
Perussuomalaiset 
yrittäjien asialla

PERUSSUOMALAISTEN puoluesihteeri Riik-
ka Slunga-Poutsalo puhui valtakunnallisen Pe-
rusYrittäjät ry:n perustamiskokouksessa Espoossa. 
Slunga-Poutsalon puheesta kävi selvääkin selvem-
mäksi, että pk-yrittäjien tie on kapea ja kivinen. 
Siksi PerusYrittäjille oli suuri tilaus.

- Perussuomalaiset on pienten ja keskisuurten 
yrittäjien puolue. Puolueemme on kasvanut hui-
maa vauhtia. Tämän syksyn tuoreimmassa Talo-
ustutkimus Oy:n tutkimuksessa yrittäjistä 21 % 
kannattaa kokoomusta, 16 % keskustaa ja 12 % pe-
russuomalaisia. Kokoomuksen rooli yrittäjäpuolu-
eena on kääntynyt laskutaipaleelle. Samaan aikaan 
pienyrittäjät ovat siirtyneet kannattamaan meitä.

- Meidän on vastattava huutoon ja tarjottava yrit-
täjille realistinen poliittinen vaihtoehto, joka ei 
keskity suuryhtiöiden edunvalvontaan. Vaihtoeh-
to, joka kannustaa yrittäjyyteen ja purkaa turhaa 
byrokratiaa yrittämisen tieltä, eikä saata yrittäjän 
kaikkia perheenjäseniä työttömyysturvattomaan 
tilaan, Slunga-Poutsalo linjasi. 

Yritystuet eivät kohdennu oikein

Puoluesihteeri pitää innovaatiotuen saamista 
haastavana.

- Yrittäjäperheiden kannustinloukkuun on puututtava. Perheenjäsenet 
menettävät usein oikeudet sosiaaliturvaan, vaikka heillä ei ole mitään 
sidoksia yritykseen, perussuomalaisten puoluesihteeri Riikka Slunga-
Poutsalo huomautti PerusYrittäjien perustamiskokouksessa.

- Innovaatiotukea kehitystyöhön on saatavilla, 
jos yrityksesi nähdään kasvuyrityksenä ja maltat 
täyttää riittävästi lomakkeita. Mutta uuden tuot-
teen innovaatio, keksiminen, ei ole koko prosessi, 
Slunga-Poutsalo muistutti. 

- Uusien innovaatioiden tuotteistaminen ja 
markkinointi ovat Suomessa lapsipuolen asemas-
sa. Mediasta saa usein lukea ja kuulla, kuinka joku 
suomalainen keksintö on myyty ulkomaille ennen 
kuin se on jalostunut valmiiksi tuotteeksi. Jospa 
nämä ideat, tuotteet, ohjelmat saataisiinkin tuo-
tantoon asti täällä Suomessa? Nykyiset yritystuet 
eivät kohdennu oikein.

Pakon edessä yrittäjäksi

Itsekin yrittäjänä toimineen Slunga-Poutsalon 
mukaan yrittäjyyttä ei nähdä enää houkuttelevana 
vaihtoehtona vaan rangaistuksena. 

- Yrittäjyys on rangaistus myös koko perheelle, ei 
pelkästään yrittäjänä toimivalle perheenjäsenel-
le. Sekä työvoimatoimistoissa että yrittäjyyskurs-
seilla pimitetään olennaista tietoa siitä, että yrittä-
jyys on työttömyysturvan este. Vaikka yrityksestä 
ei olisi tulojakaan, yrityksen omistaja luokitellaan 
yrittäjäksi, eikä yrittäjä ole oikeutettu työttömyys-
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PerusYrittäjät ry
PERUSYRITTÄJÄT RY on perus-
suomalaisia arvoja kannattava 
yrittäjäyhdistys. Valtakunnallinen 
yhdistys on avoin kaikille, eikä 
sen jäsenyys edellytä puolueen 
jäsenkirjaa.
- Perussuomalaiset ovat todellis-
ta yrittäjäkansaa. Keväällä saim-
me Jukka-Pekka Paavolaisen 
kanssa idean omasta yhdistyk-
sestä ja päätimme ryhtyä tuu-
masta toimeen, kertoo yhdistyk-
sen puheenjohtaja, espoolainen 

perheyrittäjä ja kunnallispoliitik-
ko Veikko Granqvist.
Hallituksessa istuvat puheenjoh-
taja Veikko Granqvistin lisäksi 1. 
varapuheenjohtaja Raimo Heinä-
nen, 2. varapuheenjohtaja Tais-
to Penttilä, 3. varapuheenjohta-
ja Petri Pulkkanen, Reijo Hiltunen, 
Joni Ikonen, Esa Mäkinen, Heik-
ki Puhakka, Janne Koskela, Pau-
li Ruotsalainen ja Jorma Varpu-
la. Loput hallituksesta valitaan 
13.12. pidettävässä kokouksessa.

korvaukseen.
- On täysin kohtuutonta, että toimimattoman 

pöytälaatikkoyrityksen voidaan tulkita muuttuvan 
päätoimiseksi heti, kun tavallinen palkkatyö lop-
puu. Sen sijaan, että työtön olisi oikeutettu työttö-
myyskorvaukseen, hänellä on käsissään ainoastaan 
tuottamaton yritys, Slunga-Poutsalo ihmetteli.

Kohtuuttomat vastuut

Slunga-Poutsalo ihmettelee, että Y-tunnus - oli se 
sitten toiminnassa olevan mikroyrityksen, pöytä-
laatikkoyrityksen tai vähän isomman firman - vai-
kuttaa koko perheeseen.

- Jos ainoastaan perheen toisella vanhemmal-
la on Y-tunnus, jo se yksin saattaa estää myös puo-
lisoa ja aikuisia lapsia saamasta työttömyyskorva-
usta. Aikuisten lasten työttömyyskorvaus voidaan 
evätä tilanteessa, jossa he ovat satunnaisesti tuu-
ranneet vanhempaansa työskentelemällä tämän 
omistamassa liikkeessä.

Vaikka perheenjäsenelle maksetut palkat olisi-
vat nimellisiä ja työpäiviä olisi muutama vuodessa, 
voidaan työttömyyskorvaus silti evätä. 

- Vaikka aikuinen lapsi ei olisi koskaan työs-
kennellyt vanhempansa yrityksessä tai  yrityk-
sen toimiala poikkeaisi täysin lapsen ammatilli-
sesta osaamisesta, tulee lapsen tehdä selvitys siitä, 
voisiko mahdollisesti työllistyä tähän yritykseen. 
Nykytilanteessa perheenjäsen ei voi tarjota edes 
vähäisintä apua yrittäjälle, ilman että hänen työt-
tömyysturvansa vaarantuu, Slunga-Poutsalo ih-
metteli.

Kynnystä madallettava

Slunga-Poutsalon mielestä yrittämisen kynnystä 
on kaikin keinoin madallettava.

- On täysin kohtuutonta, että pieni yritys velvoi-
tetaan yrittäjän lisäksi elättämään myös perhe. 
Yksi keskeinen keino olisi muuttaa työttömyystur-
valainsäädäntö yksiselitteiseksi. Perussuomalai-
set ehdottavat myös varjobudjetissaan, että arvon-
lisäverollisen liiketoiminnan alarajaa nostettaisiin 
nykyisestä 8 500 eurosta 20 000 euroon ja samalla 
alv:n niin sanottu huojennusalueen katto nostet-
taisiin 22 500 eurosta 40 000 euroon.

■ TEKSTI HELI-MARIA WIIK
      KUVAT MATTI MATIKAINEN

Jukka-Pekka 
Paavolainen, puo-
luesihteeri Riikka 
Slunga-Poutsalo ja 
Veikko Granqvist 
puhuvat yrittäjien 
puolesta.
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Onnea, 60-vuotias Freddy!

Keskustalaiset siirtyivät 
perussuomalaisiin

KOTKAN kaupunginvaltuu-
tettu ja valtuustoryhmän pu-
heenjohtaja, Freddy van Won-
terghem täytti 60 vuotta 9.12. 
Kotkan Perussuomalaiset 
muistivat ikinuorta Freddyä 
pikkujoulujen yhteydessä Kar-
hulassa.

