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MATIAS TURKKILA
PÄÄTOIMITTAJA

 PÄÄKIRJOITUS

PERUSSUOMALAISTEN, keskustan ja kokoomuksen väli-
set hallitusneuvottelut ovat parhaillaan käynnissä. Ellei erityistä 
draamaa synny, nämä kolme puoluetta muodostavat Suomen uu-
den hallituksen 29.5. mennessä. 

MAAN vaikea taloudellinen asema ja yhteinen tilannekuva ovat 
painottuneet neuvotteluissa. Osapuolet ovat ottaneet ohjenuorak-
seen valtionvarainministeriön ennen vaaleja julkaiseman laskel-
man. Leikkauksia tarvitaan huikean 4 miljardin verran, ja raken-
teellisin toimin tehtävää sopeutusta siihen 6 miljardia päälle. 

NELJÄ vuotta sitten hallitusta kasasi kokoomuksen Jyrki Katai-
nen. Silloinkin pohdittiin talousasioita, mutta valitut toimintata-
vat olivat outoja. Veteraanikansanedustaja Osmo Soininvaara 
(vihr.) valottaa silloisia tunnelmia Jäähyväiset eduskunnalle -kir-
jassaan: 

”HALLITUSNEUVOTTELUT alkavat aina taloudellisella mini-
seminaarilla, johon maan parhaat julkisen sektorin talousasian-
tuntijat kertovat neuvottelijoille realiteeteista. Vuoden 2011 halli-
tusneuvotteluja pohjustettiin harvinaisen synkillä madonluvuilla. 
Kuultuaan talousennusteita hallitusneuvottelijat päättivät omilla 
toimillaan jouduttaa talouskasvua. Kun oli kerran sovittu kasvua 
tukevista toimista, tuntui luontevalta vähän parannella talousen-
nusteita. Kourallinen poliitikkoja veti intuitiolla ammattilaisten 
laatimia ennustekäyriä ylemmäs, tuosta vaan. Ammattiekonomis-
tit olivat ihmeissään.”  

LUKUJEN kaunistelu ei tekijäänsä kaunista, ja tuo ikävällä taval-
la mieleen Kreikan, joka tunnetulla tavalla puljasi itsensä EU:n ra-
haliittoon. 

MUTTA ollaan sitä mutkalla muuallakin. SDP:n tilanne on täl-
lä hetkellä hyvin vaikea, kannatusta löytyy enää lähinnä eläkeläi-
sistä ja toimihenkilönaisista. Demareiden pitäisi yhtä aikaa puo-
lustaa omia kannattajiaan työllistävää ylisuurta julkista sektoria 
sekä esittää säästöjä, jotka purevat kaikkein pahiten omaan kan-
nattajakuntaan. 

ANTTI RINTEEN (sd.) tilanne oli vaaleissa klaustrofobinen. 
Miesduunarit ovat jo siirtyneet perussuomalaisiin, eikä äijäfemi-
nismiksi 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 kannatus-
ta löytyvän, koska muuten saa aikaiseksi pahan ristivedon oman 
ydinkannattajakunnan ja puheenjohtajan välille. 

ON erikoista, että sama virhe tehtiin saman kesän aikana kahdes-
sa eri puoluekokouksessa. Kokoomus yritti rohmuta Alexander 
Stubbin valinnalla lisäkannatusta liberaalipuolelta, mutta käänsi 
samalla selkänsä konservatiiveille.   

MELKOISET stiplut veti nyt käydyissä vaaleissa myös vasem-
mistoliiton Paavo Arhinmäki. Hän sinnittelee vielä hetken pu-
heenjohtajana, kunnes puoluekokous hurraa uuden punatähden 
perussuomalaisia sättimään. Arhinmäki on loppukautensa ajan 
rampa ankka vailla vaikutusvaltaa ja poliittista tulevaisuutta, mut-
ta toisaalta täysin vapaa puhumaan, mitä sylki sattuu suuhun tuo-
maan. Saman kohtalon jakaa kristillisdemokraattien Päivi Räsä-
nen, joka muuten innostui jo varmana tietona julistamaan, ettei 
hallitusneuvotteluissa sovitulla maahanmuuton ohjelmalla saa-
da aikaan juuri minkäänlaisia säästöjä. Tyhmempi olisi odottanut 
lukujen julkaisua ennen niiden moittimista. Minä ainakin olisin. 

ÄLYLLINEN epärehellisyys on itsepetosta. Tosiasioiden tunnus-
taminen olisi viisauden alku.

Jäähyväiset 
kaunistelijoille
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Hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisessa 
linjauksessa perussuomalaiset saivat lähes 
kaikki esityksensä läpi.

Suomen 
saa vahv

Hallitusneuvottelut alkoivat hyvässä 

Kertausharjoi-
tusten määrä 
nostetaan riit-
tävälle tasolle ja 
reservin vapaa-
ehtoisen koulu-
tuksen edelly-
tykset aiotaan 
turvata.
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puolustus 
vistusta

yhteisymmärryksessä 

Lisärahaa vähintään 

150 miljoonaa euroa 

vuoteen 2019 

mennessä

HALLITUKSEN ulko- ja turvallisuuspo-
liittinen linjaus on merkittävää siksikin, 
että puolustusvoimat saattaa jäädä lähes 
ainoaksi hallinnonalaksi, jonka määrära-
hoja nostetaan vaalikaudella merkittävästi.

Neuvottelutulos syntyi kitkattomasti, 
koska kaikki hallituspuolueet hyväksyivät 
yhteisen pyrkimyksen jo Ilkka Kanervan 

(kok.) johtamassa parlamentaarisessa työ-
ryhmässä viime syksynä. Tuolloin vain va-
semmistoliitto vastusti puolustusmäärära-
hojen palauttamista entiselle tasolle.

