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Perussuomalaisten
puoluehallitus on valittu
Perussuomalaisten puoluevaltuusto nimesi
kokouksessaan uuden puoluehallituksen.
PUOLUEVALTUUSTON 12.3. pitämässä kokouksessa valituksi tulivat
Ilpo Heltimoinen (Kymi), Anssi Joutsenlahti (Satakunta), Veijo Niemi (Pirkanmaa), Mira Nieminen (Häme), Juhani Pilpola (Varsinais-Suomi), Marke
Tuominen (Keski-Suomi) ja Outi Virtanen (Etelä-Savo).

Eduskuntaryhmän edustajaksi nimettiin Sampo Terho.
Puoluehallitukseen kuuluvat yllämainittujen edustajien lisäksi myös puoluekokouksessa valittu puheenjohtaja
Timo Soini, varapuheenjohtajat Jussi
Niinistö ja Hanna Mäntylä sekä puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo.
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Kansanedustajia vieraili Kuivaniemellä ja Iissä
KANSANEDUSTAJAT Pirkko Mattila ja
Ville Vähämäki vierailivat Iin Perussuomalaisten teltalla Kuivaniemellä ja Iissä.
Tapahtuma oli järjestetty yhteistyössä
Perussuomalaisten Naisten ja Perussuomalaisten Pohjois-Pohjanmaan piirin kanssa. Naisten aluevastaava Sinikka
Jylhä oli tapahtuman pääpromoottori.
Iin Perussuomalaisista Anu Mäenkoski ja Harri Sanaksenaho vastasivat tapahtuman paikallisesta sujuvuudesta. Keskustelua syntyi mm. valtatie 4:n

kehittämisestä Oulun ja Kemin välillä.
Hankkeeseen on toivottu rahoitusta jo
useita vuosia ja väylä on nykyisellään
vahvasti ylikuormittunut. Osuus koetaan pullonkaulaksi ja tilastojen sekä
turvallisuuden näkökulmasta tieosuus
ansaitsisi kohennuksen. Suomen vientiteollisuus on painottunut Perämeren
kaarelle ja tämä lisää tieosuuden merkittävyyttä.
Jari-Pekka Teurajärvi
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Pekasuksen rehtori Lasse Lehtinen (kesk.) käymässä läpi opintosuunnitelmaa opettajina
toimivien Niilo Kärjen ja Auli Kangasmäen kanssa.

Perussuomalaiset,
koulutusta tarjolla!
Opintokeskus Pekasus tarjoaa koulutusta perussuomalaisten
kenttäväelle. Rehtori Lasse Lehtinen toivoo, että piirit ja yhdistykset ottavat jatkossakin yhteyttä ja kertovat koulutustarpeistaan opintokeskukselle.
VIIME vuoden alussa toimintansa aloittanut perussuomalainen opintokeskus
Pekasus perustettiin edistämään suomalaisten sivistystä
sekä yhteiskunnallisia tietoja ja taitoja isänmaalliselta ja
perussuomalaiselta arvopohjalta. Pekasus on vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukainen opintokeskus, jollaisia
on kaikilla muillakin suurilla
puolueilla.
- Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän ylläpitoluvan mukaisesti Pekasuksen
koulutustarjonta liikkuu oikeus- ja yhteiskuntatieteellisten aiheiden ympärillä. Tällä

hetkellä meillä on neljä vakituista opettajaa: järjestötoimintaan erikoistunut Niilo
Kärki, järjestötaloutta opettava Auli Kangasmäki, mediaviestintää opettava Maria Nousiainen ja oikeusopin
opettajana toimin minä, kertoo Pekasuksen rehtori, varatuomari ja oikeustieteen tohtori Lasse Lehtinen.
Pekasus käyttää myös ulkopuolisia luennoitsijoita ja
opettajia. Esimerkiksi vaalitekniikasta esitelmöinyt puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo on suosittu ja
toivottu luennoitsija Pekasuksen tilaisuuksissa.

- Toivoisin, että Riikalla olisi
enemmänkin mahdollisuuksia tulla pitämään esitelmiä,
koska hän on erittäin hyvä
opettaja ja hänen tilaisuutensa aina todella suosittuja,
mainitsee Lehtinen.

