.fi

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntavaalit lähestyvät. Vaaleissa valittavat
seurakuntien luottamushenkilöt päättävät mm. siitä, mitä seurakuntarakenneuudistus
paikallisella tasolla tarkoittaa.
SEURAKUNTAVAALEISSA valitaan seurakunnan toimintaa ohjaavat kirkkovaltuuston ja seurakuntaneuvoston jäsenet. Jos seurakunta on taloudellisesti itsenäinen, toimitetaan yhdet vaalit, joilla
valitaan kirkkovaltuuston jäsenet. Kirkkovaltuusto johtaa itsenäisen seurakunnan toimintaa.
JOS SEURAKUNTA kuuluu seurakuntayhtymään, toimitetaan kahdet vaalit. Vaaleilla valitaan jäsenet: seurakuntaneuvostoon, joka johtaa seurakunnan toimintaa sekä yhteiseen kirkkovaltuustoon, joka johtaa seurakuntayhtymää. Molempia vaaleja varten on ehdokaslistat erikseen. Sama
ehdokas voi olla ehdolla molemmissa vaaleissa tai vain toisessa. Ehdokkaana ei voi olla oman seurakunnan työntekijä.
ÄÄNIOIKEUTETTUJA ovat kaikki 16 vuotta täyttäneet kirkon jäsenet.
Ennakkoäänestys järjestetään 27.-31.10. ja varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 9.11.
PERUSSUOMALAISILLA on seurakuntavaaleissa ehdokkaita lähes kaikissa suurissa seurakuntakaupungeissa. Myös Sinä voit vaikuttaa äänestämällä vaaleissa perussuomalaista ehdokasta.

Lisätietoja:
www.seurakuntavaalit.fi

Projektijohtaja Ossi Sandvik:
ossi.sandvik@perussuomalaiset.fi
tai p. 0400 926 908

Järjestösihteeri Niilo Kärki:
niilo.karki@perussuomalaiset.fi
tai p. 040 647 2331

!
PS

Kokoukset ja
tapahtumat

JOENSUU
Joensuun Perussuomalaisten Soppatykkikierros kaupunginosissa lauantaina 18.10. Aikataulu on
seuraava: klo 9 Noljakan ostoskeskus, klo 10.30 Rantakylän ostoskeskus, klo 12 Niinivaaran Eväskontti ja klo 13.30 Kauppatori.
Kierroksella mukana kaupunginvaltuutettuja, luottamustoimihenkilöitä ja muita aktiivitoimijoita.
Tervetuloa!
RUOKOLAHTI
Ruokolahden Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 21.10. klo 18
Koivurannan kerhohuoneella, Virastotie 4 A, Ruokolahti. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
HUITTINEN
Huittisten Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään keskiviikkona 22.10. klo
18.30 Huittisten kaupungintalon
alakerran kokoustiloissa, Risto Rytin katu 36. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Jäsenkortti
mukaan. Lisäksi toritapahtuma
Huittisten torilla lauantaina 25.10.
klo 9. Paikalla Satakunnan piirin
eduskuntavaaliehdokkaitamme
sekä Huittisten seurakuntavaaliehdokkaat. Tarjolla makkaraa ja
mehua. Tervetuloa!
ORIMATTILA
Orimattilan Perussuomalaiset ry:n
tupailta pidetään keskiviikkona
22.10. klo 18 Järjestötuvalla, Rantatie 2. Tervetuloa!
PUUMALA
Puumalan Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään keskiviikkona 22.10. klo 17
Kahvila Kuittisessa, Keskustie 13.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
ASKOLA-MYRSKYLÄ-PUKKILA
Askola-Myrskylä-Pukkila Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 23.10. klo 17.30 Askolassa, ns.
Pikkuparlamentissa, Lääkärintie 1.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
LEPPÄVIRTA
Leppävirran Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 23.10. klo 18
Leppävirran kunnantalolla, Savonkatu 39. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
PERTUNMAA
Pertunmaan Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 23.10. klo
19 kunnanviraston kahviossa, Pertuntie 1. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Hallitus kokoontuu
samassa paikassa jo kello 17. Kokouksen koollekutsujana hallitus.
Tervetuloa!
IITTI
Iitin Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään
perjantaina 24.10. klo 19 Kuukson
metsästymajalla, Inginmaantie
104, Iitti. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana pj. Sami Saarikko. Tervetuloa!
HARJAVALTA
Harjavallan Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään perjantaina 24.10. kello
18 Eemelin saunalla, Museotiellä
(opaste paikalle Satakunnantiel-

