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Kovaa
vääntöä hallitusneuvotteluissa

MATIAS TURKKILA
PÄÄTOIMITTAJA
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Kertausharjoitusten määrä
nostetaan riittävälle tasolle ja
reservin vapaaehtoisen koulutuksen edellytykset aiotaan
turvata.

PÄ ÄKIRJ O ITU S

Jäähyväiset
kaunistelijoille
PERUSSUOMALAISTEN, keskustan ja kokoomuksen väliset hallitusneuvottelut ovat parhaillaan käynnissä. Ellei erityistä
draamaa synny, nämä kolme puoluetta muodostavat Suomen uuden hallituksen 29.5. mennessä.
MAAN vaikea taloudellinen asema ja yhteinen tilannekuva ovat
painottuneet neuvotteluissa. Osapuolet ovat ottaneet ohjenuorakseen valtionvarainministeriön ennen vaaleja julkaiseman laskelman. Leikkauksia tarvitaan huikean 4 miljardin verran, ja rakenteellisin toimin tehtävää sopeutusta siihen 6 miljardia päälle.
NELJÄ vuotta sitten hallitusta kasasi kokoomuksen Jyrki Katainen. Silloinkin pohdittiin talousasioita, mutta valitut toimintatavat olivat outoja. Veteraanikansanedustaja Osmo Soininvaara
(vihr.) valottaa silloisia tunnelmia Jäähyväiset eduskunnalle -kirjassaan:
”HALLITUSNEUVOTTELUT alkavat aina taloudellisella miniseminaarilla, johon maan parhaat julkisen sektorin talousasiantuntijat kertovat neuvottelijoille realiteeteista. Vuoden 2011 hallitusneuvotteluja pohjustettiin harvinaisen synkillä madonluvuilla.
Kuultuaan talousennusteita hallitusneuvottelijat päättivät omilla
toimillaan jouduttaa talouskasvua. Kun oli kerran sovittu kasvua
tukevista toimista, tuntui luontevalta vähän parannella talousennusteita. Kourallinen poliitikkoja veti intuitiolla ammattilaisten
laatimia ennustekäyriä ylemmäs, tuosta vaan. Ammattiekonomistit olivat ihmeissään.”
LUKUJEN kaunistelu ei tekijäänsä kaunista, ja tuo ikävällä tavalla mieleen Kreikan, joka tunnetulla tavalla puljasi itsensä EU:n rahaliittoon.
MUTTA ollaan sitä mutkalla muuallakin. SDP:n tilanne on tällä hetkellä hyvin vaikea, kannatusta löytyy enää lähinnä eläkeläisistä ja toimihenkilönaisista. Demareiden pitäisi yhtä aikaa puolustaa omia kannattajiaan työllistävää ylisuurta julkista sektoria
sekä esittää säästöjä, jotka purevat kaikkein pahiten omaan kannattajakuntaan.
ANTTI RINTEEN (sd.) tilanne oli vaaleissa klaustrofobinen.
Miesduunarit ovat jo siirtyneet perussuomalaisiin, eikä äijäfeminismiksi nimetty ay-räyhäkkyys pure naiskannattajiin. Eipä ihme,
että kannatus sakkasi.
ILMAINEN vinkki: puolueen puheenjohtaja kannattaa valita
oman puolueensa aatteellisen ytimen keskeltä. Puheenjohtajaa ei
kannata valita sen alueen keskeltä, mistä toivoisi uutta kannatusta löytyvän, koska muuten saa aikaiseksi pahan ristivedon oman
ydinkannattajakunnan ja puheenjohtajan välille.
ON erikoista, että sama virhe tehtiin saman kesän aikana kahdessa eri puoluekokouksessa. Kokoomus yritti rohmuta Alexander
Stubbin valinnalla lisäkannatusta liberaalipuolelta, mutta käänsi
samalla selkänsä konservatiiveille.
MELKOISET stiplut veti nyt käydyissä vaaleissa myös vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki. Hän sinnittelee vielä hetken puheenjohtajana, kunnes puoluekokous hurraa uuden punatähden
perussuomalaisia sättimään. Arhinmäki on loppukautensa ajan
rampa ankka vailla vaikutusvaltaa ja poliittista tulevaisuutta, mutta toisaalta täysin vapaa puhumaan, mitä sylki sattuu suuhun tuomaan. Saman kohtalon jakaa kristillisdemokraattien Päivi Räsänen, joka muuten innostui jo varmana tietona julistamaan, ettei
hallitusneuvotteluissa sovitulla maahanmuuton ohjelmalla saada aikaan juuri minkäänlaisia säästöjä. Tyhmempi olisi odottanut
lukujen julkaisua ennen niiden moittimista. Minä ainakin olisin.
ÄLYLLINEN epärehellisyys on itsepetosta. Tosiasioiden tunnustaminen olisi viisauden alku.
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Hallitusneuvottelut alkoivat hyvässä

Suomen
saa vahv
Hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisessa
linjauksessa perussuomalaiset saivat lähes
kaikki esityksensä läpi.
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yhteisymmärryksessä

puolustus
vistusta
HALLITUKSEN ulko- ja turvallisuuspoliittinen linjaus on merkittävää siksikin,
että puolustusvoimat saattaa jäädä lähes
ainoaksi hallinnonalaksi, jonka määrärahoja nostetaan vaalikaudella merkittävästi.
Neuvottelutulos syntyi kitkattomasti,
koska kaikki hallituspuolueet hyväksyivät
yhteisen pyrkimyksen jo Ilkka Kanervan

(kok.) johtamassa parlamentaarisessa työryhmässä viime syksynä. Tuolloin vain vasemmistoliitto vastusti puolustusmäärärahojen palauttamista entiselle tasolle.
Jatkuu seuraavalla
aukeamalla
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Natosta tulossa
selvitys
Jatkoa edelliseltä
aukeamalta

Hallitus korottaa puolustusmäärärahoja vähintään
150 miljoonaa euroa vuoteen 2019 mennessä. Se vastaa suunnilleen määrää, joka leikattiin puolustusvoimien ”uudistuksen” nimissä vaalikauden alussa puolustusministeri Stefan Wallinin (r.) ja myöhemmin
Carl Haglundin (r.) johdolla.
Wallin joutui eroamaan, kun hallituksessa paljastui
hänen vetäneen kotiinpäin lakkautettavaksi harkittavien varuskuntien valinnassa. Wallin jätti listalta pois
ruotsinkielisen Dragsvikin, mutta väitti, ettei ollut
käyttänyt asiassa poliittista harkintaa.