Pienemmissä
ryhmissä koulutus
on tuloksellisempaa
Pekasuksen toiminnan tärkein rahoitusmuoto on valtionosuus, joka määräytyy pidettyjen oppituntien määrän
perusteella. Valtionosuus on
täysin riippumaton kansanedustajien määrästä eikä se

ole millään lailla kytköksissä puoluetukeen. Myöskään
opetettavien ryhmien koolla
ei ole vaikutusta valtionosuuden määrään.
- Itse asiassa toivommekin
pienempiä ryhmiä, koska niissä vuorovaikutus oppilaiden
ja opettajien kesken on parempi. Pienryhmissä voimme
helpommin vastata kysymyksiin ja keskittyä niihin asioihin, joista oppilaat ovat kiinnostuneita, Lehtinen toteaa.
Vaikka Pekasuksella on sopimus Oikeutta Eläkeläisille ry:n kanssa Keski-Suomen
Saarijärvellä sijaitsevien tilojen käytöstä, on koulutustarjonta kentän toivomuksen mukaisesti järjestetty
siten, että Pekasuksen opettajat ja luennoitsijat tulevat piirien kutsumana pitämään tilaisuuksia eri paikkakunnille
ympäri Suomen. Tällöin ryhmät pysyvät pieninä, koulutus on tuloksellisempaa ja
se tavoittaa suuremman joukon ihmisiä. Tulevaisuudessa
omien kiinteämpien opetustilojen hankinta on mahdollista, mutta toistaiseksi sellaisia
suunnitelmia ei ole.

Kustannukset
pysyneet kohtuullisina
Valtionosuus ei kuitenkaan
riitä rahoittamaan koko toimintaa, jolloin taloudelliset
seikat on otettava huomioon.
Opintomaksuja peritään joissain tilanteissa, erityisesti jos
opetustilat eivät ole olleet ilmaisia tai Pekasukselle on aiheutunut tavanomaista enemmän kustannuksia muista
syistä. Opiskelijamaksut ovat
kuitenkin tähän saakka olleet maksimissaan kolme euroa per oppitunti, jonka monesti ovat maksaneet piirit tai
paikallisyhdistykset. Poikkeuksena ovat avoimet yleisötilaisuudet, joista on peritty
kunnon osallistumismaksut.
- Olemme erittäin kiitollisia
myös Perussuomalaisten Tukisäätiölle, joka on järjestä-

nyt meille rahaston sekä piireille ja paikallisyhdistyksille,
joiden ansiosta kustannukset
ovat pysyneet kohtuullisina,
Lehtinen kiittää.

Poliittista kantaa
ei oteta
Käytännössä Pekasuksen
tarkoituksena on opettaa perussuomalaisten kenttäväelle
sellaisia taitoja, jotka palvelevat puoluetta ja perussuomalaisia järjestöjä. Osa koulutustarjonnasta on sellaista kuin
puolue toivoo, osa perustuu
Pekasuksen omaan opintosuunnitelmaan ja osa piirien
tai paikallisjärjestöjen toivomuksiin.
- Toivoisimme piireiltä ja
paikallisyhdistyksiltä enemmän aktiivisuutta tässä suhteessa, sillä haluamme tarjota
sellaista koulutusta, jollaiselle
on kysyntää ja tarvetta. Meiltä voi toivoa myös ulkopuolisia opettajia, jos sopiva henkilö löytyy eikä koulutuksen
aihe kuulu vakituisten opettajiemme koulutusalaan, kertoo
Lehtinen.
Poliittista kantaa asioihin
Pekasuksessa ei oteta, sitä
varten ovat puolue ja järjestöt. Pekasus on koulutusorganisaatio, jonka pyrkimyksenä
on jakaa mahdollisimman oikeaa tietoa.
- Tietysti järjestämme myös
tilaisuuksia, joissa käydään
poliittista keskustelua ja sana
on vapaa esimerkiksi maahanmuutto- ja pakolaisongelmaan liittyen, joka lienee vaikein Suomen tällä hetkellä
kohtaamista haasteista. Tarkoituksenamme on päästä tiiviimpään yhteistyöhön Suomen Perustan kanssa. Sieltä
löytyy asiantuntemusta, jota
haluaisimme käyttää hyväksi
omassa toiminnassamme, sanoo Lehtinen.
■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
KUVA MATTI MATIKAINEN

