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Pienehkö Liperin kunta Pohjois-Karjalassa Joensuun vie-
ressä tunnetaan piirin ja koko valtakunnankin tasolla eri-
tyisen vahvasta perussuomalaisesta naisenergiastaan. 

Ylärivillä Susanna Nevalainen, Piritta Kärki, Tiina Tikka ja Päivi Pietarinen. 
Alhaalla Heidi Mustonen, Taina Wikström ja Susanna Karvinen-Kyllönen.KUNNAN kolmestakymmenestävii-

destä valtuutetusta yhdeksän on pe-
russuomalaisia ja heistä viisi naisia. 
Kunnanvaltuuston varapuheenjohta-
ja on perussuomalainen Tiina Tikka. 
Naisia on enemmistö myös valtuusto-
ryhmässä ja paikallisyhdistyksen hal-
lituksessa. 

Pohjois-Karjalan PerusNaisten halli-
tuksessa enemmistö on liperiläisiä pu-
heenjohtajaa myöten.

- Jo SMP:n aikoina Jukka Ikonen ja 
Juhani Kummunmäki saivat värvät-
tyä paljon naisia mukaan, ja jytkyn jäl-
keen heitä on tullut koko ajan lisää. 
Iloisuus, rehellisyys ja hyvä yhteishen-
ki on leimallista Liperin Perussuoma-
laisille, niin naisten kuin miestenkin 
keskuudessa. Vaikka näkemysero-
ja toki löytyy, joskus voimakkaitakin, 
olemme saaneet asiat aina puhumal-
la selviksi, sanoo Pohjois-Karjalan Pe-
rusNaisten puheenjohtaja Susanna 
Nevalainen.

Lasten ja 
vähäosaisten asialla

Liperiläisnaisia on viime vuosina lii-
kuttanut erityisesti kyläkoulujen puo-
lustaminen ja yleensä lasten asia, siinä 

rinnalla heikompiosaisten asema yli-
päänsä. Myös kuntaliitokset ovat nos-
tattaneet voimakkaita intohimoja, ja 
liperiläisnaiset ovat kamppailleet vah-
vasti Liperin kunnan itsenäisyyden 
puolesta.

- Siinä on pitänyt tehdä kipeitäkin 
ratkaisuja esimerkiksi kouluverkon 
osalta, kun on ollut pakko katsoa ta-
louden realiteetteja. Olemme menneet 
pelkän populismin yli, mutta kunta-
laiset ovat ymmärtäneet ratkaisujen 
väistämättömyyden. Säästöjä on saa-
tu aikaan ajamalla kokonaistaloudel-
lista etua ja samalla on löydetty hyvä 
yhteishenki myös muiden poliittisten 
ryhmien kanssa, Nevalainen kertoo.

Nevalaisen oma henkilökohtainen 
lempilapsi, Pohjois-Karjalan Perus-
Naiset, on toiminut nyt kaksi vuotta ja 
yhdistyksen aktiivisuus on huomattu 
valtakunnallisestikin. Naisyhdistyksen 
yhteistyö piirin kanssa sujuu loistavas-
ti ja naisia on selvästi tulossa mukaan 
koko ajan lisää.

Mukavassa porukassa 
politiikka on hauskaa

Liperiläisnaiset tunnetaan touhuk-
kuudestaan ja siitä, että he ovat mo-

TERVEHDYS Kokemäeltä! Puo-
lueemme yksi ylpeyden aihe, 
oma suomenhevosemme Hon-
gon Vihuri palasi kesälomilta 
syyskuun alkupäivinä. Treenit 
on jälleen aloitettu ja täytyy sa-
noa, että ori on kyllä paljon ai-
kuistunut kesän aikana. 

Keväällä kiusannutta ruumiin 
lämmönnousua on valitettavas-
ti edelleen jatkunut ja sen syy-
tä on koetettu selvittää. Vihuril-
la puhkesi mätäpaise turvasta 
syyskuun lopulla, ja luulinkin 
sen olleen lämmönnousun ai-
heuttaja. Näin ei kuitenkaan ol-
lut ja päätimme viedä varsan 
Tampereen hevosklinikalle tar-
kempiin tutkimuksiin. Ensim-
mäinen reissu suureen maail-
maan on siis tehty ja kuljetus 

sujui ihan mukavasti. 
Itse klinikalla ori antoi kyllä 

kuulua itsestään ja paikallinen 
henkilökunta oli jo hetken huo-
lissaan kalusteidensa puolesta. 
Hevosen hengitystiet tähystet-
tiin ja verikokeita otettiin, mut-
ta sairautta ei niistä löytynyt. 
Hampaissa tosin oli hieman sa-
nomista, kun sieltä oli jo uu-
sia tulossa, vaikka kaikki maito-
hampaatkaan eivät olleet vielä 
väistyneet tieltä. Suu hoidettiin, 
mutta sekään ei selitä kunnol-
la lämmönheilahteluja. Eläin-
lääkärit eivät tosin ole olleet 
huolissaan varsan tilasta, koska 
muuten varsa vaikuttaa pirte-
ältä. Joskus kasvavilla yksilöillä 
voi esiintyä vastaavia oireita.

Ensimmäiset kengätkin ori 

on saanut jalkaansa ja kengitys 
onnistui ensikertalaiselta nor-
maalia sujuvammin. Jotenkin 
tuntuu, että hieman syysma-
sennusta ja flunssaa voi olla il-
massa varsallakin, mutta eikö-
hän se pakkasten ja kunnon 
lumikelien myötä piristy. Joulu-
lomiin asti Vihuria ajetaan hölk-
kätreenillä 4 kertaa viikossa ja 
sen jälkeen aloitetaan vähän 
vauhtiharjoittelua muutaman 
kerran viikossa.

Kaiken kaikkiaan hevosen ole-
mus on jotenkin sopiva tähän 
omistajakuntaan. Toivottavas-
ti pääsemme tulevina vuosi-
na seuraamaan porukalla sen 
edesottamuksia myös itse kil-
pailuissa. Toki Vihuriin voi tul-
la tutustumaan tallillemme jo 

Hongon Vihurin kuulumisia

nyt, mutta aivan koko puolue ei 
kerralla mahdu sisälle. Kannat-
taa muutenkin sopia etukäteen 
vierailuista. Olen positiivisesti yl-
lättynyt kaikesta kiinnostuksesta 

varsaa kohtaan.

Kauko Ketola
kauko@horseteamketola.com

nessa mukana.
- Mitään kiintiönaisia emme halua 

olla emmekä sellaisia ole, mutta tääl-
lä on ollut aina tavoitetilana mahdol-
lisimman tasa-arvoinen porukka. Sii-
nä hyvän porukan imussa on ollut 
niin hauskaa, että naiset ovat halun-
neet liittyä mukaan, kertoo Liperin 
valtuustoryhmän 1. varapuheenjohta-
ja Piritta Kärki.

Liperin naisten keskuudessa vallit-
see hyvä henki eikä toiminta ole pelk-
kää otsa kurtussa politiikan vääntä-
mistä, vaan toiminnassa yhdistyvät 
politiikan kanssa jouhevasti vapaa-
ajan harrastukset ja mukava yhdessä 
tekeminen. Kun siihen vielä lisätään 
se, että omakin ääni on saatu kuu-
luville ja asioihin pystytty vaikutta-
maan, on se motivoinut ja kannusta-
nut eteenpäin.

Liperiläisnaisilla on paljon 
vaikutusvaltaa

Perussuomalaisilla naisilla Liperissä 
on hyvin vahva osaaminen ja kiinnos-
tus erityisesti sivistyspoliittisia asioita 
kohtaan, kuten kouluihin ja varhais-

kasvatukseen liittyvät asiat. Liperin 
sivistyslautakunnassa istuu kolme pe-
russuomalaista naista, joten kiinnos-
tus näihin asioihin on suurta.

- Ylipäänsä heikompiosaisten puo-
lustaminen on meille tärkeää. Olem-
me tehneet aloitteita muun muas-
sa omaishoidontuen määrärahoista, 
perhetyöntekijän saamiseksi perhe-
keskukseen sekä vähävaraisten joulu-
ruokailun järjestämiseksi, Kärki ker-
too.

Liperin naisilla on paljon vaiku-
tusvaltaa niin piirissä kuin maakun-
nallisestikin. Piirihallituksessa istuu 
kaksi liperiläisnaista ja heillä on nä-
kyvä edustus myös maakuntapaikoil-
la. Kärki itse valittiin myös puolueval-
tuustoon viime puoluekokouksessa. 
Toisen kauden liperiläisvaltuutettu 
Marja-Leena Gröhn on ensimmäi-
nen perussuomalainen nainen, joka 
on toiminut kunnanhallituksen pu-
heenjohtajana.

TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVAT LIPERIN 
      PERUSSUOMALAISET

Perussuomalaisten lahjahevonen Hongon Vihuri kouluttajansa 
Kauko Ketolan kanssa.

Liperin 
täydelliset 
PS-naiset
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RINTAMAVETERAANILIITTO muisti puolustusministeriä kunniaristillä. Sen luovuttivat liiton puheen-
johtaja, ministeri Matti Louekoski ja liittovaltuuston puheenjohtaja, kenraaliluutnantti Antti Simola. 

Puolustusministerille kunniaristi

Jussi Niinistö vastaanotti kunniaristin Matti Louekoskelta ja Antti Simolalta.

Pekasus kouluttaa

Perussuomalaisten kenttä-
kiertue rantautui Pudasjärvelle

Sote-ratkaisun rinnalle kasvoi pakolaiskriisi

Kotkassa huoli 
maahanmuuttotilanteesta

OULUSSA järjestettiin 24.10. jo 
toinen koulutustilaisuus. Opin-
tokeskus Pekasus järjesti Poh-
jois-Pohjanmaan piiritoimistol-
la Alueellisen järjestötoiminnan 
opintokokonaisuuden: Oikeus-
oppi 2 -luennot. Opettajana toi-
mi Opintokeskus Pekasuksen 
rehtori Lasse Lehtinen.

Kävimme läpi piirien ase-
maa ja toimintaa oikeudellises-
ta näkökulmasta. Kursseihin 
on Oulussa osallistunut jo 10 
henkilöä. Puuttuvat osat opin-
tokokonaisuudesta voi täyden-
tää toisella kertaa, jos ei nyt 
päässyt osallistumaan kakkos-
osaan.

YK:n päivänä sopivasti opim-
me lisäksi turvallisuudesta po-
liittisessa toiminnassa. Vihapu-
heet ja kuuntelemattomuus 
ovat lisääntyneet ja vaikutta-

PERUSSUOMALAISET vaikut-
tajat tapasivat kansaa Pudas-
järven Nesteellä. Pudasjärvisiä 
kävivät jututtamassa kansan-
edustaja Pirkko Mattila, Perus-
suomalaisten Pohjois-Pohjan-
maan piirin piirisihteeri Henna 
Kupsala, piirin puheenjohta-
ja Jari-Pekka Teurajärvi sekä Pu-
dasjärven kaupunginvaltuutet-
tu Kari Tykkyläinen. 

Sateisesta säästä huolimat-
ta ajankohtaiset poliittiset ai-
heet lämmittivät keskustelijoita 
kahvikupposen äärellä. Kansan-
edustaja Mattilalla oli tuomisi-
naan tuoreimmat kuulumiset 
sote-sovusta, joka syntyi lop-
pumetreillä. Neuvottelujen lop-
putulokseen Mattila oli tyyty-
väinen.

Suomen haasteellinen maa-
hanmuuttotilanne oli pudasjär-

visten mielen päällä, koska Tor-
nion lisäksi maahanmuuttajia 
on alkanut tulemaan nyt myös 
Venäjän kautta. Mattila kertoi, 
että esimerkiksi albanialaisille 
pyritään saamaan nykyistä no-
peampi palautusprosessi, sa-
malla kun tehdään palautusso-
pimuksia eri maiden kanssa. 