Koko maata puolustetaan
Hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisessa linjauksessa taataan, että hallitus päättää laivaston taistelualusten korvaamisesta ja käynnistää Hornet-hävittäjien korvaamisen. Näin tehdään, vaikka miljardeihin
nousevat rahamäärät täytyy ottaa puolustusmäärärahojen ulkopuolelta.
Myös kertausharjoitusten määrä nostetaan riittävälle tasolle ja reservin vapaaehtoisen koulutuksen edellytykset turvataan.
Yksi tavoite jäi linjauksesta pois: jalkaväkimiinat
kieltävästä Ottawan sopimuksesta ei tullut linjaukseen suoraa mainintaa. Kiertoilmaus näyttää kuitenkin siitäkin tulleen: Suomi ylläpitää laaja-alaisesti keskeisiin sotilaallisiin suorituskykyihin liittyvää
kansallista teknologista osaamista sekä riittävää huoltovarmuutta ja puolustusteollisuutta. Tämä kattaa
melko selvästi myös valmiuden jalkaväkimiinojen nopeaan valmistamiseen, jos tarvetta siihen havaitaan.

- Pidemmän aikavälin tavoitteena on kehitysrahoituksen nostaminen YK:n tavoitteiden mukaiseen 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta, vaikka
kehitysrahoitukseen kohdistuu hallituskaudella
säästöjä.
Ja se tarkoittaa juuri sitä, mitä perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini painotti tiedotustilaisuudessa: kehitysavun määrärahoja tullaan leikkaamaan.

Kehitysapua leikataan

Suuntaus länteen on myös PS:n tavoite

Linjauksessa luvataan yhdeksän hyvää ja kahdeksan
kaunista, joista moni kohta on selvästi muiden kuin
perussuomalaisten kirjoittamia. Suomi korostaa mm.
globaalia vastuuta ja vahvistaa turvallisuuttaan edistämällä kestävää kehitystä, rauhan rakentamista jne.
Kehitysavusta löytyy odotettu linjaus, kun tarkkaan
luetaan:

Hallituksen linjaus sitoo Suomen jatkossakin
osaksi läntistä yhteisöä - vieläpä entistä tiukemmin. Suomi palaa Nato-linjauksessaan vuoden
2007 linjaukseen, jonka mukaan Suomi voi hakea
Naton jäsenyyttä hallituskauden aikana. Hallitus
huomioi, että Ukrainan kriisi on heikentänyt Euroopan ja Itämeren turvallisuutta.
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Puheenjohtajat Alexander Stubb (kok.), Timo Soini (ps.) ja Juha Sipilä (kesk:) ovat vääntäneet
asioista kättä hyvässä hengessä.
Pohjoismaat, Euroopan unioni myös turvallisuusyhteisönä, Nato-kumppanuus, ETYJ ja YK
muodostavat Suomen kansainvälisen yhteistyön
puitteet. Lisäksi puolustusyhteistyötä Ruotsin
kanssa syvennetään.
Samaan aikaan Venäjä on Suomen merkittävä
naapuri. Suomi noudattaa EU:n yhteisiä Venäjälinjauksia ylläpitäen myös monipuolisia kahdenvälisiä suhteita.
Hallitus laatii vielä ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon, jossa arvioidaan mahdollisen Nato-jäsenyyden vaikutukset Suomelle. Sen lisäksi laaditaan puolustusselonteko, joka määrittelee
puolustuspoliittiset linjaukset puolustuskyvyn ylläpidolle, kehittämiselle ja käytölle.
QTEKSTI VELI-PEKKA LESKELÄ
KUVAT LEHTIKUVA

Yhteisvastuita
ei saa lisätä
Hallitusneuvotteluiden EU-linjauksessa päästiin tulokseen, jossa kahden eri laidan – perussuomalaisten ja kokoomuksen – tekemät linjaukset yhdistettiin synteesiksi.
YHTEISESSÄ tekstissä on molempien puolueiden kantoja mukana, mutta
koko paperi vastaa hallituksen yhteistä linjausta. Linjaus tiivistyy tekstin toiseen kappaleeseen
tavalla, joka tyydyttää niin
euromyönteisiä kuin -kriittisiäkin lukijoita:
- EU:n jäsenyys on poliittinen valinta, joka kytkee
Suomen läntiseen arvoyhteisöön. Unionia on uudistettava ja sen toimintaa parannettava, mutta hallitus
ei pidä perussopimusten
muuttamista nyt ajankohtaisena. Suomi kunnioittaa
yhteisiä sääntöjä ja odottaa muiden jäsenvaltioiden
toimivan samoin. Suomi
on aktiivinen, käytännönläheinen ja ratkaisuhakuinen jäsenvaltio. Hallitus
yhdistää rakentavan kriittisellä ja yhteistyöhakuisella
tavalla kansallisen ja yhteisen eurooppalaisen edun
Suomen EU-politiikassa.

Vakauskappale
kuin PS:n kynästä
EU:n vakautta koskeva
kappale taas on kuin suoraan perussuomalaisten
kynästä.
- Hallitus suhtautuu kielteisesti Suomen vastuiden
kasvattamiseen eurokriisin hoidossa. Ensisijainen
keino euromaan rahoitusongelmien hoitoon ovat
maan kansalliset toimet talouden tervehdyttämiseksi ja julkistaloutensa vakauttamiseksi. Jos nämä
keinot eivät riitä, toissijaisena keinona on sijoittajavastuun toteuttaminen.
Kahdenväliset luotot eivät kuulu hallituksen kei-

novalikoimaan eurokriisin
hoidossa. Mikäli Euroopan
vakausmekanismia joudutaan vielä käyttämään, sen
tulee tapahtua vain mekanismin nykyisen kapasiteetin ja pääomarakenteen
puitteissa. Euroalueen vakauttamistoimia koskevat päätökset hallitus tekee
Suomen kansallisen edun
näkökulmasta.

Kansallinen
etu edellä
Puheenjohtajat nostivat
tiedotustilaisuudessa esiin
tiettyjä EU-linjauksen kohtia. Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini
painotti tiedotustilaisuudessa yhteisen linjauksen
kohtaa, jonka mukaan talous- ja rahaliitto EMU:a ei
tule kehittää siten, että se
lisäisi yhteisvastuuta eurokriisin hoidossa. Hallituksen on suhtauduttava
kriittisesti Suomen vastuun lisäämiseen eurokriisin hoidossa.
– Jos kokoomus olisi kirjoittanut paperin yksin, olisi se ollut toisenlainen ja
jos perussuomalaiset olisivat kirjoittaneet tämän yksin, olisi se toisenlainen.
Mutta hallitus tekee päätökset Suomen kansallisen
edun mukaan. Ja sen päätämme me, jos hallitus on
syntyäkseen, Soini muotoili.