Hailuodon Perussuomalaiset järjestivät pilkkikilpailut
NAVAKAN tuulisessa säässä narrattiin kaloja Hailuodon
Peussuomalaisten järjestämissä ensimmäisissä pilkkikilpailuissa. Kalaonneaan tuli testaamaan parikymmentä säätä
uhmaavaa pilkkijää. Kalastusaika oli kolme tuntia, ja siinä
ajassa tulikin saalista ylös ihan
syötäväksi asti, komeita ahvenen köllyköitä.
Miesten sarjaan osallistui 10
pilkkijää ja heistä suurimman
saaliin - ja samalla ykköspalkinnon - nappasi Rauno Henttu, jonka kaloilla oli painoa
komeat 3,480 kg. Toiseksi tulleella Tapio Rantapirkolalla oli
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myös vapa heilunut kiivaasti,
sillä saalista tuli 3,080 kg. Kolmannen palkinnon lunasti Oiva
Lampinen, jonka kalat painoivat 1,220 kg.
Naisten sarjaan oli uskaltautunut kisaamaan kolme henkilöä. Suurimman saaliin, 500 g,
nappasi Sylvi Savolainen, toiseksi tuli Leena Paloniemi 300
gramman saaliilla ja kolmanneksi Eija Honkanen, jonka kalat painoivat 140 g.
Lasten/nuorten sarjassa kaksi sai saalista. Ykköspalkinnon
pokkasi Severi Yliraasakka hyvällä ahvensaaliilla, jolla oli painoa 906 g. Toiseksi tuli Eeme-

li Keränen, jonka saalis painoi
220 g.
Järjestäjät panostivat myös
kilpailijoiden jaksamiseen; tarjolla oli mehua, kahvia, pikkuleipää ja kuumia makkaroita.
Tapahtuman onnistumisesta
vastasivat hailuotolaiset Leena ja Kaarlo Rantapirkola, Taru
Henttu sekä Arvo Latomaa Raahesta.
Näillä näkymin pilkkiperinne
saa jatkoa ensi vuonna ja suunnitelmissa on myös järjestää
tänä kesänä onkikilpailut.
Sinikka Jylhä
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Hyvin järjestetystä pilkkikilpailusta vastasivat vasemmalta Tapio ja Kaarlo Rantapirkola, Taru Henttu ja Leena
Rantapirkola. Taustalla teltassa Arvo Latomaa.
Kuva: Sinikka Jylhä
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Kokoukset &
tapahtumat
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OULU
Oulun Perussuomalaisten tupaillat jatkavat talvi- ja kevätkauden perinteiseen tapaan tiistaisin klo 17–19 piiritoimistollamme, Tarkka-ampujankatu
14, Oulu. Tervetuloa kaikki perussuomalaiset ja perussuomalaisuudesta
kiinnostuneet!

sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina 3.4. klo 19 toimistolla, kirjastotalon 1. krs., Lempäälän
Aleksi 1. Käsitellään sääntömääräiset
asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
PYHÄJÄRVI
Pyhäjärven Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina 7.4. klo 18 Tarinatuvassa, Tikkalantie 2. Käsitellään
sääntömääräiset asiat. Kokouksen
koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!

SEINÄJOKI
Seinäjoen Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään
keskiviikkona 30.3. klo 17 Seinäjoen
Toimintojentalolla, Kasperinviita 13.
Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!

ROVANIEMI
Rovaniemen Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous pidetään perjantaina 8.4. klo 18 Tiroli-salissa, Rovakatu 2, käynti Hallituskadun
puolelta. Käsitellään sääntömääräiset
asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!

LOHJA
Lohjan seudun Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous pidetään perjantaina 1.4. klo 18 Gasthaus Lohjassa, Laurinkatu 1. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen
koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!

VIITASAARI
Viitasaaren Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous pidetään perjantaina 8.4. klo 18 Viitasaaren
kaupungintalon valiokuntahuoneessa.
Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Paikalla kansanedustaja Teuvo Hakkarainen. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