Piirin puheenjohtajan Ja-
ri-Pekka Teurajärven mieles-
tä ainoa todellinen ratkaisu 
maahanmuuttokriisin ratkaise-
miseksi olisi rauhan saaminen 
kriisialueille. Vastaanottokes-
kusten perustaminen Etelä-Eu-
rooppaan ja mahdollisimman 
nopea hakemusten käsittely 
olisivat tärkeitä etappeja EU:n 
laajuisen kriisin hallintaan saa-
miseksi. 

Pohjois-Pohjanmaan piiri

EDELLYTYKSET yhtenäisen, vä-
estöpohjaltaan riittävän ja laa-
jan integraation turvaavan 
Pohjois-Savon sote-alueen pe-
rustamiseksi ovat olemassa. 
Valmistelua jatketaan hallituk-
sen sote-alueratkaisun pohjalta 
marraskuussa. Perussuomalai-
set valvovat Pohjois-Savon etua 
sote-ratkaisuissa.

Terveysasemat ja terveyskes-
kukset ovat suomalaisen kan-
santerveystyön perustaa. Eikä 
sitä perustaa tule murentaa. 
Myös ns. matalan kynnyksen 
sosiaali- ja neuvolapalveluil-
le tulee löytää paikkansa lä-
hellä asiakkaita myös uudessa 
sote-ratkaisussa. Vaativampaa 
erikoissairaanhoitoa ja erikois-
osaamista sen sijaan on perus-
teltua keskittää sote-alueilla. 

Perussuomalaiset haluavat, että 
ennaltaehkäisevät, korjaavat, 
hoitavat, kuntouttavat ja muut 
sote-palvelut toimivat edel-
leenkin laadukkaina koko Poh-
jois-Savon alueella aina erikois-
sairaanhoitoon saakka siten, 
että palveluissa toteutuu riittä-
vä ja järkevä palvelujen saata-
vuus ja saavutettavuus. 

“Suuri ja mahtava hallinto” ja 
erilaisten uusien ”hierarkkisten 
himmeleiden” rakentelu ei voi 
olla tulevassa sote-ratkaisussa-
kaan itseisarvo. Sote-toimeen-
panon keskiössä on ihminen.

Pakolaiskriisi on mittakaaval-
laan yllättänyt. Vapaan liikku-
vuuden ihanne on näyttänyt 
Schengen–alueella myös ongel-
mansa. EU ei ollut rajavalvon-
nan ja pakolaishallinnon osalta 

valmistautunut turvapaikanha-
kijoiden määrän räjähdysmäi-
seen kasvuun. Osoittautui, että 
Dublin–sopimusta turvapaik-
kahakemusten käsittelemisestä 
ei sopimusmaiden rajoilla nou-
datettu. Muut Pohjoismaat ovat 
toimineet kauttakulkumaina.

Pakolaiskriisi tulee vaikutta-
maan kuntien toimintaan myös 
Pohjois-Savossa. Osalla kunnis-
ta on voimassaoleva kotoutta-
misohjelma ja osalta kunnista 
se puuttuu. Suonenjoella ja Sii-
linjärvellä kuntapäättäjät saivat 
eteensä uudenlaisten palvelu-
jen määrittelyn ja tuottamisen 
tarpeet. Kunnissa ei oltu tähän 
varauduttu. Kuntien tulee jär-
jestää hätämajoituksessa ole-
ville lapsille koulupalveluja. 
Tulkkauspalveluihin ja opetus-

henkilöstön lisärekrytointiin ei 
kunnilla ollut nopeaa valmiut-
ta. Myös osa terveydenhuollos-
ta on kuntien vastuulla. Enna-
koimaton tilanne edellyttänee 
kunnilta kirjauksia sekä lisätalo-
usarvioihin että lähivuosien ta-
lousarvioihin.

Perussuomalaiset ovat varoit-
taneet hallitsemattoman maa-
hanmuuton seurauksista. Oli-
simme halunneet toteuttaa 
Suomessa maahanmuuttopo-
litiikkaa ja kansallisia toimen-
piteitä hallitusti, järkiperäisesti 
ja suunnitelmallisesti. Maahan-
muuttajia tulisi kyetä integroi-
maan yhteiskuntaamme siten, 
että kotouttamiskoulutuksis-
sa suomen kieleen ja kulttuu-
riin, yhteiskuntamme lainsää-
däntöön, työelämään, maan 

tapaan ja käytäntöihin koulu-
tetaan kestävämmällä tavalla. 
Meitä ei ole kuunneltu. On ollut 
hyödyllisempää leimata? Maa-
hanmuuttoon liittyvistä asioista 
on voitava kuitenkin jatkossa-
kin keskustella asioiden oikeilla 
nimillä ja merkityksillä. 

Pakolaiskriisin kustannuspai-
ne on varovaisestikin arvioi-
den puoli miljardia euroa vuo-
dessa. Paine saada pakolaiskriisi 
hallintaan Välimeren alueella, 
Etelä-Euroopassa ja meillä kas-
vaa. Vasta nyt – hallitusasemas-
ta – perussuomalaisten maa-
hanmuuttopolitiikan linjauksia 

kuunnellaan.

Perussuomalaisten 
Pohjois-Savon piiri ry

TURVAPAIKKAHAKEMUKSEN 
käsittelyä odottavat maahan-
muuttajat voivat vapaasti kul-
kea kunnan alueella, vaikka hei-
dän taustojaan ei ole vielä saatu 
tutkittua. Julkisuudessa ollei-
den tietojen mukaan Suomes-
sa nyt olevista turvapaikanha-
kijoista on ainakin osa palvellut 
Irakin armeijassa, eikä kenellä-
kään tunnu olevan täyttä tietoa 
siitä, miksi he ovat Suomeen 
tulleet.

Suuren uhan aiheuttaa myös 
se, että kun käännytyspäätök-
siä tehdään, voi se romahduttaa 
kielteisen päätöksen saaneen 
turvapaikanhakijan maailman-
kuvan ja ennakko-odotuk-
set Suomesta. Toivomme, ettei 
Ruotsin Ikean kaltaisia puuko-
tuksia tapahtuisi, vaan karkoi-
tuspäätöksen saaneet turvapai-
kanhakijat otettaisiin säilöön.

Kotkan Perussuomalaiset

Opintokeskus Pekasus järjesti alueellista järjestökoulutus-
ta Oulussa.

- Olen tyytyväinen soten lopputulokseen, Pirkko 
Mattila (oik.) kertoi Pudasjärvellä.

vat toimintaamme. On ilmennyt 
toimintaa, jossa negatiivinen 
viestintä mistä tahansa negatii-
visesta asiasta politiikassa koh-
distuu perussuomalaisiin. 

Tällainen kokenutkin poliitik-

ko yllättyi, että aina on jotain 
uutta opittavaa. Ei etukäteen 
tiedä, mitä ei vielä tiedä.

Vaili Jämsä-Uusitalo
opintopiiriläinen, Oulu
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Tapanilan pakolaiskeskus 
on huono ratkaisu

VAASAN Perussuomalaisten 
puheenjohtajana jatkava Ville 
Jussila muistutti syyskokouksen 
puheenvuorossaan siitä, että 
vaikka kuntavaalit ovat vasta 
puolentoista vuoden päästä, ei 
työntekoa kentällä saa unohtaa.

- Meidän pitää myös muistaa, 
missä kohtaa avaamme medi-
alle suumme. Lehdistö tarttuu 
kärkkäästi kaikkeen sanomi-

siimme, etenkin kaikkeen mei-
dän kannaltamme kielteiseen. 
Sen sijaan, että keskustelemme 
ja kinaamme keskenämme leh-
tien palstoilla, niin mieluummin 
suitsuttaisimme omien ministe-
riemme ponnisteluja, saavutuk-
sia ja sitoutuneisuutta laittaa 
maamme asiat kuntoon.

Juha Rantala

LAHDEN Perussuomalaiset ry 
toteaa, että Lahti on tehnyt 
voitavansa ottaessaan vastaan 
vuosittain kaupunginvaltuus-
ton määrittämän kiintiöpako-
laisten määrän. Lisäksi Lahden 
entiseen Hennalan varuskun-
nan hätämajoituskeskukseen 
on sijoitettu noin 500 pako-
laista Senaatti-kiinteistöyhti-
ön ja valtion keskinäisellä so-
pimuksella. Kaupunginhallitus 
päätti 200 lisäpakolaisen otta-
misesta Lahteen päättäessään 
vuokrata Tapanilan entisen 
vanhainkodin Suomen Setle-
menttiliitolle pakolaisten vas-
taanottokeskukseksi. 

Perussuomalaiset toteavat 
Lahden kaupunginhallitukses-
sa jättämänsä eriävän mielipi-
teen mukaisesti, että Lahden 
Tapanilan entinen vanhainko-
ti ei ole sovelias pakolaisten 
vastaanottokeskukseksi, kos-
ka se sijaitsee pientalovaltai-
sen asuinalueen välittömässä 

läheisyydessä. Tapanilan sijoi-
tuskeskus aiheuttaa turvat-
tomuuden tunnetta ympäris-
tön asukkaiden keskuudessa, 
vaikka osa sijoitettavista on-
kin perheitä.  

Päätöksissä ei ole huomioitu 
vastaanottokeskusten perus-
terveydenhoidon, päivähoi-
don, peruskoulun ja tulkki-
palvelujen järjestämisestä 
aiheutuvia kustannuksia, jot-
ka jäävät Lahden kannetta-
viksi.

Lahden Perussuomalaiset 
ry edellyttää omalta osaltaan, 
että elintasopakolaisuuteen 
pyrkivät vastaanottokeskus-
ten asukkaat on palautettava 
pikakäännytyksin kotimaihin-
sa ja pakolaisapu tulee osoit-
taa ennen kaikkea pakolaislei-
reihin jääneille köyhille avun 
tarvitsijoille.

Lahden Perussuomalaiset

Vaasassa suitsutettiin 
PS-ministereitä

Vaasan Perussuomalaiset valmistautuvat jo kuntavaa-
leihin.

Kuva: Juha Rantala

HAUKIPUDAS
Haukiputaan Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syyskokous 
pidetään lauantaina 21.11. klo 13 
osoitteessa Kauppilantie 10. Käsi-
tellään sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana hallitus. 
Tervetuloa!

NURMIJÄRVI
Nurmijärven Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään sunnuntaina 22.11. 
klo 15 Nurmijärven kunnanta-
lon valtuustosalissa. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Hallitus 
kokoontuu klo 14. Työmies Matti 
Putkonen tavattavissa kokouksessa 
kahvikupposen äärellä. Tervetuloa! 

SIIKAINEN
Siikaisten Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään sunnuntaina 22.11. klo 17 
Siikaisten Eteläpäässä. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Kahvitar-
joilu. Tervetuloa! 

LIETO
Liedon Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään tiistaina 24.11. klo 17 Lie-
don Nesteellä. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Tervetu-
loa vaikuttamaan asioihin! 

KARVIA
Karvian Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään tiistaina 24.11. klo 19 Ilmo 
Törmällä, Haarlundinkatu 9. Käsi-
tellään sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana hallitus. 
Tervetuloa!

KARJAA
Raaseporin seudun Perussuoma-
laiset ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään keskiviikkona 
25.11. klo 19 Karjaan ABC:n koko-
ustilassa. Käsitellään sääntömää-
räiset asiat. Kokouksen koollekut-
sujana hallitus. Tervetuloa!