Sääntely valjastettava
työllisyyden kasvuun
Puolueita yhdistää tavoite vähentää EU:n turhaa
sääntelyä. Unionin pitää
keskittyä olennaisimpiin
kysymyksiin, eikä integraa-

TIMO SOINI
PERUSSUOMALAISTEN
PUHEENJOHTAJA
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Kovaa vääntöä

tiota ole tarpeen syventää
kaikilla politiikan aloilla.
Hallitus arvioi kaikkea
EU-sääntelyä talouskasvun, kilpailukyvyn ja työllisyyden näkökulmasta ja edellyttää vastaavaa
käytäntöä myös EU:n toimielinten tasolla. Suomi tavoittelee nykyistä vähemmän, mutta parempaa
ja kevyempää sääntelyä.
Hallitus ei lisää kilpailukykyä haittaavaa ylimääräistä taakkaa EUsääntelyn kansallisessa
toimeenpanossa ja vahvistaa Suomen kykyä arvioida
EU-sääntelyn taloudellista
merkitystä ja oikeudellisia
ulottuvuuksia.
Tätä seikkaa – Suomen
omaa osuutta byrokratian
lisääjänä ovat perussuomalaiset painottaneet paljon
menneellä vaalikaudella.

Hallitusneuvottelut ovat käynnissä. Vääntö on kovaa.
Neuvottelutulos on kokonaisuus, joka sitten puolueen elimissä joko hyväksytään tai hylätään.

Kymmenen
työryhmää jatkaa

Pidän kiinni siitä, että kentän päätökset otetaan vakavasti.
Puolueen johto on kentän käsissä. Jäsenistö valitsee omat
johtajansa. Turun puoluekokouksessa on valintojen aika.
Jos sanottavaa on, nyt on sen aika.

Hallitusohjelmaa on ollut
rakentamassa peräti kymmenen työryhmää. Johtoryhmään kuuluvat puheenjohtajat avustajineen.
Kolme työryhmää on
saanut puheenjohtajan perussuomalaisten
kansanedustajista. Soteveteraani Hanna Mäntylä johtaa hyvinvointityöryhmää, maa-, metsä- ja
energiatalouteen vahvasti
perehtynyt Pirkko Mattila johtaa biotalousryhmää
ja veteraanipoliisikansanedustaja Raimo Vistbacka johtaa sisäisen turvallisuuden ryhmää.
QTEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA LEHTIKUVA

Perussuomalaisten äänestäjien viesti vaalikentillä oli täysin selvä: äänen on kuuluttava hallituksessa. Viime kerralla
oppositioon jääminen oli oikea päätös. Mielestäni nyt on oikea päätös mennä hallitukseen, koska vaalitulos mahdollistaa sen. Hallituspaikka ei ole itsetarkoitus eikä pakkomielle. Meillä on ehtomme. Kaikkea emme läpi saa - ja sulfaakin
joudutaan syömään.
Puolueemme on ollut hyvä pieni puolue. Olimme myös
hyvä iso oppositiopuolue. Nyt on siirryttävä seuraavalle tasolle. Puolueen ja aatteen pitää olla jatkuvasti kehittyvä.
Paikalleen ei ole varaa jämähtää. Liian harva kärki ei riitä.
Meidän on oltava kansanpuolue.
Omien tuki on ratkaisevaa. Kestämme mitä vaan, jos ja kun
puolueen rivit pysyvät suorassa. Sain kokea kentän valtavan
tuen vaalikampanjan aikana. Yhteinen työ toi tulosta. Tuota
kannatusta meidän pitää käyttää.
Turun puoluekokous

Haluan jatkaa puheenjohtajana, ja tälle haen puoluekokouksen tukea. Mikäli muita ehdokkaita tulee, niin sitten
äänestetään. Se on demokratiaa. Sama pätee koko puoluejohtoon. Kun päätökset on tehty, eletään sen mukaan. Valitut johtavat seuraavat kaksi vuotta. Sitä ei kuukausittain kysytä.
Perussuomalaiset on Suomen politiikassa ainutlaatuinen
puolue. Meidän on oltava kansan kanava. Jämähtää ei saa.
Politiikassa tosikot eivät pitkälle pötki. Perussuomalainen
puolue ei ole vankila; täältä pääsee pois, mutta paluu on vaikeampaa. Jokunen puolueemme jäsen meni muiden puolueiden listalle, kun ei omallemme mahtunut. He ovat astuneet liikkeestämme ulos. Hoipertelijat ovat tiensä valinneet.
Tule Turkuun päättämään puolueemme linjasta ja henkilövalinnoista. Tämä puolue on Sinua ja minua varten. Meitä varten.

Ilmoittaudu
puoluekokoukseen
ILMOITTAUDU puoluekokoukseen
27.7.2015 mennessä.

Katso kokouskutsu lehden takasivulta.
MAJOITUSTA, jonka jokainen varaa ja maksaa itse,
voi tiedustella puoluekokouksen yhteistyöhotelleista.
Hotellit löytyvät tämän lehden välissä olevan
Järjestö-liitteen sivulta 4.
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Halla-aho tyytyväinen maahanmuuttopoliittisiin linjauksiin

Perheenyhdistämiset
tarkempaan syyniin
Europarlamentaarikko Jussi Halla-ahon mielestä perussuomalaisilla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa Suomen
maahanmuuttopolitiikkaan
hallituksesta käsin.
HALLITUKSEN maahanmuuttoryhmän työ valmistui
ennätysajassa ja sen vetäjänä toimi perussuomalaisten kansanedustaja Juho
Eerola. Kärkkäänä maahanmuuttokriitikkona tunnettu
perussuomalaisten europarlamentaarikko Jussi Hallaaho on tyytyväinen neuvotteluiden lopputulokseen.
– Työryhmän paperi on
suunnilleen niin hyvä kuin
näillä poliittisilla pelimerkeillä on saatavissa. Se tarjoaa seuraavien neljän vuoden aikana hyvät puitteet
perussuomalaisten maahanmuuttopoliittisen ohjelman
edistämiselle hallituksesta
käsin. Kaikkea haluamaamme emme ole paperiin saaneet, mutta ei kukaan asiaa
tarkemmin pohtiva varmaan
sellaista odottanutkaan, Halla-aho pohtii blogissaan.
Hallituksen julkaisema
maahanmuuttoa koskeva paperi on herättänyt paljon keskustelua verkossa. Halla-aho
kehottaa pragmaattisuuteen.
– Enemmistöhallitus muodostetaan joka tapauksessa.
Jos perussuomalaiset eivät
suostu sellaiseen kompromissiin, joka on myös keskustan
ja kokoomuksen hyväksyttävissä, olemme ulkona hallituksesta. Jos olemme ulkona
hallituksesta, siellä on meidän tilallamme joku muu.