ESPOO
Leppävaaran maalaismarkkinoilla on
tavattavissa Espoon Perussuomalaisia lauantaina 2.4. klo 9–15. Markkinapaikka on junaradan pohjoispuolella,
kauppakeskus Gallerian ympäristössä.
TERVOLA
Tervolan Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään
lauantaina 2.4. klo 12 Peuran koululla.
Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
TYRNÄVÄ
Tyrnävän Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään
lauantaina 2.4. klo 13 Tyrnävän kunnantalon kahviossa. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Yhdistyksen
hallitus kokoontuu klo 12. Tervetuloa!
KAAKKOIS-SUOMEN
PERUSSUOMALAISET NUORET
Kaakkois-Suomen Perussuomalaiset
Nuoret ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina 2.4. klo 15
ravintola Huvikummussa, Otavantie
1, Mikkeli. Käsitellään sääntömääräiset asiat ja lisäksi hyväksytään uudet
säännöt ja perustetaan Etelä-Savon
aluetoimikunta. Kokouksen koollekutsujana piirihallitus. Tervetuloa.
HELSINKI
Perussuomalaisten Helsingin piiri ry
telttailee Hakaniemen maalaismarkkinoilla sunnuntaina 3.4.2016 klo 9–15.
Tervetuloa juttelemaan teltalle ja noutamaan tuorein PS-lehti!
KANNONKOSKI
Kannonkosken Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina 3.4. klo 14 osoitteessa Kankaalantie 8 A, Kannonkoski. Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksen koollekutsujana hallitus.
Tervetuloa!
JOENSUU
Joensuun Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään
sunnuntaina 3.4. klo 16 piiritoimistolla, Niskakatu 2 K1. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Hallitus kokoontuu klo
15. Tervetuloa!
TURKU
Turun Perussuomalaisten valtuutettujen tuumaustunti pidetään sunnuntaina 3.4. klo 16-18 Turun pääkirjaston
Studio-salissa, Linnankatu 2. Perussuomalaisten turkulaiset kaupunginvaltuutetut kertovat valtuustotyöstä ja
vastaavat kysymyksiin. Tuumaustunti
on avoin kaikille. Tervetuloa!
LEMPÄÄLÄ
Lempäälän Perussuomalaiset ry:n

TAMPERE
Tampereen Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina 9.4. klo 13 Monitoimitalo 13:ssa, Wivi Lönn -salissa,
Satakunnankatu 13. Käsitellään sääntömääräisten asioiden lisäksi hallituksen valmistelemat muut asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Ennen
kokousta kahvitarjoilu klo 12.30. Suomen Perustan toiminnanjohtaja Simo
Grönroos käyttää puheenvuoron kokouksen päätyttyä. Tervetuloa! Jäsenmaksun eräpäivä oli 29.2.2016, mutta
olet äänioikeutettu jos maksat jäsenmaksusi viimeistään 4.4.2016 yhdistyksen tilille FI20 4762 0010 0458 88,
viestikenttään ”jäsenmaksu 2016 Etunimi Sukunimi”. Kokouksessa ei kerätä
jäsenmaksuja.
SALO
Salon seudun Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina 10.4. klo 15 Salon
kaupungintalolla, Tehdaskatu 2. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa.
TURKU
Turun Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina 10.4. klo 16 Happy Housessa, Ursininkatu 11. Sääntömääräisten
asioiden lisäksi käsitellään entisen puheenjohtajan kutsuminen yhdistyksen
kunniapuheenjohtajaksi, luottamushenkilömaksun eli “puolueveron” suuruus vuonna 2017 valittavan kunnanvaltuuston toimikauden aikana sekä
jäsenmaksunsa kolmena peräkkäisenä
vuotena (2014, 2015 ja 2016) laiminlyöneiden kannattajajäsenten erottaminen yhdistyksestä. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Kevätkokousta
edeltää klo 15 alkava Mikael Miikkolan pitämä esiintymiskoulutus samassa paikassa. Tervetuloa!
KANKAANPÄÄ
Kankaanpään Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina 10.4. klo 18 Kankaanpään kaupungintalon valtuustosalissa. Käsitellään sääntömääräiset
asiat ja keskustellaan ajankohtaisista asioista. Kokouksen koollekutsujana
hallitus. Tervetuloa!
RUOKOLAHTI
Ruokolahden Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina 10.4. klo 18 Koivurannan kerhohuoneella, Virastotie 4.
Käsitellään sääntöjen määräämät asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Kokouksessa äänioikeus on puolueen jäsenmaksun maksaneilla.
Kahvitarjoilu. Paikalla myös Kymen piirin puheenjohtaja Ilpo Heltimoinen ja