Freddy on ollut mukana pe-
russuomalaisten toiminnassa 
jo vuodesta 2003. Hän kuuluu 
Kotkan paikallisyhdistyksen 
perustajiin ja on ollut mm. ot-
tamassa kansanedustaja Juho 
Eerolaa mukaan puolueeseen.

Freddy saapui Kotkaan 
vuonna 1973 laivalla ja sai 
kolmen viikon loman. Tämä 
loma jatkuu edelleen. Ehkä 
perimmäisenä syynä oli kui-
tenkin nainen. Freddy meni 
naimisiin, sai työluvan ja meni 
töihin Sunilan tehtaaseen.

Freddyä pidetään maahan-
muuttajana, vaikka hän on ol-
lut Suomessa jo yli 40 vuot-
ta. Kotkaan kotiutunut Freddy 
opetteli suomen ja venäjän 
kielen omatoimisesti, hom-
masi työnsä itse ja sopeutui 
suomalaiseen kulttuuriin tois-
ten mielestä jopa paremmin 

kuin kantasuomalaiset. Fred-
dy on myös edistänyt maa-
hanmuuttajien kotoutumista. 
Hän toimi aikoinaan maa-
hanmuuttajajärjestö Maas-
sa Maan Tavalla ry:n puheen-
johtajana.

Kotkan Perussuomalaisis-
sa Freddy on toiminut sekä 
valtuustoryhmän että paikal-
lisyhdistyksen puheenjohta-
jana. Valtuutettuna hän on ol-
lut jo vuodesta 2009. Freddyn 
aikana Kotkan Perussuoma-
laiset on kasvattanut jäsen-
määräänsä ja saanut tuplat-
tua valtuutettujen määrän.  
Voi olla, että koko Kotkan Pe-
russuomalaisia ei olisi, jos eräs 
belgialainen ei olisi päättä-
nyt jatkaa lomaansa vuon-
na 1973.

Kiitämme Freddya hyvästä 
työstä puolueen eteen ja toi-
vomme, että sama yhteistyö 
jatkuu vielä pitkään. Freddy 
on kuitenkin yksi Kotkan kan-
tavista voimista. 

Olli Kekkonen
Kotkan Perussuomalaiset (pj.)

PERUSÄIJÄT RY:N kaikille avoi-
met pikkujoulut järjestettiin 
Kylpylähotelli Kuntorannassa  
Varkaudessa. Juhlajärjestelyjen 
yhteisessä puuhassa mukana 
olivat Perusäijät sekä Soisa-
lon, Leppävirran ja Sisä-Savon 
Perussuomalaiset kenttäveturi-
naan Pekka Keto.

- Me kaikki puolueemme työs-
sä aktiivisesti mukana olevat 
tunnemme, että päättyvä vuo-
si on ollut työntäyteinen, mutta 
myös palkitseva. Kuten huippu-

urheilussa, niin myös poliitti-
sessa aktivismissa peruskunto- 
ja lajiharjoituskauden jälkeen 
seuraa haastava kilpailukausi. 
Vaalit ovat poliittisen vaikutta-
misen saavutusten mittareita, 
perusäijät muistuttivat. 

- Päivittäisen työn lisäksi vaa-
leihin valmistautumiseen käy-
tetään kaikki mahdolliset 
hyväksyttävät keinot ja puolu-
eihmisten energia. Nyt, kun tä-
män vuoden kisat ovat ohitse, 
järjestettiin riemukas banketti. 

Löysättiin edustusasun solmio-
ta, kohotettiin yhteinen maito-
lasi tai muu malja ja tanssittiin 
hetki. Tapasimme samanhenki-
siä ystäviä, tutustuimme iloisis-
sa merkeissä uusiin yhteisiä aja-
tuksia jakaviin ihmisiin. 

Perusäijät haluavat kiittää 
kaikkia aatteemme piirissä 
työskenteleviä ja jokaista juh-
laamme osallistunutta perus-
immeistä hauskasta pikkujou-
lujuhlasta!

Perusäijien puheenjohtaja Harri Ahonen, Varkauden kaupunginjohtaja Hannu Tsupari, kansan-
edustaja Kimmo Kivelä, PS-naisten 2. varapuheenjohtaja Laura Huhtasaari sekä tilaisuuden jär-
jestäjä/juontaja, Soisalon Perussuomalaiset ry:n puheenjohtaja Pekka Keto. Kuva: Laura Lehtolainen

Freddyn syntymäpäivää juhlittiin Kotkan Perussuomalais-
ten pikkujouluissa.

Raimo Paanala ja Jarkko Lehtovirta hylkäsivät keskustan ja 
siirtyivät perussuomalaisiin.

KAKSI keskustalaista kunnan-
valtuutettua on siirtynyt pe-
russuomalaisiin Uuraisten 
kunnassa Keski-Suomessa. 
Kunnanhallituksen puheen-
johtaja Jarkko Lehtovirta ja jä-
sen Raimo Paanala kertovat 
harkinneensa keskustan jättä-
mistä jo vuoden päivät. Mies-
ten mielestä lopullisen pää-
töksen tekeminen oli helppoa. 

- Keskustan kenttä on leväl-
lään ja se ei edistä oman kun-
nan järkevää päätöksentekoa, 
Lehtovirta perustelee päätös-
tään.

- Minulla on kolmas kausi 
valtuutettuna ja nyt tuli mitta 
täyteen. Osa keskustalaisista 
ei edes kättele toisiaan, Paa-
nala kuvailee entisen ryhmän 
henkeä. 

Perussuomalaisten valtuus-
toryhmän puheenjohtaja Mia-
Riitta Allik kertoo, että miehet 
otettiin ryhmässä ilomielin 
vastaan. 

- Olen ollut kunnan luotta-
mustehtävissä mukana kak-
si vuotta ja yhteistyö on suju-

Perusäijät juhlivat 
Varkaudessa

Sama työ kahteen 
kertaan
AURASSA tehtiin päätös Hors-
manmäen asuinalueen katuva-
loista vuonna 2013 ja rahaa va-
rattiin hankkeelle 70 000 euroa. 
Samoissa kaivauksissa hoidet-
taisiin sähkönsyötöt maan alle 
ja valokaapelikin. 

Valittu urakoitsija aloitti työt, 
mutta meni konkurssiin. Sähkö-
työt tulivat kuntoon, mutta kai-
vausten viimeistelytyöt jäivät 
pahasti kesken. Ne teetettiin 
tuntitöinä elokuussa 2014 eikä 
alkuperäinen rahavaraus ylitty-
nyt. Lopputulos oli todella hie-
no. Kylvetty ruohonsiemenkin 
jo kasvoi nätisti. 

Kunta alkoi muutaman viikon 
päästä tehdä metsätöitä samal-
la alueella. Isoa puustoa har-
vennettiin syyskuussa 2014, 
mutta nämä työt ja isot koneet 
pilasivat äsken korjatut sähkö-
työn alueet kadunvarresta ja 
sotkivat mutaan päällystetyt 
kadutkin. Tukit ovat vieläkin ka-

soissa eikä hakkuutähteitäkään 
ole tarkkaan siivottu. 

Nyt lautakunta esitti 20 000 
euron lisämäärärahaa kohtaan: 
tievalaistus-kaavatiet.  Hanke 
läpäisi kunnanhallituksen ja val-
tuustokin suostui lisärahaan, 
vain siksi, ettei sitä ehditty käyt-
tää vuonna 2013.

 Eikö metsänhakkuut pitäi-
si tällaisissa asuntoaluekohteis-
sa tehdä vain talvella, kun maa 
on jäässä? Silloin eivät isotkaan 
metsäkoneet myllertäisi pilalle 
asuntoalueen äskettäin hyvään 
kuntoon saatettuja kadunvie-
riä, eivätkä sotkisi katuja. Tai sit-
ten metsätöihin olisi pitänyt 
liittää velvollisuus siistiä asun-
toalueen tiet ja tienvarret met-
säkoneen jäljiltä, jos ihan vält-
tämättä metsänkaadolla oli niin 
kova kiire.

Ilkka Soukka (ps.)
Aura

nut hyvin molempien miesten 
kanssa. Perussuomalaisilla on 
hyvä porukkahenki ja kyky 
tehdä muiden kanssa yhteis-
työtä. Hommat sujuu päinvas-
toin kuin keskustassa, jossa yh-
teistyö ei toiminut, Lehtovirta 
kuvailee. 