Hallituksessa
paremmat vaikutusmahdollisuudet
Tämä tarkoittaisi Hallaahon mukaan sitä, että perussuomalaisten tilalle nousisi
RKP ja vihreät. Hän asettaa aikaisempien hallitus-
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ten maahanmuuttopolitiikkaa kritisoineille kansalaisille
kaksi vaihtoehtoa, ja pyytää
valitsemaan niiden väliltä:
- Kannattaa siis kysyä itseltään, kumpi on seuraavien
neljän vuoden aikana harjoitettavan politiikan kannalta
parempi vaihtoehto: a) perussuomalaiset tinkivät joistakin
vaatimuksistaan ja vastineeksi saavat jotakin hallitusohjelmaan vai b) perussuomalaiset eivät tingi mistään,
jäävät oppositioon, eivät saa
mitään hallitusohjelmaan, ja
tilalla on RKP:ltä ja vihreiltä
näyttävä maahanmuuttopoliittinen ohjelma.

Pakolaiskiintiö
pysyy ennallaan
Halla-aho pitää negatiivisena sitä, ettei pakolaiskiintiötä
sopeuteta vallitsevaan taloustilanteeseen.
– Tältä osin emme saaneet
tahtoamme läpi, Halla-aho
toteaa.
Hyvinä uutisina hän pitää
sitä, että pakolaiskiintiötä ei
nosteta vihreiden, RKP:n ja
vasemmiston toivomalla tavalla.
– Pakolaiskiintiö on kaikkein vähiten ongelmallinen
osa humanitaarista maahanmuuttoa, koska sen puitteissa
tulevat ihmiset on skannattu jo pakolaisleirillä ja heihin
käytettävät resurssit ovat ennakoitavissa.
Halla-aho pitää vielä tärkeämpänä sitä linjausta, että
Suomen panos EU:n taakanjakoon on olemassaoleva pakolaiskiintiömme.
– Uusi hallitus ei kannata sitovan EU-tasoisen taakanjakomekanismin luomista, mitä
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Niiden tuottaminen taas vaatii rahaa, joka kerätään usein
varsin korkeilla lukukausimaksuilla.

Suomessa ollaan
turhan liberaaleja

- Suuria kiistoja ei ollut,
hallitusneuvotteluiden
maahanmuuttoryhmän
Juho Eerola kertoi, kun
hallituksen maahanmuuttopoliittinen linjaus saatiin
valmiiksi.
koko vasemmisto, vihreät ja
RKP ovat vaatineet, Hallaaho toteaa.

Ulkomaalaisille
opiskelijoille
lukukausimaksut
EU- ja ETA –alueiden ulkopuolelta tuleville opiskelijoille otetaan tulevalla hallituskaudella lukukausimaksut.
Tämä on Halla-ahon mielestä
todella hyvä ja kauan kaivattu uudistus.
– Paitsi että maksuton koulutus ulkomaalaisille on järjetöntä resurssien tuhlausta,
se ei – toisin kuin jotkut kuvittelevat – suinkaan houkuttele Suomeen lahjakkuuksia
vaan maksukyvyttömiä. Lahjakkuudet päätyvät niihin
korkeakouluihin, jotka tarjoavat parasta mahdollista opetusta, ohjausta ja tutkimusta.

Hallitusneuvotteluissa syntyneen maahanmuuttopaperin kenties tärkeimmäksi
kohdaksi europarlamentaarikko nostaa kohdan: “Perheenyhdistämisen kriteereitä
tarkennetaan EU:n perheenyhdistämisdirektiivin mukaisesti.”
– Paperin ehkä tärkein kirjaus on niin huomaamattoman ja mitäänsanomattoman
näköinen, että se on jäänyt
melkein kokonaan mediakäsittelyn ja kansalaiskeskustelun ulkopuolelle, Halla-aho
kirjoittaa.
Hän arvioi perheenyhdistämiskohtaa seuraavasti:
– Suomen perheenyhdistämislainsäädäntö ja -käytännöt ovat joistakin viime
vuosien tiukennuksista huolimatta huomattavasti liberaalimpia kuin direktiivi sallisi. Suomi ei enää maksa
perheenjäsenten lentomatkoja, eikä perheenyhdistämistä
voi enää panna vireille Suomesta käsin, mutta esimerkiksi toimeentuloedellytystä
voitaisiin soveltaa paljon laajemmin kuin nyt tehdään.
– Lisäksi voitaisiin edellyttää, että Suomessa asuva perheenkokoaja on ollut täällä
vähintään kaksi vuotta ennen
perheenyhdistämisen aloittamista, ja perheenkokoajalle
ja ulkomailla asuvalle puolisolle voitaisiin asettaa yleistä avioitumisikärajaa korkeampi vähimmäisikä. Edelleen
perheenjäseniltä voitaisiin
direktiivin puitteissa edellyttää alkeellista suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin
tuntemusta.
QTEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVAT LEHTIKUVA JA
MATTI MATIKAINEN

Mitä maahanmuutosta sovittiin?

- Työryhmän paperi
on suunnilleen niin
hyvä kuin näillä poliittisilla pelimerkeillä on saatavissa. Se
tarjoaa hyvät puitteet
perussuomalaisten
maahanmuuttopoliittisen ohjelman
edistämiselle hallituksesta käsin, europarlamentaarikko Jussi
Halla-aho korostaa.

HALLITUS kannustaa avoimeen keskusteluun maahanmuuttopolitiikasta, mutta rasismia ei sallita. Hallitus
edistää suvaitsevaista ja ihmisarvoa kunnioittavaa kansallista keskustelukulttuuria.
Hallitus laatii riippumattoman selvityksen maahanmuuton kustannuksista ja
vaikutuksista yhteiskunnassamme. Se mahdollistaa tosiasioihin pohjautuvan
keskustelun ja paremman
kotouttamispolitiikan sekä
päätöksenteon.

Kiintiöpakolaiset
nykyisellä tasollaan
Kiintiöpakolaisten määrä pidetään ainakin viime
vuosien tasolla ja tällä osallistutaan kansainväliseen
taakanjakoon. Valtio lisää yhteistoimintaa kuntien kanssa
ja takaa riittävät resurssit.

Turvapaikanhakijoiden
määrä päätetään itse
Suomi ottaa nyt noin 1 050
kiintiöpakolaista vuodessa. Kiintiötä on lisätty 300:lla
Syyrian kriisin vuoksi. Määrä
pidetään yhteisen päätöksen
mukaan toistaiseksi nykyisellä tasolla.
Turvapaikanhakijoiden
määrästä Suomi päättää jatkossakin itse mahdollisista
EU:n ratkaisuista huolimatta.