lä). Käsitellään sääntömääräiset
ja hallituksen valmistelemat asiat. Kahvitarjoilu ennen kokouksen
alkua. Sauna lämpiää kokouksen
jälkeen. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Kaikki uudet ja vanhat
jäsenet joukolla mukaan!
SEINÄJOKI
Seinäjoen Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään perjantaina 24.10. klo 18
Kasperin Toimintojentalolla, Kasperinviita 13. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
PERUSSUOMALAISET NAISET
Perussuomalaiset Naiset mukana Osaava Nainen -messuilla perjantaina 24.10. klo 10-18, lauantaina 25.10. klo 10-17 ja sunnuntaina
26.10. klo 10-17 Turun messukeskuksessa, Messukentänkatu 9-13.
Naisilla oma piste C-hallista muoti, kauneus, kosmetiikka-osastolla
nro 464. Naiset tavattavissa lauantaina klo 11-14 myös Turun torilla.
Paikalla kansanedustaja Kike Elomaa. Naisten iltajuhla pidetään samana iltana klo 17-22 Sokos Hotel
Hamburger Börsissä. Tervetuloa!
KAARINAN SEUTU
Kaarinan seudun Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 25.10.
klo 18 Ravintola Ilmarissa, Uimahallintie 2. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Äänioikeutettuja
ovat ne, jotka ovat maksaneet yhdistyksen jäsenmaksun kokouksen alkamiseen mennessä. Yhdistyksen jäsenmaksun (10 €) voi
maksaa tilillemme FI89 4714 0010
0261 43 ja viestikenttään oma
nimi, vuosi ja ”jäsenmaksu”. Jäsenmaksun voi maksaa myös käteisenä ennen kokouksen alkamista. Jos teette tilisiirron vähän
ennen kokousta, otattehan todisteen tilisiirrosta mukananne kokoukseen. Kokouksen lisäksi järjestetään koulutustilaisuus, jonka
vetää järjestösihteeri Niilo Kärki.
Tervetuloa!
ÄHTÄRI
Ähtärin Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 25.10. klo 15
osoitteessa Ähtärintie 69. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana puheenjohtaja. Tervetuloa!
LOHJA
Lohjan Perussuomalaiset tavattavissa lauantaina 25.10. klo 9–13
Lohjan torilla, Kauppakadulla.
Lohjan perussuomalaisia seurakuntavaaliehdokkaita tavattavissa PerusMaanantaina 27.10. osoitteessa Suurlohjankatu 21-23.
Tervetuloa!
PS NUORET
POHJOIS-KARJALA
Perussuomalaisten Nuorten Pohjois-Karjalan piirin sääntömääräinen syyskokous pidetään
lauantaina 25.10. klo 16.30 Perussuomalaisten Pohjois-Karjalan piirin toimistolla, Niskakatu 2 K1,
Joensuu. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
HONKAJOKI
Honkajoen Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään sunnuntaina 26.10. klo 15
Honkajoen kunnantalolla, Porhontie 5. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
JYVÄSKYLÄ
Jyväskylän Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään sunnuntaina 26.10.
klo 16 Hotelli Alban suuressa kabinetissa, Ahlmaninkatu 4. Käsitellään sääntömääräiset asiat.

Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
KANTA-HÄME
Kanta-Hämeen Perussuomalaiset ry:n syyskokous pidetään sunnuntaina 26.10. klo 14 yhdistyksen toimistolla, Koulukatu 23,
Hämeenlinna. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
MÄNTYHARJU
Mäntyharjun Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen syyskokous
pidetään sunnuntaina 26.10. klo
16 Järjestötuvalla, Liiketie 2. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus.
Tervetuloa!
SIIKAJOKI
Siikajoen Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään sunnuntaina 26.10. klo 15
Neste Revonlahden tiloissa. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus.
Aloitamme klo 14 ruokailulla noutopöydästä. Tervetuloa!
ORIVESI
Oriveden Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään sunnuntaina 26.10. klo
17 Oriveden kaupungintalolla,
kerhohuone kellarikeskuksessa,
Keskustie 23. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
SODANKYLÄ
Sodankylän Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään sunnuntaina 26.10. klo 17
Kiviojalla, Orajärventie 928. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus.
Tervetuloa mukaan myös ne, jotka
eivät vielä ole jäseniä.
TOHMAJÄRVI
Tohmajärven Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään sunnuntaina 26.10.
klo 18 Onkamon metsästysseuran
tiloissa (entinen Onkamon koulu), Metsäkouluntie 22. Käsitellään
sääntömääräiset asiat. Kokouksen
koollekutsujana hallitus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
OULUN PIIRIN PS NAISET
Oulun piirin perussuomalaiset
naiset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina
27.10. klo 18 piiritoimistolla, Hintantie 19. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
TEUVA
Teuvan Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 30.10. klo 18
Otto Syreenin talossa, Porvarintie 26 A. Käsitellään sääntömääräiset asiat, uuden puheenjohtajan
ja sihteerin valinnat. Kokouksen
koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
LÄNSI-HELSINKI
Länsi-Helsingin Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään keskiviikkona 29.10.
klo 18.30 Malminkartanon Horisontissa, Malminkartanonaukiolla. Käsitellään sääntömääräiset
asiat. Kokouksen koollekutsujana
hallitus. Tervetuloa!
MIKKELI
Mikkelin Seudun Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään keskiviikkona
29.10. klo 18 Kahvila Nandassa,
Savilahdenkatu 12. Käsitellään
sääntömääräiset asiat. Kokouksen
koollekutsujana hallitus. Kahvitarjoilu, tervetuloa!
MERIKARVIA
Merikarvian Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen syyskoko-