Valtuutettujen loikkaami-
nen muutti puolueiden val-
tasuhteita Uuraisilla, jossa on 
yhteensä 21 kunnanvaltuutet-

tua. Perussuomalaiset on ollut 
Uuraisten suurin puolue kah-
deksalla paikalla ja nyt paik-
kamäärä kasvoi kymmeneen. 
Keskustalla on ollut kuusi paik-
kaa, mutta se kutistui neljään. 
Lisäksi sekä sosiaalidemokraa-
teilla että kristillisillä on mo-
lemmilla kolme ja kokoomuk-
sella yksi paikka. 

Mika Rinne
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Perussuomalaiset 
kuntalaisten äänenä
KUNTALIITTO on erittäin tär-
keä asiantuntijaorganisaatio 
kaikille kuntatoimijoille. Se tar-
joaa pääosin maksuttomia pal-
veluita jäsenilleen. Puolueeton 
asiantuntija on merkittävä tuki 
myös luottamushenkilöille. Pe-
russuomalaisten valtuustoryh-
mä haluaa, että näin on jatkos-
sakin. 

Lisäksi kuntaliitto on koko 
kuntakentän edunvalvoja. Täs-
tä kiitoksen ansaitseva esi-
merkki on hallituksen esittä-
män pitkäaikaistyöttömien 
sakkomaksun osittainen kor-
vaaminen. Sen merkitys on 75 
miljoonaa euroa, mikä vastaa 
Kuntaliiton lähes neljän vuo-
den jäsenmaksuja.

Tällä hetkellä Kuntaliiton tär-
keimpiä tehtäviä on valvoa 
kuntien ja kuntalaisten etu-

ja kesken olevassa sote-uudis-
tuksessa, toisen asteen kou-
lutuksen uudistuksessa sekä 
verojärjestelmän ja valtion-
osuusjärjestelmien paranta-
misessa. Kuntaliiton tulee ajaa 
myös demokraattisen päätök-
senteon vahvistamista ja ko-
rostaa asiakaslähtöisyyttä ja 
lähipalveluita keskittämisen si-
jaan.

Lainsäädännössä tulee var-
mistaa kansan vaaleissa il-
maisemaan tahtoon perustu-
va poliittinen edustus kaikissa 
kuntayhtymissä ja ylikunnalli-
sessa päätöksenteossa. Erityi-
sen tärkeää tämä on sote-uu-
distuksen kaikilla tasoilla, jotta 
yhdellä puolueella ei millään 
alueella ole ylintä valtaa. Pe-
russuomalaisten valtuustoryh-
mä ei pidä perusteltuna uuden 

vahvan metropolihallintotason 
luomista pääkaupunkiseudul-
le. Järjestelmää tulee kehittää 
nykyiseltä pohjalta.

Meidän kaikkien ja ennen 
kaikkea Kuntaliiton on syy-
tä pohtia, minkälainen on suo-
malainen kunta 2020. Kuntien 
suorasta taloudellisesta pää-
töksenteosta on siirtymässä 
mm. sote ja toisen asteen kou-
lutuksen uudistusten myötä 
jopa 60-80 % pois vaaleilla va-
lituilta päättäjiltä. Tähän kehi-
tykseen Kuntaliiton on reagoi-
tava suhteessa mm. Suomea 
sitovan Euroopan neuvoston 
paikallisen itsehallinnon asia-
kirjan pohjalta. Perussuoma-
laisten valtuustoryhmä koros-
taa kuntalaisten itsehallinnon 
tärkeyttä.

Kuntaliiton hallitusohjelma-

tavoitteet (2015-2019), jot-
ka ovat terve talous, vaikutta-
vat palvelut ja elinvoimaiset 
kuntayhteisöt, vastaavat pää-
osin perussuomalaisten näke-
myksiä. Niiden pohjalta puo-
lueemme on valmis ottamaan 
hallitusvastuun vaikkapa pää-
ministeripuolueena.

Perussuomalaisten valtuus-
toryhmä on syvästi huolissaan 
talouden yleisistä näkymistä ja 
alueiden ja kuntien eriarvois-
tumisen kärjistymisestä. Tarvi-
taan voimakkaita uudistuksia. 

Olemme valmiita edistämään 
niitä, mutta edellytämme, että 
oikeudenmukaisuus ja tasa-
puolisuus pidetään johtotäh-
tinä.

Ryhmä kiittää Kuntaliiton 
johtoa, koko henkilöstöä ja 
luottamusmiesorganisaatio-
ta tehdystä työstä ja toivottaa 
voimia tärkeässä tehtävässä.

Vaili Jämsä-Uusitalo
valtuustoryhmän puheenjohta-
ja (ps.)

Sote-kustannuksista
VALTIONEUVOSTO antoi lopul-
ta eduskunnalle lakiesityksen 
sotesta. Tätä oli odotettu ja pe-
lätty. Samalla ministeriö julkaisi 
uudistuksen kuntakohtaiset kus-
tannukset. Lukuja saatiin odot-
taa aivan turhan pitkään. Minis-
teriö korostaa, että laskelmat 
ovat alustavia ja ne tarkentuvat 
lakiesityksen edetessä. 

Mänttä-Vilppulan osalta kus-
tannuslaskelma näytti sen, että 
uudistus laskisi kaupungin sote-
menoja 245 euroa per asukas. 
Näiden laskelmien mukaan kus-
tannusvaikutus olisi kokonai-
suudessaan vuositasolla noin 
2,5 miljoonaa euroa. Nopeas-

ti ja suppeasti tulkiten tämä vai-
kuttaa hyvältä. Joku ennätti jo 
epäillä tarvitsemmeko enää yh-
teiskunnallista yhteisyritystä, 
kun kustannukset laskevat. 

Nyt on kuitenkin hyvä riemui-
ta alenevista kustannuksista. Ilo 
ja riemu ovat vain kohdistetta-
va oikeaan osoitteeseen ja se ei 
ole lakiesitys. Ministeriön alus-
tavat laskelmat perustuvat vuo-
sien 2011-2013 toteutuneisiin 
kustannuksiin. Nyt on muistet-
tava, että vielä vuosina 2011 ja 
2012 perusterveydenhuollon 
ja erikoissairaanhoidon palve-
lutuotannosta ja kustannuksis-
ta vastasi sairaanhoitopiiri. Toi-

vottavasti muistamme senkin, 
että sote-kustannuksemme oli-
vat tuolloin Pirkanmaan toisek-
si korkeimmat. Mielessämme on 
syytä pitää myös se, että esimer-
kiksi vuonna 2011 perustervey-
denhuollon kustannukset nou-
sivat noin 20 % yhden vuoden 
aikana. 

Vuodesta 2013 lukien palve-
lutuotannosta on vastannut yh-
teisyritys. Tämä yritys tuotti pal-
velut noin 2,5 miljoonaa euroa 
halvemmalla ja samalla palvelui-
den laatu sekä saatavuus parani-
vat. Nyt kuluvan vuoden kustan-
nusten arvioidaan olevan viime 
vuoden luokkaa. Eli Mäntänvuo-

ren Terveys Oy on jo säästänyt 
kaupungille sen, mitä lakiesitys 
olisi meille tuomassa. Jos me-
nemme samalla rytmillä vuosia 
eteenpäin, meidän tulevat sote-
kustannuksemme ovat huo-
mattavasti pienemmässä kasvu-
suunnassa kuin muualla. Tämä 
johtaa siihen, että ministeriön 
laskelmat eivät pidä todellisuu-
dessa meidän osalta paikkaansa. 

Sote-kustannusten laskus-
ta johtuva ilo ja riemu ovat tot-
ta, mutta sen on saanut aikaan 
kaupungin sekä Pihlajalinnan 
yhteisyritys, ei suinkaan lakiesi-
tys. Ilo voi toteutua lakiesityksen 
mukaista säästöä suurempana, 

koska olemme sen kustannus-
säästön saaneet riemuksemme 
jo ennen lain mahdollista voi-
maantuloa. Samalla olemme to-
distaneet, että sote-palveluiden 
tuottamisen ei tarvitse tapah-
tua julkisen monopolin kautta. 
Itse asiassa sen ei missään tapa-
uksessa tulisi tapahtua niin kuin 
meillä ennen yhteisen yrityk-
sen aikaa. 