Viranomaiskäsittelyä
nopeutetaan
Sopimuksen mukaan maahanmuuton pitää olla hallittua. Viranomaisprosesseja turvapaikkahakemusten
käsittelyssä nopeutetaan,
päätökset palauttamisineen
tehdään viipymättä ja vää-

rinkäytöksiä torjutaan.
Osallistuminen YK:n tai
EU:n terroristijärjestöksi luokitellun organisaation toimintaan kriminalisoidaan.
Törkeisiin rikoksiin syyllistyneiden, rikoksenuusijoiden
ja yleiselle järjestykselle vaarallisten henkilöiden maasta
poistamista nopeutetaan.

Tarveharkinta säilyy
ennallaan
Työperäistä maahanmuuttoa pidetään myönteisenä,
mutta työvoiman tarvehankinnassa jatketaan pääsääntöisesti nykyisiä käytäntöjä.
Tämä vastaa perussuomalaisten vanhoja linjauksia.
Mutta aloilla, joilla työvoiman tarve on erityisen polttava, voidaan EU-alueen
ulkopuolisen työvoiman tarveharkintaa lieventää, kun
se on työllisyyden ja julkistalouden kannalta perusteltua.
Se mahdollistaa erityisosaajien työllistämisen nopeasti
yrityskohtaisesti. Työmarkkinoilla noudatetaan työehtosopimuksia.

Kotouttamista
tehostetaan
Kotouttamista aiotaan tehostaa lisäämällä kielen opetusta huomioiden nykyistä paremmin lähtötaitotason
sekä parantamalla tukihenkilötoimintaa ja lasten osallistumista varhaiskasvatukseen.
Perheenyhdistämisten kriteereitä tarkennetaan EU:n
perheenyhdistämisdirektiivin mukaisesti.
QTEKSTI VELI-PEKKA LESKELÄ
KUVA LEHTIKUVA
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Perussuomalaisten uudet
kansanedustajat

– Kunta- ja valtiotason
johtajien sekä myös
poliitikoiden palkoille ja
eläkkeille tulisi olla katto,
Ruoho esittää.

Veera on
olympiatason
urheilija
Perussuomalaiset saivat eduskuntavaaleissa 12 uutta kansanedustajaa. Espoolainen poliisi Veera Ruoho on yksi heistä.
JULKISEN sektorin johtajien palkat ja eläkkeet vaativat
leikkauksia, vaatii perussuomalaisten uudeksi kansanedustajaksi valittu Veera
Ruoho (45) Espoosta. Ruohon mukaan julkinen sektori on laajentunut kestämättömän suureksi ja se vaatii
tehostamista.
– Kunta- ja valtiotason johtajien sekä myös poliitikoiden palkoille ja eläkkeille tulisi olla katto. Tämä koskee
myös kansanedustajia. Julkisessa virassa olevan johtajan
eläke on joillakin 10 000 euroa ja vastaavasti tavallinen
työntekijä joutuu pärjäämään
alle 1 000 eurolla kuukaudessa, Ruoho sanoo.
Ruoho uskoo, että johtajien
paikoille löytyy päteviä henkilöitä nykyistä pienemmilläkin kuukausi- ja vuosipalkkioilla. Ruoho pitää itseään
vahvana oikeuden puolustajana sekä vastuullisena päättämään yhteisistä varoista.
– En siedä politiikassa tai
julkisessa hallinnossa ylimielisiä omaneduntavoittelijoita, jotka valtaan päästyään
unohtavat, ketkä maksavat
heidän palkkionsa ja kosteat
”edustusmatkansa” jopa eri
puolille maailmaa.

Poliisin
resurssit
kuntoon
Ruoho nousi eduskuntaan
ensi yrittämällä. Hän keräsi Uudenmaan vaalipiiristä 2
561 ääntä. Ruoho on ammatiltaan poliisi ja hän opiske-
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lee valtiotieteitä Helsingin
yliopistossa. Yhden lapsen
äiti on naimisissa pk-yrittäjämiehen kanssa.

– Eduskuntaan valittiin
useita poliiseja ja uskon, että
saamme aikaan myönteisiä
vaikutuksia poliisin resurs-

seihin, Ruoho arvioi.
Ruoho kertoo tuntevansa
eduskuntatyön kuviot opiskelunsa kautta ja lupaa tehdä

ahkerasti töitä kansan eteen.
Hän peräänkuuluttaa kansalaisten kuulemista heitä koskevissa asioissa.

Jari Ronkainen
Kirvesmies

Toimi Kankaanniemi
Entinen ministeri

PERUSSUOMALAISTEN Jari Ronkainen nousi 4 423 äänellä eduskuntaan
Hämeen vaalipiiriin kuuluvasta Hollolasta.
Ronkainen on koulutukseltaan kirvesmies. Hän oli rakennusalan yrittäjänä vuodesta 2005 vuoteen 2014
saakka, jolloin yritys ajautui konkurssiin taantuman takia. Omien kokemustensa vuoksi hän haluaa
saada aikaan helpotusta pienyrittäjien ahdinkoon.
– Itse tiedän millaista pienyrittäjän arki on ja sen vuoksi turhaa byrokratiaa ja sääntelyä pitää saada pois yrittäjien niskasta. Työväen palkkaamista tulee helpottaa esimerkiksi alv:n
alentamisella. Mikäli otamme Viron-mallin käyttöön, niin
saamme kannustettua yrityksiä kasvun tielle.

EXMINISTERI Toimi Kankaanniemi
nousi eduskuntaan neljän vuoden
tauon jälkeen. Hän toimi kristillisten kansanedustajana vuosina 19872011 ja vastasi kehitysyhteistyöstä,
raittiudesta ja alkoholiasioista Esko
Ahon (kesk.) hallituksessa.
Kankaanniemi keräsi Keski-Suomen
vaalipiiristä peräti 6 500 ääntä. Hänellä on kokemusta sekä
pienestä että suuresta puolueesta.
– Pienessä puolueessa on suuret mahdollisuudet vaikuttaa
ryhmässä ja pääsee valikoimaan tehtäviään. Suurella ryhmällä
on taas todellista vaikutusvaltaa.

