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Jukka-Pekka
Paavolainen, puoluesihteeri Riikka
Slunga-Poutsalo ja
Veikko Granqvist
puhuvat yrittäjien
puolesta.

Perussuomalaiset
yrittäjien asialla
- Yrittäjäperheiden kannustinloukkuun on puututtava. Perheenjäsenet
menettävät usein oikeudet sosiaaliturvaan, vaikka heillä ei ole mitään
sidoksia yritykseen, perussuomalaisten puoluesihteeri Riikka SlungaPoutsalo huomautti PerusYrittäjien perustamiskokouksessa.
PERUSSUOMALAISTEN puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo puhui valtakunnallisen PerusYrittäjät ry:n perustamiskokouksessa Espoossa.
Slunga-Poutsalon puheesta kävi selvääkin selvemmäksi, että pk-yrittäjien tie on kapea ja kivinen.
Siksi PerusYrittäjille oli suuri tilaus.
- Perussuomalaiset on pienten ja keskisuurten
yrittäjien puolue. Puolueemme on kasvanut huimaa vauhtia. Tämän syksyn tuoreimmassa Taloustutkimus Oy:n tutkimuksessa yrittäjistä 21 %
kannattaa kokoomusta, 16 % keskustaa ja 12 % perussuomalaisia. Kokoomuksen rooli yrittäjäpuolueena on kääntynyt laskutaipaleelle. Samaan aikaan
pienyrittäjät ovat siirtyneet kannattamaan meitä.
- Meidän on vastattava huutoon ja tarjottava yrittäjille realistinen poliittinen vaihtoehto, joka ei
keskity suuryhtiöiden edunvalvontaan. Vaihtoehto, 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.

- Innovaatiotukea kehitystyöhön on saatavilla,
jos yrityksesi nähdään kasvuyrityksenä ja maltat
täyttää riittävästi lomakkeita. Mutta uuden tuotteen innovaatio, keksiminen, ei ole koko prosessi,
Slunga-Poutsalo muistutti.
- Uusien innovaatioiden tuotteistaminen ja
markkinointi ovat Suomessa lapsipuolen asemassa. 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 tuotantoon 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 perheenjäsenelle. Sekä työvoimatoimistoissa että yrittäjyyskursseilla pimitetään olennaista tietoa siitä, että yrittäjyys on työttömyysturvan este. Vaikka yrityksestä
ei olisi tulojakaan, yrityksen omistaja luokitellaan
yrittäjäksi, eikä yrittäjä ole oikeutettu työttömyys-

Kohtuuttomat vastuut
Slunga-Poutsalo ihmettelee, että Y-tunnus - oli se
sitten toiminnassa olevan mikroyrityksen, pöytälaatikkoyrityksen tai vähän isomman firman - vaikuttaa koko perheeseen.
- Jos ainoastaan perheen toisella vanhemmalla on Y-tunnus, jo se yksin saattaa estää myös puolisoa ja aikuisia lapsia saamasta työttömyyskorvausta. Aikuisten lasten työttömyyskorvaus voidaan
evätä tilanteessa, jossa he ovat satunnaisesti tuuranneet vanhempaansa työskentelemällä tämän
omistamassa liikkeessä.
Vaikka perheenjäsenelle maksetut palkat olisivat nimellisiä ja työpäiviä olisi muutama vuodessa,
voidaan työttömyyskorvaus silti evätä.
- Vaikka aikuinen lapsi ei olisi koskaan työskennellyt vanhempansa yrityksessä tai yrityksen toimiala poikkeaisi täysin lapsen ammatillisesta osaamisesta, tulee lapsen tehdä selvitys siitä,
voisiko mahdollisesti työllistyä tähän yritykseen.
Nykytilanteessa perheenjäsen ei voi tarjota edes
vähäisintä apua yrittäjälle, ilman että hänen työttömyysturvansa vaarantuu, Slunga-Poutsalo ihmetteli.

Kynnystä madallettava

PerusYrittäjät ry
PERUSYRITTÄJÄT RY on perussuomalaisia arvoja kannattava
yrittäjäyhdistys. Valtakunnallinen
yhdistys on avoin kaikille, eikä
sen jäsenyys edellytä puolueen
jäsenkirjaa.
- Perussuomalaiset ovat todellista yrittäjäkansaa. Keväällä saimme Jukka-Pekka Paavolaisen
kanssa idean omasta yhdistyksestä ja päätimme ryhtyä tuumasta toimeen, kertoo yhdistyksen puheenjohtaja, espoolainen

korvaukseen.
- On täysin kohtuutonta, että toimimattoman
pöytälaatikkoyrityksen voidaan tulkita muuttuvan
päätoimiseksi heti, kun tavallinen palkkatyö loppuu. Sen sijaan, että työtön olisi oikeutettu työttömyyskorvaukseen, hänellä on käsissään ainoastaan
tuottamaton yritys, Slunga-Poutsalo ihmetteli.

perheyrittäjä ja kunnallispoliitikko Veikko Granqvist.
Hallituksessa istuvat puheenjohtaja Veikko Granqvistin lisäksi 1.
varapuheenjohtaja Raimo Heinänen, 2. varapuheenjohtaja Taisto Penttilä, 3. varapuheenjohtaja Petri Pulkkanen, Reijo Hiltunen,
Joni Ikonen, Esa Mäkinen, Heikki Puhakka, Janne Koskela, Pauli Ruotsalainen ja Jorma Varpula. Loput hallituksesta valitaan
13.12. pidettävässä kokouksessa.

Slunga-Poutsalon mielestä yrittämisen kynnystä
on kaikin keinoin madallettava.
- On täysin kohtuutonta, että pieni yritys velvoitetaan yrittäjän lisäksi elättämään myös perhe.
Yksi keskeinen keino olisi muuttaa työttömyysturvalainsäädäntö yksiselitteiseksi. Perussuomalaiset ehdottavat myös varjobudjetissaan, että arvonlisäverollisen liiketoiminnan alarajaa nostettaisiin
nykyisestä 8 500 eurosta 20 000 euroon ja samalla
alv:n niin sanottu huojennusalueen katto nostettaisiin 22 500 eurosta 40 000 euroon.
■ TEKSTI HELI-MARIA WIIK
KUVAT MATTI MATIKAINEN
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Freddyn syntymäpäivää juhlittiin Kotkan Perussuomalaisten pikkujouluissa.

Onnea, 60-vuotias Freddy!
Perusäijien puheenjohtaja Harri Ahonen, Varkauden kaupunginjohtaja Hannu Tsupari, kansanedustaja Kimmo Kivelä, PS-naisten 2. varapuheenjohtaja Laura Huhtasaari sekä tilaisuuden järjestäjä/juontaja, Soisalon Perussuomalaiset ry:n puheenjohtaja Pekka Keto. Kuva: Laura Lehtolainen

Perusäijät juhlivat
Varkaudessa
PERUSÄIJÄT RY:N kaikille avoimet pikkujoulut järjestettiin
Kylpylähotelli Kuntorannassa
Varkaudessa. Juhlajärjestelyjen
yhteisessä puuhassa mukana
olivat Perusäijät sekä Soisalon, Leppävirran ja Sisä-Savon
Perussuomalaiset kenttäveturinaan Pekka Keto.
- Me kaikki puolueemme työssä aktiivisesti mukana olevat
tunnemme, että päättyvä vuosi on ollut työntäyteinen, mutta
myös palkitseva. Kuten huippu-

urheilussa, niin myös poliittisessa aktivismissa peruskuntoja lajiharjoituskauden jälkeen
seuraa haastava kilpailukausi.
Vaalit ovat poliittisen vaikuttamisen saavutusten mittareita,
perusäijät muistuttivat.
- Päivittäisen työn lisäksi vaaleihin valmistautumiseen käytetään kaikki mahdolliset
hyväksyttävät keinot ja puolueihmisten energia. Nyt, kun tämän vuoden kisat ovat ohitse,
järjestettiin riemukas banketti.