Timo Tukia 
kaupunginhallituksen pj.
Mänttä-Vilppula 

Teurajärvi Pohjois-Pohjanmaan 
piirin puheenjohtajaksi
PERUSSUOMALAISTEN Poh-
jois-Pohjanmaan piiri teki hen-
kilövalintoja ja toimintalin-
jauksia sääntömääräisessä 
syyskokouksessa Muhoksella. 
Piirin puheenjohtajaksi valittiin 
insinööri Jari-Pekka Teurajärvi 
Oulusta.

 Piirihallitukseen valittiin Tero 
Kokko, Anne Snellman, Juho 
Kellolampi, Harri Sanaksenaho, 
Veikko Laurukainen, Lasse Mik-
kola, Mika Pietikäinen, Matti Vii-
tala, Eero Erkkilä, Marko Koskela, 
Lare Inkala, Janne Koskela, Aaro 
Paakkari, Janne Halunen ja Pau-
la Juka.

  Piiri valmistautuu tuleviin 
eduskuntavaaleihin valmii-
na ajamaan pohjoispohjalaisia 
teemoja sekä maa- ja metsäta-
louden ja teollisuuden työpaik-
koja. Pienten ja keskisuurten 
yritysten asemaa tulee paran-
taa perussuomalaisten esit-

tämän alv-vapaan tulorajan 
nostolla ja huojennusalueen 
laajennuksella. 

Perussuomalaiset toteavat 
myös, että maatalouttamme 
tarvitaan jo elintarvikeomava-
raisuuden vuoksi, eikä metsäta-
louteen saa laittaa lisärasitteita 
esim. verotuksen kautta. Tule-

van hallituksen on myös lunas-
tettava lupaukset biotalouden 
työpaikoista, joita varten tar-
vitaan mm. nuorten koulutus-
paikkoja ja väylänpidon riittäviä 
määrärahoja. Biotalouden koti 
on Suomen maakunnissa.

Perussuomalaiset vastustavat 
EU:n järjetöntä tukipolitiikkaa, 
huonoa talouden hoitoa ja liit-
tovaltiokehitystä. 

- Suomelle on tulossa jäsen-
maksuun korotusta tulevas-
sa talousarviossa, paikalla ollut 
kansanedustaja ja valtiovarain-
valiokunnan jäsen kansanedus-
taja Ville Vähämäki totesi pu-
heessaan kokouksessa, jossa 
ilmoitti olevansa käytettävis-
sä ehdolle tulevissa eduskunta-
vaaleissa. 

Perussuomalaisten 
Pohjois-Pohjanmaan piiri ry

Mosorin johtoon Raahessa
RAAHEN Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidettiin Pattijoella. 
Puheenjohtajavaalissa olivat 
vastakkain kansanedustaja-
ehdokas Lasse Mikkola ja tek-
nisen lautakunnan jäsen Eeva 
Mosorin. Mosorin voitti äänes-
tyksen 6-3.

Kokouksessa vieraili Perus-
suomalaisten Pohjois-Suo-
men järjestösihteeri Joukamo 

Kortesalmi.
Raahen Perussuomalaisten 

muiksi hallituksen jäseniksi 
valittiin Arvo Latomaa, Lasse 
Mikkola, Anna-Liisa Virta, Seija 
Kastelli ja Tuula Kellola. 

Kokouksessa vastaanotettiin 
lukuisia jäsenhakemuksia pai-
kallisyhdistykseen.

Raahen Perussuomalaiset

Raahessa käytiin tiukka puheenjohtajakisa.



w w w . p e r u s s u o m a l a i s e t . f i4

toimitus@perussuomalaiset.fiJÄRJESTÖ

Jyrki Savikujasta Lapin piirin puheenjohtaja

Ollila jatkaa Pudasjärvellä

Hirvelä jatkaa Ylivieskan 
Seudun johdossa 

PERUSSUOMALAISTEN Lapin 
piirin puheenjohtajaksi on va-
littu keminmaalainen Jyrki Sa-
vikuja. Hän seuraa piirin joh-
dossa kansanedustaja Hanna 
Mäntylää.

Savikuja on Keminmaan kun-
nanhallituksen jäsen. Ehdol-
la piirin vetäjäksi oli myös kaksi 

muuta merilappilaista, kemiläi-
nen Harri Tauriainen ja tornio-
lainen Juhani Keinänen. Saviku-
jan valinta varmistui kahdessa 
äänestyksessä. Puheenjohta-
ja valittiin perussuomalaisten 
syyskokouksessa Sodankylässä.

Perussuomalaisten Lapin piiri ry

RAKENNUSMIES, kaupungin-
valtuutettu Alpo Ollila valittiin 
jatkokaudelle Pudasjärven Pe-
russuomalaiset ry:n puheen-
johtajaksi. 

Pudasjärven Perussuoma-
laisten kokouksessa vierai-
li Perussuomalaisten järjestö-
sihteeri Joukamo Kortesalmi, 
joka kertoi kokousväelle puo-
lueen uusimpia järjestökuu-
lumisia sekä selvitti edus-

kuntavaalivalmistelujen 
kokonaistilannetta. 

Pudasjärven Perussuoma-
laisten muiksi hallituksen jä-
seniksi valittiin: Sari Honka-
nen-Rönkkö, Juho Kellolampi, 
Eila Puurunen, Kari Tykkyläi-
nen, Marko Sarajärvi, Reino 
Niskasaari ja Aino Vasankari.

 
Pudasjärven Perussuomalaiset

AUTONKULJETTAJA, kaupun-
ginvaltuutettu ja kaupungin-
hallituksen 2. varapuheen-
johtaja Tarmo Hirvelä valittiin 
yksimielisesti jatkamaan Yli-
vieskan Seudun Perussuoma-
laiset ry:n puheenjohtajana. 

Hallituksen muiksi hallituk-
sen jäseniksi valittiin Kari Nah-
kala, Tuomo Taka-Eilola, Juha 
Kostet ja Jari Alahäivälä.

Ylivieskan Seudun 
Perussuomalaiset

Pudasjärven Perussuomalaiset olivat yksimielisiä pu-
heenjohtajavalinnassaan. 

Ylivieskan Perussuomalaiset syyskokouksessa.

Maarit Nurmesta Kainuun 
piirin puheenjohtaja 

Nurmo jatkaa Pirkanmaan 
piirin puheenjohtajana

PERUSSUOMALAISTEN Kai-
nuun piirin syyskokous valitsi 
puheenjohtajakseen vuodelle 
2015 Maarit Nurmen Suomus-
salmelta. Valinta tapahtui pit-
kän keskustelun ja äänestyksen 
jälkeen. Vastaehdokkaana oli 
Timo Kananen Kajaanista.

Piirihallitukseen valittiin myös 
Timo Kananen, Eila Aavakare, 
Seppo Romppainen, Hannu Kor-
honen, Mikko Polvinen, Ant-
ti Komulainen, Paavo Arffman, 
Eija Hakkarainen, Pertti Ahlqvist, 
Tarmo Rautiainen ja Yrjö Puu-
runen. 

Piirin syyskokouksen mieles-
tä molemmat kokoomuksen ja 
demarien johtamat hallitukset 
ovat epäonnistuneet keskei-
simmissä tavoitteissaan. Valtion 
taloutta ei ole pystytty oikaise-
maan pois velkaantumisural-
ta ja työttömyys on räjähtänyt.  
Hallituksen harjoittama talous- 
ja työllisyyspolitiikka on ollut 
väärää.

Osaltaan tähän huonoon tu-
lokseen on vaikuttanut myös 
Suomen jäsenyys Euroopan 
unionissa ja sen rahaliitossa.  
Unionin jäsenyys ja kuulumi-
nen yhteisvaluutta euroon on 
kaventanut Suomen talouspo-
liittista liikkumatilaa ja vienyt 
Suomelta kansainvälisen kilpai-
lukyvyn. Piirin syyskokouksen 
mielestä on tullut aika vakavas-
ti pohtia ja harkita onko Suo-
men paikka, muista pohjois-

PERUSSUOMALAISTEN Pirkan-
maan piiri valitsi valkeakoske-
laisen Mikko Nurmon jatkamaan 
puheenjohtajana vuodelle 
2015. Nurmo sai äänestyksessä 
31 ääntä ja vastaehdokas Reijo 
Ojennus Parkanosta 24 ääntä.