tapahtumat@perussuomalaiset.fi
us pidetään torstaina 30.10. klo 18
Merikarvian kunnanviraston valtuustosalissa. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!
JUVA
Juvan Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään
torstaina 30.10. klo 18.30 Juvan
kunnan virastotalolla (huone 303),
Juvantie 13. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Hallitus kokoontuu jo klo 18. Tervetuloa!
KANKAANPÄÄ
Kankaanpään Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään perjantaina 31.10. klo
17.30 Kankaanpään kaupungin
valtuustosalissa, Kuninkaanlähteenkatu 12. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
SOMERO
Someron Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään perjantaina 31.10. kello 18
Someron Peltipinnan tiloissa, Palmantie 3. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
PERUSSUOMALAISET NUORET
Perussuomalaisten Nuorten sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 1.11. klo 16 Turussa, Scandic Juliassa, Eerikinkatu 4.
Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksen koollekutsujana hallitus. Jokainen jäsenemme on äänioikeutettuna lämpimästi tervetullut kokoukseen. Pitkämatkalaisille
jäsenillemme tarjoamme myös
yöpymisen Turussa yhdelle yölle. Yöpymistä varten ilmoittaudu: sebastian.tynkkynen@nullpsnuoret.fi.
POHJOIS-KARJALAN
PERUSNAISET
Pohjois-Karjalan Perusnaiset ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 1.11. klo 15 Perussuomalaisten Pohjois-Karjalan
piirin toimistolla, Niskakatu 2 K1,
Joensuu. Käsittelyssä sääntömääräiset asiat. Koollekutsujana hallitus. Kahvitarjoilu, tervetuloa!
VANTAA
Vantaan Perussuomalaiset Myyrmäen maalaismarkkinoilla 1.-2.11.
klo 9-14 Paalutorilla, Iskoskuja 3 ja
Korson suurmarkkinoilla lauantaina 8.11. klo 9-14 Lumon ympäristössä. Tervetuloa!
KURIKKA
Kurikan Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään sunnuntaina 2.11. klo 18
Kurikan Intolassa, Seurapuistikko
6 C 27. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Kahvi- ja pullatarjoilu. Tervetuloa!
RANTASALMI
Rantasalmen Perussuomalaisten sääntömääräinen syyskokous pidetään sunnuntaina 2.11.
Hotelli Rinssi-Everstissä klo 15.
Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana
hallitus. Hallitus kokoontuu klo
14. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
NAKKILA
Nakkilan Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 3.11. klo
17 Nakkilan Eräpirtillä, Papintie
271. Käsitellään sääntömääräiset
asiat. Kokouksen koollekutsujana
hallitus. Tervetuloa!
LIETO
Liedon Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 6.11. klo 17.30
Liedon kunnantalolla, Kirkkotie

13. Käsitellään sääntömääräiset
asiat. Kokouksen koollekutsujana
hallitus. Tervetuloa!
VALKEAKOSKI
Valkeakosken Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 6.11. klo 18
uimahallin kokoushuoneella, Apiankatu 7. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
ORIMATTILA
Orimattilan Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään perjantaina 7.11. klo
18 Järjestötuvalla, Rantatie 2. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana
hallitus. Muistathan ottaa jäsenkorttisi mukaan. Kokouksessa mukana piirin puheenjohtaja Jari
Ronkainen. Tervetuloa!
ROVANIEMI
Rovaniemen Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään perjantaina 7.11. klo
18 Tirolisalissa, Rovakatu 2. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus.
Tervetuloa!
SATAKUNNAN PS NAISET
Satakunnan Perussuomalaisten
Naisten sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 8.11. klo
15 piiritoimistolla, Satakunnankatu 33, Pori. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
OULU
Oulun Perussuomalaiset ry:n syyskokous pidetään sunnuntaina
9.11. klo 12 piiritoimistolla, Hintantie 19. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!

PS

Piirit

SATAKUNNAN PIIRI
Perussuomalaisten Satakunnan
piiri ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 25.10.
klo 13 Huittisten kaupungintalolla, Risto Rytin katu 36. Syyskokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Hallitus kokoontuu jo
klo 11. Kokouksen koollekutsujana piirihallitus. Ennen syyskokousta järjestetään toritapahtuma klo
9. Tervetuloa!
LAPIN PIIRI
Perussuomalaiset Lapin piiri ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään sunnuntaina 9.11. klo 13
Hotelli Sodankylässä, Unarintie
15. Käsitellään sääntömääräiset
asiat. Kokouksen koollekutsujana
piirihallitus. Tervetuloa!
KESKI-SUOMEN PIIRI
Perussuomalaisten Keski-Suomen
piiri ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 15.11.
klo 13. Ruokailu kokousedustajille klo 12 alkaen Piispalassa, Kurssitie 40, Kannonkoski. Käsitellään
sääntömääräiset asiat. Kokouksen
koollekutsujana hallitus. Ilmoittautuminen ruokailuun piirisihteerille 9.11. mennessä. Tervetuloa!

Ilmoita
tapahtumasta:
tapahtumat@
perussuomalaiset.fi

www.perussuomalaiset.fi
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PS
Näin kirjoitat
palstalle:

VAPAA SANA
Kirjoita lyhyesti ja ytimekkäästi.
Kirjoituksen pituus saa olla korkeintaan 1 500 merkkiä! Laita mukaan kirjoittajan yhteystiedot, jotka jäävät
vain toimituksen tietoon. Toimitus voi

toimitus@perussuomalaiset.fi
KUVAT LEHTIKUVA

otsikoida ja lyhentää kirjoituksia.
Lähetä mielipiteesi osoitteella:
toimitus@perussuomalaiset.fi tai
Yrjönkatu 8-10, 00120 Helsinki.

Asunnottomien asia ei vanhene
MAAHANMUUTTAJIEN asunnottomuus on rajussa kasvussa. ARA:n selvityksen mukaan
vuonna 2011 asunnottomien
maahanmuuttajien määrä oli
noin 1 000. Vuonna 2013 asunnottomia maahanmuuttajia oli
jo lähes 2 000. Asunnottomissa
perheissä maahanmuuttajien
osuus on yli 60 %.
Maahanmuuttajien määrä kasvaa tasaisen vahvasti ja
Syyrian konfliktin seurauksena Suomi on nostanut myös
vastaanotettavien pakolaisten määrää. Suomen maahanmuuttopolitiikka tuntuu varsin irrationaaliselta, varsinkin
kun asunnottomien määrä on
kasvanut rajusti maahanmuuttajien keskuudessa. Nykyinen
maahanmuuttopolitiikka ei palvele asunnottomien maahanmuuttajien eikä kantasuomalaisten etua.
Sosiaaliperäisten maahanmuuttajien huono asuntotilanne johtunee enimmäkseen