Löysättiin edustusasun solmiota, kohotettiin yhteinen maitolasi tai muu malja ja tanssittiin
hetki. Tapasimme samanhenkisiä ystäviä, tutustuimme iloisissa merkeissä uusiin yhteisiä ajatuksia jakaviin ihmisiin.
Perusäijät haluavat kiittää
kaikkia aatteemme piirissä
työskenteleviä ja jokaista juhlaamme osallistunutta perusimmeistä hauskasta pikkujoulujuhlasta!

Keskustalaiset siirtyivät
perussuomalaisiin
KAKSI keskustalaista kunnanvaltuutettua on siirtynyt perussuomalaisiin Uuraisten
kunnassa Keski-Suomessa.
Kunnanhallituksen puheenjohtaja Jarkko Lehtovirta ja jäsen Raimo Paanala kertovat
harkinneensa keskustan jättämistä jo vuoden päivät. Miesten mielestä lopullisen päätöksen tekeminen oli helppoa.
- Keskustan kenttä on levällään ja se ei edistä oman kunnan järkevää päätöksentekoa,
Lehtovirta perustelee päätöstään.
- Minulla on kolmas kausi
valtuutettuna ja nyt tuli mitta
täyteen. Osa keskustalaisista
ei edes kättele toisiaan, Paanala kuvailee entisen ryhmän
henkeä.
Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtaja MiaRiitta Allik kertoo, että miehet
otettiin ryhmässä ilomielin
vastaan.
- Olen ollut kunnan luottamustehtävissä mukana kaksi vuotta ja yhteistyö on suju-
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kuin kantasuomalaiset. Freddy on myös edistänyt maahanmuuttajien kotoutumista.
Hän toimi aikoinaan maahanmuuttajajärjestö Maassa Maan Tavalla ry:n puheenjohtajana.
Kotkan Perussuomalaisissa Freddy on toiminut sekä
valtuustoryhmän että paikallisyhdistyksen puheenjohtajana. Valtuutettuna hän on ollut jo vuodesta 2009. Freddyn
aikana Kotkan Perussuomalaiset on kasvattanut jäsenmääräänsä ja saanut tuplattua valtuutettujen määrän.
Voi olla, että koko Kotkan Perussuomalaisia ei olisi, jos eräs
belgialainen ei olisi päättänyt jatkaa lomaansa vuonna 1973.
Kiitämme Freddya hyvästä
työstä puolueen eteen ja toivomme, että sama yhteistyö
jatkuu vielä pitkään. Freddy
on kuitenkin yksi Kotkan kantavista voimista.
Olli Kekkonen
Kotkan Perussuomalaiset (pj.)

Sama työ kahteen
kertaan

Raimo Paanala ja Jarkko Lehtovirta hylkäsivät keskustan ja
siirtyivät perussuomalaisiin.

nut hyvin molempien miesten
kanssa. Perussuomalaisilla on
hyvä porukkahenki ja kyky
tehdä muiden kanssa yhteistyötä. Hommat sujuu päinvastoin kuin keskustassa, jossa yhteistyö ei toiminut, Lehtovirta
kuvailee.
Valtuutettujen loikkaaminen muutti puolueiden valtasuhteita Uuraisilla, jossa on
yhteensä 21 kunnanvaltuutet-

KOTKAN kaupunginvaltuutettu ja valtuustoryhmän puheenjohtaja, Freddy van Wonterghem täytti 60 vuotta 9.12.
Kotkan Perussuomalaiset
muistivat ikinuorta Freddyä
pikkujoulujen yhteydessä Karhulassa.
Freddy on ollut mukana perussuomalaisten toiminnassa
jo vuodesta 2003. Hän kuuluu
Kotkan paikallisyhdistyksen
perustajiin ja on ollut mm. ottamassa kansanedustaja Juho
Eerolaa mukaan puolueeseen.
Freddy saapui Kotkaan
vuonna 1973 laivalla ja sai
kolmen viikon loman. Tämä
loma jatkuu edelleen. Ehkä
perimmäisenä syynä oli kuitenkin nainen. Freddy meni
naimisiin, sai työluvan ja meni
töihin Sunilan tehtaaseen.
Freddyä pidetään maahanmuuttajana, vaikka hän on ollut Suomessa jo yli 40 vuotta. Kotkaan kotiutunut Freddy
opetteli suomen ja venäjän
kielen omatoimisesti, hommasi työnsä itse ja sopeutui
suomalaiseen kulttuuriin toisten mielestä jopa paremmin

tua. Perussuomalaiset on ollut
Uuraisten suurin puolue kahdeksalla paikalla ja nyt paikkamäärä kasvoi kymmeneen.
Keskustalla on ollut kuusi paikkaa, mutta se kutistui neljään.
Lisäksi sekä sosiaalidemokraateilla että kristillisillä on molemmilla kolme ja kokoomuksella yksi paikka.
Mika Rinne

AURASSA tehtiin päätös Horsmanmäen asuinalueen katuvaloista vuonna 2013 ja rahaa varattiin hankkeelle 70 000 euroa.
Samoissa kaivauksissa hoidettaisiin sähkönsyötöt maan alle
ja valokaapelikin.
Valittu urakoitsija aloitti työt,
mutta meni konkurssiin. Sähkötyöt tulivat kuntoon, mutta kaivausten viimeistelytyöt jäivät
pahasti kesken. Ne teetettiin
tuntitöinä elokuussa 2014 eikä
alkuperäinen rahavaraus ylittynyt. Lopputulos oli todella hieno. Kylvetty ruohonsiemenkin
jo kasvoi nätisti.
Kunta alkoi muutaman viikon
päästä tehdä metsätöitä samalla alueella. Isoa puustoa harvennettiin syyskuussa 2014,
mutta nämä työt ja isot koneet
pilasivat äsken korjatut sähkötyön 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 valtuustokin suostui lisärahaan,
vain siksi, ettei sitä ehditty käyttää vuonna 2013.
Eikö metsänhakkuut pitäisi tällaisissa asuntoaluekohteissa tehdä vain talvella, kun maa
on jäässä? Silloin eivät isotkaan
metsäkoneet myllertäisi pilalle
asuntoalueen äskettäin hyvään
kuntoon saatettuja kadunvieriä, eivätkä sotkisi katuja. Tai sitten metsätöihin olisi pitänyt
liittää velvollisuus siistiä asuntoalueen tiet ja tienvarret metsäkoneen jäljiltä, jos ihan välttämättä metsänkaadolla oli niin
kova kiire.
Ilkka Soukka (ps.)
Aura