TUUSULA
Opintokeskus Pekasus järjestää lu-
ento- ja keskustelutilaisuuden kes-
kiviikkona 25.11. klo 18–20 Lotta-
museon kokoustilassa, Rantatie 39, 
Tuusula. Dosentti Arto Luukkanen 
luennoi aiheesta “Suomen evakot”. 
Luennon jälkeen on yleisökeskus-
telu aiheesta “Evakot vai pakolaiset 
tämän päivän Pohjolassa”. Tilaisuu-
teen on vapaa pääsy. Tervetuloa!

UTAJÄRVI
Utajärven Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään keskiviikkona 25.11. klo 18 
Utajärven kunnantalon Sotka-sa-
lissa, Laitilantie 5. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen kool-
lekutsujana hallitus. Tervetuloa!

KERAVA
Keravan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään torstaina 26.11. klo 18 Ke-
ravan kaupungintalon kerhotilas-
sa 2, Kauppakaari 11. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Kahvitar-
joilu. Tervetuloa!

NOKIA
Nokian Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään torstaina 26.11. klo 18 
ABC Kolmenkulman Hai-neuvotte-
luhuoneessa. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. 
Paikallisyhdistyksen jäsenistö, 
tervetuloa!

PYHÄJÄRVI
Pyhäjärven Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään torstaina 26.11. klo 18 Kah-
vila Karnevaalissa Pyhäsalmella Py-
häjärven kaupungissa. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Lämpi-
mästi tervetuloa! 

ROVANIEMI
Rovaniemen Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään perjantaina 27.11. klo 
18 Tiroli-salissa, Rovakatu 2, käyn-
ti Hallituskadun puolelta. Käsitel-
lään sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana hallitus. 
Tervetuloa! 

VANTAA
Vantaan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään perjantaina 27.11. klo 18 
Seurakuntien talon auditoriossa, 
Unikkotie 5 C. Sääntömääräisten 
asioiden lisäksi hallitus esittää, että 
valitaan yhdellä kertaa puheenjoh-
taja loppu- ja tulevaksi vuodeksi. 
Kokouksen koollekutsujana halli-
tus. Varaudu todistamaan henki-
löllisyytesi. Kokouksessa ovat ää-
nioikeutettuja jäsenet, jotka ovat 
maksaneet puolueen jäsenmak-
sun kuluvalta ja viime vuodelta vii-
meistään 23.11.2015.

IITTI
Iitin Perussuomalaisten sääntö-
määräinen syyskokous pidetään 
lauantaina 28.11. klo 19:30 Kausa-
lan ABC:llä, Hallitie 1, Kausala. Käsi-
tellään sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana hallitus. 
Tervetuloa! 

KUOPIO
Pohjois-Savon Perussuomalaiset 
Nuoret ry:n sääntömääräinen ke-
vätkokous pidetään lauantaina 
28.11. klo 14 piiritoimistossa, Puis-
tokatu 2, Kuopio. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat sekä täyden-
netään hallitusta vuodelle 2016. 
Kokouksen koollekutsujana halli-
tus. Tule mukaan, nyt on mahdol-
lisuus päästä vaikuttamaan! Ter-
vetuloa!

TYRNÄVÄ
Tyrnävän Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään lauantaina 28.11. klo 13 
kunnantalon kahviossa, Kunnan-
kuja 4. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Tervetuloa! 

NIVALA
Nivalan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään 29.11. klo 13 Nivalan Nuo-
risoseuratalolla, Olkkosentie 14. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana halli-
tus. Tervetuloa!

PERHO
Perhon Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään sunnuntaina 29.11 klo 
19, Toivo Linnan kotona, Korkia-
kankaantie 290. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Paikalla piirin 
puheenjohtaja Arto Pihlajamaa. 
Kokouksen koollekutsujana halli-
tus. Tervetuloa!

TAMPERE
Pirkanmaan Perusnaiset ry:n sään-
tömääräinen syyskokous pidetään 
sunnuntaina 29.11. klo 16 piirin 
toimistolla, Savilinnankatu 9. Käsi-
tellään sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana hallitus. 
Tervetuloa! 

KURIKKA
Kurikan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään sunnuntaina 29.11. klo 18 
Intolassa, Seurapuistikko 6 C 27. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana halli-
tus. Tervetuloa! 

TUUSULA
Tuusulan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään sunnuntaina 29.11. klo 18 
Tuusulan kunnantalolla, Hyrylän-
tie 16. Käsitellään sääntömääräi-
set asiat. Kokouksen koollekutsuja-
na hallitus. Tarjolla kahvia ja pientä 
suolaista ja makeaa. Tervetuloa!

JYVÄSKYLÄ
Keski-Suomen Perusnaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään lauantaina 5.12. klo 12 
Jyväskylän Sepänkeskuksessa, 
Kyllikinkatu 1. Käsitellään sääntö-
määräisten asioiden lisäksi myös 
sääntömuutosasioita. Kokouk-
sen koollekutsujana hallitus. Ter-
vetuloa!

RANTASALMI
Rantasalmen Perusuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään lauantaina 5.12. klo 16 Ra-
vintola Rinssi-Everstissä, Ohitus-
tie 5. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsuja-
na hallitus. Hallitus kokoontuu klo 
15. Syyskokouksen jälkeen pikku-
joulut. Yhdistys tarjoaa jouluruoan. 
Kaikki mukaan!

ÄÄNEKOSKI
Äänekosken Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään keskiviikkona 9.12. klo 18 
Äänekosken kaupungintalolla, 
Hallintokatu 4. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen koolle-
kutsujana hallitus. Tervetuloa!

LAPPEENRANTA
Lappeenrannan Seudun Perus-
suomalaiset ry:n sääntömääräinen 
syyskokous pidetään lauantaina 
12.12.2015 klo 16 Lappeenrannan 
linnoituksen Kehruuhuoneella, 
Kristiinankatu 20. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen kool-
lekutsujana hallitus. Tervetuloa!

SALO
Salon seudun Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syyskokous 
pidetään sunnuntaina 13.12. klo 
16 Salon kaupungintalolla, Tehdas-
katu 1. Käsitellään sääntömääräi-
set asiat. Kokouksen koollekutsuja-
na hallitus. Tervetuloa!

VANTAA
Uudenmaan Perusnaisten sääntö-
määräinen syyskokous pidetään 
tiistaina 15.12. kello 18 Vantaan 
PS-toimistolla, Tikkurilantie 68 C, 
2. krs. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Äänivaltaisia jäseniä ovat 
yhdistyksen jäsenmaksun 1.7.2015 
mennessä maksaneet. Tervetuloa!

LAPPI
Perussuomalaisten Lapin piiri ry:n 
sääntömääräinen syyskokous pi-
detään lauantaina 28.11. klo 12 
Rovaniemen mlk:n vanhalla kun-
nantalolla, Rovakatu 2. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat sekä vali-
taan Kuntavaalien 4/2017 (ja mah-
dollisesti myös SOTE-vaalien) vaa-
lipäällikkö ja varavaalipäällikkö. 
Kokouksen koollekutsujana piiri-
hallitus. Kahvitarjoilu. Piirihallitus 
kokoontuu jo klo 10, josta lähete-
tään erillinen kutsu myöhemmin. 
Tervetuloa!

VARSINAISSUOMI
Perussuomalaisten Varsinais-Suo-
men piiri ry:n syyskokous pide-
tään sunnuntaina 29.11. klo 13 So-
merolla, Someron kaupungintalon 
valtuustosalissa, Joensuuntie 20. 
Käsitellään sääntömääräiset asi-
at. Kokouksen koollekutsujana pii-
rihallitus. Kahvitarjoilu ennen ko-
kousta. Tervetuloa!

Kokoukset & 
tapahtumatPS

tapahtumat@perussuomalaiset.fi

PiiritPS

Hallituksen kärkihankkeista 
työpaikkoja Etelä-Savoon
TOIVOMME, että Suomen halli-
tuksen kärkihanke ”biotalous ja 
puhtaat ratkaisut” tuo maakun-
taamme uusia työpaikkoja. 

Suomi on biotalouden ja 
cleantechin edelläkävijä. Etelä-
Savossa kestävien ratkaisujen 
kehittämisen, käyttöönoton ja 
soveltamisen tulisikin lisätä alu-
een omavaraisuutta ja elinvoi-
maisuutta, ja siten luoda uusia 
työpaikkoja.

Etelä-Savossa on merkittä-
vät mahdollisuudet juuri bio-

talouden investoinneille. Raa-
ka-aineet, metsäbiomassat, 
puunjalostuksen sivuvirrat ja 
maatalouden kiertotalouteen 
sopivat osat ovat lähellä.

Etelä-Savon Perussuomalai-
set tukevat kaikkia hallituksen 
kärkihankkeiden investointeja 
maakunnassamme.

Outi Virtanen
Perussuomalaisten 
Etelä-Savon piiri



Kansainvaelluksen vaikutus 
tuleville veronmaksajille
LISÄÄNTYVÄN kansainvaelluk-
sen kustannukset eivät ehkä ra-
sita tämän päivän veronmak-
sajaa, jos hallitus ja kunnat 
lisäävät velanottoa - niin kuin 
näkyy tapahtuvan. Asiantun-
tijoiden mukaan julkinen vel-
ka on jo nyt kuitenkin ohittanut 
siedettävyyden rajat ja rasite 
siirtyy seuraavalle sukupolvel-
le, kun tämäkään hallitus ei ole 
keksinyt jarruapparaattia vel-
kaantumiseen.

Maahanmuuttokustannusten 
ja toisaalta humanitäärisyyden 
optimointi on johtanut sanan-
vapauden rajoituksiin monis-
sa medioissa, juuri kun sanan-
vapauden juhlaviikko vietettiin. 
Taloudellisen komponentin tar-
kastelu on kuitenkin tärkeää on-
gelman hallitsemiseksi - ja sen-
suuri valitettavasti vain ruokkii 
vihatunteita. Auvilan mahdolli-
sen keskuksen jälkikustannuk-
sia emme tiedä, vaikutukset on 
kuitenkin arvioitava ja kirjatta-
va vuoden 2019 taloussuunni-
telmaan.

Nyt kaivataan erityisesti puo-
lueetonta tietoa. Pakolaisissa ja 

HOLLOLAN Perussuomalaiset 
katsoo, että meneillään ole-
va, ennennäkemättömät mit-
tasuhteet saavuttanut turva-
paikanhakijoiden saapuminen 
Suomeen on aiheuttanut mo-
nia isoja ongelmia. 

Kristillissosiaalisen arvopoh-
jan omaava perussuomalai-
set katsoo, että lähtökohtai-
sesti kaikkia hädässä olevia on 
autettava sen mukaan kuin 
Suomella on siihen resursse-
ja. Meneillään oleva turvapai-
kanhakijoiden saapuminen 
Suomeen herättää kuitenkin 
perusteltuja kysymyksiä siitä, 
ovatko kaikki tänne tulleet ih-
miset oikeasti avun tarpeessa.

Tosiasia on, että turvapai-
kanhakijat ovat vastoin EU:n 
Dublinin sopimusta tulleet Eu-
roopan läpi Suomeen, vaikka 
sopimuksen mukaan heidän 
olisi pitänyt jäädä ensimmäi-
seen turvalliseen maahan. 
Tämä ei ole tietysti tulijoiden 
vika, vaan EU:n, joka ei nouda-
ta omia sääntöjään. 

Tänne tulevat ihmiset ovat 
kuitenkin yksilöinä tehneet 
päätöksen siitä, mihin maahan 
haluavat tulla. On syntynyt pe-

rusteltu epäily siitä, että Suo-
meen kannattaa tulla korkean 
päivärahan, hyvän kohtelun, 
nopean turvapaikankäsitte-
lyn ja todennäköisen oleskelu-
luvan (73 % hakijoista) saami-
sen takia. 