Piirihallitukseen valittiin myös 
Tero Mäki, Rauno Mäki, Ari Heis-
ka, Harri Hanweg, Hannu Dep-
ner, Hannu Koivistoinen, Veijo 
Niemi, Timo Tukia, Tuomo Iso-
kangas, Mika Laakso, Veikko 
Laamanen, Kalevi Niemenmaa, 
Harri Vuorenpää, Martti Mölsä, 

maista poiketen, olla mukana 
rahaliitossa eli eurossa.

Piirikokous kantoi huolta EU-
pakotteiden tuomista haitois-
ta Kainuulle.  Venäjälle vien-
nin ongelmat koskettavat myös 
Kainuuta. Venäjä-pakotteet ja 
vastapakotteet ovat aiheutta-
neet ruplan kurssin romahtami-
sen, jolloin Suomesta on tullut 
kallis ostospaikka venäläisille. 
Piirikokous toivookin, että pa-
kotteista voitaisiin luopua mah-
dollisimman pian. 

Kainuu on Talvivaaran kaivok-
sen konkurssista johtuen ha-
keutumassa äkillisen rakenne-
muutoksen alueeksi.  Tähän on 
olemassa kaikki edellytykset. 
Tässä tilanteessa tulisi harki-
ta myös muita toimia, joilla val-
tiovalta ja muu Suomi voisi olla 
tukemassa Kainuuta.

Yksi luonnollinen tukikei-

Jari Laukkanen, Pasi Kuosa, Ka-
levi Heiskala, Olli Välimäki, Ter-
hi Kiemunki, Heikki Luoto, Kari 
Lindbom, Seppo Silvennoinen, 
Mikko Hamunen, Pertti Nuu-
tinen, Kimmo Seppälä, Minna 
Kamppari, Ari Perämaa, Kaler-
vo Suomela, Asko Saari ja Tomi 
Saaristo.
Katso lisää: pirkanmaa.
perussuomalaiset.fi

Perussuomalaisten 
Pirkanmaan piiri ry

no olisi valtion toimintojen ha-
jasijoittaminen.  Valtion omis-
tuksessa olevia metsiä ja muita 
alueita hallinnoi Vantaalle si-
joitettu metsähallituksen pää-
konttori.  Metsähallitus siis 
maksaa tuloksestaan veroa 
Vantaalle, jossa ei tiettävästi ni-
meksikään ole valtion metsiä.  
Tulot verojen maksuihin han-
kitaan Itä- ja Pohjois-Suomen 
alueelta ja veroilla tuetaan vä-
estön keskittymiskehitystä pää-
kaupunkiseudulle.  Tämä ei 
syyskokouksen mielestä ole oi-
kein. Perussuomalaisten Kai-
nuun piirin syyskokous ehdot-
taakin valtioneuvostolle, että 
se ryhtyy heti toimiin Metsä-
hallituksen pääkonttorin ha-
jasijoittamiseksi Kainuuseen, 
joka sijaitsee keskeisellä alueel-
la Metsähallituksen metsien si-
jaintipaikkoihin nähden.

Perussuomalaisten Kainuun 
piirin syyskokous vahvisti myös 
kevään 2015 eduskuntavaalien 
ehdokasasettelun. Kainuun pii-
ri asettaa ehdokaslistalle Oulun 
vaalipiiriin kolme ehdokasta.  
Ehdokkaat ovat yrittäjä Eila Aa-
vakare Kajaanista, kansanedus-
taja Pentti Kettunen Kajaanista 
ja yrittäjä, asianajaja Ari Korho-
nen Sotkamosta. Varaehdok-
kaaksi valittiin Mikko Polvinen 
Kuhmosta.

Perussuomalaisten 
Kainuun piiri ry

Juha Keränen Hailuodon 
johtoon
HAILUODON Perussuomalai-
set ry:n puheenjohtajaksi va-
littiin yksimielisesti yhdistel-
mäajoneuvonkuljettaja Juha 
Keränen.

Hailuodon Perussuomalais-

ten muiksi hallituksen jäsenik-
si valittiin Juha Sauvola, Taru 
Henttu ja Kaarlo Rantapirkola.

Hailuodon Perussuomalaiset 
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Kiemunki jatkaa Tampereen 
johdossa

Tapani Mäki Keski-Suomen 
piirin puheenjohtajaksi

Korjaus PS 15/14

TAMPEREEN vanhalla kirjas-
totalolla järjestetyssä Tampe-
reen Perussuomalaisten koko-
uksessa valittiin puheenjohtaja 
tulevalle kaudelle. Kokouksessa 
valittiin lisäksi paikallisyhdistyk-
sen hallitus vuodelle 2015.

Terhi Kiemunki jatkaa puheen-
johtajana. Haastajana oli Ossi 
Aho, joka tunnetaan mm. Tar-
janne-laivan kapteenina. Ää-
net menivät 29-11 Kiemungin 
hyväksi. 

- Joka vuosi pitää nöyrin mie-

lin todeta, että jäsenistön luot-
tamus säilyy. Pitää jatkossa-
kin olla sen arvoinen, Kiemunki 
kiitteli valintansa jälkeen.

Hallitukseen valittiin ensi vuo-
deksi myös Kari Lindbom, Seppo 
Silvennoinen, Heikki Luoto, Mik-
ko Hamunen, Pentti Hupanen, 
Jouko Salo, Kari-Pekka Rauhala, 
Kirsi-Maarit Asplund, Seikku Kai-
ta ja Arja Tuppurainen. 

Tampereen Perussuomalaiset

PERUSSUOMALAISTEN Kes-
ki-Suomen piiri ry:n sääntö-
määräinen syyskokous pidet-
tiin Kannonkoskella, Piispalassa. 
Paikalla olivat myös kansan-
edustajat Teuvo Hakkarainen ja 
Kauko Tuupainen, jotka toivat 
poliittisia terveisiä osallistujille. 

Kokousedustajat äänestivät 
piirin uudeksi puheenjohtajak-
si ensi vuodelle jyväskyläläisen 
Tapani Mäen. Lisäksi valittiin pii-
rihallitus seuraavaksi kalenteri-
vuodeksi. Hallituksessa istuvat 
Mäen lisäksi Lasse Karjalainen, 
Kai Vaaralahti, Juha Vimpari, Heli 
Kupari, Jorma Holmstedt, Jamai-
ca Hakkarainen, Minna Mäkinen, 

Jukka Haaparanta, Pekka Kataja, 
Eila Sahala, Seppo Ahonen, Lee-
vi Marila, Petri Heinonen, Marita 
Salenius, Harri Virtala, Satu Joki-
nen, Tommi Leppänen, Kari Paju-
nen, Heikki Puhakka, Marko Tiai-
nen, Tapani Kankaanpää, Meiris 
Suominen, Viktoria Räty, Sep-
po Ijäs, Marke Tuominen ja Jari 
Halttunen.

Katso lisää: keski-suomi.
perussuomalaiset.fi

Heli Kupari
piirisihteeri
Perussuomalaisten 
Keski-Suomen piiri ry

PERUSSUOMALAISEN (15/14) 
juttuun Keski-Pohjanmaan pii-
rin puheenjohtajavalinnasta oli 
eksynyt väärä otsikko. Otsikos-
sa sanottiin Pihlajamaan jatka-
van Keski-Suomen piirin pu-

heenjohtajana. Arto Pihlajamaa 
on Keski-Pohjanmaan piirin pu-
heenjohtaja ja Keski-Suomen 
piiriä johtaa Tapani Mäki. Toimi-
tus pahoittelee virhettä.

Henkilö-
valintojaPS

ESPOON Perussuomalaiset va-
litsivat puheenjohtajaksi Sep-
po Sonkerin. Hallituksen jäsenik-
si valittiin myös Mikko Wikstedt, 
Maija Saimalahti, Jarno Eerola, 
Jonna Löflund, Jyrki Lohi, Veikko 
Granqvist, Suvi Karhu, Kari Pau-
nonen, Jukka Kilpi ja Seppo Kal-
lunki. 

KYMI-KARJALAN PerusNaisten 
uudeksi puheenjohtajaksi on va-
littu Soile Suursalo. Hallituksen 
muodostavat Suursalon lisäksi 
Päivi Sivenius, Titta Miikkulainen, 
Liisa Lajunen ja Pirjo Vanha-aho.