Perussuomalaiset
kuntalaisten äänenä
KUNTALIITTO on erittäin tärkeä asiantuntijaorganisaatio
kaikille kuntatoimijoille. Se tarjoaa pääosin maksuttomia palveluita jäsenilleen. Puolueeton
asiantuntija on merkittävä tuki
myös luottamushenkilöille. Perussuomalaisten valtuustoryhmä haluaa, että näin on jatkossakin.
Lisäksi kuntaliitto on koko
kuntakentän edunvalvoja. Tästä kiitoksen ansaitseva esimerkki on hallituksen esittämän pitkäaikaistyöttömien
sakkomaksun osittainen korvaaminen. Sen merkitys on 75
miljoonaa euroa, mikä vastaa
Kuntaliiton lähes neljän vuoden jäsenmaksuja.
Tällä hetkellä Kuntaliiton tärkeimpiä tehtäviä on valvoa
kuntien ja kuntalaisten etu-

ja kesken olevassa sote-uudistuksessa, toisen asteen koulutuksen uudistuksessa sekä
verojärjestelmän ja valtionosuusjärjestelmien parantamisessa. Kuntaliiton tulee ajaa
myös demokraattisen päätöksenteon vahvistamista ja korostaa asiakaslähtöisyyttä ja
lähipalveluita keskittämisen sijaan.
Lainsäädännössä tulee varmistaa kansan vaaleissa ilmaisemaan tahtoon perustuva poliittinen edustus kaikissa
kuntayhtymissä ja ylikunnallisessa päätöksenteossa. Erityisen tärkeää tämä on sote-uudistuksen kaikilla tasoilla, jotta
yhdellä puolueella ei millään
alueella ole ylintä valtaa. Perussuomalaisten valtuustoryhmä ei pidä perusteltuna uuden

vahvan metropolihallintotason
luomista pääkaupunkiseudulle. Järjestelmää tulee kehittää
nykyiseltä pohjalta.
Meidän kaikkien ja ennen
kaikkea Kuntaliiton on syytä pohtia, minkälainen on suomalainen kunta 2020. Kuntien
suorasta taloudellisesta päätöksenteosta on siirtymässä
mm. sote ja toisen asteen koulutuksen uudistusten myötä
jopa 60-80 % pois vaaleilla valituilta päättäjiltä. Tähän kehitykseen Kuntaliiton on reagoitava suhteessa mm. Suomea
sitovan Euroopan neuvoston
paikallisen itsehallinnon asiakirjan pohjalta. Perussuomalaisten valtuustoryhmä korostaa kuntalaisten itsehallinnon
tärkeyttä.
Kuntaliiton hallitusohjelma-

tavoitteet (2015-2019), jotka ovat terve talous, vaikuttavat palvelut ja elinvoimaiset
kuntayhteisöt, vastaavat pääosin perussuomalaisten näkemyksiä. Niiden pohjalta puolueemme on valmis ottamaan
hallitusvastuun vaikkapa pääministeripuolueena.
Perussuomalaisten valtuustoryhmä on syvästi huolissaan
talouden yleisistä näkymistä ja
alueiden ja kuntien eriarvoistumisen kärjistymisestä. Tarvitaan voimakkaita uudistuksia.

Olemme valmiita edistämään
niitä, mutta edellytämme, että
oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus pidetään johtotähtinä.
Ryhmä kiittää Kuntaliiton
johtoa, koko henkilöstöä ja
luottamusmiesorganisaatiota tehdystä työstä ja toivottaa
voimia tärkeässä tehtävässä.
Vaili Jämsä-Uusitalo
valtuustoryhmän puheenjohtaja (ps.)

Teurajärvi Pohjois-Pohjanmaan
piirin puheenjohtajaksi
PERUSSUOMALAISTEN Pohjois-Pohjanmaan piiri teki henkilövalintoja ja toimintalinjauksia sääntömääräisessä
syyskokouksessa Muhoksella.
Piirin puheenjohtajaksi valittiin
insinööri Jari-Pekka Teurajärvi
Oulusta.
Piirihallitukseen valittiin Tero
Kokko, Anne Snellman, Juho
Kellolampi, Harri Sanaksenaho,
Veikko Laurukainen, Lasse Mikkola, Mika Pietikäinen, Matti Viitala, Eero Erkkilä, Marko Koskela,
Lare Inkala, Janne Koskela, Aaro
Paakkari, Janne Halunen ja Paula Juka.
Piiri valmistautuu tuleviin
eduskuntavaaleihin valmiina ajamaan pohjoispohjalaisia
teemoja sekä maa- ja metsätalouden ja teollisuuden työpaikkoja. Pienten ja keskisuurten
yritysten asemaa tulee parantaa perussuomalaisten esit-

tämän alv-vapaan tulorajan
nostolla ja huojennusalueen
laajennuksella.
Perussuomalaiset toteavat
myös, että maatalouttamme
tarvitaan jo elintarvikeomavaraisuuden vuoksi, eikä metsätalouteen saa laittaa lisärasitteita
esim. verotuksen kautta. Tule-

van hallituksen on myös lunastettava lupaukset biotalouden
työpaikoista, joita varten tarvitaan mm. nuorten koulutuspaikkoja ja väylänpidon riittäviä
määrärahoja. Biotalouden koti
on Suomen maakunnissa.
Perussuomalaiset vastustavat
EU:n järjetöntä tukipolitiikkaa,
huonoa talouden hoitoa ja liittovaltiokehitystä.
- Suomelle on tulossa jäsenmaksuun korotusta tulevassa talousarviossa, paikalla ollut
kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan jäsen kansanedustaja Ville Vähämäki totesi puheessaan kokouksessa, jossa
ilmoitti olevansa käytettävissä ehdolle tulevissa eduskuntavaaleissa.
Perussuomalaisten
Pohjois-Pohjanmaan piiri ry

Raahessa käytiin tiukka puheenjohtajakisa.

Mosorin johtoon Raahessa
RAAHEN Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin Pattijoella.
Puheenjohtajavaalissa olivat
vastakkain kansanedustajaehdokas Lasse Mikkola ja teknisen lautakunnan jäsen Eeva
Mosorin. Mosorin voitti äänestyksen 6-3.
Kokouksessa vieraili Perussuomalaisten Pohjois-Suomen 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 paikallisyhdistykseen.
Raahen Perussuomalaiset

Sote-kustannuksista
VALTIONEUVOSTO antoi lopulta eduskunnalle lakiesityksen
sotesta. Tätä oli odotettu ja pelätty. Samalla ministeriö julkaisi
uudistuksen kuntakohtaiset kustannukset. Lukuja saatiin odottaa aivan turhan pitkään. Ministeriö korostaa, että laskelmat
ovat alustavia ja ne tarkentuvat
lakiesityksen edetessä.
Mänttä-Vilppulan osalta kustannuslaskelma näytti sen, että
uudistus laskisi kaupungin sotemenoja 245 euroa per asukas.
Näiden laskelmien mukaan kustannusvaikutus olisi kokonaisuudessaan vuositasolla noin
2,5 miljoonaa euroa. Nopeas-

ti ja suppeasti tulkiten tämä vaikuttaa hyvältä. Joku ennätti jo
epäillä tarvitsemmeko enää yhteiskunnallista yhteisyritystä,
kun kustannukset laskevat.
Nyt on kuitenkin hyvä riemuita alenevista kustannuksista. Ilo
ja riemu ovat vain kohdistettava oikeaan osoitteeseen ja se ei
ole lakiesitys. Ministeriön alustavat laskelmat perustuvat vuosien 2011-2013 toteutuneisiin
kustannuksiin. Nyt on muistettava, että vielä vuosina 2011 ja
2012 perusterveydenhuollon
ja erikoissairaanhoidon palvelutuotannosta ja kustannuksista vastasi sairaanhoitopiiri. Toi-