Suomelle on ollut onneton-
ta se, että maan edelliset hal-
litukset ovat pitäneet turva-
paikanhakijoiden etuudet 
Suomessa - jostain käsittämät-
tömästä syystä - korkeampina 
kuin muissa maissa. Nyt me-
neillään olevan ”kansainva-
elluksen” osalta etuudet ovat 
toimineet vetovoimatekijöinä 
Suomeen tulolle. Tämä on täy-
dellisessä ristiriidassa Suomen 
huonon taloudellisen tilan-
teen kanssa. 

Hollolan Perussuomalai-
set katsoo, että suomalais-
ten veronmaksajien varoja 
tulee käyttää huomattavas-
ti nykyistä säästeliäämmin 
maahanmuuton kuluihin. On 
huomattava, että käytännös-
sä turvapaikanhakijoiden ai-
heuttamat kulut rahoitetaan 
pitkälti velkarahalla. Hollolan 
Perussuomalaisten mielestä 
hallitsemattomaan turvapai-

kanhakijoiden tuloon liittyy 
myös selkeitä turvallisuuson-
gelmia Suomen kannalta. Tu-
lijoiden suuresta määrästä 
johtuen ei ole mitään mahdol-
lisuutta arvioida varmuudella 
sitä, aiheuttavatko yksittäiset 
tulijat turvallisuusuhan Suo-
melle esimerkiksi siten, että 
tulija on turvapaikanhakijak-
si tekeytynyt terroristi. Tosi-
asia on, että turvapaikanhaki-
joiden joukossa on ollut muun 
muassa ISIS-terroristeja.

Hollolan Perussuomalaiset 
vastustaa sitä, että turvapai-
kanhakijoita oltaisiin vastoin 
kuntien tahtoa sijoittamassa 
valmistellulla pakkolailla kun-
tiin. Parakkimajoitus Torni-
oon ja mahdollisesti muualle 
on täysin riittävä tapa majoit-
taa tulijat. Sillä vältetään ne 
väistämättömät ristiriidat, jot-
ka seuraisivat kuntiin pakkosi-
joittamisesta ympäri maata, ja 
jotka toimisivat kasvualustana 
rasismille.

Hollolan Perussuomalaiset ry:n 
hallitus ja valtuustoryhmä 

Huumeongelmat kasvavat 
nuorten keskuudessa
OLEN viimeisen vuoden aika-
na käynyt useaan otteeseen 
kuuntelemassa ja keskuste-
lemassa nuorten kanssa, jot-
ka elävät syrjäytyneinä tai syr-
jäytymisvaarassa. Yksinäisyys, 
päihteet ja työttömyys sekä 
se, että nuoret kokevat, et-
tei heitä enää kuunnella, ovat 
mielestäni suurimpia mur-
heita.

Meillä ei ole varaa menettää 
yhtään nuorta, joten toivon 
nykyisen hallituksen ottavan 
vakavissaan tehtäväkseen pa-
rantaa nuorten asemaa tässä 
kilpailuyhteiskunnassa.

Meillä on varaa työntää mil-
jardeja Kreikkaan ja EU:n poh-
jattomaan kitaan, mutta vaa-
rana on, että unohdamme 
hätää kärsivät nuoret.

Sosiaalisessa mediassa isät 
ja äidit kirjoittelevat huolis-
saan ilmiöstä, johon he tör-
määvät lastensa kanssa päi-
vittäin: ruiskuja, neuloja ja 
muita huumeiden käyttövä-
lineitä löytyy joka päivä jopa 
lasten leikkialueilla. Nuorten 
alkoholinkäyttö on vähenty-
nyt, mutta tyytyväisyyteen 
ei ole mitään syytä, sillä se ei 
kerro totuutta. Nykyään päih-
deklinikoiden asiakkaista yli 
puolet tulevat sinne huumei-
den takia.

Kaikissa tutkimuksissa nuor-
ten alkoholin käyttö on siis 
laskussa, mutta huumeiden 
käyttö yleistyy. Varsinkin kan-
nabis on Hyvinkään nuorten 
keskuudessa noussut. Kanna-
bista ja muita huumeita saa 

jopa helpommalla kuin alko-
holia. Kannabis on petollinen 
päihde, koska vaikutukset 
aluksi ovat varsin positiivisia - 
ja näin ollen ainetta ei pidetä 
vaarallisena. Aluksi on rento 
fiilis ja ei tule ”kankkusta” ku-
ten alkoholista. Kannabiksen 
haitat ilmenevät vasta pitem-
piaikaisessa käytössä.

Klinikoille ja hoitopaikkoi-
hin hakeutuu aina vaan nuo-
rempia, 15-17-vuotiaat ovat 
ihan nykypäivää. Pikagallupin 
mukaan Hyvinkäällä on run-
saasti kannabista ja ”subua”, 
joka kertoo sen tosiasian, että 
emme asu enää lintukodossa.

Hyvinkäällä on alle 50 000 
asukasta, joten jokainen voi 
suhteuttaa oman kaupunkin-
sa väkimäärään seuraavat ti-
lastot: Hyvinkään A-klinikan 
tilastojen mukaan 2012 neu-
la- ja ruiskupalautuksia oli 
12 917, 2013 jo 28 404, 2014 
neuloja ja ruiskuja palautet-
tiin 42 995 ja kesäkuuhun 
2015 mennessä 27 500. 

Varsinainen pommi ky-
tee 2000-luvun alussa syn-
tyneiden keskuudessa. Suu-
ri huoli tässä sukupolvessa on 
nuorten tyttöjen huumeiden 
käyttäjien joukko, joka kasvaa 
koko ajan.

Nyt on meidän perussuoma-
laisten lunastettava lupaus ja 
pidettävä suomalaisista nuo-
rista huolta.

 
Timo Riskilä
päihdetyöntekijä

Hallitsematon maahanmuutto
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PS V A P A A  S A N A
KUVAT LEHTIKUVA

matkojen järjestelyssä on paljon 
rikollista toimintaa, väärennet-
tyjä passeja, luvatonta matka-
toimistobisnestä ja jopa hen-
genvaarallista kuljetustoimintaa. 
Porukassa on myös seikkailijoita 
ja rintamakarkureita, joiden seu-
lontaa nyt tehostetaan. Haltioi-
tumisesta pitää siirtyä arviointi-
vaiheeseen.

Monet hämmästelevät pako-
laisten pääjoukkoa, joka koos-
tuu nuorista reservi-ikäisistä 
miehistä. Irakin Suomen-suurlä-
hettiläs Saad A.W. Jawad Kindeel 
valottaa asiaa näin (12.10.15 IL.): 
“Yritämme tukea nuoria ihmisiä 
niin, että he hakeutuisivat taiste-

luun Daeshia vastaan. Emme tie-
tenkään voi pakottaa heitä, jos 
he haluavat lähteä Irakista”.

Monissa yhteyksissä on vertai-
lujen tekoa arvosteltu. Vahvas-
ti tulee kuitenkin mieleen, miten 
meidän olisi käynyt viime sodis-
sa, jos käpykaartiin siirtyminen 
olisi ollut laillista. Irakissa kui-
tenkin taistellaan myös itsenäi-
syyden ja humaanin yhteiskun-
nan puolesta. Ovatko taistelijat 
isoisiä, kun pojat ja pojanpojat 
näyttävät lähtevän pakoon vi-
hollista?

Esko Järvenpää 
Jämsä

Näin kirjoitat 
palstalle:

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

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

Sormi jo humaaninkin suuhun
REALISMI alkaa valjeta pako-
laispolitiikassa jo humaanil-
lekin. Suomessa, toisin kuin 
esim. Saksassa, turvapaikka-
status suo oikeuden samaan 
sosiaaliturvaan kuin kanta-
väestöllä, oikeuden perheen 
yhdistämiseen ja oikeudet 
avainpalveluihin omalla kie-
lellä. Työstä ei vielä puhuta sa-
naakaan. 

Kaikki on hyvin ihmisoikeus-
näkökulmasta niin kauan kun 
valtiolla on varaa maksaa. On-
neksi Kaukoidän konfliktien ja 
sorron alaiset vähemmistöt ei-
vät vielä edes tiedä pohjoises-

ta “pakoparatiisista”. 
Sitten kun osaa näitä, esi-

merkiksi irakilaisia, aletaan 
teoriassa ja käytännössä pa-
lauttamaan, on tiedossa ver-
raton näytelmä. Uskokoon 
ken voi, haluaisiko kukaan pa-
lata sen jälkeen, kun on puo-
likin vuotta majaillut “Kiviti-
pun” kaltaisissa olosuhteissa, 
järvimaisemissa täydellä ylös-
pidolla. Tiedossa on varmaan 
“kuurupiiloa” poliisin kanssa. 
Ei käy viranomaisia kateeksi.

Seppo Passinen
Lapua



TIEDOTUSVÄLINEISTÄ olem-
me saaneet lukea, kuinka sa-
lakuljettajat tienaavat huo-
mattavia summia järjestämällä 
turvapaikanhakijoille kalliita 
matkoja Suomeen. Kauhiste-
lemme salakuljettajien toimia, 
mutta osaamme me suomalai-
setkin käyttää hyväksi toisten 
hädänalaista asemaa.

21.9.2015 saimme kuulla 
pommiuutisen. Toimitusjohta-
ja Henry Paasikivi ilmoitti, että 
hän esittää yhtymän hallituk-
selle, että Kivitippu muutet-
taisiin turvapaikanhakijoiden 
vastaanottokeskukseksi, koska 
nykyinen toiminta ei kannata.

Kivitipun omistaa Lomayh-
tymä Finland Oy, joka on kes-
kustaa lähellä oleva osake-
yhtiö. Omistajia ovat mm. 
keskusta, keskustanuoret, kes-
kustanaiset ja MTK. Osakeyhti-
ön takana häärii Lomayhtymä 
ry, joka muutti juuri sääntö-
jään. Nyt toimintaan kuuluu 
myös pakolaisten avustami-
nen. 

Kivitipun ongelmat johtu-
vat siitä, että Suomen valtio ja 
RAY eivät pysty enää kustanta-
maan suomalaisille eläkeläisil-
le, vammaisille ja työkyvyttö-

mille riittävästi tuettuja lomia. 
Nyt keksittiin, että hotelli voi-
daan saada täyteen turvapai-
kanhakijoita. Saaduilla tuloilla 
voidaan maksaa vanhat velat.

Me Kivitipun palveluita aikai-
semmin käyttäneet olemme 
täysin tyrmistyneitä tilantees-
ta. Vammaisjärjestöt ja eläke-
läiset ovat pyytäneet minua 
kirjoittamaan asiasta Perus-
suomalainen-lehden mielipi-
depalstalle. Vammaiset ja elä-
keläiset tarvitsevat auttavia 
käsiä. Voitaisiinko esimerkik-
si tuettuja lomia jatkaa Kiviti-
pussa ja tehdä turvapaikanha-
kijoista asiakkaiden avustajia? 
Tämä olisi sopeuttamista.

Huolestuttavaa asiassa on se, 
jos turvapaikanhakijoiden val-
tionavustuksilla pelastetaan 
vain keskustan omistama ho-
telli konkurssilta. Viesti maa-
ilmalla kulkee. Kyllä ilmaiselle 
hotellilomalle löytyy tulijoita, 
mutta ovatko tällaiset toimet 
Suomen valtion turvapaikka-
politiikalle etu vai haitta?

Asko Salo
Lappajärvi/Seinäjoki

OLEMME kuluneena syksynä 
saaneet seurata, kuinka maa-
han tulevien pakolaisten mää-
rät ovat räjähtäneet käsiin, 
kun joka vuorokausi maaham-
me virtaa useita satoja pakolai-
sia. Eurooppaan on tullut jo yli 
puoli miljoonaa pakolaista. 