le suomalaisellekaan.
Perustuslain 19§:n mukaan
julkisen vallan tehtävänä on
edistää jokaisen oikeutta asuntoon. Suomessa oli selvityksen
mukaan v. 2013 yhteensä 7 500
yksinäistä asunnotonta ja Rovaniemellä 59. Näiden lukujen valossa julkinen valta on epäonnistunut tehtävässään edistää
jokaisen oikeutta asuntoon niin
Suomessa kuin Rovaniemelläkin. Uusien pakolaisten vastaanottaminen kasvavassa
määrin on edesvastuutonta politiikkaa, kun yhteiskunta ei pysty huolehtimaan edes tämän
hetkisistä tehtävistään.
Ympäri Suomea vietetään
17.10.2014 asunnottomien
yötä, jolloin tulet sytytetään
kello 19. Asunnottomien yön
tapahtumat puolustavat ihmisten oikeutta asumiseen.

siitä, että he eivät pysy heille osoitetuilla paikkakunnilla,
vaan muuttavat tilaisuuden tullen ”omiensa” luo pääkaupunkiseudulle tai muihin etelän isoihin kaupunkeihin. Tällöin heille
ei välttämättä ole osoitettavissa
omaa asuntoa, kuten ei monel-

Mika Mikkonen
Rovaniemi

Etusijalla lapsen etu
ALKUKESÄSTÄ julkaistun Valviran selvityksen mukaan lastensuojelu Suomessa on huolestuttavassa tilassa. Myös
aluehallintovirastot ovat kantaneet samaa huolta ko. asiasta.
Ovatko suunnittelu- ja toimintatavat riittäviä lastensuojelussa? Kokonaisuutta
ajatellen on tärkeää, että perheiden arvostaminen ja niiden asianmukainen tukeminen on keskiössä. Perhe on
yhteiskuntamme peruspilari.
Lasten ja nuorten vakava
syrjäytymisriski ei ole enää
marginaalisen ryhmän uhka,
vaan iso kansanterveysongelma. Esimerkiksi kouluterveydenhuollon puutteet näkyvät
lisääntyvinä lastenpsykiatrian kuluina. Hoitamalla tehokkaasti nuorten ja työikäisten
masennusta voitaisiin välttää
varhainen eläköityminen ja
syrjäytyminen.
Lastensuojelulakiin on kirjattu kunnille velvoite järjestää ehkäisevää lastensuojelua. Toteutus on jätetty tältä
osin kuntien omaan harkintaan. Monilla paikkakunnilla
lastensuojelutarpeen selvittelyajat ovat venyneet, asiakasmäärät paisuvat eikä henkilöstön koulutus täytä virkojen
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kelpoisuusvaatimuksia monilla
paikkakunnilla. Pätevistä työnhakijoista on jatkuva pula ja
kaupunkien epävarma ja heikko taloustilanne tuo omat ongelmansa tähän vakavaan tilanteeseen.
Lapsen oikeus on saada apua,
silloin kun hän sitä tarvitsee.
Yksi työntekijä ei mitenkään voi
tehdä työtään, jos hänellä on
kohtuuton asiakasmäärä. Tämä
asia nousi esiin kuntaliiton selvityksessä viime vuonna 2013.
Vain 15 % sosiaalityöntekijöistä
koki pystyvänsä tekemään riittävästi työtä lapsen kanssa avohuollossa.
Jos valtio asettaa kunnille velvoitteita, tulisi turvata niiden
toteuttaminen. Tähän löytyy

www.perussuomalaiset.fi

normipohjaa perustuslaista,
Euroopan neuvoston paikallisen itsehallinnon peruskirjasta
sekä kuntalaista. Nykykäytännöstä, jossa kunnat itse päättävät, miten valtionavut priorisoidaan ja kohdennetaan
kunnissa, tulisi osin luopua.
Näin tulisi läpinäkyvyyttä valtion tukien käyttöön.
Lasten ja nuorten on voitava
hakea apua matalan kynnyksen hoitopaikoista ilman hidastavaa byrokratiaa. Mikään
viranomais- tai palvelujärjestelmä ei voi korvata perhettä
kasvattajana ja hyvinvoinnin
tuottajana. Jos perhe ei suoriudu tehtävistään, yhteiskunta ei suurinkaan panoksin pysty täysin korjaamaan vaurioita.
Kun perhe voi huonosti eikä
enää suoriudu perustehtävistään, lisääntyvät myös sosiaali- ja terveydenhuollon välttämättömät kulut. Lasten
pahoinvointia ei hoideta vain
rahalla, mutta politiikan pitää
luoda olot ja edellytykset, joissa vanhemmat voivat kantaa
kasvatusvastuunsa lapsen elämän puolesta. Etusijalla tulee
aina olla lapsen etu.
Tapani Mäki
kaupunginvaltuutettu (ps.)
Jyväskylä

Puolustusministeri Carl Haglundin (oik.) kykyihin
ei luoteta.