SAVONLINNAN Seudun Perus-
suomalaisten puheenjohtajana 
jatkaa Seppo Kosonen. Hallituk-
seen valittiin myös Teija Rönkkö, 
Osmo Tulilahti, Veikko Puustinen, 
Erkki Itkonen, Ahti Kokkonen, Pir-
jo Toropainen, Juha Syrjäläinen, 
Juha Kukkonen, Matti Lundenius 
ja Juha Niskanen.

SUOMEN miesjärjestöjen kes-
kusliiton hallitukseen on valittu 
Perusäijien Jyrki Lohi. 

Haastaja Ossi Aho ja puheenjohtajaksi valittu Terhi Kie-
munki lupaavat jatkaa hyvää yhteistyötä tiukasta kokouk-
sesta huolimatta.

Perussuomalaisten Keski-Suomen piirin uudeksi puheen-
johtajaksi valittu Tapani Mäki ja istuva puheenjohtaja 
Pentti Tuomi. Kuva: Mika Rinne

KESKI-POHJANMAAN 
PERUSNAISET
Keski-Pohjanmaan Perusnaiset 
ry:n sääntömääräinen syysko-
kous pidetään lauantaina 27.12. 
klo 13 Asuntogallerian toimis-
tolla, Torikatu 30 B, Kokkola. Kä-
sitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana hal-
litus. Tervetuloa! 

HELSINKI
Töölön Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään maanantaina 29.12. klo 
18 Ruusulan keilahallin kabinetti 
1:ssä, Ruusulankatu 3-5. Käsitel-
lään sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana halli-
tus. Tervetuloa!

KOKKOLA
Kokkolanseudun Perussuoma-
laiset ry:n sääntömääräinen 
syyskokous pidetään tiistaina 
30.12. klo 18 Kokkolan kaupun-
gintalolla, Öja-kokoustilassa. Kä-
sitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana hal-
litus. Tervetuloa!

LEPPÄVIRTA
Leppävirran Perussuomalaiset 
järjestävät vaalitapahtuman lau-
antaina 17.1 klo 10-14 Leppävir-
ran torilla, Savonkatu 37. Tavat-
tavissa Savo-Karjalan vaalipiirin 
perussuomalaisia naiskansan-
edustajaehdokkaita.Tervetu-
loa tarinoimaan ehdokkaittem-
me kanssa!

NIVALA
Nivalan Perussuomalaiset ry:n 
järjestäytymiskokous pidetään 
sunnuntaina 25.1.2015 klo 13 
Nivalan Nuorisoseurantalolla. 
Tervetuloa!

Lisää tapahtumia: 
perussuomalaiset.fi

Kokoukset ja
tapahtumatPS

ELÄMME taas vuoden pimein-
tä ja sateisinta aikaa. Vuo-
denajat vaihtuvat, tulevat ja 
menevät, samoin pimeys ja 
valokin näyttäytyvät eri taval-
la eri vuodenaikoina. Myös 
me ihmiset elämän vuoristo-
rataa matkatessa saamme toi-
sinaan matkata valossa ja toi-
sinaan kuljemme tunnelin 
pimeydessä. Ihmiselämään 
kuuluvat kiinteästi aika ajoin 
hyvin lähellekin tulevat ko-
ettelemukset, surut ja mur-
heet. Myös ilon hetket ovat 
osa ihmiselämää. Joulu ja jou-
lun sanoma ovat meille kai-
kille toivo Valosta, joka heijas-
tuu tunnelin päässä, silloinkin 
kun itse emme kykene sitä 
näkemään. Joulun lahja meil-
le ihmisille kertoo erityisesti 
Luojamme rakkaudesta mei-
tä Hänen luotujansa kohtaan. 
Me emme kulje yksin, vaik-
ka niin toisinaan tuntuisikin. 
Isämme lähetti juuri jouluna 
oman poikansa meille valok-
si, majakaksi, turvaksi ja pelas-
tukseksi. 

Jokaiselle kristitylle tarjou-
tuu tänäkin jouluna mahdol-
lisuus olla valmistamassa hy-
vää joulua ja samalla myös 
ilon joulua. Olemme jokainen 
erilaisia ja elämme erilaisissa 
olosuhteissa. Se mikä meitä 
ihmisiä yhdistää on, että me 
kaikki tarvitsemme rakkautta, 
me kaikki ihmiset tarvitsem-
me lähimmäisiä, rinnalla kul-
kijoita.  Juuri joulu kehottaa 
meitä lähimmäisenrakkau-
teen. Voimme kaikki omalla 
käytöksellämme vaikuttaa sii-
hen, millaisen joulun otamme 
vastaan, tai millaista joulua 
olemme valmistamassa.

Todellisuudessa iso osa jou-
lusta syntyy antamalla. Ju-
mala itse antoi meille jouluna 
oman Poikansa, suurimpana 
rakkaudenosoituksenaan ih-
miskunnalle. Näin Hän myös 
kehottaa meitä antamaan. 
Me jokainen voimme an-
taa omastamme, kukin omal-
la tavallaan ja meillekin lah-
jaksi annetuilla voimavaroilla. 
Voimme antaa toisillemme 
monenlaisia asioita, aikaa, 
huomiota ja muutakin tarvit-
tavaa apua.

Meillä on juuri nyt mahdolli-
suus pysähtyä kuuntelemaan 
läheistemme, naapurimme 
ja muidenkin ihmisten ilo-
ja ja murheita. Voimme kysyä 
heiltä mitenkä tänään jaksat? 
Onko kaikki hyvin? Saanko jo-
tenkin auttaa?

Antaminen on antajalle lah-
jaa. Se tuo toivottavasti hy-
vän mielen hänelle kenelle 
annetaan, mutta ennen kaik-
kea antajalle. Kun autamme 
toinen toisiamme, niin silloin 
on myös helpompi odottaa 
ja toivoa apua, kun itse sitä 
tarvitsemme. Meidän kaikki-
en joulu ja arkemme paranee, 
kun ymmärrämme sen voi-
man arvon, mitä on olla kris-
tittynä yhdessä yhtä Jumalan 
suurta perhettä. Siitä saamme 
voimaa ja turvaa, mikä kantaa 
meitä tänäkin jouluna ja myös 
tulevina jouluina.

Siunattua joulun 
aikaa kaikille!

   
Jari Koskela
pastori, YTT, 
eduskuntavaaliehdokas
Kankaanpää

Yhdessä 
jouluun!
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PS V A P A A  S A N A KUVAT LEHTIKUVA

Näin kirjoitat 
palstalle:

Kirjoita lyhyesti ja ytimekkäästi. 
Kirjoituksen pituus saa olla korkein-
taan 1 500 merkkiä! Laita mukaan kir-
joittajan yhteystiedot, jotka jäävät 
vain toimituksen tietoon. Toimitus voi 

otsikoida ja lyhentää kirjoituksia. 

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

toimitus@perussuomalaiset.fi

Mekin edustamme 
Suomen kansaa

Maaseudun kansalaiset 
ovat perustuslain 
vastaisessa asemassa

AAMULEHDEN toimittaja Virpi 
Tiaiselta menivät puurot, vellit 
ja vielä kiisselitkin sekaisin, kun 
hän kolumnissaan (27.10.) ar-
vosteli perussuomalaisten kie-
lenkäyttöä pakolaisuudesta.

Valikoivalla lukemisella ja 
kuulemisella löytyi mollaami-
sen aiheeksi pakolaiskriittisyys. 
Useimmat perussuomalaiset 
eivät ole käyneet läpi sellais-
ta politiikan broilerihautomoa 
kuin vanhat puolueet. Olemme 
kuitenkin osa Suomen kansaa. 
Monet tv-ohjelmat ja sanoma-
lehdet käsittelevät perussuo-
malaisia alentavalla ja loukkaa-
valla tavalla. 

Perussuomalaisia on naapu-

reissanne, ystävissänne, työto-
vereissanne, harrastuspiireissä 
ja ammateissa, joiden palvelu-
ja kaikki käyttävät. Ja pärjäät-
te heidän kanssaan ihan hyvin. 
Miksi nähdään tarvetta yleistää 
ja loukata vuodesta toiseen? 