vottavasti muistamme senkin,
että sote-kustannuksemme olivat tuolloin Pirkanmaan toiseksi korkeimmat. Mielessämme on
syytä pitää myös se, että esimerkiksi vuonna 2011 perusterveydenhuollon kustannukset nousivat noin 20 % yhden vuoden
aikana.
Vuodesta 2013 lukien palvelutuotannosta on vastannut yhteisyritys. Tämä yritys tuotti palvelut noin 2,5 miljoonaa euroa
halvemmalla ja samalla palveluiden laatu sekä saatavuus paranivat. Nyt kuluvan vuoden kustannusten arvioidaan olevan viime
vuoden luokkaa. Eli Mäntänvuo-

ren Terveys Oy on jo säästänyt
kaupungille sen, mitä lakiesitys
olisi meille tuomassa. Jos menemme samalla rytmillä vuosia
eteenpäin, meidän tulevat sotekustannuksemme ovat huomattavasti pienemmässä kasvusuunnassa kuin muualla. Tämä
johtaa siihen, että ministeriön
laskelmat eivät pidä todellisuudessa meidän osalta paikkaansa.
Sote-kustannusten laskusta johtuva ilo ja riemu ovat totta, mutta sen on saanut aikaan
kaupungin sekä Pihlajalinnan
yhteisyritys, ei suinkaan lakiesitys. Ilo voi toteutua lakiesityksen
mukaista säästöä suurempana,

koska olemme sen kustannussäästön saaneet riemuksemme
jo ennen lain mahdollista voimaantuloa. Samalla olemme todistaneet, että sote-palveluiden
tuottamisen ei tarvitse tapahtua julkisen monopolin kautta.
Itse asiassa sen ei missään tapauksessa tulisi tapahtua niin kuin
meillä ennen yhteisen yrityksen aikaa.
Timo Tukia
kaupunginhallituksen pj.
Mänttä-Vilppula
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Maarit Nurmesta Kainuun
piirin puheenjohtaja
PERUSSUOMALAISTEN Kainuun piirin syyskokous valitsi
puheenjohtajakseen vuodelle
2015 Maarit Nurmen Suomussalmelta. Valinta tapahtui pitkän keskustelun ja äänestyksen
jälkeen. Vastaehdokkaana oli
Timo Kananen Kajaanista.
Piirihallitukseen valittiin myös
Timo Kananen, Eila Aavakare,
Seppo Romppainen, Hannu Korhonen, Mikko Polvinen, Antti Komulainen, Paavo Arffman,
Eija Hakkarainen, Pertti Ahlqvist,
Tarmo Rautiainen ja Yrjö Puurunen.
Piirin syyskokouksen mielestä molemmat kokoomuksen ja
demarien johtamat hallitukset
ovat epäonnistuneet keskeisimmissä tavoitteissaan. Valtion
taloutta ei ole pystytty oikaisemaan pois velkaantumisuralta ja työttömyys on räjähtänyt.
Hallituksen harjoittama talousja työllisyyspolitiikka on ollut
väärää.
Osaltaan tähän huonoon tulokseen on vaikuttanut myös
Suomen jäsenyys Euroopan
unionissa ja sen rahaliitossa.
Unionin jäsenyys ja kuuluminen yhteisvaluutta euroon on
kaventanut Suomen talouspoliittista liikkumatilaa ja vienyt
Suomelta kansainvälisen kilpailukyvyn. Piirin syyskokouksen
mielestä on tullut aika vakavasti pohtia ja harkita onko Suomen paikka, muista pohjois-

maista poiketen, olla mukana
rahaliitossa eli eurossa.
Piirikokous kantoi huolta EUpakotteiden tuomista haitoista Kainuulle. Venäjälle viennin ongelmat koskettavat myös
Kainuuta. Venäjä-pakotteet ja
vastapakotteet ovat aiheuttaneet ruplan kurssin romahtamisen, jolloin Suomesta on tullut
kallis ostospaikka venäläisille.
Piirikokous toivookin, että pakotteista voitaisiin luopua mahdollisimman pian.
Kainuu on Talvivaaran kaivoksen konkurssista johtuen hakeutumassa äkillisen rakennemuutoksen alueeksi. Tähän on
olemassa kaikki edellytykset.
Tässä tilanteessa tulisi harkita myös muita toimia, joilla valtiovalta ja muu Suomi voisi olla
tukemassa Kainuuta.
Yksi luonnollinen tukikei-

no olisi valtion toimintojen hajasijoittaminen. Valtion omistuksessa olevia metsiä ja muita
alueita hallinnoi Vantaalle sijoitettu metsähallituksen pääkonttori. Metsähallitus siis
maksaa tuloksestaan veroa
Vantaalle, jossa ei tiettävästi nimeksikään ole valtion metsiä.
Tulot verojen maksuihin hankitaan Itä- ja Pohjois-Suomen
alueelta ja veroilla tuetaan väestön keskittymiskehitystä pääkaupunkiseudulle. Tämä ei
syyskokouksen mielestä ole oikein. Perussuomalaisten Kainuun piirin syyskokous ehdottaakin valtioneuvostolle, että
se ryhtyy heti toimiin Metsähallituksen pääkonttorin hajasijoittamiseksi Kainuuseen,
joka sijaitsee keskeisellä alueella Metsähallituksen metsien sijaintipaikkoihin nähden.
Perussuomalaisten Kainuun
piirin syyskokous vahvisti myös
kevään 2015 eduskuntavaalien
ehdokasasettelun. Kainuun piiri asettaa ehdokaslistalle Oulun
vaalipiiriin kolme ehdokasta.
Ehdokkaat ovat yrittäjä Eila Aavakare Kajaanista, kansanedustaja Pentti Kettunen Kajaanista
ja yrittäjä, asianajaja Ari Korhonen Sotkamosta. Varaehdokkaaksi valittiin Mikko Polvinen
Kuhmosta.
Perussuomalaisten
Kainuun piiri ry

Nurmo jatkaa Pirkanmaan
piirin puheenjohtajana
PERUSSUOMALAISTEN Pirkanmaan piiri valitsi valkeakoskelaisen 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 Heiska, Harri Hanweg, Hannu Depner, Hannu Koivistoinen, Veijo
Niemi, Timo Tukia, Tuomo Isokangas, Mika Laakso, Veikko
Laamanen, Kalevi Niemenmaa,
Harri Vuorenpää, Martti Mölsä,

Jari Laukkanen, Pasi Kuosa, Kalevi Heiskala, Olli Välimäki, Terhi Kiemunki, Heikki Luoto, Kari
Lindbom, Seppo Silvennoinen,
Mikko Hamunen, Pertti Nuutinen, Kimmo Seppälä, Minna
Kamppari, Ari Perämaa, Kalervo Suomela, Asko Saari ja Tomi
Saaristo.
Katso lisää: pirkanmaa.
perussuomalaiset.fi

Ollila jatkaa Pudasjärvellä
RAKENNUSMIES, kaupunginvaltuutettu Alpo Ollila valittiin
jatkokaudelle Pudasjärven Perussuomalaiset ry:n puheenjohtajaksi.
Pudasjärven Perussuomalaisten kokouksessa vieraili Perussuomalaisten järjestösihteeri Joukamo Kortesalmi,
joka kertoi kokousväelle puolueen uusimpia järjestökuulumisia sekä selvitti edus-

kuntavaalivalmistelujen
kokonaistilannetta.
Pudasjärven Perussuomalaisten muiksi hallituksen jäseniksi valittiin: Sari Honkanen-Rönkkö, Juho Kellolampi,
Eila Puurunen, Kari Tykkyläinen, Marko Sarajärvi, Reino
Niskasaari ja Aino Vasankari.
Pudasjärven Perussuomalaiset

Ylivieskan Perussuomalaiset syyskokouksessa.