Maanpuolustus
retuperällä
OLEN seurannut melko huolestuneena, miten päättäjämme
ovat reagoineet Ukrainan tilanteeseen ja sen myötä naapurimme Venäjän muodostamaan
uhkaan.
Ovatko parhaat päättäjämme
todella niin naiiveja, että tarvittiin hyökkäys Ukrainaan, jotta nämä tajusivat, että elämme
arvaamattoman, laajentumishaluisen ja aggressiivisen suurvallan naapureina? Nyt ja aina.
Eikö tämä ole ollut jokaisen tiedossa jo aikojen alusta? Esi-

merkiksi Ruotsin puolustuksen
täydellinen alasajo ja meidän
jalkaväkimiinoista luopuminen täyttävät mielestäni kaikki maanpetosrikoksen tunnusmerkit.
Miten tyhmiä me äänestäjät
olemme, jos tällaisia haihattelijoita valitsemme muun muassa maanpuolustuksesta päättämään?
Kim Lindblom
Helsinki

Venäjä irtautumassa kansainvälisestä arvomaailmasta
VENÄJÄN suhteen on oltu liian optimistisia: lupaava alku
90-luvulla sai monet tahot uskomaan, että maa siirtyisi vähitellen demokraattisten valtioiden joukkoon. Vladimir
Putinin aikakaudella Venäjä on kuitenkin taantunut yhä
enemmän takaisin edeltäjänsä Neuvostoliiton suuntaan.
Venäläinen media alkaa olla
jo lähes kokonaan valtionjohdon hallussa. Toisinajattelijat
saavat pitkiä vankilatuomioita tai heidät tapetaan. Toisesta maasta hyväntekeväisyysavustuksia vastaanottavat
leimataan ”ulkomaalaisiksi
agenteiksi”.
2000-luvulla tapahtuneet
19 toimittajamurhaa tulevat jäämään varmasti selvittämättömien tapausten joukkoon. Tunnetuin näistä lienee
toimittaja Anna Politkovskajan salamurha Moskovassa
vuonna 2006. Politkovskaja
oli ankara Venäjän johdon arvostelija. Niin murhan todelliset tekijät kuin tilaajakin jäävät arvailujen varaan, mutta

Venäjän tiedustelupalvelun
osuutta murhassa pidetään
kuitenkin todennäköisimpänä vaihtoehtona.
Kansainvälistä oikeutta räikeästi rikkonut Krimin haltuunotto ja Ukrainan sisäisiin
asioihin puuttuminen ovat
selvä osoitus Venäjän poliittisen ilmapiirin suunnanmuutoksesta.
Yltiöisänmaallisuuden henki
ja Putinin kannatusluvut ovat
nousseet Venäjän Ukrainan
toimien myötä. Monen tavallisen venäläisen rintaan on
herännyt myös edesmenneen
Neuvostoliiton ajan suurvaltakaipuu. Myös tuon ajan arvomaailman tuntee yhä useampi venäläinen omakseen.
Valtionjohtoinen media pitää
osaltaan huolen, että tiedotusvälineiden kautta saapuva todellisuus muuttuu tarua
ihmeellisemmäksi venäläisessä arjessa.
Arto J. Heinämäki
Tampere

Suomella on
mahdollisuus vielä valita

Yksin asuvia ei saa unohtaa
PERUSSUOMALAISET on muiden eduskuntapuolueiden tapaan profiloitunut perhelähtöiseksi puolueeksi. Ja kyllähän
ihmiset usein voivat paremmin
eläessään yhdessä eivätkä yksin. Tähän nimenomaiseen lopputulemaan on päässyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
tuoreessa tutkimuksessaan.
Tutkimus selvittää, että yksin asuvat käyttävät toimeentulotukea, kuntouttavaa työtoimintaa ja päihdepalveluja
keskimääräisesti enemmän
kuin parisuhteessa elävät. Lisäksi heidän työllisyysasteensa on matalampi, tulot pienemmät, suhteelliset asumismenot
suuremmat ja toimeentulo niukempaa kuin lapsettomilla pareilla tai kahden vanhemman
lapsiperheissä asuvilla aikuisilla.
Kaikista asuntokunnista 41

prosenttia on yhden hengen talouksia, eli yli miljoona suomalaista asuu yksin. Näiden talouksien rasite yhteiskunnalle lienee
mittava sekä taloudellisesti että
henkisesti. Yksin asuvista jopa
yli kolmannes on yli 65-vuotiaita. Tämä reilun 300 000 seniorin
määrä on jatkuvassa kasvussa,
Suomen harmaantuessa vuosi
vuodelta.
Lapsiperheellisenä olen tottunut näkemään yhteiskuntamme perheellisen näkökulmasta.
Toisaalta olen myös elänyt osan
aikuisiästäni yksin. Aihe herätti
miettimään, että löytyykö näille
sadoille tuhansille yksin asuville poliittinen vaihtoehto? Kuinka moni heistä mahtaa olla ns.
nukkuva äänestäjä? Entä kuinka
moni valitsee meidät perussuomalaiset?
Pyydänkin puoluetovereitani

PA LV E L U KO R T T I
Haluan liittyä Perussuomalaiset-puolueeseen
25 euron jäsenmaksuun sisältyy
Perussuomalainen-lehden vuosikerta
Haluan tilata ainoastaan Perussuomalainen-lehden:
Vuositilaus (15 numeroa) 30 euroa

miettimään, mitä voisimme perussuomalaisina tehdä enemmän yksin asuvien eteen. Kovin usein lapsiperheet keräävät
parhaat yhteiskunnan tuet, kuten verovähennykset ja tulonsiirrot. Ovatko esimerkiksi kunnallisten palveluiden tarjonta ja
asumisen mahdollisuudet tasavertaiset ”sinkkujen” ja perheellisten välillä?
Lopuksi kehotan miettimään
miten yksin asuvat voidaan ottaa huomioon tulevien vuosien vaaliohjelmissa ja kampanjoinnissa. Asioita olisi syytä aina
muistaa katsoa eri näkökulmista. Tehkäämme siis perussuomalaisista myös tulevaisuuden
sinkkupuolue!