Leena Meri
Varatuomari
Sampo Terho
Europarlamentaarikko
EUROOPAN parlamentista kotimaan
politiikkaan siirtynyt Sampo Terho
keräsi Helsingistä peräti 10 042 ääntä. Terhon tilalle parlamenttiin nousi kansanedustaja Pirkko RuohonenLerner.
Terhon vahvana vaaliteemana oli
Suomen palauttaminen kasvu-uralle.
- Me tarvitsemme uuden, yritteliäämmän Suomen, jossa kansalaiselle annetaan todellinen mahdollisuus pärjätä omalla työllään. Kilpailukykymme on laitettava kuntoon, vain sitä
kautta syntyy talouskasvua.

www.perussuomalaiset.fi

PERUSSUOMALAISTEN kansanedustajien joukkoon nousi myös hyvinkääläinen Leena Meri, kun Pirkko Ruohonen-Lerner ilmoitti siirtyvänsä
europarlamenttiin.
Eduskuntavaaleissa Meri keräsi Uudenmaan vaalipiiristä 2 493 ääntä.
Meri on varatuomari ja hän on toiminut Hyvinkään kaupunginhallituksen varapuheenjohtajana
vuodesta 2013 alkaen. Maistraatin holhoustoimen lakimiehenä Meri on tehnyt useita vuosia työtä vanhusten, lasten ja terveydeltään vajaakykyisten etujen ajamisessa.
– Olen voinut auttaa ihmisiä, jotka eivät pysty enää puolustamaan itseään. Näiden ihmisten arki on tullut tutuksi ja sydäntäni lähellä onkin toimia heidän oikeuksiensa turvaamiseksi.

– Ihmisten kokemusten ja
ajatusten tulee vaikuttaa paremmin päätöksenteossa. Liian usein on kysytty kansalaisten mielipiteitä jostain
asiasta, mutta vaikka asiaa on
vastustettu, niin virkamies
on sivuuttanut ihmisten näkemyksen kokonaan. Näin ei
saa olla.

Omaishoitajien
jaksaminen
turvattava
Suomessa tarvitaan Ruohon
mielestä rohkeita rakenteellisia uudistuksia, jotta talous
saadaan elpymään. Hänestä myös yhteiskunnan rakentajat tarvitsevat kunnioitusta
ja turvaa sekä omaishoitajien asema tulee saada parempaan kuntoon.
– Nostan hattua kaikille omaishoitajille, sillä olen
nähnyt omaisteni kautta millaista on omaishoitajan arki.
Yhteiskunnan kannalta se on
taloudellisesti erittäin merkittävää, sillä omaishoito on
aina edullisempaa yhteiskunnalle kuin laitoshoito.
Ruohon mielestä yhteiskunnan tulee taata omaishoitajan
hyvinvointi taloudellisesti
ja vapaapäiviä järjestämällä.
Omaishoitajien asioiden hoitaminen tulisi Ruohon vaatimuksesta yhdenmukaistaa,
koska nyt he saavat jossain
päin Suomea vähemmän tukea ja jossain enemmän.
– Pitäisi myös pohtia sitä,
että omaiset saattavat asua
maantieteellisesti kaukana
tai kaikilla ei ole sukulaisia.
Silloin saattaisi olla vaihtoehtona ystävä, joka hyväksyttäisiin omaishoitajaksi, Ruoho esittää.

Terveyttä
pitää vaalia
Terveydenhuollossa Ruoho kannattaa panostamista
ennaltaehkäisevään työhön,
jotta kaikenikäisten työ- ja
toimintakyky säilytetään
mahdollisimman pitkään. Jokainen vastaa Ruohon mukaan elintavoillaan omasta
terveydestään, jota tulee vaalia. Ruoho itse on aktiivinen
liikkuja ja hän on taekwondon kolminkertainen arvokisamitalisti. Hän on edustanut
Suomea Sydneyn olympialaisissa.
– Suuret kiitokset äänestäjille ja tukijoukoille. Lähden
eduskuntaan hyvillä fiiliksillä. Urheilijatausta antaa eväitä pitkäjänteiseen ja sitkeyttä vaativaan työskentelyyn.
Perussuomalaiset on yhteistyökyinen puolue, joka liittyy ihmisen arkeen ja nostaa
epäkohtia esille, Ruoho sanoo eduskuntatyönsä alkumetreillä.
QTEKSTI MIKA RINNE
KUVAT PS ARKISTO

Sami Savio
Ekonomi ja diplomi-ins.

Jani Mäkelä
Järjestelmäasiantuntija

KOLMATTA kertaa eduskuntaan pyrkinyt Sami Savio meni läpi Pirkanmaan vaalipiiristä 5 267 äänellä.
Ylöjärvellä asuva Savio on diplomiinsinööri ja ekonomi.
– Ekonomia kiinnostaa paikka talousvaliokunnassa, mutta otan nöyrin mielin sen mikä annetaan. Omasta koulutuksesta on se hyöty, että
ymmärrän talouden lainalaisuuksia. Eduskunnassa kuitenkin
suuri osa asioista liittyy talouteen.
Savio tahtoo parantaa pienyrittäjien asemaa, jotta Suomeen
saadaan lisää työpaikkoja. Myös maahanmuuttopolitiikka ja
vapaa kielivalinta kaipaavat Savion mielestä tarkastelua.

LAPPEENRANTALAINEN Jani Mäkelä
valittiin perussuomalaisten kansanedustajaksi Kaakkois-Suomen vaalipiiristä 6 102 äänellä. Isoja haasteita
eduskunnassa ovat hänen mielestään työpaikkojen lisääminen ja elinkustannusten kohtuullistaminen.
– Vientiteollisuus pitää saada nousuun purkamalla kilpailukykyä haittaavia energiaveroja. Työvoimapulaa meillä ei todellakaan ole,
mutta työn tekeminen ja teettäminen on saatava kannattavaksi. Kuntapolitiikassa tietokonealan järjestelmäasiantuntija
toimii Lappeenrannan kaupunginhallituksen varapuheenjohtajana sekä monissa muissa luottamustehtävissä.

Simon Elo
Valtiotieteiden kand.
UUDENMAAN vaalipiiristä 2 907 äänellä eduskuntaan noussut Simon
Elo aikoo laittaa puhtia videopelialan
ja tietoyhteiskunnan kehittämiseen.
Suomessa pelialalla toimii yli 300 yritystä, jotka työllistävät noin 2 000
henkilöä. Myös talouden elvyttäminen kuuluu Elon työlistan kärkipäähän.
– Taloustilanne pitää saada parempaan kuosiin, jotta saadaan ihmisille lisää työtä ja yrittäjiä. Yritysten alv-liiketoiminnan alaraja on saatava 50 000 euroon ja keskituloisten veroastetta on kevennettävä. Talouden lisäksi minua kiinnostaa
myös ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Perussuomalaisten Nuorten entisestä puheenjohtajasta tulee kesällä isä.