Pakolaisten tulo yli Välime-
ren on osoitus siitä, kuinka pa-
kolaisten liikkumisesta on tullut 
valtava bisnes. Matkojen jär-
jestäjät eivät välitä täyteen ah-
detuissa veneissä matkaavista, 
miten heidän käy, kunhan ra-
hastus toimii. Tämä laiton mil-
joonaluokan rahastus on ver-
rattavissa huumekauppaan. 

Suomen sosiaalinen tuki - ja 
merkittävien yksittäisten henki-
löiden tuki - pakolaisille on le-
vinnyt kulovalkean tavoin ih-
miskaupan järjestäjien toimesta 
lähtömaihin. Suomea kiitellään 
paratiisimaisesta kohtelusta ja 
pakolaisten hyysäämisestä.

Lähi-idässä on kansojen pelon 
ja turvattomuuden aiheuttaja-
na uskonto, jonka varjolla har-
joitetaan raakaa, terrorismiksi 
luokiteltavaa väkivaltaa sur-
maamalla ja alistamalla ihmisiä. 
Nyt tätä raakalaismaisuutta har-
joittaa ISIS Syyriassa ja muilla 
Lähi-idän alueilla, talibanit Af-
ganistanissa ja Boko Hara Afri-
kan puolella.    

Tiedotusvälineistä on seu-
rattu ihmetyksellä, kuinka pa-
kolaiset elävät ruhtinaallisesti, 
sillä heillä on uudet älypuheli-
met, muotivaatteet ja jopa va-
raa ajella taksilla Tukholmasta 

Pakolaiset ja evakot

Yksisilmäinen Yle
HITLERISTÄ ja keskitysleiri-
en sulkemisesta on aikaa vain 
70 vuotta, mutta juutalaisvi-
ha nostaa maassamme pää-
tään jälleen. Hakaristejä on 
siellä täällä.

Tänään juutalaisviha ilmenee 
ennen kaikkea kampanjointi-
na Israelin valtiota vastaan ja 
tähän syyllistyy myös verova-
roillamme toimiva Yle. Toimit-
tajat, jotka muissa yhteyksissä 
ovat niin kovasti vastustavi-
naan rasismia, mustamaalaa-
vat Israelia jatkuvasti. Niinpä 
normisuomalaiset eivät näytä 
enää ”tietävän” Israelista muu-
ta kuin että se on sotaisa val-
tio, ja este koko maailman rau-
halle! 

Meille syötetään käsitys-
tä, jossa pieni kansa taistelee 
suurta, voimakasta vihollis-
ta vastaan. Se menee tietysti 
suomalaisiin kuin häkä. Terro-
ri-iskuja selostetaan ymmär-
tävään sävyyn ja juutalaisten 
tappamista puolustellaan oi-
keutettuna toimintana.

Palestiinalaishallinto on kas-
vattanut jo kokonaisen suku-
polven vihaamaan juutalaisia. 
He ovat myös avoimesti ker-
toneet, että heidän tavoittee-
naan on tuhota Israelin valtio. 
Niinpä he yllyttävät nuoriaan 
pyhään sotaan ja marttyyri-
kuolemaan. Juutalaisten mur-
haajista tehdään kansallissan-

kareita, joille luvataan paikka 
paratiisissa. 

Mutta silläkö se rauha muka 
Lähi-itään saadaan, että Israe-
lin valtio hävitetään? Sekö se 
on Ylen toimittajienkin mis-
sio?

Palestiinalaishallinto uhraa 
säälittä nuoriaan omien po-
liittisten tavoitteidensa vuok-
si. Mitä nuorempi uhri, sen 
suurempi huomio medialta! 
Mutta media ei ole tätä huo-
maavinaankaan, vaan syyttää 
Israelin viranomaisista siitä, 
että he suojelevat kansalais-
tensa fyysistä turvallisuutta.

On surullista, että media ei 
vaadi itseltään edes alkeellis-
ta objektiivisuutta. Veronmak-
sajana minulla on kuitenkin 
oikeus sitä Ylen toimittajilta 
odottaa. Ilman kansainvälisiä 
ja TV 7:n uutisia eläisin jo täy-
dellisessä uutispimennossa.

Raamattu sanoo, että minkä 
me teemme juutalaisille, sen 
Jumala tekee meille.  Antamal-
la tukemme Israelia vastaan 
kohdistuvalle vihalle tilaamme 
terrorismia Suomeen. Ja päin-
vastoin: jos siunaamme Isra-
elia, Jumala siunaa meitä. Toi-
mittajienkin pitäisi siis miettiä, 
haluavatko he maallemme 
siunauksia vai kirouksia.

Seija Pajatie
Kesälahti

Suuri 
onni meni 
väärinpäin
VUONNA 1995 Suomi liittyi Eu-
roopan unioniin tiukan kan-
sanäänestyksen tuloksena. Sa-
moihin aikoihin - ja paljon sen 
jälkeenkin - suomalaiset vastus-
tivat Natoon liittymistä. Ei ym-
märretty, ettei EU olisi maatam-
me puolustava liitto. 

Sen sijaan sitä olisi ollut Nato, 
jossa yhtäkin jäsentä vastaan 
kohdistunut hyökkäys olisi 
hyökkäys koko liittoa vastaan. 
Jokainen jäsenmaa on velvolli-
nen tarvittaessa puolustamaan 
hyökkäyksen kohteeksi joutu-
nutta Nato-veljesmaata. 

EU, joka siis ei ole sotilasliit-
to, sitoo jäsenmaidensa itsenäi-
syyden tiukkaan viittaan. EU-in-
tegraatio poistaa jäsenmailtaan 
itsenäisen päätösvallan. Esi-
merkiksi pakolaispolitiikkaa ol-
laan parhaillaan säätämässä 
tiukkojen ja valvottujen normi-
en alaisuuteen. Sama koskee 
maataloutta, osin myös luon-
nonsuojelua ja työllisyyspoli-
tiikkaa. 

Vanhan rallin mukaan “suu-
ri onni meni väärinpäin”, kun lii-
tyttiin unioniin, muttei Natoon.

Ralph Jaari
valt. maist., Helsinki 
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Tornioon tai lentää Euroopasta 
yksityiskoneella Ruotsiin. Pako-
laisista on vain pieni määrä nai-
sia ja lapsia, suurin tulijaryhmä 
ovat nuoret miehet. Todellisuu-
dessa köyhät ja avuttomat nai-
set, lapset ja vanhukset ovat so-
dan keskellä ilman apua. Heillä 
ei ole minkäänlaista mahdolli-
suutta päästä pois. 

Suomeen saapuvia turvapai-
kanhakijoita on verrattu evak-
koihin ja Ruotsiin lähetettyihin 
sotalapsiin. Nämä ryhmät ei-
vät ole kuitenkaan verrattavissa 
keskenään, sillä Suomen miehet 
olivat rintamalla puolustamas-
sa maatamme, eivätkä rintama-
karkureina lähteneet pakoon, 
kuten monet turvapaikanhaki-
joista. 

Voin kertoa oman äitini, hä-
nen vanhempiensa ja sisarus-
tensa evakkovaelluksen karuu-
desta Kuusamon luovutetulta 
alueelta, missä koti sijaitsi. Sin-
ne ei ollut paluuta talvisodan 

alla tapahtuneen evakuoinnin 
jälkeen, kun kotitalo oli poltet-
tu sodan melskeessä. Jatkosota 
esti kodin uudelleenrakentami-
sen ja evakkotaival jatkui vuo-
sia, joiden aikana kolme nuo-
rempaa sisarusta menehtyivät. 
Vanhin veli kaatui rintamal-
la. Äidin isä joutui sotavankeu-
teen, joka kesti 4 vuotta. Perhe 
oli evakossa Ruotsissa, josta pa-
lasi takaisin Suomeen. 

Ennen talvisodan syttymis-
tä evakuoitiin 100 000 karjalais-
ta rajan läheisyydestä. Sodan 
jaloista evakuoidut asutet-
tiin maaseudulle yksityiskotei-
hin. Heille ei perustettu leirejä 
tai parakkiasuntoja. Sodan jäl-
keen tuli sitten mittava siirto-
laisten asuttaminen eri puolille 
Suomea, missä evakot pääsi-
vät aloittamaan uuden elämän 
- tyhjästä.

Jarmo Viinala
Haapavesi

Kovaa liiketoimintaa 
pakolaisten kustannuksella

Suomesta huolestunut
KOKO kristillinen usko perustuu 
kahteen vankkaan tosiasiaan: Jee-
sus kuoli ristillä ja Jeesus nou-
si kuolleista. Siinä on kristinuskon 
ytimen ydin. Kristilliselle 10 käs-
kyn arvopohjalle aikanaan luotiin 
koko Länsi-Euroopan, Ison-Britan-
nian ja Amerikan lainsäädäntö. Ja 
ei ole sattumaa, että maantieteel-
lisesti juuri tuo aluehan on ollut 
edelliset vuosisadat kaiken ihmi-
sen elämää helpottavan kehityk-
sen ydinaluetta. Missään muussa 
maanosassa ei ole kehitetty yhtä-
kään isoa innovaatiota, josta koko 
maapallo olisi hyötynyt. Kristilli-
selle arvopohjalle laadittu lain-
säädäntö on turvannut länsimais-
sa demokraattisen kehityksen ja 
turvannut hyvinvoinnin alku- ja 
jatkokehityksen myös Suomessa.

Nyt kuitenkin Euroopan on val-
lannut hyvin epäkristillinen libe-
raalihumanismi, joka on hyöky-
aallon tavoin leviävänä lumonnut 
suuren joukon ihmisiä myös jo 
täällä Pohjolassa. Tämä kehitys-
suunta sai Suomessakin siivet al-
leen Tarja Halosen tultua presi-
dentiksi. 

Kuitenkin ainakin oman ikäluok-
kani enemmistö on peruskonser-
vatiivista mieltä. Suomalaiskan-
sallisten arvojen ja suomalaisen 
elämänmenon puolesta halu-
amme tuoda esille, että me kaik-
ki täällä olisimme ylpeitä ihanas-
ta ja ikikauniista kotimaastamme. 
Me todella voimme nauttia luon-
tomme puhtaudesta joka päivä. 
Me olemme vielä perusrehellis-
tä kansaa, joka on sitkistynyt ko-

vissa kouluissa. Uskaltaisin kutsua 
rakkaan kotomaani koko kansaa 
sisujengiksi kahden vahvan naa-
purivaltion välissä. Meidän tulee 
varjella perinteitämme, sillä kan-
sakunta, joka ei arvostaen vaa-
li juuriaan ja perinteitään, on vaa-
rassa menettää identiteettinsä.

Silti kehitys vaatii muutos-
ta. Vain se kansa, joka uudistuu 
ja on muutokseen valmis, py-
syy kehityksen kärjessä. Moni-
kulttuurisuus on tullut jäädäk-
seen ja se avaa meidän kaikkien 
silmät arvostamaan kaikkia ihmi-
siä yhtä arvokkaina Luojan luo-
mina. Suomi tarvitsee väestön 
ikääntyessä lisää työntekijöitä sel-
viytyäkseen. Todelliset turvapai-
kanhakijat ansaitsevat avun Eu-
roopassa, kunhan taakka jaetaan 
väestömäärien suhteessa. Muuta 
jakoperustetta en näe oikeuden-
mukaiseksi, ja ilmastokin sijoitus-
paikkoja jaettaessa on huomioita-
va. Koska voiko Saharasta tuleva 
sopeutua Rovaniemelle? Varmasti 
Venäjän Inkeristä tuleva kotoutuu 
paremmin. Miksi sitten EU on kiel-
tänyt inkeriläisten sukulaistemme 
maahanmuuton?

EU on liian epähomogeeninen, 
jotta se voisi harjoittaa yhteistä 
maahantulopolitiikkaa. Kyllä ai-
nakin pienten reunavaltioiden, 
kuten Suomen, on saatava päät-
tää keitä maahan otetaan ja kuin-
ka paljon. 