Hirvelä jatkaa Ylivieskan
Seudun johdossa
AUTONKULJETTAJA, kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Tarmo Hirvelä valittiin
yksimielisesti jatkamaan Ylivieskan Seudun Perussuomalaiset ry:n puheenjohtajana.

Hallituksen muiksi hallituksen jäseniksi valittiin Kari Nahkala, Tuomo Taka-Eilola, Juha
Kostet ja Jari Alahäivälä.
Ylivieskan Seudun
Perussuomalaiset

Perussuomalaisten
Pirkanmaan piiri ry

Jyrki Savikujasta Lapin piirin puheenjohtaja
PERUSSUOMALAISTEN Lapin
piirin puheenjohtajaksi on valittu keminmaalainen Jyrki Savikuja. Hän seuraa piirin johdossa kansanedustaja Hanna
Mäntylää.
Savikuja on Keminmaan kunnanhallituksen jäsen. Ehdolla piirin vetäjäksi oli myös kaksi
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muuta merilappilaista, kemiläinen Harri Tauriainen ja torniolainen Juhani Keinänen. Savikujan valinta varmistui kahdessa
äänestyksessä. Puheenjohtaja valittiin perussuomalaisten
syyskokouksessa Sodankylässä.
Perussuomalaisten Lapin piiri ry

Juha Keränen Hailuodon
johtoon
HAILUODON Perussuomalaiset ry:n puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Juha
Keränen.
Hailuodon Perussuomalais-

ten muiksi hallituksen jäseniksi valittiin Juha Sauvola, Taru
Henttu ja Kaarlo Rantapirkola.
Hailuodon Perussuomalaiset

PS

Kokoukset ja
tapahtumat

KESKI-POHJANMAAN
PERUSNAISET
Keski-Pohjanmaan Perusnaiset
ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 27.12.
klo 13 Asuntogallerian toimistolla, Torikatu 30 B, Kokkola. Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!

Haastaja Ossi Aho ja puheenjohtajaksi valittu Terhi Kiemunki lupaavat jatkaa hyvää yhteistyötä tiukasta kokouksesta huolimatta.

Kiemunki jatkaa Tampereen
johdossa
TAMPEREEN vanhalla kirjastotalolla järjestetyssä Tampereen Perussuomalaisten kokouksessa valittiin puheenjohtaja
tulevalle kaudelle. Kokouksessa
valittiin lisäksi paikallisyhdistyksen hallitus vuodelle 2015.
Terhi Kiemunki jatkaa puheenjohtajana. Haastajana oli Ossi
Aho, joka tunnetaan mm. Tarjanne-laivan kapteenina. Äänet menivät 29-11 Kiemungin
hyväksi.
- Joka vuosi pitää nöyrin mie-

lin todeta, että jäsenistön luottamus säilyy. Pitää jatkossakin olla sen arvoinen, Kiemunki
kiitteli valintansa jälkeen.
Hallitukseen valittiin ensi vuodeksi myös Kari Lindbom, Seppo
Silvennoinen, Heikki Luoto, Mikko Hamunen, Pentti Hupanen,
Jouko Salo, Kari-Pekka Rauhala,
Kirsi-Maarit Asplund, Seikku Kaita ja Arja Tuppurainen.
Tampereen Perussuomalaiset

HELSINKI
Töölön Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 29.12. klo
18 Ruusulan keilahallin kabinetti
1:ssä, Ruusulankatu 3-5. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
KOKKOLA
Kokkolanseudun Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen
syyskokous pidetään tiistaina
30.12. klo 18 Kokkolan kaupungintalolla, Öja-kokoustilassa. Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
LEPPÄVIRTA
Leppävirran Perussuomalaiset
järjestävät vaalitapahtuman lauantaina 17.1 klo 10-14 Leppävirran torilla, Savonkatu 37. Tavattavissa Savo-Karjalan vaalipiirin
perussuomalaisia naiskansanedustajaehdokkaita.Tervetuloa tarinoimaan ehdokkaittemme kanssa!
NIVALA
Nivalan Perussuomalaiset ry:n
järjestäytymiskokous pidetään
sunnuntaina 25.1.2015 klo 13
Nivalan Nuorisoseurantalolla.
Tervetuloa!

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

Tapani Mäki Keski-Suomen
piirin puheenjohtajaksi
PERUSSUOMALAISTEN Keski-Suomen piiri ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin Kannonkoskella, Piispalassa.
Paikalla olivat myös kansanedustajat Teuvo Hakkarainen ja
Kauko Tuupainen, jotka toivat
poliittisia terveisiä osallistujille.
Kokousedustajat äänestivät
piirin uudeksi puheenjohtajaksi ensi vuodelle jyväskyläläisen
Tapani Mäen. Lisäksi valittiin piirihallitus seuraavaksi kalenterivuodeksi. Hallituksessa istuvat
Mäen lisäksi Lasse Karjalainen,
Kai Vaaralahti, Juha Vimpari, Heli
Kupari, Jorma Holmstedt, Jamaica Hakkarainen, Minna Mäkinen,

Jukka Haaparanta, Pekka Kataja,
Eila Sahala, Seppo Ahonen, Leevi Marila, Petri Heinonen, Marita
Salenius, Harri Virtala, Satu Jokinen, Tommi Leppänen, Kari Pajunen, Heikki Puhakka, Marko Tiainen, Tapani Kankaanpää, Meiris
Suominen, Viktoria Räty, Seppo Ijäs, Marke Tuominen ja Jari
Halttunen.
Katso lisää: keski-suomi.
perussuomalaiset.fi
Heli Kupari
piirisihteeri
Perussuomalaisten
Keski-Suomen piiri ry

Korjaus PS 15/14
PERUSSUOMALAISEN (15/14)
juttuun Keski-Pohjanmaan piirin puheenjohtajavalinnasta oli
eksynyt väärä otsikko. Otsikossa sanottiin Pihlajamaan jatkavan Keski-Suomen piirin pu-

heenjohtajana. Arto Pihlajamaa
on Keski-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja ja Keski-Suomen
piiriä johtaa Tapani Mäki. Toimitus pahoittelee virhettä.

Lisää tapahtumia:
perussuomalaiset.fi
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Henkilövalintoja

ESPOON Perussuomalaiset valitsivat puheenjohtajaksi Seppo Sonkerin. Hallituksen jäseniksi valittiin myös Mikko Wikstedt,
Maija Saimalahti, Jarno Eerola,
Jonna Löflund, Jyrki Lohi, Veikko
Granqvist, Suvi Karhu, Kari Paunonen, Jukka Kilpi ja Seppo Kallunki.
KYMI-KARJALAN PerusNaisten
uudeksi puheenjohtajaksi on valittu Soile Suursalo. Hallituksen
muodostavat Suursalon lisäksi
Päivi Sivenius, Titta Miikkulainen,
Liisa Lajunen ja Pirjo Vanha-aho.
SAVONLINNAN Seudun Perussuomalaisten puheenjohtajana
jatkaa Seppo Kosonen. Hallitukseen valittiin myös Teija Rönkkö,
Osmo Tulilahti, Veikko Puustinen,
Erkki Itkonen, Ahti Kokkonen, Pirjo Toropainen, Juha Syrjäläinen,
Juha Kukkonen, Matti Lundenius
ja Juha Niskanen.
SUOMEN miesjärjestöjen keskusliiton hallitukseen on valittu
Perusäijien Jyrki Lohi.