Kannattaa katsoa missä men-
nään nykypäivänä. Esimerkik-
si Perussuomalainen-lehti löy-
tyy useimmista kirjastoista. En 
ole Timo Soinin kritiikitön fani. 
Hän on kuitenkin saanut aikaan 
todella merkittävän kansanliik-
keen. 

Puolueen isot huolet ovat 
työ, toimeentulo, yrittäminen, 
kilpailukyvyn palauttaminen 
sekä EU-ongelmat. Henkilö-

kohtainen mielipiteeni EU:sta 
on puoluetta jyrkempi. EU on 
röyhkeiden vallanpitäjien hiek-
kalaatikko, jossa tehdään suun-
nitelmia eri maiden lypsämi-
seksi. 

Suomessa vaihtoehtona olisi 
yhdistää kaikki tietotaito - puo-
lueideologiasta välittämättä - 
ja suunnistaa kohti työpaikko-
jen ja yritysten luomista. Koko 
Euroopan ja maailman asioiden 
järjestämiseen voisi uhrata vä-
hemmän aikaa. 

Marjatta Jokipolvi (ps.)
Orivesi 

SUOMEEN on luotu perustus-
lain vastainen asetelma myös 
asuinpaikan perusteella. 

Maaseudun ihmisten mah-
dollisuudet saada palveluita 
ei täytä perustuslain tasa-ar-
voisuutta. Alemman verkos-
ton teitä ei hoideta ja ne rik-
kovat autot, joita ilman ei saa 
palveluita.

Maaseudulla asuu paljon 
ikäihmisiä ja heille postin saa-
minen tasa-arvoisesti - kotiin 
tuotuna kaikkina päivinä - ei 
ole enää tätä päivää, kun Itel-
la on vähentänyt jakelua ja 
lehdet jäävät saamatta. Lau-
antain ja sunnuntain lehdet 
jaetaan vasta maanantaina 
(klo 14-16 välillä), kun ne saa-
daan samalla rahalla kaupun-
geissa jo aamupöytään var-
haisjakeluna. 

Tämä ei ole tasa-arvoa. 
Moni on jättänyt lehdet tilaa-
matta, koska eriarvoisuus on 
näin räikeää. Kun jaettavaa 
on vähemmän, seuraa jaka-
jien irtisanominen, kun tulos 
heikkenee ja kierre jatkuu.

Sama koskee palveluita. Ha-
ja-asutusalueen asukkaat 
maksavat jokaisen hakeman-
sa palvelun omasta pussis-
taan. Sen lisäksi he maksavat 
itse tiemaksunsa, joiden piti 
tulla kuntien maksettavaksi 
kiinteistöveroa luotaessa. Täl-

Meitä on liian vähän 
myös rikoslabrassa

Meneekö katekismus 
osin uusiksi?

Yli 260 miljoonan 
säästöt lukioista ja 
ammattiin opiskelevista

MARSSIN Senaatintorille 
19.11.2014 poliisien mielen-
ilmauksessa. Poliisien tuke-
na, mutta myös ns. oma leh-
mä ojassa. 

Nimittäin myös rikostekni-
sessä laboratoriossa alkaa olla 
tukalat oltavat. Näytemäärät 
ovat olleet jo vuosia jatkuvas-
sa kasvussa, mutta henkilö-
kunnan määrä tutkimusalueil-
la on pysynyt samana tai sitä 
on jouduttu vähentämään. 
Pienempien tutkimusaluei-
den vaarana on, että koko 
alueen asiantuntemus mene-
tetään, kun tutkija tai tutki-
joita jää eläkkeelle, eikä uusia 
asiantuntijoita voida palkata 
ajoissa tiedonsiirtoa ja pereh-
tymistä silmällä pitäen. Suurin 
osa laboratorion tutkimuksis-

ta on kuitenkin sellaisia, että 
niitä tehdään Suomessa vain 
KRP:n rikosteknisessä labora-
toriossa.

Resurssien pienentyessä ja 
näytemäärien kasvaessa tu-
lee jossain vaiheessa raja vas-
taan, milloin tutkimuspyyn-
töjä ei kannata ottaa sisään 
vain kasvattamaan jonoa. Te-
hokkuutta voidaan lisätä vain 
tiettyyn pisteeseen asti laa-
dun kärsimättä. Tutkinnan-
johtajien tehtäväksi jää silloin 
päättää, mitkä näytteet lähe-
tetään labraan ja mitkä jäte-
tään tutkimatta. 

Saara Lång, rikoskemisti, 
eduskuntavaaliehdokas (ps.) 
Uusimaa

KATEKISMUKSEN 10 käskystä 
kuuluu neljäs käsky seuraavasti: 
”Kunnioita isääsi ja äitiäsi”.  Ju-
malan tahto on, että jokaisella 
lapsella on isä ja äiti. Heille kuu-
luu erityinen arvo ja kunnioi-
tus siksi, että he ovat vanhem-
piamme.

Eduskunnan enemmistö päät-
ti äänin 105 - 92 panna vireil-
le voimassa olevan avioliittolain 
muutoksen. Lainmuutosehdo-
tus palaa eduskuntaan perus-
tuslakivaliokunnan lausuman 

saattelemana. Jos enemmis-
tön kanta pysyy voimassa, niin 
päätös merkitsee myös kate-
kismukseen tehtävää muutos-
ta. Eihän kahden miehen liitos-
sa voida kunnioittaa äitiä, eikä 
kahden naisen liitossa isää.  Vai 
voidaanko?

Kauko Tuupainen
kirkkovaltuutettu, 
kansanedustaja (ps.)
Jyväskylä

HALLITUS on tuhlannut mil-
joonat tai oikeammin miljardit 
EU:hun, mutta omista nuorista 
aiotaan säästää yli 260 miljoo-
naa. Tämä vuoksi yhä useam-
man nuoren on pakko muuttaa 
kotoaan jo 16-vuotiaina. 

Leikkaukset sulkevat kymme-
niä oppilaitoksia. Ollaan kuten 
entisaikana, kun lukiokoulutuk-
sen saadakseen oli pakko läh-
teä kaupunkiin opiskelemaan. 
Nykyisin pitää olla jo suuri kau-
punki. Esimerkiksi Haminan lu-
kiossa on vain 300 opiskelijaa, 
joten se on todennäköisesti lak-
kautettavien listalla. 

Säästäminen ei tarkoita vain 
hallinnon karsimista. Yleises-
ti toisella asteella hallintokulut 
ovat olleet pienet. Vaikka koko 
hallinto karsittaisiin, niin silti ei 
päästäisi tarvittaviin säästöihin. 
Ollaan siis radikaalisti leikkaa-

massa opetuksesta. Se tarkoit-
taa suurempia ryhmiä, vähem-
män valinnanvaraa, yhdelle 
opettajalle enemmän opetet-
tavaa. 

Perheessäni on juuri toisel-
le asteelle siirtynyt nuori. Jo-
kainen vanhempi voi arvioida, 
olisiko oma nuori valmis muut-
tamaan. Osa on, mutta osa 
ei. Kuitenkin moni joutuu silti 
muutamaan, vaikka henkisesti 
tarvittaisiin vielä perheen tukea 
ja valvontaa.

Se, voivatko nuoret opiskel-
la lähellä kotiaan 18-vuotiaaksi 
asti, on arvokysymys. Suomel-
la on siihen varaa, jos vain niin 
halutaan.

Pekka Korpivaara (ps.)
kaupunginvaltuutettu
Kouvola

lainen ei ole tasa-arvoa, eikä 
täytä perustuslain tasa-arvoi-
suutta, koska kulut haja-asu-
tusalueella ovat tuplaten suu-
remmat kuin taajamissa.

Eriarvoisuus syntyy asuinpai-
kan perusteella. Kun vielä en-
nen 2005 lakimuutosta tuosta 
kiinteistön arvosta vähennet-
tiin siihen otetut velat, nyt 
myös velasta eli pankin osuu-
destakin maksatetaan kiinteis-
töveroa. Ei ole ihme, jos raken-
taminen hiipuu.

 Myös yrittäjät maksavat sa-
man ja väitän, että myös tämä 
on este moniin  investointei-

hin. Vaikka yrittäjä saa vähen-
tää veron verotuksessaan, se 
heikentää yrityksen tulosta, 
kasvua ja samalla verotuloja.