 
Olli Virta
yrittäjä, Jyväskylä



PS V A P A A  S A N A
KUVAT LEHTIKUVA

LUONNOSSA vesi virtaa ylhääl-

tä alaspäin ja matkallaan pilvistä 

valtameriin se muokkaa maape-

rää, ravitsee kasvit ja pyörittää 

vesivoimaloita. Auringon ener-

gia palauttaa veden uudestaan 

tähän kiertoon.

Yhteiskunnassa raha virtaa 

köyhiltä rikkaille, koska köyhät 

laittavat ansaitsemansa rahat 

heti kiertoon. Vähitellen ruoka-

kaupan, kampaajan, verotta-

jan, tehtaiden ja pankkien kaut-

ta raha päätyy rikkaille ihmisille. 

Laman aikana he sijoittavat sen 

kiinteään omaisuuteen ja virtu-

aalimarkkinoihin. Raha palautuu 

kiertoon vasta noususuhdan-

teessa, kun rikkaat alkavat in-

vestoida tuotantolaitoksiin.

Tällä hetkellä Euroopan kes-

kuspankki elvyttää taloutta os-

tamalla meidän rahoilla saksa-

laisilta ja ranskalaisilta pankeilta 

arvottomia arvopapereita 60 

miljardilla eurolla joka kuukausi. 

Elvytystä siis yritetään kaatamal-

la 60 miljardia euroa valtame-

reen. Jos tämä raha annettaisiin 

suoraan EU:n jäsenvaltioille, ne 

laittaisivat sen heti pieninä sa-

dekuuroina elvyttämään tuo-

tantoelämää.

Hämmästyttävää on, ettei ke-

tään näytä kiinnostavan rahavir-

tojen kokonaiskuva; kuka kes-

kuspankin rahat saa, mihin ne 

käytetään ja mitä niillä ostetaan. 

Paljon suurempi keskustelun-

aihe on palkkojen laskeminen 

noin 100 eurolla kuukaudessa. 

Samaan aikaan keskuspankki 

antaa yksityisille pankeille noin 

400 euroa joka kuukausi jokais-

ta rahaliitossa työssäkäyvää ih-

mistä kohden.

AITO avioliitto ry:n kansalais-
aloite sukupuolineutraalin avio-
liittolain kumoamiseksi ylitti vii-
meisenä keräyspäivänä 29.9. 
huomattavan rajapyykin - 100 
000 allekirjoittajan rajan. Jos 
otetaan huomioon maamme 
nykyinen, pääkaupunkivetoinen 
henkinen ilmasto ja täysi me-
diahiljaisuus, kampanjointi saa-
vutti yllättävän hyvän tuloksen. 
Aloite tulee näin ollen eduskun-
nan käsiteltäväksi. 

On erinomainen asia, että uu-
della eduskunnalla on mahdol-
lisuus harkita vielä uudelleen 
avioliiton todellista merkitys-
tä ja sen vaikutusta lasten ase-
maan. Huono päätös voidaan 
vielä peruuttaa. Tästä mahdolli-
suudesta on syytä iloita.

Viime joulukuussa eduskun-
ta hyväksyi äänin 101-90 sil-
loisen kansalaisaloitteen, jon-
ka mukaan avioliitto tulisi sallia 
myös samaa sukupuolta olevil-
le. Sen käsittelystä jäi sellainen 
mieli, että yhteiskunnan perus-

pilari haluttiin häivyttää propa-
gandan ja iskulauseiden avulla. 
Sehän alkoi jo vuosia sitten, kun 
otettiin käyttöön termi ”suku-
puolineutraali avioliitto”. Kun se 
ei tuntunut purevan, asialle vih-
kiytyneet lanseerasivat uuden 
termin ”tasa-arvoinen avioliit-
tolaki”, vaikka nykyinen avio-
liittolakimme on nimenomaan 
tasa-arvoinen, jota samaa suku-
puolta olevien liitto ei ole. Siinä-
hän on edustettuna vain toinen 
sukupuoli. 

Median suosiollisella avustuk-
sella ja ev.lut. kirkon arkkipiis-
pan ja silloisen pääministerin 
kannustamana vuosituhantinen 
perinne oltiin valmiita hylkää-
mään ihmeellisen hypetyksen 
vallassa. Tosiasia sivuutettiin. 
Sen kiteytti ortodoksisen kirkon 

arkkipiispa Leo lyhyeen ja vas-
taansanomattomaan muotoon: 
”Mikään ei voi olla tasa-arvoi-
sempaa kuin miehen ja naisen 
välinen avioliitto”.

Samaa sukupuolta olevien 
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Työtä riittää kaikille

Ammattiliitot väittävät puolus-

tavansa pienipalkkaisten etua, 

mutta käytännössä ne muutta-

vat heidät työttömiksi. Kummal-

lista on, että tosiasioita ei uskal-

leta katsoa suoraan silmiin vaan 

piiloudutaan tunteisiin veto-

avan sanahelinän ja vanhojen 

periaatteiden taakse.

Totuus on, että ylivoimaisia in-

novaatioita ja tuotteita, joista 

asiakkaat ovat valmiita maksa-

maan mitä tahansa, on todel-

la vaikea kehittää. Niitä tietys-

ti tarvitaan, mutta menestyvissä 

maissa pääosa väestöstä työl-

listetään edelleen tavallisissa 

töissä kuten leipomoissa, maa-

taloudessa, teollisuudessa ja 

palveluissa.

Nyt Fiskars, Fazer, Arabia, Ma-

rimekko, Pukkila ja monet muut 

yhtiöt siirtävät tuotantoaan ja 

osaamistaan halvemman työ-

voiman maihin. Ongelma kui-

tenkin on, että millä rahal-

la työttömät suomalaiset näitä 

halvempia tuotteita ostavat? Lo-

marahojen poiston ja työaika-

pankkien avulla tätä kehitystä 

voitaisiin hillitä.

Tekemätöntä työtä riittää kai-

Pakkopullaa ja haaleaa kahvia
USKONNONVAPAUS Suomes-
sa on hieno asia. Saat uskoa tai 
olla uskomatta, ja silti yhteis-
kuntarauha säilyy. 

Monikulttuurisuuden pakko-
syöttäminen on yleistynyt vii-
me vuosina. Kohtuullinen mo-
nikulttuurisuus voi olla todella 
hyvä asia, mutta myös todelli-
nen katastrofi yhteiskunnalle. 
Sama koskee kaikkea suvaitse-

vaisuutta, liika on aina liikaa. 
Entäpä jos kouluissa käsiteltäi-

siin rakentavasti maahanmuut-
tokriittisyyttä ja sen mahdollisia 
uhkia? Minusta nykyinen libe-
ralismi on tullut tiensä päähän. 
Liika hyveellisyys johtaa suu-
rempaan pahaan.

Juhani Keinänen
Tornio

Valvokaa
ON monenlaista valvomista. 
Kun yöllä ei saa unta ja on val-
vottava, se ei ole kovin haus-
kaa. Myös usein on valvotta-
va omien asioiden hoitamista, 
että ne menisivät parhain päin. 
Myöskin yhteiskunnan jäseninä 
olemme kutsuttu valvomaan, 
etteivät maamme ja oman 
paikkakuntammekaan asiat 
ajautuisi huonompaan suun-
taan. Siksi käytämme äänioike-
utta ja osallistumme eri tavoin 
vastuun kantamiseen. 
Kun Jeesus kehoittaa meitä val-
vomaan, hän muistuttaa mei-
tä ajan lyhyydestä, sillä emme 
koskaan tiedä, milloin oma ai-
kamme päättyy. Niinpä hän 
neuvoo meitä olemaan ver-
tauksensa viisaiden morsius-
neitojen kaltaisia, jotka olivat 
varautuneet tulevaan ja jotka 
olivat varanneet öljyä lamppui-
hinsa. Näin he saivat lamppun-
sa palamaan ja pääsivät Yljän 
tullessa sisälle häähuoneeseen. 
Sen sijaan tyhmillä ei öljyä ol-
lut mukana ja niin he jäivät ul-
kopuolelle. Ja niin Jeesuksen 
opetus kuuluu: “Valvokaa siis, 
sillä te ette tiedä päivää ette-
kä hetkeä.”
 Virrentekijä opastaa meitä val-
vomaan rukoillessa ja sanaa vil-
jellessä: “Rukoilemaan, valvo-
maan soisin oppivani, Herran 
sanaan uskomaan koko sielus-
tani. Siihen auta minua, rakas 
Jeesukseni! Kysy, voinko nuk-

kua kesken taistojeni.”
 Näin meiltä ei loppujen lopuk-
si edellytetäkään mitään muu-
ta uskossamme Jeesukseen Pe-
lastajaamme, kuin itsessämme 
mahdottomina näkemään hä-
nessä kaikki ja näin armoa ikä-
vöivinä tekemään Hänet koko 
elämäksemme. Yksi kristikun-
nan eniten luettu kirja on Kal-
lis hunajanpisara Kristus-Kal-
liosta eli neuvon sana kaikille 
pyhille ja syntisille. Siinä neu-
votaan, että on helppo sanoa 
toisen mieliksi: minä olen syn-
tinen. Mutta rukoilla totuudes-
sa publikaanin kanssa: Jumala, 
ole minulle syntiselle armolli-
nen, se on vaikein rukous maa-
ilmassa. Ja on helppoa sanoa 
uskovansa Jeesukseen, mutta 
nähdä hänet täynnä armoa ja 
totuutta, hänet, jonka täytey-
destä saamme armoa armon li-
säksi, se on toista. 
Näin meidän valvomisemme 
- onneksi - ei olekaan omas-
sa varassamme, vaan todel-
la suuremmas käres. Näin siitä-
kin huolimatta, vaikka Jumalan 
täytyykin viedä meitä vastatuu-
leenkin, että lamppumme pa-
laisivat kirkkaammin ja valaisi-
sivat muitakin. 
Näin Yljän saapuessa ovet 
avautuvat ja hänen seurassaan 

pääsemme sisään!

Anssi Joutsenlahti
rovasti

kille halukkaille, jos työn hin-

ta vastaa tuloksia ja työnantajan 

maksukykyä. Monissa mais-

sa, kuten USA:ssa, jopa laitto-

mat pakolaiset pääsevät töihin, 

koska heillä voidaan teettää töi-

tä halvemmalla. Heitä ei karko-

teta, jos he maksavat veronsa, 

eivätkä syyllisty rikoksiin. Hei-

dän lapsensa saavat samat tuet 

ja koulutuksen kuin valtaväes-

tön lapset.

Suomessa laittomat pakolai-

set turhautuvat, koska he saavat 

vastikkeetta asunnon ja pienen 

toimeentulon. Ilmaiseksi saa-

tu toimeentulo loukkaa ihmisen 

omanarvontuntoa. Tällaista toi-

meentuloa ei arvosteta samalla 

tavalla kuin omalla työllä ja hiel-

lä hankittua omaisuutta.

Monissa maissa mitään ei kan-

nata tehdä itse, sillä ammatti-

mies tekee homman halvem-

malla ja nopeammin. Suomessa 

palkka- ja veropolitiikan loppu-

tuloksena tuhoamme vähitel-

len monet palvelualan amma-

tit. Siirrymme itsepalveluun ja 

samalla maksamme työttömi-

en toimeentulotuet. Tässä ei ole 

mitään järkeä.

Yhteiskunnan käyttökustan-

nusten kattaminen lainalla joh-

taa meidät samaan kerhoon 

Kreikan kanssa. Lamaa ei kuiten-

kaan voiteta säästämällä, vaan 

investoimalla halpaa lainarahaa 

sellaisiin kohteisiin, jotka luovat 

kannattavaa liiketoimintaa, työ-

paikkoja sekä kehittävät yhteis-

kuntaa lapsiamme varten.