Yhdessä
jouluun!
ELÄMME taas vuoden pimeintä ja sateisinta aikaa. Vuodenajat vaihtuvat, tulevat ja
menevät, samoin pimeys ja
valokin näyttäytyvät eri tavalla eri vuodenaikoina. Myös
me ihmiset elämän vuoristorataa matkatessa saamme toisinaan matkata valossa ja toisinaan kuljemme tunnelin
pimeydessä. Ihmiselämään
kuuluvat kiinteästi aika ajoin
hyvin lähellekin tulevat koettelemukset, surut ja murheet. Myös ilon hetket ovat
osa ihmiselämää. Joulu ja joulun sanoma ovat meille kaikille toivo Valosta, joka heijastuu tunnelin päässä, silloinkin
kun itse emme kykene sitä
näkemään. Joulun lahja meille ihmisille kertoo erityisesti
Luojamme rakkaudesta meitä Hänen luotujansa kohtaan.
Me emme kulje yksin, vaikka niin toisinaan tuntuisikin.
Isämme lähetti juuri jouluna
oman poikansa meille valoksi, majakaksi, turvaksi ja pelastukseksi.
Jokaiselle kristitylle tarjoutuu tänäkin jouluna mahdollisuus olla valmistamassa hyvää 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 tarvitsemme lähimmäisiä, rinnalla kulkijoita. Juuri joulu kehottaa
meitä lähimmäisenrakkauteen. Voimme kaikki omalla
käytöksellämme vaikuttaa siihen, millaisen joulun otamme
vastaan, tai millaista joulua
olemme valmistamassa.

Todellisuudessa iso osa joulusta syntyy antamalla. Jumala itse antoi meille jouluna
oman Poikansa, suurimpana
rakkaudenosoituksenaan ihmiskunnalle. Näin Hän myös
kehottaa meitä antamaan.
Me jokainen voimme antaa omastamme, kukin omalla tavallaan ja meillekin lahjaksi annetuilla voimavaroilla.
Voimme antaa toisillemme
monenlaisia asioita, aikaa,
huomiota ja muutakin tarvittavaa apua.
Meillä on juuri nyt mahdollisuus pysähtyä kuuntelemaan
läheistemme, naapurimme
ja muidenkin ihmisten iloja ja murheita. Voimme kysyä
heiltä mitenkä tänään jaksat?
Onko kaikki hyvin? Saanko jotenkin auttaa?
Antaminen on antajalle lahjaa. Se tuo toivottavasti hyvän mielen hänelle kenelle
annetaan, mutta ennen kaikkea antajalle. Kun autamme
toinen toisiamme, niin silloin
on myös helpompi odottaa
ja toivoa apua, kun itse sitä
tarvitsemme. Meidän kaikkien joulu ja arkemme paranee,
kun ymmärrämme sen voiman arvon, mitä on olla kristittynä 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

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

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

Mekin edustamme
Suomen kansaa
AAMULEHDEN toimittaja Virpi
Tiaiselta menivät puurot, vellit
ja vielä kiisselitkin sekaisin, kun
hän kolumnissaan (27.10.) arvosteli perussuomalaisten kielenkäyttöä pakolaisuudesta.
Valikoivalla lukemisella ja
kuulemisella löytyi mollaamisen aiheeksi pakolaiskriittisyys.
Useimmat perussuomalaiset
eivät ole käyneet läpi sellaista politiikan broilerihautomoa
kuin vanhat puolueet. Olemme
kuitenkin osa Suomen kansaa.
Monet tv-ohjelmat ja sanomalehdet käsittelevät perussuomalaisia alentavalla ja loukkaavalla tavalla.
Perussuomalaisia on naapu-

reissanne, ystävissänne, työtovereissanne, harrastuspiireissä
ja ammateissa, joiden palveluja kaikki käyttävät. Ja pärjäätte heidän kanssaan ihan hyvin.
Miksi nähdään tarvetta yleistää
ja loukata vuodesta toiseen?
Kannattaa katsoa missä mennään nykypäivänä. Esimerkiksi Perussuomalainen-lehti löytyy useimmista kirjastoista. En
ole Timo Soinin kritiikitön fani.
Hän on kuitenkin saanut aikaan
todella merkittävän kansanliikkeen.
Puolueen isot huolet ovat
työ, toimeentulo, yrittäminen,
kilpailukyvyn palauttaminen
sekä EU-ongelmat. Henkilö-

kohtainen mielipiteeni EU:sta
on puoluetta jyrkempi. EU on
röyhkeiden vallanpitäjien hiekkalaatikko, jossa tehdään suunnitelmia eri maiden lypsämiseksi.
Suomessa vaihtoehtona olisi
yhdistää kaikki tietotaito - puolueideologiasta välittämättä ja suunnistaa kohti työpaikkojen ja yritysten luomista. Koko
Euroopan ja maailman asioiden
järjestämiseen voisi uhrata vähemmän aikaa.
Marjatta Jokipolvi (ps.)
Orivesi

Maaseudun kansalaiset
ovat perustuslain
vastaisessa asemassa
SUOMEEN on luotu perustuslain vastainen asetelma myös
asuinpaikan perusteella.
Maaseudun ihmisten mahdollisuudet saada palveluita
ei täytä perustuslain tasa-arvoisuutta. Alemman verkoston teitä ei hoideta ja ne rikkovat autot, joita ilman ei saa
palveluita.
Maaseudulla asuu paljon
ikäihmisiä ja heille postin saaminen tasa-arvoisesti - kotiin
tuotuna kaikkina päivinä - ei
ole enää tätä päivää, kun Itella on vähentänyt jakelua ja
lehdet jäävät saamatta. Lauantain ja sunnuntain lehdet
jaetaan vasta maanantaina
(klo 14-16 välillä), kun ne saadaan samalla rahalla kaupungeissa jo aamupöytään varhaisjakeluna.
Tämä ei ole tasa-arvoa.
Moni on jättänyt lehdet tilaamatta, koska eriarvoisuus on
näin räikeää. Kun jaettavaa
on vähemmän, seuraa jakajien irtisanominen, kun tulos
heikkenee ja kierre jatkuu.
Sama koskee palveluita. Haja-asutusalueen asukkaat
maksavat jokaisen hakemansa palvelun omasta pussistaan. Sen lisäksi he maksavat
itse tiemaksunsa, joiden piti
tulla kuntien maksettavaksi
kiinteistöveroa luotaessa. Täl-
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lainen ei ole tasa-arvoa, eikä
täytä perustuslain tasa-arvoisuutta, koska kulut haja-asutusalueella ovat tuplaten suuremmat kuin taajamissa.
Eriarvoisuus syntyy asuinpaikan perusteella. Kun vielä ennen 2005 lakimuutosta tuosta
kiinteistön arvosta vähennettiin siihen otetut velat, nyt
myös velasta eli pankin osuudestakin maksatetaan kiinteistöveroa. Ei ole ihme, jos rakentaminen hiipuu.
Myös yrittäjät maksavat saman ja väitän, että myös tämä
on este moniin investointei-

www.perussuomalaiset.fi

hin. Vaikka yrittäjä saa vähentää veron verotuksessaan, se
heikentää yrityksen tulosta,
kasvua ja samalla verotuloja.
Toivoisin, että perussuomalaiset ottaisivat nämä laittomuudet hoitaakseen.
Näitä löytyy lähes joka puolelta nykyisessä käytännössä.
Lain turvin voidaan taata tasa-arvoa, mutta sille tulee olla
tahto. Nyt sitä ei ole politiikassa ollut.
			