mahdollisesti myös työ- ja oikeusministeri Jari Lindström. Tervetuloa!
KAARINA
Kaarinan seudun Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina 10.4. klo 15
Littoisten monitoimitalolla, Tallakatu 2. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Äänioikeutettuja ovat ne, jotka
maaliskuun loppuun mennessä ovat
maksaneet Kaarinan seudun Perussuomalaiset ry:n jäsenmaksun. Tervetuloa!
LEPPÄVIRTA
Leppävirran Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 12.4. klo 18 Leppärengas
ry:n tiloissa, Suomalanpurontie 18. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
ORIMATTILA
Orimattilan Perussuomalaiset ry:n Tupailta keskiviikkona 13.4. alkaen klo 18
Järjestötuvalla, Rantatie 2. Tavattavissa
perussuomalaisia luottamushenkilöitä
ja aktiiveja. Kahvitarjoilua. Tervetuloa!
HEINOLA
Heinolan Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään
keskiviikkona 13.4. klo 18 Heinolan ABC:n Heinola-kabinetissa, Työmiehentie 33, Heinola. Käsitellään
sääntömääräiset asiat. Kokouksen
koollekutsujana hallitus. Tervetuloa.
VALKEAKOSKI
Valkeakosken Perussuomalaiset ry:n
kevätkokous pidetään tiistaina 5.4. klo
17 uimahallin kokoushuoneessa. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
MERIKARVIA
Merikarvian Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina 14.4. klo 18 Lankosken
Köffillä. Käsitellään sääntömääräiset
asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Avoin tilaisuus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
ALAJÄRVI
Alajärven Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään
torstaina 14.4. klo 18 Alajärven kaupungintalolla. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Paikalla E-P:n piirin
puheenjohtaja Raimo Vistbacka. Tervetuloa!
LAPPAJÄRVI
Lappajärven Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous pidetään perjantaina 15.4. klo 17 osoitteessa Ahti Kautiainen, Tuikantie 28, Lappajärvi. Käsitellään sääntömääräiset
asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
ORIMATTILA
Orimattilan Perussuomalaisten teltta lauantaina 16.4. klo 10-12 torilla, Erkontie 1-3. Paistetaan makkaraa ja arvotaan Tallinnan risteilyjä. Tervetuloa!
RUOKOLAHTI
Ruokolahden Perussuomalaiset ry järjestää lauantaina 16.4. klo 15 kuntalaisten kyselytunnin Ruokolahden
kunnantalon valtuustosalissa, Virastotie 3. Kysymyksiin vastailemassa työja oikeusministeri Jari Lindström sekä
kansanedustajat Juho Eerola, Kaj Turunen ja Jani Mäkelä. Paikalla myös paikallisia luottamushenkilöitä.
OULU
Oulun Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään
sunnuntaina 17.4. klo 13 piiritoimistolla, Tarkka-ampujankatu 14. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen
koollekutsujana hallitus. Tervetuloa
kaikki jäsenemme!
VANTAA
Vantaan Perussuomalaiset ry:n sään-