LÄHESTYMME Suomen kannalta erittäin tärkeitä eduskuntavaaleja. Olemme EU:ssa
ohjeistusten ja määräysvallan
alla paljon syvemmällä kuin
Ruotsi.
Voin pahoin, kun katson
kuinka lyhyessä ajassa - EU:n
myötä - rakkaassa Suomessamme on ajettu alas ihmisen
elämää turvaavia ja suojaavia
arvoja. Maaseutua syrjitään
ja maataloutta vaikeutetaan.
Esimerkiksi Sumiaisissa ovat
tiet hoitamatta, ja samaan aikaan on jo EU:n vaatimuksesta annettu rahojamme n. 60
miljardia euroa etelän pankeille, jotta ne voivat jatkaa
tuhlailevaa rahan jakoaan. Samaan aikaan varakas Ruotsi, Tanska ja Iso-Britannia eivät ole antaneet euroakaan.
Onko tämä oikein Suomen
koko ajan köyhtyviä ihmisiä ja
myös kaikkia säästävästi eläneitä eläkeläisiä kohtaan?
Itsemääräämisoikeudestamme on ulkoistettu EU:lle jo
suurin osa. Yksilötasolla tämä
tarkoittaa mm. sitä, että mitä
kauempana ihminen on Suomen suurimmista kaupun-

geista, sen huonommin ja turvattomammin hän elää.
Tuntuu, että EU:n ainoa tärkeä arvo on euro. Raha ratkaisee ja ahneus kukoistaa läpi
yhteiskunnan. Kuitenkin vielä minun ikäluokalleni on jo
koulussa opetettu, että rahanhimo on kaiken pahan alku.
Firmat elävät kvartaaleittain,
kohdellen työntekijöitä kuin
shakkinappuloita. Ainaiset ytneuvottelut menossa ja kohta
tulossa. Puolalaiset täyttävät
isot rakennustyömaat.
Tämä maa on saanut ja säilyttänyt itsenäisyytensä sitkeydellä, sisulla ja periksiantamattomuudella - ja viime
kädessä esi-isiemme taistelulla. Me voimme vielä säilyttää
tämän Ihanan Suomen, kauniin maan, mahdollisimman
ihmisystävällisenä maana
vauvasta vaariin. Maan, jossa ihminen yksilönä on se tärkein, ei talous tai raha. Meillä on vapaus ja mahdollisuus
vielä valita oma tiemme.
Olli Virta
hammaslääkäri

Vesa-Pekka Sainio
Kirkkonummi

YHTEYSTIEDOT

RASTITA JOS KYSESSÄ ON
OSOITTEENMUUTOS

SUKUNIMI
ETUNIMET
LÄHIOSOITE

1/2 vuosikerta 20 euroa
Ilmainen näytenumero
Lahjatilaus (maksajan tiedot alle) tai jäsenhankkijan tiedot

Haluan liittyä Perussuomalaiset Naiset ry:n
jäseneksi (ei erillistä jäsenmaksua).
Jäsenyys edellyttää puolueeseen liittymistä.
Haluan liittyä Perussuomalaiset Nuoret ry:n
jäseneksi (15-35 vuotiaat, ei jäsenmaksua).
Jäsenyys ei edellytä puolueeseen liittymistä.
Voit ladata jäsenhakemuksen PDF-muodossa
myös osoitteesta: www.perussuomalaiset.fi/jasenyys

POSTINUMERO JA -TOIMIPAIKKA
KOTIKUNTA
HETU JA KANSALAISUUS
AMMATTI / TOIMI / KOULUTUS
PUHELIN
SÄHKÖPOSTI
PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS

IR ROTA TÄYT E T T Y LOMAK E. S UL JE JA L AI TA PO S TI I N , PO S TI MAKS U O N MA K SE T T U P U O L E STA SI .

PS O T A Y H T E Y T T Ä !
PERUSSUOMALAISET RP
Yrjönkatu 8-10, 00120 Helsinki, Puh. 0207 430 800
www.perussuomalaiset.fi

PIRKANMAA
Mikko Nurmo • Sarvionkatu 13, 37600 Valkeakoski
Puh: 040 841 5980 • mnurmo@gmail.com

PUOLUETOIMISTO
Puoluesihteeri • Riikka Slunga Poutsalo
Puh: 040 505 1660 • riikka.poutsalo@perussuomalaiset.fi

POHJOIS-KARJALA
Osmo Kokko • Puh: 0400 375 472
osmo.kokko@kolumbus.fi

Projektijohtaja • Ossi Sandvik
Puh: 0400 926 908 • ossi.sandvik@perussuomalaiset.fi

POHJOIS-SAVO
Pauli Ruotsalainen • Tuuttikuja 2 B 14, 70780 Kuopio
Puh: 044 081 4224 • pauli@pauliruotsalainen.net

Toimistopäällikkö, PRH-asiat • Marja-Leena Leppänen
Puh: 0207 430 807 • 0400 912 422
marja-leena.leppanen@ perussuomalaiset.fi
Talouspäällikkö • Auli Kangasmäki
Puh: 0207 430 803 • auli.kangasmaki@perussuomalaiset.fi
Työmies • Matti Putkonen • Puh: 0207 430 809
0400 904 447 • matti.putkonen@perussuomalaiset.fi
Jäsenasiat
Puh: 040 631 7099
jasenasiat@perussuomalaiset.fi
Järjestösihteeri / Keski-Suomi, Keski- ja Etelä-Pohjanmaa,
Häme ja Pirkanmaa • Pekka Kataja • Puh: 040 669 3586
pekka.kataja@perussuomalaiset.fi
Järjestösihteeri / Lappi, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu
Joukamo Kortesalmi • Puh: 040 669 3588
joukamo.kortesalmi@perussuomalaiset.fi
Järjestösihteeri / Etelä- ja Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala
ja Kymi • Heimo Konttinen • Puh: 040 631 3440
heimo.konttinen@perussuomalaiset.fi
Järjestösihteeri / Satakunta, Varsinais-Suomi, Uusimaa
ja Helsinki • Niilo Kärki • Puh: 040 647 2331
niilo.karki@perussuomalaiset.fi
PIIRIEN PUHEENJOHTAJAT
ETELÄ-POHJANMAA
Asko Salminen • Välikylänkuja 81, 66400 Laihia
Puh: 0400 979 938 • asko.salminen@netikka.fi