Jatkuu seuraavalla
aukeamalla
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Hallitus korottaa puolustusmäärärahoja vähintään 
150 miljoonaa euroa vuoteen 2019 mennessä. Se vas-
taa suunnilleen määrää, joka leikattiin puolustusvoi-
mien ”uudistuksen” nimissä vaalikauden alussa puo-
lustusministeri Stefan Wallinin (r.) ja myöhemmin 
Carl Haglundin (r.) johdolla.

Wallin joutui eroamaan, kun hallituksessa paljastui 
hänen vetäneen kotiinpäin lakkautettavaksi harkitta-
vien varuskuntien valinnassa. Wallin jätti listalta pois 
ruotsinkielisen Dragsvikin, mutta väitti, ettei ollut 
käyttänyt asiassa poliittista harkintaa.

Koko maata puolustetaan

Hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisessa linjauk-
sessa taataan, että hallitus päättää laivaston taistelu-
alusten korvaamisesta ja käynnistää Hornet-hävittä-
jien korvaamisen. Näin tehdään, vaikka miljardeihin 
nousevat rahamäärät täytyy ottaa puolustusmäärära-
hojen ulkopuolelta.

Myös kertausharjoitusten määrä nostetaan riittäväl-
le tasolle ja reservin vapaaehtoisen koulutuksen edel-
lytykset turvataan.

Yksi tavoite jäi linjauksesta pois: jalkaväkimiinat 
kieltävästä Ottawan sopimuksesta ei tullut linjauk-
seen suoraa mainintaa. Kiertoilmaus näyttää kui-
tenkin siitäkin tulleen: Suomi ylläpitää laaja-alaises-
ti keskeisiin sotilaallisiin suorituskykyihin liittyvää 
kansallista teknologista osaamista sekä riittävää huol-
tovarmuutta ja puolustusteollisuutta. Tämä kattaa 
melko selvästi myös valmiuden jalkaväkimiinojen no-
peaan valmistamiseen, jos tarvetta siihen havaitaan.

Kehitysapua leikataan

Linjauksessa luvataan yhdeksän hyvää ja kahdeksan 
kaunista, joista moni kohta on selvästi muiden kuin 
perussuomalaisten kirjoittamia. Suomi korostaa mm. 
globaalia vastuuta ja vahvistaa turvallisuuttaan edis-
tämällä kestävää kehitystä, rauhan rakentamista jne. 

Kehitysavusta löytyy odotettu linjaus, kun tarkkaan 
luetaan: 

Jatkoa edelliseltä
aukeamalta

Natosta tulossa 
selvitys

- Pidemmän aikavälin tavoitteena on kehitysra-
hoituksen nostaminen YK:n tavoitteiden mukai-
seen 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta, vaikka 
kehitysrahoitukseen kohdistuu hallituskaudella 
säästöjä.

Ja se tarkoittaa juuri sitä, mitä perussuomalais-
ten puheenjohtaja Timo Soini painotti tiedotusti-
laisuudessa: kehitysavun määrärahoja tullaan leik-
kaamaan.

Suuntaus länteen on myös PS:n tavoite

Hallituksen linjaus sitoo Suomen jatkossakin 
osaksi läntistä yhteisöä - vieläpä entistä tiukem-
min. Suomi palaa Nato-linjauksessaan vuoden 
2007 linjaukseen, jonka mukaan Suomi voi hakea 
Naton jäsenyyttä hallituskauden aikana. Hallitus 
huomioi, että Ukrainan kriisi on heikentänyt Eu-
roopan ja Itämeren turvallisuutta.

Pohjoismaat, Euroopan unioni myös turvalli-
suusyhteisönä, 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 Venäjä-
linjauksia ylläpitäen myös monipuolisia kahden-
välisiä suhteita.

Hallitus laatii vielä ulko- ja turvallisuuspoliitti-
sen selonteon, jossa arvioidaan mahdollisen Na-
to-jäsenyyden vaikutukset Suomelle. Sen lisäk-
si laaditaan puolustusselonteko, joka määrittelee 
puolustuspoliittiset linjaukset puolustuskyvyn yl-
läpidolle, kehittämiselle ja käytölle.

TEKSTI VELI-PEKKA LESKELÄ
      KUVAT LEHTIKUVA 

Puheenjohtajat Alexander Stubb (kok.), Timo Soini (ps.) ja Juha Sipilä (kesk:) ovat vääntäneet 
asioista kättä hyvässä hengessä.



Kovaa vääntöä

TIMO SOINI
PERUSSUOMALAISTEN
PUHEENJOHTAJA

 KOLUMNI

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

Perussuomalaisten äänestäjien viesti vaalikentillä oli täy-
sin selvä: äänen on kuuluttava hallituksessa. Viime kerralla 
oppositioon jääminen oli oikea päätös. Mielestäni nyt on oi-
kea päätös mennä hallitukseen, koska vaalitulos mahdollis-
taa sen. Hallituspaikka ei ole itsetarkoitus eikä pakkomiel-
le. 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 ta-
solle. 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

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.

Haluan jatkaa puheenjohtajana, ja tälle haen puolueko-
kouksen tukea. Mikäli muita ehdokkaita tulee, niin sitten 
äänestetään. Se on demokratiaa. Sama pätee koko puolue-
johtoon. Kun päätökset on tehty, eletään sen mukaan. Vali-
tut johtavat seuraavat kaksi vuotta. Sitä ei kuukausittain ky-
sytä.

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 vai-
keampaa. Jokunen puolueemme jäsen meni muiden puolu-
eiden listalle, kun ei omallemme mahtunut. He ovat astu-
neet liikkeestämme ulos. Hoipertelijat ovat tiensä valinneet.

Tule Turkuun päättämään puolueemme linjasta ja henki-
lövalinnoista. Tämä puolue on Sinua ja minua varten. Mei-
tä varten.
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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.