Antti Roine 
Ulvila

Muutoksen  mahdollisuus
avioliiton kannattajat väittivät 
viime vuoden eduskuntakäsitte-
lyssä muuan muassa, että ns. ho-
moavioliitot ”eivät ole keneltä-
kään pois” ja että muutoksessa 
”on vain voittajia”. Nämä ja muut 
vastaavat väittämät ovat joko si-
nisilmäisyyttä tai tietoista har-
hauttamista. Samaa sukupuol-
ta olevien avioliittojen salliminen 
ei todellakaan koske vain pientä 
seksuaalista vähemmistöä vaan 
koko yhteiskuntaa.

Homoavioliitot hyväksyneiden 
maiden esimerkeistä voi päätel-
lä, että muutokset tultaisiin nä-
kemään ensimmäisenä koulujen 
ja päiväkotien opetusmateriaa-
leissa. Niihin tultaisiin vaatimaan 
”tasa-arvoisen” avioliittokäsityk-
sen mukaista sisältöä, riippu-
matta lasten vanhempien pe-
rustelluista ja vakaumuksellisista 
käsityksistä. 

On odotettavissa, että mikäli 
samaa sukupuolta olevien avio-
liitot sallittaisiin meilläkin, kehi-
tys kulkisi samaa rataa kuin Yh-
dysvalloissa.  Kesällä uutisoitiin 
– ei tosin valtamediassa – että 
Oregonissa kristityt leipurit Me-
lissa ja Aaron Klein tuomittiin 135 

000 dollarin sakkoihin ”henkis-
ten vaurioiden tuottamisesta”, 
kun he eivät olleet suostuneet 
vakaumuksensa vuoksi teke-
mään hääkakkua naisparin vihki-
seremoniaa varten. 

Näitä suoranaista vainoa mer-
kitseviä tapauksia on jo lukui-
sia. Siinä myllytyksessä omatun-
to ja sananvapaus menettävät 
kokonaan merkityksensä. Homo-
seksuaalien avio-oikeutta aja-
ville ei riitä, että avioliittolakia 
muutetaan, vaan sen avulla py-
ritään muuttamaan myös ihmis-
ten asenteita vihamieliseksi pe-
rinteistä avioliittoa kannattavia 
kohtaan. Tästähän on meilläkin 
jo esimakua Aito avioliitto ry:n 
kampanjan saamasta törkypa-
lautteesta ja ilkivallasta. Osoit-
tautuuko suvaitsevaiseksi itse-
ään mainostama ajatussuunta 
lopulta suvaitsemattomaksi?

Ruotsissakin kehitys etenee. 
Tähän saakka papilla on ol-
lut oikeus kieltäytyä vihkimäs-
tä homoparia teologisista syis-
tä. Sehän on yksi porkkana, jolla 
kirkkoa ja uskonnollisia yhtei-
söjä houkutellaan samaa suku-
puolta olevien avioliiton kannat-

tajaksi - ja joka nyt on meilläkin 
lainvalmistelussa esillä sallitta-
vana poikkeuksena. Tämä ilo on 
jäämässä naapurimaassamme ly-
hytaikaiseksi, sillä nyt on tulos-
sa kirkolliskokouksen käsittelyyn 
ehdotus, joka merkitsee tämän 
omantunnonsyystä sallitun oi-
keuden poistamista. 

Itävallassa sentään toimittiin 
ryhdikkäästi ja perinteistä avio-
liittokäsitystä kunnioittavasti. 
Maan parlamentti nimittäin tor-
jui kesällä samaa sukupuolta ole-
vien avioliiton selvin numeroin. 
110 edustajaa äänesti miehen ja 
naisen avioliiton puolesta ja vain 
26 edustajaa sukupuolineutraa-
lin avioliiton puolesta. Vanha si-
vistysvaltio näytti mallia muille-
kin. Tämä antaa meillekin toivoa 
muutoksen mahdollisuudesta. 
Toivottavasti Aito avioliitto ry:n 
kampanja johtaa meilläkin uu-
den eduskunnan uudessa kä-
sittelyssä aidon, perinteisen ja 
kristillisen avioliiton tunnusta-
miseen. 

Timo Hakanen
lakimies, Jyväskylä      
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Haluan liittyä Perussuomalaiset-puolueeseen 
25 euron jäsenmaksuun sisältyy 

Perussuomalainen-lehden vuosikerta

Vuositilaus 30 euroa

1/2 vuosikerta 20 euroa

Ilmainen näytenumero

Lahjatilaus (maksajan tiedot alle) tai jäsenhankkijan tiedot

Haluan tilata ainoastaan Perussuomalainen-lehden:
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HETU JA KANSALAISUUS
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PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS

Haluan liittyä Perussuomalaiset Naiset ry:n 
jäseneksi (ei erillistä jäsenmaksua). 

Jäsenyys edellyttää puolueeseen liittymistä.

Haluan liittyä Perussuomalaiset Nuoret ry:n 

jäseneksi (15-35 vuotiaat, ei jäsenmaksua). 

Jäsenyys ei edellytä puolueeseen liittymistä.

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

ETELÄSAVON PIIRI
Perussuomalaisten Etelä-Savon 
piiri teki henkilövalinnat vuo-
delle 2016. Puheenjohtajana 
toimii Raimo Heinänen ja hal-
lituksessa istuvat Martti A. Rä-
sänen (Heinävesi), Reijo Pau-
nonen (Juva), Johanna Huisko 
(Juva), Pekka Leskinen (Kangas-
niemi), Paula Kuitunen (Kangas-
niemi), Kati Kähkönen (Mikke-
li), Harri Kivinen (Mikkeli), Jaana 
Haikarainen (Mikkeli), Tanja 
Hartonen-Pulkka (Mäntyharju), 
Christian Malm (Mäntyhar-
ju), Markku Pöyry (Pertunmaa), 
Outi Virtanen (Pertunmaa), Veli-
Pekka Myyryläinen (Pieksämä-
ki), Jari Rajapolvi (Pieksämäki), 
Tauno Frilander (Pieksämäki), 
Kari Puurtinen (Puumala), Satu 
Vihavainen (Rantasalmi), Simo 
Rissanen (Rantasalmi), Sep-
po Kosonen (Savonlinna), Erkki 
Rakkolainen (Savonlinna), Veik-
ko Puustinen (Savonlinna) ja  
Eeva Tikkanen (Joroinen).  

ESPOO
Espoon Perussuomalaiset teki-
vät henkilövalintoja ensi vuo-
delle. Puheenjohtajaksi valit-
tiin Maija Saimalahti, joka on 
toiminut keväästä lähtien yh-
distyksen vt. puheenjohtaja-
na. Hallitukseen valittiin Jonna 
Löflund, Jyrki Lohi, Veikko Gran-
qvist, Kari Paunonen, Seppo Kal-
lunki, Mikko Wikstedt, Jarno Ee-
rola, Seppo Huhta, Ahti Ortju ja 
Jaana Valle.

JOENSUU 
Joensuun Perussuomalaisten 
puheenjohtajana jatkaa Kari 
Surakka. Kokouksessa valit-
tiin vuoden 2016 hallitukseen 
myös Jussi Wihonen, Teemu Ar-
ponen, Eero Bogdanoff, Päivi 
Varis, Juhani Vuorela, Matti Les-
kinen, Claudia Deleanu ja Veijo 
Oinonen. 

KASKINEN
Kaskisten Perussuomalaisten 
puheenjohtajana jatkaa Las-

se Lähdesluoma.  Muut halli-
tuksen jäsenet ovat Jukka Salo, 
Jyrki Chryssanthou, Juhani Pih-
kamäki, Arja Hanka, Anneli Aho 
ja Seppo Petäys. 

KOKEMÄKI
Kokemäen Perussuomalaiset 
valitsi yksimielisesti Kauko Ke-
tolan jatkamaan osaston pu-
heeenjohtajana. Hallituksen 
muiksi varsinaisiksi jäseniksi 
valittiin Arto 
Perttula, Mirja Lauren-Jakonen, 
Mikko Laiho ja Pertti Salminen. 
Yhdistyksen sihteerinä toimii 
Pasi Rännäli.

KOTKA
Kotkan Perussuomalaiset teki-
vät henkilövalintoja syyskoko-
uksessaan. Hallituksen puheen-
johtajana jatkaa jo kolmatta 
vuotta Olli Kekkonen. Hallituk-
sen varsinaisiksi jäseniksi valit-
tiin Jani Paananen, Freddy van 
Wonterghem, Soile Suursoho, 
Vesa Häkkinen, Mertsu Merivirta 
ja Pentti Kurki.

KYMEN PIIRI
Perussuomalaisten Kymen pii-
rin puheenjohtajaksi on valittu 
Ilpo Heltimoinen Lappeenran-
nasta. Piirihallituksessa istu-
vat Tero Hankia (Hamina), Pe-
ter Muurman (Hamina), Heikki 
Hiltunen (Iitti), Erkki Saarimä-
ki (Imatra), Airi Aalto (Imatra), 
Freddy Van Wonterghem (Kot-
ka), Soile Suursoho (Kotka), Olli 
Kekkonen (Kotka), Ukko-Matti 
Bamberg (Kouvola), Petri Mäke-
lä (Lappeenranta), Markku Pa-
pinniemi (Lappeenranta), Kai 
Karhukorpi (Lappeenranta), 
Daniel Kaartinen (Lemi), Juha 
Rantakaulio (Luumäki), Jaak-
ko Neuvonen (Parikkala), Tuu-
likki Aksels (Pyhtää), Päivi Sive-
nius (Rautjärvi), Helena Liukka 
(Ruokolahti), Juhani Kylliäi-
nen (Savitaipale), Tomi Näränen 
(Taipalsaari) ja Charles Nyberg 
(Virolahti).

OULU
Oulun Perussuomalaiset valitsi-
vat yksimielisesti puheenjohta-
jana vuodeksi 2016 jatkamaan 
Lare Inkalan. Hallituksen varsi-
naisiksi jäseniksi valittiin Seppo 
Paakkari, Juha Vuorio, Jari Piri-
nen, Olli Rundgren, Vaili Jämsä-
Uusitalo, Anne Snellman ja Sep-
po Leskinen.

POHJOISPOHJANMAAN 
PERUSNAISET Pohjois-Pohjan-
maan PerusNaiset ry:n puheen-
johtajaksi vuodelle 2016 on va-
littu Henna Kupsala Siikajoelta. 
Hallituksen jäseniksi vuodel-
le 2016 valittiin Anu Mäenkos-
ki Iistä, Vaili Jämsä-Uusitalo Ou-
lusta, Tanja Paakkola Oulusta 
sekä Elina Kokkoniemi Kiimin-
gistä. Toiminnantarkastajaksi 
valittiin Sinikka Jylhä Kemistä. 

SIIKAJOKI
Siikajoen Perussuomalaisten 
syyskokous valitsi Henna Kup-
salan yhdistyksen puheenjoh-
tajaksi vuodelle 2016.  Halli-
tukseen valittiin myös Veikko 
Laurukainen, Mauri Krankkala, 
Saila Juutilainen, Jari Ojala, Erk-
ki Turpeenoja ja Martti Eskola.

TAIVALKOSKI
Taivalkosken Perussuomalaiset 
valitsivat syyskokouksessaan 
paikallisyhdistyksen puheen-
johtajaksi jatkamaan Ahti Ne-
vanperän. Hallituksen jäseniksi 
valittiin Urho Poussu, Eine Pous-
su, Leila Kyngäs-Teeriniemi, An-
tero Pitkänen ja Raimo Puola-
kanaho.