Tiina Elovaara
Kasvatustiet. opiskelija
TAMPERELAINEN Tiina Elovaara on
nuoresta iästä huolimatta paljon
nähnyt ja kokenut yhteiskuntavaikuttaja. Elovaara keräsi Pirkanmaan
vaalipiiristä 4 093 ääntä ja hän aloittaa työn uutena perussuomalaisten
kansanedustajana.
– Olen lähtöisin vaatimattomista
oloista ja nähnyt kotilähiössä erilaisia ongelmia läheltä. Yhteiskunta on auttanut minua ja haluan turvata sen, että yhteiskunta pystyy auttamaan myös muita apua tarvitsevia, Elovaara toteaa. Uudessa eduskunnassa
on neljätoista alle 30-vuotiasta kansanedustajaa eli viisi enemmän kuin vuoden 2011 vaaleissa. Elovaara uskoo, että nuoret
tuovat poliittiseen päätöksentekoon lisää avoimuutta.

Rami Lehto
Sähkövoimatekniikan
mekaanikko
HÄMEEN vaalipiirissä toista kertaa
ehdokkaana ollut Rami Lehto sai tällä
kertaa 6 701 ääntä. Sähkövoimatekniikan mekaanikkona työskennellyt
Lehto tuntee hyvin palkansaajan arjen ja myös teollisuuden tarpeet.
– Duunarin arki on tuttua. Olin
työstäni kolme kuukautta lomautettuna kun tuli nämä Venäjäpakotteet. Meidän pitää luoda teollisuudelle edellytykset, että
ollaan kilpailukykyisiä täällä Suomessa. Esimerkiksi viherverojen poistamisella parannetaan teollisuuden kilpailukykyä. Sitä
kautta saadaan ihmisille töitä, sillä niiden puute on iso ongelma kansantaloudellisesti.

Laura Huhtasaari
Erityisopettaja
SATAKUNNAN äänikuningattareksi
noussut Laura Huhtasaari sai vaaleissa peräti 9 254 ääntä. Uskonnon aineenopettajana ja erityisopettajana
työskentelevä Huhtasaari puhuu erityisesti suomalaisen työn puolesta.
– Tarvitaan lisää työtä, työtä ja työtä ihmisille. Yrittämisen edellytyksiä
ja kilpailukykyä on parannettava.
KM erityisopettajan elämän kohokohtiin kuuluu vuoden vapaaehtoispesti opettajan työssä Mikronesiassa.

Kari Kulmala
Ylikonstaapeli
RÄÄKKYLÄSTÄ eduskuntaan valittu
Kari Kulmala keräsi Savo-Karjalan vaalipiiristä 5 195 ääntä. Kulmala on ammatiltaan poliisi ja hän on toiminut
Itä-Suomen poliisilaitoksen liikennevalvontaryhmän ryhmänjohtajana.
– Liikennevalvontaa tulisi lisätä runsaasti, jos haluamme parantaa liikennekulttuuria. Valitettavasti se ei ole mahdollista, koska edellinen hallitus lopetti liikkuvan poliisin. Tämä oli aikamoinen
karhunpalvelus raskaan liikenteen kilpailukyvyn tasapuolistamiselle ja harmaan talouden paljastamiselle liikenteessä.
Rattijuopumuksiin Kulmala puuttuisi riittävillä rangaistuksilla, joihin kuuluisi esimerkiksi ajoneuvon ottaminen valtion haltuun.

Ville Tavio
Lakimies ja yrittäjä
TURKULAINEN Ville Tavio tunnetaan tiukan maahanmuuttopolitiikan kannattajana. Perussuomalainen
lakitoimistoyrittäjä ja Turun kaupunginvaltuutettu valittiin uuteen
eduskuntaan Varsinais-Suomen vaalipiiristä 6 839 äänellä.
Tavio peräänkuuluttaa nykyistä vastuullisempaa maahanmuuttopolitiikkaa ja lupaa, että maahanmuuttoasiat tulevat olemaan tapetilla eduskunnassa. Tavion mukaan esimerkiksi Turussa on huonoja kokemuksia
maahanmuuttajien kotouttamisesta erityisesti Varissuolla ja
Halisissa, jonne heitä on keskittynyt asumaan.
– Sanon ei työperäiselle maahanmuutolle, jota pitää tiukentaa lainsäädännöllä. Taloudellisten ongelmien ohella maahanmuuttajien eriytyminen aiheuttaa sosiaalisia ja kulttuurisia ongelmia.
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KOKOUSKUTSU
PUOLUEVALTUUSTON,
PUOLUEHALLITUKSEN JA
EDUSKUNTARYHMÄN
YHTEISKOKOUS
Perussuomalaisen
nipputilaukset
Perussuomalainen-lehteä
voi tilata tapahtumiin ja
yleiseen jakeluun uudesta
osoitteesta.
ILMOITA tilattavien lehtien
määrä ja mihin tarkoitukseen lehdet ovat tulossa.
Muista laittaa tilaukseen
yhteystietosi ja lehtinippujen toimitusosoite. Laita
mukaan myös vastaanottajan puhelinnumero.
Toimitus varaa itselleen
oikeuden päättää lehtitilausten määrästä ja toimituksesta. Tilaukset täytyy
lähettää halutun numeron
aineistopäivänä.
Aineistopäivät löytyvät
perussuomalaisten
nettisivuilta.

Tilaa lehtiä:
lehtitilaukset@
perussuomalaiset.fi

PERUSSUOMALAISTEN puoluevaltuuston,
puoluehallituksen ja eduskuntaryhmän
yhteiskokous pidetään 27.5.2015
klo 18 hotelli Presidentin auditoriossa,
Rautatiekatu 4, Helsinki.
Kokouksessa päätetään Perussuomalaiset rp:n
osallistumisesta hallitukseen.
Tervetuloa!
Timo Soini
Puheenjohtaja

Riikka Slunga-Poutsalo
Puoluesihteeri

Perussuomalainen-lehti • ISSN 1239-2324
Perussuomalaiset rp:n äänenkannattaja vuodesta 1996
Ilmestyy: kolmen viikon välein.
Painos: 30 000 - 1 000 000 kpl, keskimäärin 30 000 kpl
Julkaisija: Perussuomalaiset-Sannfinländarna rp
Toimitus: Yrjönkatu 8-10 B 25, 00120 Helsinki
toimitus@perussuomalaiset.fi
Vastaava päätoimittaja: Matias Turkkila
Puh. 040 172 7525 • matias.turkkila@perussuomalaiset.fi
Toimituspäällikkö: Kristiina Ovaskainen
Puh. 040 670 7275 • kristiina.ovaskainen@perussuomalaiset.fi
Ulkoasu: MojoMan Oy / Jorma Remsu • jorma.remsu@gmail.com
Jäsenasiat ja lehtitilaukset: 040 631 7099
jasenasiat@perussuomalaiset.fi
Jäsenmaksu: 25,-/vuosi, sisältää lehden
Tilaushinnat: Vuosikerta 30,-, 1/2 vuotta 20,- irtonumero 3,Ilmoitushinnat:
Teksti, määräpaikka ja kuulutukset: 3,00,- / pmm
Rivi-ilmoitus: 5,00,- / rivi • Aineiston muokkaus: 50,- / tunti
Painopinta-ala: 260 x 375 mm • Palstojen määrä: 5-6 kpl
Painopaikka: Botnia Print, Kokkola
Aineisto: Toimitukseen viimeistään ilmoitettuna aineistopäivänä. Toimitus pidättää itsellään oikeuden muokata ja
otsikoida tekstejä. Lehti ei vastaa tilaamattoman aineiston
säilyttämisestä tai palauttamisesta.