Ritva Lehtonen
kunnanvaltuutettu (ps.)
Petäjävesi

KUVAT LEHTIKUVA

Yli 260 miljoonan
säästöt lukioista ja
ammattiin opiskelevista
HALLITUS on tuhlannut miljoonat tai oikeammin miljardit
EU:hun, mutta omista nuorista
aiotaan säästää yli 260 miljoonaa. Tämä vuoksi yhä useamman nuoren on pakko muuttaa
kotoaan jo 16-vuotiaina.
Leikkaukset sulkevat kymmeniä oppilaitoksia. Ollaan kuten
entisaikana, kun lukiokoulutuksen saadakseen oli pakko lähteä kaupunkiin opiskelemaan.
Nykyisin pitää olla jo suuri kaupunki. Esimerkiksi Haminan lukiossa on vain 300 opiskelijaa,
joten se on todennäköisesti lakkautettavien listalla.
Säästäminen ei tarkoita vain
hallinnon karsimista. Yleisesti toisella asteella hallintokulut
ovat olleet pienet. Vaikka koko
hallinto karsittaisiin, niin silti ei
päästäisi tarvittaviin säästöihin.
Ollaan siis radikaalisti leikkaa-

massa opetuksesta. Se tarkoittaa suurempia ryhmiä, vähemmän valinnanvaraa, yhdelle
opettajalle enemmän opetettavaa.
Perheessäni on juuri toiselle asteelle siirtynyt nuori. Jokainen vanhempi voi arvioida,
olisiko oma nuori valmis muuttamaan. Osa on, mutta osa
ei. Kuitenkin moni joutuu silti
muutamaan, vaikka henkisesti
tarvittaisiin vielä perheen tukea
ja valvontaa.
Se, voivatko nuoret opiskella lähellä kotiaan 18-vuotiaaksi
asti, on arvokysymys. Suomella on siihen varaa, jos vain niin
halutaan.
Pekka Korpivaara (ps.)
kaupunginvaltuutettu
Kouvola

Meitä on liian vähän
myös rikoslabrassa
MARSSIN Senaatintorille
19.11.2014 poliisien mielenilmauksessa. Poliisien tukena, mutta myös ns. oma lehmä ojassa.
Nimittäin myös rikosteknisessä laboratoriossa alkaa olla
tukalat oltavat. Näytemäärät
ovat olleet jo vuosia jatkuvassa kasvussa, mutta henkilökunnan määrä tutkimusalueilla on pysynyt samana tai sitä
on jouduttu vähentämään.
Pienempien tutkimusalueiden vaarana on, että koko
alueen asiantuntemus menetetään, kun tutkija tai tutkijoita jää eläkkeelle, eikä uusia
asiantuntijoita voida palkata
ajoissa tiedonsiirtoa ja perehtymistä silmällä pitäen. Suurin
osa laboratorion tutkimuksis-

ta on kuitenkin sellaisia, että
niitä tehdään Suomessa vain
KRP:n rikosteknisessä laboratoriossa.
Resurssien pienentyessä ja
näytemäärien kasvaessa tulee jossain vaiheessa raja vastaan, milloin tutkimuspyyntöjä ei kannata ottaa sisään
vain kasvattamaan jonoa. Tehokkuutta voidaan lisätä vain
tiettyyn pisteeseen asti laadun kärsimättä. Tutkinnanjohtajien tehtäväksi jää silloin
päättää, mitkä näytteet lähetetään labraan ja mitkä jätetään tutkimatta.
Saara Lång, rikoskemisti,
eduskuntavaaliehdokas (ps.)
Uusimaa

Meneekö katekismus
osin uusiksi?
KATEKISMUKSEN 10 käskystä
kuuluu neljäs käsky seuraavasti:
”Kunnioita isääsi ja äitiäsi”. Jumalan tahto on, että jokaisella
lapsella on isä ja äiti. Heille kuuluu erityinen arvo ja kunnioitus siksi, että he ovat vanhempiamme.
Eduskunnan enemmistö päätti äänin 105 - 92 panna vireille voimassa olevan avioliittolain
muutoksen. Lainmuutosehdotus palaa eduskuntaan perustuslakivaliokunnan lausuman

saattelemana. Jos enemmistön kanta pysyy voimassa, niin
päätös merkitsee myös katekismukseen tehtävää muutosta. Eihän kahden miehen liitossa voida kunnioittaa äitiä, eikä
kahden naisen liitossa isää. Vai
voidaanko?
Kauko Tuupainen
kirkkovaltuutettu,
kansanedustaja (ps.)
Jyväskylä

Bensan hinta
TIEDOTUSVÄLINEET ovat pitkin syksyä noteeranneet raakaöljyn laskevan hintakehityksen.
Marraskuun lopussa OPEC päätti olla leikkaamatta tuotantoa
ja raakaöljyn hinta laski entisestään. Me kuluttajat hykertelemme, kohta tuo raakaöljyn lähes
puoleen laskenut hinta näkyy
myös mittareilla. Sori - ei näy.
On täysin käsittämätöntä miten tässä taloudellisessa tilanteessa yksi toimiala - öljytuotteiden jalostus ja myynti - on
hallituksen ja erityisesti ammattiyhdistyksen erityisessä suojeluksessa. Mittarihinnat ovat
pudonneet muutamia hassuja senttejä, vaikka raaka-aineen
hinta on laskenut puoleen. Mikäli raaka-aine kallistuu, näkyy
muutos polttoainemittareilla
tunnin sisällä.
Lyhyt oppimäärä 95E-polttoaineen hintaan: kun jalostamohinta on 0,72 €/litra, hintaan lisätään vielä energiasisältöveroa
0,5036 €/litra, hiilidioksidiveroa
0,14 €/litra ja huoltovarmuusmaksua 0,0068 €/litra. Näitä kolmea veromuotoa nimitetään
yleisesti valmisteveroiksi ja niiden osuus on lähes yhtä paljon:
0,6504 €/litra, kuin jalostamohinta 0,72 €/litra.
Suomalaisen virkamiehen erikoislaatuisuus tulee kuitenkin
esille vasta nyt: maksamme arvonlisäveroa myös noista valmisteveroista eli veroa veron
päälle. Hallitukset ovat vuosia
siunanneet tämän menettelytavan, koska näin on saatu valtion
kassaan mukavasti verotuloja.
EU-tuomioistuin on toisessa vastaavanlaisessa tilanteessa eli tuontiauton verotuksessa
tuominnut tullin palauttamaan
väärin perustein määrätyn arvonlisäveron osuuden autojen
tuojille. Pitääkö polttoaineen arvonlisäverolaskentakin viedä

EU-tuomioistuimen käsittelyyn?
Mikäli vero määrättäisiin, kuten olisi oikein, jalostamohinnasta polttoaineen hinnan tulisi
laskea heti lähes 0,16 €/litralta,
kun raakaöljyn hinnanmuutos
siirtyisi hintoihin yhtä nopeasti
kuin nousut. 95E-polttoaineen
hinnan kohdalla tämä tarkoittaisi noin 0,36 euron laskua litrahintaan!
Tämä tuplaverotus toimii kuitenkin “kurjistavana vipuna”,
kun talous sakkaa. Suomalaiset vientiyritykset kärsivät kilpailijamaitaan enemmän korkeasta energian ja polttoaineen
hinnasta, ja suomalaisilta kuljetusliikkeiltä karkaavat työt ulkomaisille kilpailijoille. Suurin
vaikutus tulee kuitenkin niiden
yli 3 miljoonan suomalaisen
omaan talouteen, jotka nyt jo
kituuttavat kohonneiden kustannusten takia.
Miten voidaan vaatia palkkojen jäädyttämistä vuosiksi
eteenpäin, kun hallinto rosvoaa kansalaiset köyhäinavun varaan? Me tavalliset perussuomalaiset käyttäisimme kalliista
polttoaineesta säästyvät varat
muuhun kulutukseen: suomalaisen talouselämän, viennin ja