Ilmoittaudu 
puoluekokoukseen

YHTEISESSÄ tekstis-
sä on molempien puoluei-
den kantoja mukana, mutta 
koko paperi vastaa halli-
tuksen yhteistä linjaus-
ta. Linjaus tiivistyy teks-
tin toiseen kappaleeseen 
tavalla, joka tyydyttää niin 
euromyönteisiä kuin -kriit-
tisiäkin lukijoita:

- EU:n jäsenyys on poliit-
tinen valinta, joka kytkee 
Suomen läntiseen arvoyh-
teisöön. Unionia on uudis-
tettava ja sen toimintaa pa-
rannettava, mutta hallitus 
ei pidä perussopimusten 
muuttamista nyt ajankoh-
taisena. Suomi kunnioittaa 
yhteisiä sääntöjä ja odot-
taa muiden jäsenvaltioiden 
toimivan samoin. Suomi 
on aktiivinen, käytännön-
läheinen ja ratkaisuhakui-
nen jäsenvaltio. Hallitus 
yhdistää rakentavan kriitti-
sellä ja yhteistyöhakuisella 
tavalla kansallisen ja yhtei-
sen eurooppalaisen edun 
Suomen EU-politiikassa.

Vakauskappale 
kuin PS:n kynästä

EU:n vakautta koskeva 
kappale taas on kuin suo-
raan perussuomalaisten 
kynästä.

- Hallitus suhtautuu kiel-
teisesti Suomen vastuiden 
kasvattamiseen eurokrii-
sin hoidossa. Ensisijainen 
keino euromaan rahoitus-
ongelmien hoitoon ovat 
maan kansalliset toimet ta-
louden tervehdyttämisek-
si ja julkistaloutensa va-
kauttamiseksi. Jos nämä 
keinot eivät riitä, toissijai-
sena keinona on sijoitta-
javastuun toteuttaminen. 
Kahdenväliset luotot ei-
vät kuulu hallituksen kei-

novalikoimaan eurokriisin 
hoidossa. Mikäli Euroopan 
vakausmekanismia joudu-
taan vielä käyttämään, sen 
tulee tapahtua vain meka-
nismin nykyisen kapasi-
teetin ja pääomarakenteen 
puitteissa. Euroalueen va-
kauttamistoimia koske-
vat päätökset hallitus tekee 
Suomen kansallisen edun 
näkökulmasta.

Kansallinen 
etu edellä

Puheenjohtajat nostivat 
tiedotustilaisuudessa esiin 
tiettyjä EU-linjauksen koh-
tia. Perussuomalaisten pu-
heenjohtaja Timo Soini 
painotti tiedotustilaisuu-
dessa yhteisen linjauksen 
kohtaa, jonka mukaan ta-
lous- ja rahaliitto EMU:a ei 
tule kehittää siten, että se 
lisäisi yhteisvastuuta eu-
rokriisin hoidossa. Halli-
tuksen on suhtauduttava 
kriittisesti Suomen vas-
tuun lisäämiseen eurokrii-
sin hoidossa.

– Jos kokoomus olisi kir-
joittanut paperin yksin, oli-
si se ollut toisenlainen ja 
jos perussuomalaiset olisi-
vat kirjoittaneet tämän yk-
sin, olisi se toisenlainen. 
Mutta hallitus tekee pää-
tökset Suomen kansallisen 
edun mukaan. Ja sen pää-
tämme me, jos hallitus on 
syntyäkseen, Soini muo-
toili.

Sääntely valjastettava 
työllisyyden kasvuun

Puolueita yhdistää tavoi-
te vähentää EU:n turhaa 
sääntelyä. Unionin pitää 
keskittyä olennaisimpiin 
kysymyksiin, eikä integraa-

tiota ole tarpeen syventää 
kaikilla politiikan aloilla.

Hallitus arvioi kaikkea 
EU-sääntelyä talouskas-
vun, kilpailukyvyn ja työl-
lisyyden näkökulmas-
ta ja edellyttää vastaavaa 
käytäntöä myös EU:n toi-
mielinten tasolla. Suo-
mi tavoittelee nykyistä vä-
hemmän, mutta parempaa 
ja kevyempää sääntelyä.

Hallitus ei lisää kilpai-
lukykyä haittaavaa yli-
määräistä taakkaa EU-
sääntelyn kansallisessa 
toimeenpanossa ja vahvis-
taa Suomen kykyä arvioida 
EU-sääntelyn taloudellista 
merkitystä ja oikeudellisia 
ulottuvuuksia.

Tätä seikkaa – Suomen 
omaa osuutta byrokratian 
lisääjänä ovat perussuoma-
laiset painottaneet paljon 
menneellä vaalikaudella.

Kymmenen 
työryhmää jatkaa

Hallitusohjelmaa on ollut 
rakentamassa peräti kym-
menen työryhmää. Johto-
ryhmään kuuluvat puheen-
johtajat avustajineen.

Kolme työryhmää on 
saanut puheenjohta-
jan perussuomalaisten 
kansanedustajista. Sote-
veteraani Hanna Mänty-
lä johtaa hyvinvointityö-
ryhmää, maa-, metsä- ja 
energiatalouteen vahvasti 
perehtynyt Pirkko Matti-
la johtaa biotalousryhmää 
ja veteraanipoliisikan-
sanedustaja Raimo Vist-
backa johtaa sisäisen tur-
vallisuuden ryhmää.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVA LEHTIKUVA

Hallitusneuvotteluiden EU-linjauksessa päästiin tulok-
seen, jossa kahden eri laidan – perussuomalaisten ja ko-
koomuksen – tekemät linjaukset yhdistettiin synteesiksi. 

Yhteisvastuita 
ei saa lisätä
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Europarlamentaarikko Jus-
si Halla-ahon mielestä perus-
suomalaisilla on hyvät mah-
dollisuudet vaikuttaa Suomen 
maahanmuuttopolitiikkaan 
hallituksesta käsin.
HALLITUKSEN maahan-
muuttoryhmän työ valmistui 
ennätysajassa ja sen vetäjä-
nä toimi perussuomalais-
ten kansanedustaja Juho 
Eerola. Kärkkäänä maahan-
muuttokriitikkona tunnettu 
perussuomalaisten europar-
lamentaarikko Jussi Halla-
aho on tyytyväinen neuvotte-
luiden lopputulokseen.