Toivoisin, että perussuoma-
laiset ottaisivat nämä laitto-
muudet hoitaakseen. 

Näitä löytyy lähes joka puo-
lelta nykyisessä käytännössä. 
Lain turvin voidaan taata ta-
sa-arvoa, mutta sille tulee olla 
tahto. Nyt sitä ei ole politiikas-
sa ollut.

   
Ritva Lehtonen 
kunnanvaltuutettu (ps.)
Petäjävesi
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myös osoitteesta: www.perussuomalaiset.fi/jasenyys
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PUHELIN
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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.

P A L V E L U K O R T T I

TIEDOTUSVÄLINEET ovat pit-
kin syksyä noteeranneet raaka-
öljyn laskevan hintakehityksen. 
Marraskuun lopussa OPEC päät-
ti olla leikkaamatta tuotantoa 
ja raakaöljyn hinta laski entises-
tään. Me kuluttajat hykertelem-
me, kohta tuo raakaöljyn lähes 
puoleen laskenut hinta näkyy 
myös mittareilla. Sori - ei näy.

On täysin käsittämätöntä mi-
ten tässä taloudellisessa tilan-
teessa yksi toimiala - öljytuot-
teiden jalostus ja myynti - on 
hallituksen ja erityisesti ammat-
tiyhdistyksen erityisessä suo-
jeluksessa. Mittarihinnat ovat 
pudonneet muutamia hassu-
ja senttejä, vaikka raaka-aineen 
hinta on laskenut puoleen. Mi-
käli raaka-aine kallistuu, näkyy 
muutos polttoainemittareilla 
tunnin sisällä. 

Lyhyt oppimäärä 95E-poltto-
aineen hintaan: kun jalostamo-
hinta on 0,72 €/litra, hintaan li-
sätään vielä energiasisältöveroa 
0,5036 €/litra, hiilidioksidiveroa 
0,14 €/litra ja huoltovarmuus-
maksua 0,0068 €/litra. Näitä kol-
mea veromuotoa nimitetään 
yleisesti valmisteveroiksi ja nii-
den osuus on lähes yhtä paljon: 
0,6504 €/litra, kuin jalostamo-
hinta 0,72 €/litra.

Suomalaisen virkamiehen eri-
koislaatuisuus tulee kuitenkin 
esille vasta nyt: maksamme ar-
vonlisäveroa myös noista val-
misteveroista eli veroa veron 
päälle. Hallitukset ovat vuosia 
siunanneet tämän menettelyta-
van, koska näin on saatu valtion 
kassaan mukavasti verotuloja.

EU-tuomioistuin on toises-
sa vastaavanlaisessa tilantees-
sa eli tuontiauton verotuksessa 
tuominnut tullin palauttamaan 
väärin perustein määrätyn ar-
vonlisäveron osuuden autojen 
tuojille. Pitääkö polttoaineen ar-
vonlisäverolaskentakin viedä 

Bensan hinta

EU-tuomioistuimen käsittelyyn?
Mikäli vero määrättäisiin, ku-

ten olisi oikein, jalostamohin-
nasta polttoaineen hinnan tulisi 
laskea heti lähes 0,16 €/litralta, 
kun raakaöljyn hinnanmuutos 
siirtyisi hintoihin yhtä nopeasti 
kuin nousut. 95E-polttoaineen 
hinnan kohdalla tämä tarkoit-
taisi noin 0,36 euron laskua lit-
rahintaan!

Tämä tuplaverotus toimii kui-
tenkin “kurjistavana vipuna”, 
kun talous sakkaa. Suomalai-
set vientiyritykset kärsivät kil-
pailijamaitaan enemmän kor-
keasta energian ja polttoaineen 
hinnasta, ja suomalaisilta kul-
jetusliikkeiltä karkaavat työt ul-
komaisille kilpailijoille. Suurin 
vaikutus tulee kuitenkin niiden 
yli 3 miljoonan suomalaisen 
omaan talouteen, jotka nyt jo 
kituuttavat kohonneiden kus-
tannusten takia.

Miten voidaan vaatia palk-
kojen jäädyttämistä vuosiksi 
eteenpäin, kun hallinto rosvo-
aa kansalaiset köyhäinavun va-
raan? Me tavalliset perussuo-
malaiset käyttäisimme kalliista 
polttoaineesta säästyvät varat 
muuhun kulutukseen: suoma-
laisen talouselämän, viennin ja 

palveluelinkeinon tukemiseen. 
Öljy on se voiteluaine, joka pyö-
rittää tätä yhteiskuntaa. Vanha-
nen, Kiviniemi, Katainen ja Ur-
pilainen ovat maksattaneet 
kansalla vihreiden hallituspai-
kat ja antaneet polttoainevero-
jen kohota suhteettomasti.

Hallituksella on jo hätä kä-
dessä. Apuun on nyt valjastet-
tu Elinkeinoelämän tutkimuslai-
toksen johtaja Paavo Suni, joka 
kertoo “oikean hinnan” olevan 
joskus tammikuussa noin 20 
senttiä tätä päivää halvempi. Eli 
laittomuuksista halutaan pitää 
kiinni kaikin keinoin.

Kaksoisverotus on purettava 
kaikilta ja polttoaineen hinnoit-
telusta on tehtävä läpinäkyvää. 
Suomen talous ei kestä yh-
den elinkeinon härskiä, ahneu-
den puolelle siirtynyttä voiton-
tavoittelua. Kuluttajan täytyy 
äänestää lompakollaan, mut-
ta päättäjien täytyy puuttua ha-
vaittuihin epäkohtiin. Kerran 
neljässä vuodessa meillä jokai-
sella on mahdollisuus äänestää 
rehellisyyden puolesta.

Jussi Luukkonen
Töölön Persu - ja ylpeä siitä

Perusarvomme 
murentumassa
ELÄMÄN vahvimmat perus-
arvot, jotka ovat olleet tä-
män kansamme yhtenäisyy-
den kantavin voima eli koti, 
isänmaa ja uskonto ovat nyt 
pahasti horjumassa. Ihmi-
set kokevat tulleensa laajas-
ti petetyiksi eduskunnan pää-
töksestä ja luterilaisen kirkon 
korkeimman johdon lausun-
tojen vuoksi, liittyen suku-
puolineutraalin avioliiton hy-
väksyntään.

Olen suuresti ihmetellyt, mi-
hin kokoomuksen tärkeim-
mät arvot ovat unohtuneet, 
joihin heillä on ollut vahva 
ja pitkä perinne. Keskustas-
takin löytyi perusarvomaail-
man jättäneitä. Vihreiden, va-
semmistoliiton ja demareiden 
kanta ei sen sijaan yllättänyt. 
He ovat tätä muutosta halun-
neet.  Vain kristilliset ja perus-
suomalaiset ovat säilyttäneet 
ne elämänarvot, joihin tämä 
kansakunta on perustansa ra-

kentanut. 
Vaikeiden aikojemme ajal-

ta perusarvoja kuvaa hyvin se, 
kun presidentti Paasikivi läh-
ti rauhanneuvotteluihin Mos-
kovaan; kansa saatteli häntä 
yhtenäisesti matkalle laulaen 
”Jumala onpi linnamme”- virt-
tä. Kuinkahan olisi nyt samas-
sa tilanteessa? Eduskunnalla 
luulisi tämän hetkisessä vai-
keassa tilanteessa olevan tär-
keämpiäkin asioita ratkot-
tavana. Esimerkiksi miten 
perheet pysyisivät kasassa, ih-
misillä olisi töitä ja lapset sai-
sivat kasvaa turvallisessa ym-
päristössä. 

Odotan kansalaisaloitteen 
aikaansaamista ja riittävää ni-
mien keräämistä, että edellä 
mainittu, keskeneräinen lakia-
loite hylättäisiin.

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

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

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

EDUSKUNTARYHMÄ/KANSANEDUSTAJAT

EDUSKUNTARYHMÄ
Puh: (09) 4321 • perussuomalaiset@eduskunta.fi

Kansanedustajien sähköpostiosoitteet: 
etunimi.sukunimi@eduskunta.fi 

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

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

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

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 
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

 PERUSSUOMALAISTEN RYHMÄKANSLIA

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

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

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

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

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

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

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 

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

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

PS O TA  Y H T E Y T TÄ !