tömääräinen kevätkokous pidetään
sunnuntaina 17.4. klo 14 Seurakuntien talon auditoriossa, Unikkotie 5 C.
Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
YLIVIESKA
Ylivieskan seudun Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina 17.4. klo
18 Alavieskan kunnantalolla. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen
koollekutsujana hallitus. Kahvitarjoilu, tervetuloa!
KANTA-HÄME
Kanta-Hämeen Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina 17.4. klo 14 koulutuskeskus Tavastian auditoriossa,
Hattelmalantie 8, Hämeenlinna. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
NAKKILA
Nakkilan Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina 17.4. klo 16 Majatalo Tyrnissä, Tattarantie 42. Käsitellään
sääntömääräiset asiat. Kokouksen
koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
SOTKAMO
Sotkamon Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään
sunnuntaina 17.4. klo 17 Sotkamon virastotalolla. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana
hallitus. Tervetuloa!
ISOKYRÖ
Isonkyrön Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään
tiistaina 19.4. klo 18 virastotalolla,
Pohjankyröntie 136. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Kahvia on. Tervetuloa!
KUORTANE
Kuortaneen Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina 21.4. klo 19 Kuortaneen
kunnantalolla. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
ESPOO
Espoon Perussuomalaisia on tavattavissa Espoon Keskuksen kevätmarkkinoilla lauantaina 23.4. klo 9–15. Tervetuloa teltallemme juttelemaan.
UUSIKAUPUNKI
Uudenkaupungin Perussuomalaiset
mukana Uudenkaupungin kevätmarkkinoilla lauantaina 23.4. n. klo 9-14.
Tervetuloa tapaamaan!
YLÖJÄRVI
Ylöjärven Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään
lauantaina 23.4. klo 10-14 kirjasto Leijassa (monitoimitila), Koivumäentie 2.
Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
PERUSÄIJÄT
Perusäijät ry:n sääntömääräinen kevätkokous ja sääntömuutoskokous pidetään Kaustisella lauantaina 23.4. klo
15 Mosala Caravanissa, Pajalantie 26,
Kaustinen. Käsitellään sääntömääräiset- ja sääntömuutosasiat. Kokouksen
koollekutsujana hallitus. Kokouslounas klo 14. Kokouksessa ovat äänioikeutettuja ne jäsenet, jotka ovat maksaneet yhdistyksen jäsenmaksun 15.4.
mennessä ja hoitaneet myös puolueen jäsenmaksun. Mosala Caravanissa on kuusi mökkiä ja kaksi omalla
sisäänkäynnillä olevaa huoneistoa, joihin on mahdollista majoittua sopuhintaan 30 euroa/vrk/huoneisto. Varaukset suoraan Mosala Caravanista, p. 045
1896 989 ja mainitse varauksen yhteydessä “perusäijät”. Tervetuloa kokoukseen.
PORI
Porin Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiis-

taina 26.4. klo 18 piiritoimistolla, Satakunnankatu 33-35 B. Käsitellään
sääntömääräiset asiat. Kokouksen
koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!

PS

Piirit

ETELÄ-POHJANMAA
Etelä-Pohjanmaan Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina 9.4. klo 13 Seinäjoen kaupungintalon valtuustosalissa, Kirkkokatu 6, Seinäjoki. Käsitellään
sääntömääräiset asiat sekä piirihallituksen täydentäminen. Kokouksen
koollekutsujana piirihallitus. Paikalla
kokouksessa ovat puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo sekä vaalipiirimme
kansanedustajat. Puhe- ja äänioikeutetun edustajan tai hänen varaedustajansa on esitettävä kokoukselle valintaansa koskeva pöytäkirja tai sen ote,
mikäli sitä ei ole toimitettu piirille ennakkoon. Kahvitarjoilu alkaen klo 12.
Tervetuloa!
KESKI-POHJANMAA
Perussuomalaisten Keski-Pohjanmaan
piiri ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina 10.4. klo 13
Ullavan Ylikylän Nuorisoseurantalolla,
Rahkosentie 226, Rahkonen. Käsitellään sääntömääräiset asiat ja piirihallituksen täydentäminen. Kokouksen
koollekutsujana piirihallitus. Tervetuloa!
POHJOIS-POHJANMAA
Perussuomalaisten Pohjois-Pohjanmaan piiri ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina 10.4.
klo 13 Kahvila Karnevaalissa, Palotie 2,
Pyhäjärvi. Käsitellään sääntömääräiset
asiat. Kokouksen koollekutsujana piirihallitus. Tervetuloa!
LAPPI
Perussuomalaisten Lapin piiri ry:n
sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina 16.4. klo 12.30 Pyhä
Naavan opastuskeskuksessa Pelkosenniemellä. Käsitellään sääntömääräiset
asiat. Kokouksen koollekutsujana piirihallitus. Tervetuloa!
PIRKANMAA
Perussuomalaisten Pirkanmaan piiri
ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina 17.4. klo 15 Hyynilän Seuratalolla, Mouhijärventie 556,
Sastamala. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana
piirihallitus. Tervetuloa!
HÄME
Perussuomalaisten Hämeen piiri ry:n
sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina 23.4. klo 13 Auttoisten
Maatalolla, Rouvilantie 4, Auttoinen
(Padasjoki). Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana
piirihallitus. Tervetuloa!
KESKI-SUOMI
Perussuomalaisten Keski-Suomen piiri ry:n sääntömääräinen kevätkokous
pidetään lauantaina 23.4. klo 14 Joutsan lukiossa, Savontie 1, Joutsa. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana piirihallitus.
Tervetuloa!
KYMI
Perussuomalaisten Kymen piiri ry:n
sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina 23.4. klo 12 Kuusankoskitalon kokoustila Hirvelässä,
Kymenlaaksonkatu 1, Kouvola. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen
koollekutsujana piirihallitus. Paikalla puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo. Tervetuloa!
SATAKUNTA
Satakunnan Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina 24.4. klo 13 Kankaanpään kaupungintalolla. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen
koollekutsujana piirihallitus. Tervetuloa!