SATAKUNTA
Kimmo Toroska • Kryssikuja 5 A as 3, 29100 Luvia
Puh: 050 411 0473 • kimmo.toroska@arjenapu.fi
UUSIMAA
Pekka M. Sinisalo • Testamenttitie 14, 028810 Veikkola
Puh: 040 567 3945 • pekkasinisalo@hotmail.com
VARSINAIS-SUOMI
Juhani Pilpola • Ahteentie 2, 21420 Lieto
Puh: 050 380 9787 • juhani.pilpola@lieto.fi
PERUSSUOMALAISET NAISET RY HALLITUS
Puheenjohtaja • Marja-Leena Leppänen
Puh: 040 775 1757
marja-leena.leppanen@ perussuomalaiset.fi
Toiminnanjohtaja • Kirsi Kallio
Puh: 0400 917 353 • kirsi.kallio@perusnaiset.fi
1. Varapuheenjohtaja • Kike Elomaa
Puh: (09) 432 3022 • ritva.elomaa@eduskunta.fi
2. Varapuheenjohtaja • Laura Huhtasaari
laura@huhtasaari.com
3. Varapuheenjohtaja • Jaana Sankilampi
Puh: 040 513 5038 • jaana.sankilampi@wippies.fi
Sihteeri • Iiris Peltomaa
Puh: 045 898 5400 • sihteeri@perusnaiset.fi
Taloudenhoitaja • Auli Kangasmäki
puh: 0400 917 352 • auli.kangasmaki@perussuomalaiset.fi

HELSINKI
Nuutti Hyttinen • Pienvillasaarentie 3 H 70, 00960 Helsinki
Puh: 0400 246 182 • nuutti.hyttinen@gmail.com

Sirpa Ahola-Laurila • sirpa.ahola-laurila@ouka.fi

KAINUU
Maarit Nurmi • Puh: 044 328 0856
maarit_nurmi@hotmail.com
KESKI-POHJANMAA
Arto Pihlajamaa • Pihlajamaantie 184, 69850 Patana
Puh: 0400 167 832 • arto.pihlajamaa@luukku.com
KESKI-SUOMI
Pentti Tuomi • Tuomelantie 186, 43220 Mahlu
Puh: 040 765 7846 • pentti.tuomi@saarijarvi.fi
KYMI
Raul Lehto • Äyspäänrannantie 199, 49200 Heinlahti
Puh: 0400 479 869 • raul.lehto@luukku.com
LAPPI
Hanna Mäntylä • Puh: (09) 432 3126
hanna.mantyla@eduskunta.fi
POHJOIS-POHJANMAA
Paula Juka • Evakkotie 34, 91500 Muhos
Puh: 040 539 3670 • paulju@luukku.com

Kansanedustajien sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

Puheenjohtaja • Simon Elo
Puh: 0400 988 960 • simon.elo@ps-nuoret.fi

Jari Lindström • Eduskuntaryhmän pj.
Puh: (09) 432 3088

Vt. toiminnanjohtaja
Sebastian Tynkkynen • sebastian.tynkkynen@ps-nuoret.fi

Maria Lohela • Eduskuntaryhmän 1. vpj. • Puh: (09) 432 3092

Pääsihteeri • Suvi Karhu
Puh: 040 653 2960 • sihteeri@ps-nuoret.fi • www.ps-nuoret.fi
OIKEUTTA ELÄKELÄISILLE

ETELÄ-SAVO
Raimo Heinänen • Heinärikintie 2, 52110 Majavesi
Puh: 0500 139 979 • heinanenraimo@gmail.com

HÄME
Jari Ronkainen • Luotikuja 31, 16710 Hollola
Puh: 040 501 2569 • rakennuspalveluronkainenoy@hotmail.com

PERUSSUOMALAISET NUORET

Muut jäsenet:

Sinikka Jylhä • Puh: 040 936 7799
sinikka.jylha@perusnaiset.fi
Tuula Kuusinen • Puh: 040 504 5808
tuulak_67@hotmail.com
Anne Louhelainen • Puh: (09) 432 3096
anne.louhelainen@eduskunta.fi
Sari Martniku • Puh: 044 272 4763
sari.martniku@gmail.com
Helena Ojennus • Puh: 0400 236 154
paakari@jippii.fi

Puheenjohtaja • Reijo Ojennus
Puh. 0400 984 238 • paakari@jippii.fi
PERUSÄIJÄT
Puheenjohtaja • Harri Ahonen
Puh. 040 841 2504 • harri.ahonen@perusaijat.fi
EUROPARLAMENTTIRYHMÄ
Sampo Terho
GSM: + 358 50 538 1674
sampo.terho@europarl.europa.eu
Avustaja Suomessa:
Jannica Jääskeläinen • GSM +358 45 853 1150
sampo.terho-office@europarl.europa.eu
Jussi Halla-aho
GSM +358 44 976 3628
jussi.halla-aho@europarl.europa.eu
Avustaja Suomessa:
Heikki Tamminen • GSM: +35844 301 9791
heikki.tamminen@eduskunta.fi
PUOLUEHALLITUS
Puheenjohtaja • Timo Soini
Puh: 050-511 3027 • timo.soini@ eduskunta.fi
1. Varapuheenjohtaja • Jussi Niinistö
Puh: (09) 432 3134 • jussi.niinisto@eduskunta.fi
2. Varapuheenjohtaja • Hanna Mäntylä
Puh: (09) 432 3126 • hanna.mantyla@eduskunta.fi
3. Varapuheenjohtaja • Juho Eerola
Puh: (09) 432 3013 • juho.eerola@eduskunta.fi
Puoluesihteeri • Riikka Slunga Poutsalo
Puh: 040 505 1660 • riikka.poutsalo@perussuomalaiset.fi