– Työryhmän paperi on 
suunnilleen niin hyvä kuin 
näillä poliittisilla pelimer-
keillä on saatavissa. Se tar-
joaa seuraavien neljän vuo-
den aikana hyvät puitteet 
perussuomalaisten maahan-
muuttopoliittisen ohjelman 
edistämiselle hallituksesta 
käsin. Kaikkea haluamaam-
me emme ole paperiin saa-
neet, mutta ei kukaan asiaa 
tarkemmin pohtiva varmaan 
sellaista odottanutkaan, Hal-
la-aho pohtii blogissaan.

Hallituksen julkaisema 
maahanmuuttoa koskeva pa-
peri on herättänyt paljon kes-
kustelua verkossa. Halla-aho 
kehottaa pragmaattisuuteen.

– Enemmistöhallitus muo-
dostetaan joka tapauksessa. 
Jos perussuomalaiset eivät 
suostu sellaiseen kompromis-
siin, joka on myös keskustan 
ja kokoomuksen hyväksyttä-
vissä, olemme ulkona halli-
tuksesta. Jos olemme ulkona 
hallituksesta, siellä on mei-
dän tilallamme joku muu.

Hallituksessa 
paremmat vaikutus-
mahdollisuudet

Tämä tarkoittaisi Halla-
ahon mukaan sitä, että perus-
suomalaisten tilalle nousisi 
RKP ja vihreät. Hän aset-
taa aikaisempien hallitus-

ten maahanmuuttopolitiik-
kaa kritisoineille kansalaisille 
kaksi vaihtoehtoa, ja pyytää 
valitsemaan niiden väliltä:

- Kannattaa siis kysyä itsel-
tään, kumpi on seuraavien 
neljän vuoden aikana harjoi-
tettavan politiikan kannalta 
parempi vaihtoehto: a) perus-
suomalaiset tinkivät joistakin 
vaatimuksistaan ja vastineek-
si saavat jotakin hallitusoh-
jelmaan vai  b) perussuo-
malaiset eivät tingi mistään, 
jäävät oppositioon, eivät saa 
mitään hallitusohjelmaan, ja 
tilalla on RKP:ltä ja vihreiltä 
näyttävä maahanmuuttopo-
liittinen ohjelma.

Pakolaiskiintiö 
pysyy ennallaan

Halla-aho pitää negatiivise-
na sitä, ettei pakolaiskiintiötä 
sopeuteta vallitsevaan talous-
tilanteeseen.

– Tältä osin emme saaneet 
tahtoamme läpi, Halla-aho 
toteaa.

Hyvinä uutisina hän pitää 
sitä, että pakolaiskiintiötä ei 
nosteta vihreiden, RKP:n ja 
vasemmiston toivomalla ta-
valla.

– Pakolaiskiintiö on kaik-
kein vähiten ongelmallinen 
osa humanitaarista maahan-
muuttoa, koska sen puitteissa 
tulevat ihmiset on skannat-
tu jo pakolaisleirillä ja heihin 
käytettävät resurssit ovat en-
nakoitavissa.

Halla-aho pitää vielä tär-
keämpänä sitä linjausta, että 
Suomen panos EU:n taakan-
jakoon on olemassaoleva pa-
kolaiskiintiömme.

– Uusi hallitus ei kannata si-
tovan EU-tasoisen taakanja-
komekanismin luomista, mitä 

Perheenyhdistämiset 
tarkempaan syyniin

PS P O L I T I I K K A

koko vasemmisto, vihreät ja 
RKP ovat vaatineet, Halla-
aho toteaa.

Ulkomaalaisille 
opiskelijoille 
lukukausimaksut

EU- ja ETA –alueiden ulko-
puolelta tuleville opiskelijoil-
le otetaan tulevalla hallitus-
kaudella lukukausimaksut. 
Tämä on Halla-ahon mielestä 
todella hyvä ja kauan kaivat-
tu uudistus.

– Paitsi että maksuton kou-
lutus ulkomaalaisille on jär-
jetöntä resurssien tuhlausta, 
se ei – toisin kuin jotkut ku-
vittelevat – suinkaan houkut-
tele Suomeen lahjakkuuksia 
vaan maksukyvyttömiä. Lah-
jakkuudet päätyvät niihin 
korkeakouluihin, jotka tarjo-
avat parasta mahdollista ope-
tusta, ohjausta ja tutkimusta. 

Halla-aho tyytyväinen maahanmuuttopoliittisiin linjauksiin

- Suuria kiistoja ei ollut, 
hallitusneuvotteluiden 
maahanmuuttoryhmän 
Juho Eerola kertoi, kun 
hallituksen maahanmuut-
topoliittinen linjaus saatiin 
valmiiksi.

Niiden tuottaminen taas vaa-
tii rahaa, joka kerätään usein 
varsin korkeilla lukukausi-
maksuilla.

Suomessa ollaan 
turhan liberaaleja

Hallitusneuvotteluissa syn-
tyneen maahanmuuttopa-
perin kenties tärkeimmäksi 
kohdaksi europarlamentaa-
rikko nostaa kohdan: “Per-
heenyhdistämisen kriteereitä 
tarkennetaan EU:n perheen-
yhdistämisdirektiivin mukai-
sesti.”

– Paperin ehkä tärkein kir-
jaus on niin huomaamatto-
man ja mitäänsanomattoman 
näköinen, että se on jäänyt 
melkein kokonaan mediakä-
sittelyn ja kansalaiskeskuste-
lun ulkopuolelle, Halla-aho 
kirjoittaa.

Hän arvioi perheenyhdistä-
miskohtaa seuraavasti:

– Suomen perheenyhdis-
tämislainsäädäntö ja -käy-
tännöt ovat joistakin viime 
vuosien tiukennuksista huo-
limatta huomattavasti libe-
raalimpia kuin direktiivi sal-
lisi. Suomi ei enää maksa 
perheenjäsenten lentomatko-
ja, eikä perheenyhdistämistä 
voi enää panna vireille Suo-
mesta käsin, mutta esimer-
kiksi toimeentuloedellytystä 
voitaisiin soveltaa paljon laa-
jemmin kuin nyt tehdään.