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 30 euroa

Perusarvomme
murentumassa

palveluelinkeinon tukemiseen.
Öljy on se voiteluaine, joka pyörittää tätä yhteiskuntaa. Vanhanen, Kiviniemi, Katainen ja Urpilainen ovat maksattaneet
kansalla vihreiden hallituspaikat ja antaneet polttoaineverojen kohota suhteettomasti.
Hallituksella on jo hätä kädessä. Apuun on nyt valjastettu Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen 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 hinnoittelusta on tehtävä läpinäkyvää.
Suomen talous ei kestä yhden elinkeinon härskiä, ahneuden puolelle siirtynyttä voitontavoittelua. Kuluttajan täytyy
äänestää lompakollaan, mutta päättäjien täytyy puuttua havaittuihin epäkohtiin. Kerran
neljässä vuodessa meillä jokaisella on mahdollisuus äänestää
rehellisyyden puolesta.

ELÄMÄN vahvimmat perusarvot, jotka ovat olleet tämän kansamme yhtenäisyyden kantavin voima eli koti,
isänmaa ja uskonto ovat nyt
pahasti horjumassa. Ihmiset kokevat tulleensa laajasti petetyiksi eduskunnan päätöksestä ja luterilaisen kirkon
korkeimman johdon lausuntojen vuoksi, liittyen sukupuolineutraalin avioliiton hyväksyntään.
Olen suuresti ihmetellyt, mihin kokoomuksen tärkeimmät arvot ovat unohtuneet,
joihin heillä on ollut vahva
ja pitkä perinne. Keskustastakin löytyi perusarvomaailman jättäneitä. Vihreiden, vasemmistoliiton ja demareiden
kanta ei sen sijaan yllättänyt.
He ovat tätä muutosta halunneet. Vain kristilliset ja perussuomalaiset ovat säilyttäneet
ne elämänarvot, joihin tämä
kansakunta on perustansa ra-

kentanut.
Vaikeiden aikojemme ajalta perusarvoja kuvaa hyvin se,
kun presidentti Paasikivi lähti rauhanneuvotteluihin Moskovaan; kansa saatteli häntä
yhtenäisesti matkalle laulaen
”Jumala onpi linnamme”- virttä. Kuinkahan olisi nyt samassa tilanteessa? Eduskunnalla
luulisi tämän hetkisessä vaikeassa tilanteessa olevan tärkeämpiäkin asioita ratkottavana. Esimerkiksi miten
perheet pysyisivät kasassa, ihmisillä olisi töitä ja lapset saisivat kasvaa turvallisessa ympäristössä.
Odotan kansalaisaloitteen
aikaansaamista ja riittävää nimien keräämistä, että edellä
mainittu, keskeneräinen lakialoite hylättäisiin.
Veijo Sykkö

Jussi Luukkonen
Töölön Persu - ja ylpeä siitä

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
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PS O TA Y H T E Y T TÄ !
PUOLUETOIMISTO
PERUSSUOMALAISET RP
Yrjönkatu 8-10, 00120 Helsinki,Puh. 0207 430 800
www.perussuomalaiset.fi
Puoluesihteeri • Riikka Slunga Poutsalo
Puh: 040 505 1660 • riikka.poutsalo@perussuomalaiset.fi
Projektijohtaja • Ossi Sandvik
Puh: 0400 926 908 • ossi.sandvik@perussuomalaiset.fi
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
ETELÄ-SAVO
Raimo Heinänen • Heinärikintie 2, 52110 Majavesi
Puh: 0500 139 979 • heinanenraimo@gmail.com
HELSINKI
Nuutti Hyttinen • Pienvillasaarentie 3 H 70, 00960 Helsinki
Puh: 0400 246 182 • nuutti.hyttinen@gmail.com
HÄME
Jari Ronkainen • Luotikuja 31, 16710 Hollola
Puh: 040 501 2569 • rakennuspalveluronkainenoy@hotmail.com
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
PIRKANMAA
Mikko Nurmo • Sarvionkatu 13, 37600 Valkeakoski
Puh: 040 841 5980 • mnurmo@gmail.com
POHJOIS-KARJALA
Osmo Kokko • Puh: 0400 375 472
osmo.kokko@kolumbus.fi
POHJOIS-SAVO
Pauli Ruotsalainen • Tuuttikuja 2 B 14, 70780 Kuopio
Puh: 044 081 4224 • pauli@pauliruotsalainen.net
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

Juho Eerola
Ritva Elomaa
Teuvo Hakkarainen
Lauri Heikkilä
Reijo Hongisto
Olli Immonen
Ari Jalonen
Anssi Joutsenlahti
Johanna Jurva
Arja Juvonen
Pietari Jääskeläinen
Pentti Kettunen
Kimmo Kivelä
Osmo Kokko
Anne Louhelainen
Pirkko Mattila
Lea Mäkipää
Hanna Mäntylä
Martti Mölsä
Mika Niikko
Jussi Niinistö
Pentti Oinonen
Tom Packalén
Mika Raatikainen
Pirkko Ruohonen-Lerner
Vesa-Matti Saarakkala
Timo Soini
Ismo Soukola
Maria Tolppanen
Reijo Tossavainen
Kauko Tuupainen
Pertti Virtanen
Ville Vähämäki
Juha Väätäinen

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

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

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

PERUSSUOMALAISET NUORET

EDUSKUNTARYHMÄ/KANSANEDUSTAJAT

Puheenjohtaja • Simon Elo
Puh: 0400 988 960 • simon.elo@ps-nuoret.fi
Vt. toiminnanjohtaja • Sebastian Tynkkynen
sebastian.tynkkynen@ps-nuoret.fi
Pääsihteeri • Suvi Karhu
Puh: 040 653 2960 • sihteeri@ps-nuoret.fi
www.ps-nuoret.fi

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

Sami Palviainen • Puh: 043 200 1536
sami.pal@luukku.com
Juhani Pilpola • Puh: 050 380 9787
juhani.pilpola@lieto.fi
Marja-Liisa Riihimäki • Puh: 040 865 4629
marja-liisa.riihimaki@netikka.fi
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

Kansanedustajien sähköpostiosoitteet:
etunimi.sukunimi@eduskunta.fi
Jari Lindström • Eduskuntaryhmän pj.
Puh: (09) 432 3088

OIKEUTTA ELÄKELÄISILLE

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

Puheenjohtaja • Reijo Ojennus
Puh. 0400 984 238 • paakari@jippii.fi

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

• (09) 432 3013
• (09) 432 3022
• (09) 432 3040
• (09) 432 3043
• (09) 432 3046
• (09) 432 3049
• (09) 432 3050
• (09) 432 3052
• (09) 432 3054
• (09) 432 3060
• (09) 432 3027
• (09) 432 3070
• (09) 432 3075
• (09) 432 3078
• (09) 432 3096
• (09) 432 3102
• (09) 432 3120
• (09) 432 3126
• (09) 432 3128
• (09) 432 3129
• (09) 432 3134
• (09) 432 3131
• (09) 432 3136
• (09) 432 3042
• (09) 432 3165
• (09) 432 3150
• (09) 432 3163
• (09) 432 3168
• (09) 432 3179
• (09) 432 3185
• (09) 432 3190
• (09) 432 3111
• (09) 432 3195
• (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
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