VAASA
Vaasan Perussuomalaisten pu-
heenjohtajaksi on valittu Vil-
le Jussila. Hallituksessa istuvat 
myös Mauri Ollila, Janne Viia-
nen, Juha Rantala, Janne Hei-
nua, Niina Mäkinen, Risto Suni 
ja Marja-Leena Mäkynen. Sih-
teerinä toimii Vesa Kela ja ra-
hastonhoitajana Mikael Ö.

Hyvä Pääministeri,
LÄHETÄN sinulle tämän viestin 
median kautta niin, että myös 
kansa lukee sen. Kansa, joka on 
valinnut sinut pääministeriksi ja 
jota olet koetellut viime aikoi-
na. Kansa, joka yrittää turhaan 
löytää selitystä ristiriitaisille toi-
millesi.

Samaan aikaan, kun leikkaat 
oman kansan työntekijöiden 
palkkoja, otat huollettavaksi 
kansan rahalla kymmeniä tu-
hansia ihmisiä. Koko maailma 
tietää, että ne jotka tulevat koko 
Euroopan kautta Suomeen asti 
monien turvallisten maiden läpi, 
eivät ole hädässä. Heillä on selvä 
päämäärä.

Haluaisin muistuttaa sinua, 
että Raamattu, jonka kautta olet 
vannonut pääministerikauden 
alussa, velvoittaa sinua päämi-
nisterinä hoitamaan ja ajamaan 
vain Suomen etua. Ihmise-
nä raamattu kyllä velvoittaa si-
nua auttamaan hädässä olevia. 
Siis ne ovat kaksi täysin eri asi-
aa. Sinä, Juha Sipilä, voit auttaa 
omalla rahallasi ja ajallasi niin 
paljon kuin haluat, mutta Suo-
men pääministerinä saat käyttää 
suomalaisten rahoja vain heidän 
etunsa mukaisesti.

Kansa ei millään ymmärrä, että 
turvapaikanhakijat siirretään 
paikasta toiseen taksilla ja sa-
malla sairaat suomalaiset jou-
tuvat odottamaan Kelan tak-
sia jopa useita tunteja säästön 
vuoksi. Kansa ei myöskään ym-
märrä sitä, että suljet koulut 

ja sairaalat - ja samaan aikaan 
avaat jopa satoja uusia vastaan-
ottokeskuksia.

Saksalaiset varmasti iloitsi-
vat, kun sanoit heille, ettet pistä 
Suomen rajoja kiinni. Nyt löytyi 
kullan arvoinen mies, joka ot-
taa vastaan heidän lähettämän-
sä pakolaiset.

Jos olet uskonut sitä fiksua, 
joka väittää, että nämä turvapai-
kanhakijat ovat Suomen tulevai-
suus maassa, johon odotetaan 
myöhemmin tulevan työvoi-
mapula, olet väärässä. Talous-
tieteen nobelisti Joseph Stiglitz 
neuvoo sinua: ”Suomen nykyti-
lanteessa työnhakijoiden mää-
rän kasvattaminen ei luo lisää 
työtä” (HS 22.9.2015).

Joka päivä Suomeen saapuu 
lähes 1 000 turvapaikanhaki-
jaa. Se on suorastaan miehitysti-
la. Suomella ei ole varaa siihen. 
Suurin osa suomalaisista on erit-
täin huolissaan ja hyvin ahdistu-
neita. Jos sanoisit, että meidän 
pitää noudattaa kansainvälisiä 
sopimuksia, onhan meillä val-
miuslaki. Lain tarkoituksena on 
poikkeusoloissa suojata maam-
me väestöä, turvata sen toi-
meentulo ja maan talouselä-
mä, ylläpitää oikeusjärjestystä ja 
kansalaistemme perusoikeuksia 
ja ihmisoikeuksia sekä turvata 
valtakuntamme alueellinen kos-
kemattomuus ja itsenäisyys.

Ashraf Benyamin
ylilääkäri, Kouvola

HENKILÖVALINTOJA
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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 
Puoluesihteerin assistentti • Sirje Haaranen
Puh: 040 573 0160 • sirje.haaranen@perussuomalaiset.fi

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

Hallintojohtaja • Kai Järvikare
Puh: 040 172 7560 • kai.jarvikare@perussuomalaiset.fi

Toimistopäällikkö • Tiina Sivonen 
Puh: 0400 917 354 • hallinto@perussuomalaiset.fi

Talouspäällikkö (osa-aikainen) • Auli Kangasmäki 
Puh: 0400 917 352 • auli.kangasmaki@perussuomalaiset.fi

Taloussihteeri • Eija Ihatsu-Repo
Puh: 040 630 8773 • laskenta@perussuomalaiset.fi 

Kuntasihteeri • Heimo Konttinen
Puh: 040 631 3440 • heimo.konttinen@perussuomalaiset.fi

Työmies • Matti Putkonen • Puh: 0207 430 809 
0400 904 447 • matti.putkonen@perussuomalaiset.fi 

Jäsenasiat 
Puh: 040 631 7099
jasenasiat@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 
Ari Korhonen • Puh: 044 022 1828
ari.j.korhonen@gmail.com
KESKI-POHJANMAA 
Arto Pihlajamaa • Pihlajamaantie 184, 69850 Patana 
Puh: 0400 167 832 • arto.pihl@kase.fi 
KESKI-SUOMI 
Tapani Mäki • Kukkumäentie 24, 40620 Jyväskylä. 
Puh. 0400 204 453 • tapani.maki@jkl.fi
KYMI 
Raul Lehto • Äyspäänrannantie 199, 49200 Heinlahti 
Puh: 0400 479 869 • raul.lehto@luukku.com 

LAPPI 
Jyrki Savikuja • Puh: 040 511 0557
jyrki.savikuja@pp.inet.fi
POHJOIS-POHJANMAA
Jari-Pekka Teurajärvi  • Puh: 040 807 3847 
teurajarvi@hotmail.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 
Anssi Joutsenlahti • Puh: 044 572 2205
anssi.joutsenlahti@eduskunta.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 

Puheenjohtaja • Marja-Leena Leppänen
Puh: 040 775 1757 
marja-leena.leppanen@perussuomalaiset.fi 

Sihteeri • Iiris Peltomaa
Puh: 045 898 5400 • sihteeri@perusnaiset.fi 
www.perusnaiset.fi

PERUSSUOMALAISET NUORET 

Puheenjohtaja • Sebastian Tynkkynen 
Puh: 0400 988 960 • sebastian.tynkkynen@ps-nuoret.fi

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

 
OIKEUTTA ELÄKELÄISILLE 

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

 PERUSÄIJÄT

Puheenjohtaja • Harri Ahonen
Puh. 040 841 2504 • harri.ahonen@perusaijat.fi

PERUSYRITTÄJÄT

Puheenjohtaja • Veikko Granqvist
veikko.granqvist@perusyrittajat.fi

EUROPARLAMENTTIRYHMÄ 

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 

Pirkko Ruohonen-Lerner
GSM +358 50 512 2788 
pirkko.ruohonen-lerner@europarl.europa.eu

MINISTERIRYHMÄ

ULKOASIAINMINISTERI
Timo Soini • Puh: 0295 350 000 (vaihde)
timo.soini@formin.fi

OIKEUS- JA TYÖMINISTERI
Jari Lindström • Puh: 02951 6001 (vaihde)
jari.lindstrom@om.fi

PUOLUSTUSMINISTERI
Jussi Niinistö • Puh: 358 295 16001 (vaihde)
jussi.niinisto@defmin.fi

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERI
Hanna Mäntylä • Puh: 0295 16001 (vaihde)
hanna.mantyla@stm.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 • Sebastian Tynkkynen
Puh: 0400 988 960 • sebastian.tynkkynen@ps-nuoret.fi

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

MUUT JÄSENET:

Jari Lindström • Puh: 0295 16001 (vaihde)
jari.lindström@om.fi

Aleksi Hernesniemi • Puh: 050 549 1642
aleksi.hernesniemi@gmail.com

Anssi Joutsenlahti • Puh: (02) 572 2205
anssi.joutsenlahti@dnainternet.net

Terhi Kiemunki • Puh: 040 7602975
terhikiemunki@hotmail.com

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

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

Jari Ronkainen • Puh: (09) 432 3141
jari.ronkainen@eduskunta.fi

Marke Tuominen • Puh: 0400 925 187
marke.tuominen@pp1.inet.fi

 EDUSKUNTARYHMÄ

Sampo Terho Eduskuntaryhmän pj. (09) 432 3185
Ritva Elomaa Eduskuntaryhmän 1. vpj. (09) 432 3022
Ari Jalonen Eduskuntaryhmän 2. vpj. (09) 432 3050

    Juho Eerola  (09) 432 3013
Simon Elo  (09) 432 3018
Tiina Elovaara  (09) 432 3019
Teuvo Hakkarainen  (09) 432 3040
Reijo Hongisto  (09) 432 3046
Laura Huhtasaari  (09) 432 3045
Ari Jalonen  (09) 432 3050
Arja Juvonen  (09) 432 3060
Toimi Kankaanniemi  (09) 432 3054
Kimmo Kivelä (09) 432 3075
Kari Kulmala  (09) 432 3070
Jari Lindström  (09) 432 3088
Rami Lehto  (09) 432 3087
Maria Lohela  (09) 432 3092
Anne Louhelainen  (09) 432 3096
Pirkko Mattila (09) 432 3102
Leena Meri  (09) 432 3165
Jani Mäkelä (09) 432 3109
Lea Mäkipää  (09) 432 3120
Hanna Mäntylä (09) 432 3126 
Martti Mölsä (09) 432 3128
Mika Niikko  (09) 432 3129 
Jussi Niinistö  (09) 432 3134
Pentti Oinonen  (09) 432 3131
Tom Packalén  (09) 432 3136
Mika Raatikainen  (09) 432 3042 
Jari Ronkainen  (09) 432 3141
Veera Ruoho  (09) 432 3144
Vesa-Matti Saarakkala  (09) 432 3150
Sami Savio  (09) 432 3149
Timo Soini  (09) 432 3163
Ville Tavio  (09) 432 3177 
Maria Tolppanen  (09) 432 3179 
Kaj Turunen  (09) 432 3187

Ville Vähämäki  (09) 432 3195

PERUSSUOMALAISTEN RYHMÄKANSLIA

Eduskuntaryhmän työntekijät ja heidän tehtävänsä:

Pääsihteeri Antti Valpas 
050 574 1886 • antti.valpas@eduskunta.fi

Toimistosihteeri Päivi Ojala 
050 574 2515 • paivi.ojala@eduskunta.fi

Tiedottaja Meri Leppänen
050 574 2139 • meri.leppanen@eduskunta.fi

Eduskuntasihteeri Maria Aalto 
050 574 0217 • maria.aalto@eduskunta.fi
Sosiaali- ja terveysvaliokunta, Sivistysvaliokunta, Tarkastusvaliokunta

Talouspoliittinen asiantuntija Nuutti Hyttinen 
050 574 2646 • nuutti.hyttinen@eduskunta.fi
Valtiovarainvaliokunta, Talousvaliokunta, Tulevaisuusvaliokunta

Kansainvälisten asiain sihteeri Maija Karjalainen 
050 463 5942 • maija.karjalainen@eduskunta.fi
Ulkoasiainvaliokunta, Suuri valiokunta, Puolustusvaliokunta, kv-asiat

Eduskuntasihteeri Iiro Silvander
050 574 0215 • iiro.silvander@eduskunta.fi
Maa- ja metsätalousvaliokunta, Ympäristövaliokunta, 
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta sekä Liikenne- ja viestintävaliokunta

Lainsäädäntösihteeri Jouni Westling 
050 462 8988 • jouni.westling@eduskunta.fi
Perustuslakivaliokunta, Lakivaliokunta, Hallintovaliokunta

PS O TA  Y H T E Y T TÄ !