– Lisäksi voitaisiin edellyt-
tää, että Suomessa asuva per-
heenkokoaja on ollut täällä 
vähintään kaksi vuotta ennen 
perheenyhdistämisen aloit-
tamista, ja perheenkokoajalle 
ja ulkomailla asuvalle puoli-
solle voitaisiin asettaa yleis-
tä avioitumisikärajaa korke-
ampi vähimmäisikä. Edelleen 
perheenjäseniltä voitaisiin 
direktiivin puitteissa edellyt-
tää alkeellista suomen kie-
len ja suomalaisen kulttuurin 
tuntemusta.

TEKSTI SUOMEN UUTISET 
      KUVAT LEHTIKUVA JA 
      MATTI MATIKAINEN
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HALLITUS kannustaa avoi-
meen keskusteluun maa-
hanmuuttopolitiikasta, mut-
ta rasismia ei sallita. Hallitus 
edistää suvaitsevaista ja ih-
misarvoa kunnioittavaa kan-
sallista keskustelukulttuuria.

Hallitus laatii riippumat-
toman selvityksen maahan-
muuton kustannuksista ja 
vaikutuksista yhteiskun-
nassamme. Se mahdollis-
taa tosiasioihin pohjautuvan 
keskustelun ja paremman 
kotouttamispolitiikan sekä 
päätöksenteon.

Kiintiöpakolaiset 
nykyisellä tasollaan

Kiintiöpakolaisten mää-
rä pidetään ainakin viime 
vuosien tasolla ja tällä osal-
listutaan kansainväliseen 
taakanjakoon. Valtio lisää yh-
teistoimintaa kuntien kanssa 
ja takaa riittävät resurssit.

Turvapaikanhakijoiden 
määrä päätetään itse

Suomi ottaa nyt noin 1 050 
kiintiöpakolaista vuodes-
sa. Kiintiötä on lisätty 300:lla 
Syyrian kriisin vuoksi. Määrä 
pidetään yhteisen päätöksen 
mukaan toistaiseksi nykyisel-
lä tasolla.

Turvapaikanhakijoiden 
määrästä Suomi päättää jat-
kossakin itse mahdollisista 
EU:n ratkaisuista huolimatta.

Viranomaiskäsittelyä 
nopeutetaan

Sopimuksen mukaan maa-
hanmuuton pitää olla hal-
littua. Viranomaisprosesse-
ja turvapaikkahakemusten 
käsittelyssä nopeutetaan, 
päätökset palauttamisineen 
tehdään viipymättä ja vää-

rinkäytöksiä torjutaan.
Osallistuminen YK:n tai 

EU:n terroristijärjestöksi luo-
kitellun organisaation toi-
mintaan kriminalisoidaan. 
Törkeisiin rikoksiin syyllisty-
neiden, rikoksenuusijoiden 
ja yleiselle järjestykselle vaa-
rallisten henkilöiden maasta 
poistamista nopeutetaan.

Tarveharkinta säilyy 
ennallaan

Työperäistä maahanmuut-
toa pidetään myönteisenä, 
mutta työvoiman tarvehan-
kinnassa jatketaan pääsään-
töisesti nykyisiä käytäntöjä. 
Tämä vastaa perussuoma-
laisten vanhoja linjauksia.

Mutta aloilla, joilla työvoi-
man tarve on erityisen polt-
tava, voidaan EU-alueen 
ulkopuolisen työvoiman tar-
veharkintaa lieventää, kun 
se on työllisyyden ja julkista-
louden kannalta perusteltua. 
Se mahdollistaa erityisosaa-
jien työllistämisen nopeasti 
yrityskohtaisesti. Työmarkki-
noilla noudatetaan työehto-
sopimuksia.

Kotouttamista 
tehostetaan

Kotouttamista aiotaan te-
hostaa lisäämällä kielen ope-
tusta huomioiden nykyis-
tä paremmin lähtötaitotason 
sekä parantamalla tukihen-
kilötoimintaa ja lasten osal-
listumista varhaiskasvatuk-
seen.

Perheenyhdistämisten kri-
teereitä tarkennetaan EU:n 
perheenyhdistämisdirektii-
vin mukaisesti.

TEKSTI VELI-PEKKA LESKELÄ
      KUVA LEHTIKUVA

Mitä maahan-
muutosta sovittiin?

- Työryhmän paperi 
on suunnilleen niin 
hyvä kuin näillä po-
liittisilla pelimerkeil-
lä on saatavissa. Se 
tarjoaa hyvät puitteet 
perussuomalaisten 
maahanmuuttopo-
liittisen ohjelman 
edistämiselle hallituk-
sesta käsin, europar-
lamentaarikko Jussi 
Halla-aho korostaa.



Perussuomalaiset saivat eduskuntavaa-
leissa 12 uutta kansanedustajaa. Espoolai-
nen poliisi Veera Ruoho on yksi heistä.

JULKISEN sektorin johtaji-
en palkat ja eläkkeet vaativat 
leikkauksia, vaatii perussuo-
malaisten uudeksi kansan-
edustajaksi valittu Veera 
Ruoho (45) Espoosta. Ruo-
hon mukaan julkinen sekto-
ri on laajentunut kestämät-
tömän suureksi ja se vaatii 
tehostamista.

– Kunta- ja valtiotason joh-
tajien sekä myös poliitikoi-
den palkoille ja eläkkeille tu-
lisi olla katto. Tämä koskee 
myös kansanedustajia. Julki-
sessa virassa olevan johtajan 
eläke on joillakin 10 000 eu-
roa ja vastaavasti tavallinen 
työntekijä joutuu pärjäämään 
alle 1 000 eurolla kuukaudes-
sa, Ruoho sanoo.

Ruoho uskoo, että johtajien 
paikoille löytyy päteviä hen-
kilöitä nykyistä pienemmil-
läkin kuukausi- ja vuosipalk-
kioilla. Ruoho pitää itseään 
vahvana oikeuden puolusta-
jana sekä vastuullisena päät-
tämään yhteisistä varoista.