Outi Virtanen • Puh: 040 673 7523
outi.virtanen@perusnaiset.fi
www.perusnaiset.fi

EDUSKUNTARYHMÄ • Puh: (09) 4321, fax (09) 432 3274
(fax on yhteiskäytössä muiden ryhmäkanslioiden kanssa)
perussuomalaiset@eduskunta.fi

Jari Lindström • Puh: (09) 432 3088
jari.lindstrom@eduskunta.fi

Eduskuntasihteeri • Antti Valpas
Puh: (09) 432 3278 • antti.valpas@eduskunta.fi

Mikko Nurmo • Puh: 040 841 5980
mikko.nurmo@delfortgroup.com

Tiedottaja • Kirsi Seivo
Puh: (09) 432 3284 • kirsi.seivo@eduskunta.fi

Sami Palviainen • Puh: 043 200 1536
sami.pal@luukku.com

Toimistosihteeri • Päivi Ojala
Puh: (09) 432 3285 • paivi.ojala@eduskunta.fi

Juhani Pilpola • Puh: 050 380 9787
juhani.pilpola@lieto.fi

Lainsäädäntösihteeri • Juha Johansson
Puh: (09) 432 3286 • juha.johansson@eduskunta.fi

Marja-Liisa Riihimäki • Puh: 040 865 4629
marja-liisa.riihimaki@netikka.fi

Eduskuntasihteeri • Iiro Silvander
Puh: 09-432 3288 • iiro.silvander@eduskunta.fi

Pekka M. Sinisalo • Puh: 040 567 3945
pekkasinisalo@hotmail.com

Marja-Liisa Riihimäki • Puh: 040 865 4629
marja-liisa.riihimaki@netikka.fi

PERUSSUOMALAISTEN RYHMÄKANSLIA

Pääsihteeri • Toni Kokko
Puh: (09) 432 3282 • toni.kokko@ eduskunta.fi

Marke Tuominen • Puh: 040 523 1566
marke.tuominen@pp1.inet.fi

Pia Pentikäinen • Puh: 040 669 3661
pia.pentikainen@perusnaiset.fi

Muut jäsenet:
Juho Eerola • (09) 432 3013
Ritva Elomaa • (09) 432 3022
Teuvo Hakkarainen • (09) 432 3040
Lauri Heikkilä • (09) 432 3043
Reijo Hongisto • (09) 432 3046
Olli Immonen • (09) 432 3049
Ari Jalonen • (09) 432 3050
Anssi Joutsenlahti • (09) 432 3052
Johanna Jurva • (09) 432 3054
Arja Juvonen • (09) 432 3060
Pietari Jääskeläinen • (09) 432 3027
Pentti Kettunen • (09) 432 3070
Kimmo Kivelä • (09) 432 3075
Osmo Kokko • (09) 432 3078
Laila Koskela • (09) 432 3083
Anne Louhelainen • (09) 432 3096
Pirkko Mattila • (09) 432 3102
Lea Mäkipää • (09) 432 3120
Hanna Mäntylä • (09) 432 3126
Martti Mölsä • (09) 432 3128
Mika Niikko • (09) 432 3129
Jussi Niinistö • (09) 432 3134
Pentti Oinonen • (09) 432 3131
Tom Packalén • (09) 432 3136
Mika Raatikainen • (09) 432 3042
Pirkko Ruohonen-Lerner • (09) 432 3165
Vesa-Matti Saarakkala • (09) 432 3150
Timo Soini • (09) 432 3163
Ismo Soukola • (09) 432 3168
Maria Tolppanen • (09) 432 3179
Reijo Tossavainen • (09) 432 3185
Kauko Tuupainen • (09) 432 3190
Pertti Virtanen • (09) 432 3111
Ville Vähämäki • (09) 432 3195
Juha Väätäinen • (09) 432 3196

Muut jäsenet:

Jari Ronkainen • Puh: 040 501 2569
jari.ronkainen@hollola.fi

Minna Mäkinen • Puh: 044 070 8338
minna.makinen@jyvaskylalainen.com

Kaj Turunen • Eduskuntaryhmän 2.vpj.
Puh: (09) 432 3187

Talouspoliittinen asiantuntija • Juha Halttunen
Puh. (09) 432 3287 • juha.halttunen@eduskunta.fi
Kansainvälisten asiain sihteeri • Samuli Virtanen
Puh: (09) 432 3289 • samuli.virtanen@eduskunta.fi
Eduskuntasihteeri • Maria Aalto
Puh: (09) 432 3292 • maria.aalto@eduskunta.fi

EDUSKUNTARYHMÄ

Viestintäsihteeri • Jukka Jusula
Puh: (09) 432 3281 • jukka.jusula@eduskunta.fi

Puh: (09) 4321 • fax (09) 432 3274
perussuomalaiset@eduskunta.fi

Hallinnollinen sihteeri • Maria Sainio
Puh: (09) 432 3279 • maria.sainio@eduskunta.fi
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