Lue kiinnostavimmat aiheet myös
perussuomalaisten verkkosivuilta

www.suomenuutiset.fi

Kokoukset ja tapahtumat
Ilmoita yhdistyksesi kokoukset ja tapahtumat
lehden aineistopäivään mennessä osoitteella:

Perussuomalainen 6-7/15
ilmestyy 18.6.2015

Muista laittaa ilmoitukseen tapahtuman nimi, paikka,
osoite, päivämäärä ja kellonaika.

ARKI-MUKULA

HARALD HIRMUINEN

Aineistot ja lehtitilaukset viimeistään 9.6.2015

tapahtumat@perussuomalaiset.fi
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KOKOUSKUTSU

PERUSSUOMALAISTEN
20-VUOTISPUOLUEKOKOUS
Perussuomalaiset rp:n puoluekokous pidetään 8.8.-9.8.2015
klo 12 Turun Logomossa, Köydenpunojankatu 14, 20100 Turku.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Puoluekokouksessa ovat äänioikeutettuja kaikki ne puolueen jäsenet, jotka ovat maksaneet
kuluvan vuoden jäsenmaksun 29.5.2015 mennessä, eikä edellisen vuoden jäsenmaksua ole laiminlyöty.
Kokoukseen tulee ilmoittautua 27.7.2015 mennessä joko puolueen kotisivujen kautta: www.perussuomalaiset.ﬁ,
sähköpostitse: puoluekokous2015@perussuomalaiset.ﬁ tai puhelimitse: 040 631 7099.
Puoluekokoukseen tarvitset mukaasi henkilöllisyystodistuksen.
Tervetuloa!
Timo Soini
Puheenjohtaja

Riikka Slunga-Poutsalo
Puoluesihteeri

SUORAJÄSENYYDEN OIKEUDET JA VASTUUT
Puolueemme on kasvanut historiallisen nopeasti
kannatukseltaan pysyvästi neljän suurimman puolueen
joukkoon. Jäsenmäärämme on lisääntynyt samassa
suhteessa. On todennäköistä, että jäsenmäärämme
ylittää tänä vuonna 10 000.
Perussuomalaisten vahvuus on suorajäsenyys puolueessa. Se takaa jokaiselle jäsenelle yhdenvertaisen
mahdollisuuden vaikuttaa puolueen keskeisiin päätöksiin, eli jokaisella jäsenmaksunsa ajoissa hoitaneella
jäsenellä on äänioikeus puoluekokouksessa. Tämä
ainutlaatuinen oikeus on maamme eduskuntapuolueista vain perussuomalaisilla. Kaikilla muilla puolueilla on
edustuksellinen demokratia, eli piirit ja puolueyhdistykset valitsevat jäsentensä keskuudesta - joko vaaleilla
tai yksimielisesti – puoluekokousedustajat (esim. yksi
edustaja alkavaa sataa jäsentä kohden).
Perussuomalaisten suorajäsenyys estää ylätason
ja puolueen eliitin mahdollisuuden sopia ennakkoon
esimerkiksi henkilövalinnoista. Meillä ei piirien johto
neuvottele listoja niistä henkilöistä, jotka valitaan puheenjohtajistoon tai puoluesihteeriksi. Suorajäsenyys
takaa, ettei tällainen puolue-eliitin kähmintä ole mahdollista perussuomalaisten puoluekokouksessa, vaan
jäsenet suorittavat valinnat itsenäisesti. Demokratia

toteutuu sanan todellisessa merkityksessä.
Oikeudet toteutuvat vastuita noudattaen
Näiden lukujen valossa jokainen varmaa ymmärtää,
ettei puoluekokouksiin voi tulla enää niin kuin muutama vuosi sitten - ennakkoon ilmoittautumatta tai maksamalla jäsenmaksurästit vasta kokoussalin aulassa.
Puoluehallitus on päättänyt, että jäsenmaksut pitää
olla maksettuina 29.5.2015 mennessä. Tämä on myös
ilmoitettu tässä lehdessä olevassa kokouskutsussa eli
menettely on sääntöjen mukainen.
Kokoukseen tulee ilmoittautua viimeistään
27.7.2015 mennessä. Näin voimme varmistaa kokouksen läpimenon kahden päivän aikana. Kokousäänestykset suoritetaan Joensuussa pidetyn puoluekokouksen
tapaan sähköisellä äänestyksellä. Jotta sähköisen
äänestyksen läpimeno tapahtuisi juohevasti äänioikeustarkistuksineen, on ennakkoilmoittautuminen ja
henkilötodistuksen esittäminen puoluekokouksessa
välttämätöntä.
Syksyllä olemme myös mahdollisesti hallituspuolue.
Turvatasot ovat korkeammat kuin missään muussa

aikaisemmassa kokouksessa. Puoluekokoukseen on
odotettavissa 2 000-2 500 edustajaa. Maailma on
muuttunut ja se rajoittaa monia vapauksiamme liikkua
ja kokoontua avoimin ovin.
Lisätietoja kokouksesta julkaisemme tulevissa
lehdissä ja kotisivuillamme. Hotellikiintiöt löytyvät jo
jokaisesta Turun hotellista. Ilmoittaudu kokoukseen
27.7.2015 mennessä. Ilmoittautua voit joko puolueen kotisivujen kautta, sähköpostitse: puoluekokous2015@perussuomalaiset.ﬁ tai puhelimitse: 040
631 7099.
Säilytetään Perussuomalaiset rp. Suomen demokraattisimpana puolueena turvaamalla jatkossakin
suorajäsenyys kaikkine oikeuksineen!
HUOM! Kun tulet Turkuun, käy ensin ilmoittautumassa kokouspaikalla ja siirry vasta sitten hotelliin sekä
toritapahtumaan. Näin varmistat, että olet salissa
8.8.2015 klo 12, kun valot sammuvat, esiintymislavan
valospotit syttyvät ja kokous alkaa.
Riikka Slunga-Poutsalo
Puoluesihteeri