– En siedä politiikassa tai 
julkisessa hallinnossa ylimie-
lisiä omaneduntavoittelijoi-
ta, jotka valtaan päästyään 
unohtavat, ketkä maksavat 
heidän palkkionsa ja kosteat 
”edustusmatkansa” jopa eri 
puolille maailmaa.

Poliisin 
resurssit 
kuntoon

Ruoho nousi eduskuntaan 
ensi yrittämällä. Hän kerä-
si Uudenmaan vaalipiiristä 2 
561 ääntä. Ruoho on amma-
tiltaan poliisi ja hän opiske-

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

Perussuomalaisten uudet 
kansanedustajat

PS P O L I T I I K K A

EXMINISTERI Toimi Kankaanniemi 
nousi eduskuntaan neljän vuoden 
tauon jälkeen. Hän toimi kristillis-
ten kansanedustajana vuosina 1987-
2011 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.  

Jari Ronkainen
Kirvesmies

PERUSSUOMALAISTEN Jari Ronkai-
nen nousi 4 423 äänellä eduskuntaan 
Hämeen vaalipiiriin kuuluvasta Hol-
lolasta. 

Ronkainen on koulutukseltaan kir-
vesmies. Hän oli rakennusalan yrit-
täjänä vuodesta 2005 vuoteen 2014 
saakka, jolloin yritys ajautui konkurs-
siin taantuman takia. Omien kokemustensa vuoksi hän haluaa 
saada aikaan helpotusta pienyrittäjien ahdinkoon.

– Itse tiedän millaista pienyrittäjän arki on ja sen vuoksi tur-
haa byrokratiaa ja sääntelyä pitää saada pois yrittäjien nis-
kasta. Työväen palkkaamista tulee helpottaa esimerkiksi alv:n 
alentamisella. Mikäli otamme Viron-mallin käyttöön, niin 
saamme kannustettua yrityksiä kasvun tielle.

Leena Meri
Varatuomari 
PERUSSUOMALAISTEN kansanedus-
tajien joukkoon nousi myös hyvin-
kääläinen Leena Meri, kun Pirkko Ruo-
honen-Lerner  ilmoitti siirtyvänsä 
europarlamenttiin. 

Eduskuntavaaleissa Meri keräsi Uu-
denmaan vaalipiiristä 2 493 ääntä. 
Meri on varatuomari ja hän on toi-
minut Hyvinkään kaupunginhallituksen varapuheenjohtajana 
vuodesta 2013 alkaen. Maistraatin holhoustoimen lakimiehe-
nä Meri on tehnyt useita vuosia työtä vanhusten, lasten ja ter-
veydeltään vajaakykyisten etujen ajamisessa.

– Olen voinut auttaa ihmisiä, jotka eivät pysty enää puolusta-
maan itseään. Näiden ihmisten arki on tullut tutuksi ja sydäntä-
ni lähellä onkin toimia heidän oikeuksiensa turvaamiseksi.

Sampo Terho
Europarlamentaarikko 

EUROOPAN parlamentista kotimaan 
politiikkaan siirtynyt Sampo Terho 
keräsi Helsingistä peräti 10 042 ään-
tä. Terhon tilalle parlamenttiin nou-
si kansanedustaja Pirkko Ruohonen-
Lerner.

Terhon vahvana vaaliteemana oli 
Suomen palauttaminen kasvu-uralle.

- Me tarvitsemme uuden, yritteliäämmän Suomen, jossa kan-
salaiselle annetaan todellinen mahdollisuus pärjätä omal-
la työllään. Kilpailukykymme on laitettava kuntoon, vain sitä 
kautta syntyy talouskasvua.

lee valtiotieteitä Helsingin 
yliopistossa. Yhden lapsen 
äiti on naimisissa pk-yrittäjä-
miehen kanssa.

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

seihin, Ruoho arvioi.
Ruoho kertoo tuntevansa 

eduskuntatyön kuviot opis-
kelunsa kautta ja lupaa tehdä 

ahkerasti töitä kansan eteen. 
Hän peräänkuuluttaa kansa-
laisten kuulemista heitä kos-
kevissa asioissa.

Toimi Kankaanniemi
Entinen ministeri
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Jani Mäkelä
Järjestelmäasiantuntija
LAPPEENRANTALAINEN Jani Mäkelä 
valittiin perussuomalaisten kansan-
edustajaksi Kaakkois-Suomen vaali-
piiristä 6 102 äänellä. Isoja haasteita 
eduskunnassa ovat hänen mieles-
tään työpaikkojen lisääminen ja elin-
kustannusten kohtuullistaminen.

– Vientiteollisuus pitää saada nou-
suun purkamalla kilpailukykyä hait-
taavia energiaveroja. Työvoimapulaa meillä ei todellakaan ole, 
mutta työn tekeminen ja teettäminen on saatava kannatta-
vaksi. Kuntapolitiikassa tietokonealan järjestelmäasiantuntija 
toimii Lappeenrannan kaupunginhallituksen varapuheenjoh-
tajana sekä monissa muissa luottamustehtävissä. 

Sami Savio
Ekonomi ja diplomi-ins.
KOLMATTA kertaa eduskuntaan pyr-
kinyt Sami Savio meni läpi Pirkan-
maan vaalipiiristä 5 267 äänellä. 
Ylöjärvellä asuva Savio on diplomi-
insinööri ja ekonomi. 

– Ekonomia kiinnostaa paikka ta-
lousvaliokunnassa, mutta otan nöy-
rin mielin sen mikä annetaan. Omas-
ta 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.

Ville Tavio
Lakimies ja yrittäjä
TURKULAINEN Ville Tavio tunne-
taan tiukan maahanmuuttopolitii-
kan kannattajana. Perussuomalainen 
lakitoimistoyrittäjä ja Turun kau-
punginvaltuutettu valittiin uuteen 
eduskuntaan Varsinais-Suomen vaa-
lipiiristä 6 839 äänellä. 

Tavio peräänkuuluttaa nykyistä vas-
tuullisempaa maahanmuuttopolitiikkaa ja lupaa, että maa-
hanmuuttoasiat tulevat olemaan tapetilla eduskunnassa. Ta-
vion mukaan esimerkiksi Turussa on huonoja kokemuksia 
maahanmuuttajien kotouttamisesta erityisesti Varissuolla ja 
Halisissa, jonne heitä on keskittynyt asumaan. 

– Sanon ei työperäiselle maahanmuutolle, jota pitää tiuken-
taa lainsäädännöllä. Taloudellisten ongelmien ohella maahan-
muuttajien eriytyminen aiheuttaa sosiaalisia ja kulttuurisia on-
gelmia. 

Kari Kulmala
Ylikonstaapeli
RÄÄKKYLÄSTÄ eduskuntaan valittu 
Kari Kulmala keräsi Savo-Karjalan vaa-
lipiiristä 5 195 ääntä. Kulmala on am-
matiltaan poliisi ja hän on toiminut 
Itä-Suomen poliisilaitoksen liikenne-
valvontaryhmän ryhmänjohtajana.

– Liikennevalvontaa tulisi lisätä run-
saasti, jos haluamme parantaa liiken-
nekulttuuria. Valitettavasti se ei ole mahdollista, koska edel-
linen hallitus lopetti liikkuvan poliisin. Tämä oli aikamoinen 
karhunpalvelus raskaan liikenteen kilpailukyvyn tasapuolista-
miselle ja harmaan talouden paljastamiselle liikenteessä.

Rattijuopumuksiin Kulmala puuttuisi riittävillä rangaistuksil-
la, joihin kuuluisi esimerkiksi ajoneuvon ottaminen valtion hal-
tuun. 

TAMPERELAINEN Tiina Elovaara on 
nuoresta iästä huolimatta paljon 
nähnyt ja kokenut yhteiskuntavai-
kuttaja. Elovaara keräsi Pirkanmaan 
vaalipiiristä 4 093 ääntä ja hän aloit-
taa työn uutena perussuomalaisten 
kansanedustajana.

– Olen lähtöisin vaatimattomista 
oloista ja nähnyt kotilähiössä erilai-
sia ongelmia läheltä. Yhteiskunta on auttanut minua ja halu-
an turvata sen, että yhteiskunta pystyy auttamaan myös mui-
ta apua tarvitsevia, Elovaara toteaa. Uudessa eduskunnassa 
on neljätoista alle 30-vuotiasta kansanedustajaa eli viisi enem-
män kuin vuoden 2011 vaaleissa. Elovaara uskoo, että nuoret 
tuovat poliittiseen päätöksentekoon lisää avoimuutta.

Laura Huhtasaari
Erityisopettaja

SATAKUNNAN äänikuningattareksi 
noussut Laura Huhtasaari sai vaaleis-
sa peräti 9 254 ääntä. Uskonnon ai-
neenopettajana ja erityisopettajana 
työskentelevä Huhtasaari puhuu eri-
tyisesti suomalaisen työn puolesta.

– Tarvitaan lisää työtä, työtä ja työ-
tä ihmisille. Yrittämisen edellytyksiä 
ja kilpailukykyä on parannettava. 

KM erityisopettajan elämän kohokohtiin kuuluu vuoden va-
paaehtoispesti opettajan työssä Mikronesiassa. 

Simon Elo
Valtiotieteiden kand.
UUDENMAAN vaalipiiristä 2 907 ää-
nellä eduskuntaan noussut Simon 
Elo aikoo laittaa puhtia videopelialan 
ja tietoyhteiskunnan kehittämiseen. 
Suomessa pelialalla toimii yli 300 yri-
tystä, jotka työllistävät noin 2 000 
henkilöä. Myös talouden elvyttämi-
nen kuuluu Elon työlistan kärkipää-
hän.

– Taloustilanne pitää saada parempaan kuosiin, jotta saa-
daan ihmisille lisää työtä ja yrittäjiä. Yritysten alv-liiketoimin-
nan alaraja on saatava 50 000 euroon ja keskituloisten vero-
astetta on kevennettävä. Talouden lisäksi minua kiinnostaa 
myös ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Perussuomalaisten Nuor-
ten entisestä puheenjohtajasta tulee kesällä isä. 

– Ihmisten kokemusten ja 
ajatusten tulee vaikuttaa pa-
remmin päätöksenteossa. Lii-
an usein on kysytty kansa-
laisten mielipiteitä jostain 
asiasta, mutta vaikka asiaa on 
vastustettu, niin virkamies 
on sivuuttanut ihmisten nä-
kemyksen kokonaan. Näin ei 
saa olla.

Omaishoitajien 
jaksaminen 
turvattava

Suomessa tarvitaan Ruohon 
mielestä rohkeita rakenteel-
lisia uudistuksia, jotta talous 
saadaan elpymään. Hänes-
tä myös yhteiskunnan raken-
tajat tarvitsevat kunnioitusta 
ja turvaa sekä omaishoitaji-
en asema tulee saada parem-
paan kuntoon.

– Nostan hattua kaikil-
le omaishoitajille, sillä olen 
nähnyt omaisteni kautta mil-
laista on omaishoitajan arki. 
Yhteiskunnan kannalta se on 
taloudellisesti erittäin mer-
kittävää, sillä omaishoito on 
aina edullisempaa yhteiskun-
nalle kuin laitoshoito.

Ruohon mielestä yhteiskun-
nan tulee taata omaishoitajan 
hyvinvointi taloudellisesti 
ja vapaapäiviä järjestämällä. 
Omaishoitajien asioiden hoi-
taminen tulisi Ruohon vaa-
timuksesta yhdenmukaistaa, 
koska nyt he saavat jossain 
päin Suomea vähemmän tu-
kea ja jossain enemmän.

– Pitäisi myös pohtia sitä, 
että omaiset saattavat asua 
maantieteellisesti kaukana 
tai kaikilla ei ole sukulaisia. 
Silloin saattaisi olla vaihto-
ehtona ystävä, joka hyväksyt-
täisiin omaishoitajaksi, Ruo-
ho esittää.

Terveyttä 
pitää vaalia

Terveydenhuollossa Ruo-
ho kannattaa panostamista 
ennaltaehkäisevään työhön, 
jotta kaikenikäisten työ- ja 
toimintakyky säilytetään 
mahdollisimman pitkään. Jo-
kainen vastaa Ruohon mu-
kaan elintavoillaan omasta 
terveydestään, jota tulee vaa-
lia. Ruoho itse on aktiivinen 
liikkuja ja hän on taekwon-
don kolminkertainen arvoki-
samitalisti. Hän on edustanut 
Suomea Sydneyn olympia-
laisissa.

– Suuret kiitokset äänestä-
jille ja tukijoukoille. Lähden 
eduskuntaan hyvillä fiiliksil-
lä. Urheilijatausta antaa eväi-
tä pitkäjänteiseen ja sitkeyt-
tä vaativaan työskentelyyn. 
Perussuomalaiset on yhteis-
työkyinen puolue, joka liit-
tyy ihmisen arkeen ja nostaa 
epäkohtia esille, Ruoho sa-
noo eduskuntatyönsä alku-
metreillä.

TEKSTI MIKA RINNE
      KUVAT PS ARKISTO

Rami Lehto
Sähkövoimatekniikan 
mekaanikko
HÄMEEN vaalipiirissä toista kertaa 
ehdokkaana ollut Rami Lehto sai tällä 
kertaa 6 701 ääntä. Sähkövoimatek-
niikan mekaanikkona työskennellyt 
Lehto tuntee hyvin palkansaajan ar-
jen ja myös teollisuuden tarpeet.

– Duunarin arki on tuttua. Olin 
työstäni kolme kuukautta lomautettuna kun tuli nämä Venäjä-
pakotteet. Meidän pitää luoda teollisuudelle edellytykset, että 
ollaan kilpailukykyisiä täällä Suomessa. Esimerkiksi vihervero-
jen poistamisella parannetaan teollisuuden kilpailukykyä. Sitä 
kautta saadaan ihmisille töitä, sillä niiden puute on iso ongel-
ma kansantaloudellisesti.

Tiina Elovaara
Kasvatustiet. opiskelija
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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 Riikka Slunga-Poutsalo

Puheenjohtaja  Puoluesihteeri

PUOLUEVALTUUSTON, 
PUOLUEHALLITUKSEN JA 
EDUSKUNTARYHMÄN 
YHTEISKOKOUS

Lue kiinnostavimmat aiheet myös 
perussuomalaisten verkkosivuilta
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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 aineisto-

päivänä. Toimitus pidättää itsellään oikeuden muokata ja 

otsikoida tekstejä. Lehti ei vastaa tilaamattoman aineiston 

säilyttämisestä tai palauttamisesta. 

Perussuomalainen 6-7/15 
ilmestyy 18.6.2015

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

tapahtumat@perussuomalaiset.fi
Muista laittaa ilmoitukseen tapahtuman nimi, paikka, 
osoite, päivämäärä ja kellonaika. Aineistot ja lehtitilaukset viimeistään 9.6.2015 

ILMOITA tilattavien lehtien 

määrä ja mihin tarkoituk-

seen lehdet ovat tulossa. 

Muista laittaa tilaukseen 

yhteystietosi ja lehtinip-

pujen toimitusosoite. Laita 

mukaan myös vastaanotta-

jan puhelinnumero. 

Toimitus varaa itselleen 

oikeuden päättää lehtiti-

lausten määrästä ja toimi-

tuksesta.  Tilaukset täytyy 

lähettää halutun numeron 

aineistopäivänä. 

Aineistopäivät löytyvät 

perussuomalaisten 

nettisivuilta.

Perussuomalaisen
nipputilaukset

Tilaa lehtiä: 

lehtitilaukset@
perussuomalaiset.fi

Perussuomalainen-lehteä 
voi tilata tapahtumiin ja 
yleiseen jakeluun uudesta 
osoitteesta.

KOKOUSKUTSU
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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.

SUORAJÄSENYYDEN OIKEUDET JA VASTUUT

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    Riikka Slunga-Poutsalo
Puheenjohtaja    Puoluesihteeri

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 puo-
lueessa. Se takaa jokaiselle jäsenelle yhdenvertaisen 
mahdollisuuden vaikuttaa puolueen keskeisiin päätök-
siin, eli jokaisella jäsenmaksunsa ajoissa hoitaneella 
jäsenellä on äänioikeus puoluekokouksessa. Tämä 
ainutlaatuinen oikeus on maamme eduskuntapuolueis-
ta vain perussuomalaisilla. Kaikilla muilla puolueilla on 
edustuksellinen demokratia, eli piirit ja puolueyhdistyk-
set 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 pu-
heenjohtajistoon tai puoluesihteeriksi. Suorajäsenyys 
takaa, ettei tällainen puolue-eliitin kähmintä ole mah-
dollista 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 muuta-
ma vuosi sitten - ennakkoon ilmoittautumatta tai mak-
samalla 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 kokouk-
sen läpimenon kahden päivän aikana. Kokousäänestyk-
set suoritetaan Joensuussa pidetyn puoluekokouksen 
tapaan sähköisellä äänestyksellä. Jotta sähköisen 
äänestyksen läpimeno tapahtuisi juohevasti äänioi-
keustarkistuksineen, 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 puo-
lueen kotisivujen kautta, sähköpostitse: puolueko-
kous2015@perussuomalaiset.fi tai puhelimitse: 040 
631 7099.

Säilytetään Perussuomalaiset rp. Suomen demo-
kraattisimpana puolueena turvaamalla jatkossakin 
suorajäsenyys kaikkine oikeuksineen!

HUOM! Kun tulet Turkuun, käy ensin ilmoittautumas-
sa 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  
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