3

Aluehallintovirasto näpäytti
keskustan kunnallisjärjestöä
Kunnanhallituksen nimissä kirjoitettu vastine loukkasi AVI:n päätöksen mukaan hyvää hallintotapaa ja hallintolain
vaatimusta hyvästä kielenkäytöstä.
PERUSSUOMALAINEN
kunnanvaltuutettu Risto Simonen Vesannolta teki hallintokantelun Aluehallintovirastoon (AVI) keskustan
kunnallisjärjestön kunnanhallituksen nimissä tekemästä alatyylisestä ja henkilökohtaisuuksiin menevästä
yleisönosastovastineesta.
Vesannon kunnassa keskustalla on leijonanosa kaikista valtuustopaikoista. Kunnan 21:stä valtuustopaikasta
peräti viisitoista kuuluu keskustalle. Simonen oli oman
kuntansa ääniharava ja perussuomalaiset vaalien jälkeen kunnan toiseksi suurin puolue. Tästä huolimatta

keskusta lähti vaalien jälkeen
varsin mielenkiintoiseen
kampanjaan perussuomalaisten vaikutusvallan murentamiseksi vastoin äänestäjien
tahtoa.
- Asiaan on kuulunut systemaattinen eristäminen ja
blokkaaminen paikkajaossa sekä kova taustapeli kulisseissa perussuomalaisten
ryhmän hajottamiseksi, samoin asioiden valmistelun
ja päätöksenteon avoimuuden puute. Sanan- ja mielipiteenvapauteen kuuluu myös
julkisen vallan käytön kritisointi ja valtuutettu voi tarvittaessa arvostella kunnan
päätöksentekoon tai kunnas-

Hyvää hallintotapaa
rikottu

Risto Simonen
sa toimivan poliittisen ryhmän toimintaan liittyviä epäkohtia, Simonen taustoittaa.

Tätä perussuomalaisiin
kohdistuvaa, asenteellista
ja syrjivää toimintaa Simonen kritisoi ja arvosteli paikallislehden yleisönosastokirjoituksessa. Omassa
vastineessaan keskustalainen kunnallisjärjestö piiloutui kunnanhallituksen nimen
taakse lyödäkseen Simosta
epäasiallisella ja loukkaavalla tyylillä.
- Virkavastuullinen viranomaistoimielin ei mielestäni voi käyttää aseenaan henkilökohtaisuuksiin menevää
ja jopa kunniaa loukkaavaa
kirjoitustyyliä, ja AVI oli asiasta täysin samaa mieltä hallintokanteluun antamassaan
päätöksessä. Viranomaisella ei ole oikeutta provosoi-

tua, vaikka kyseessä olisi vastaus itseä ja omaa toimintaa
koskevaan arvosteluun. Sitä
vastoin sanan- ja mielipiteenvapauteen kuuluu, että
yksittäisellä valtuutetulla on
oltava oikeus haastaa debattiin ja kritisoida päätöksentekijöitä, tarvittaessa kärjistäenkin, kertoo Simonen.
Kunnanhallituksen nimissä kirjoitettu vastine loukkasi AVI:n päätöksen mukaan
hyvää hallintotapaa ja hallintolain vaatimusta hyvästä
kielenkäytöstä. Kunnan tiedottamisessa tulisi AVI:n mukaan pitäytyä neutraalissa
asiakielessä ja välttää kärjekkäitä tai värikkäitä ilmaisuja,
jotka saattavat loukata niiden
kohteeksi joutuneita henkilöitä.
■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
KUVA PS ARKISTO

Turussa perehdyttiin
siirtolaiskriisiin
AJATUSPAJA Suomen Perustan toiminnanjohtaja Simo
Grönroos ja dosentti Arto
Luukkanen ovat viime aikoina kiertäneet ahkerasti eri
kunnissa puhumassa yleisölle viime vuonna ilmestyneen
Siirtolaiskriisi-julkaisun teemoista. Tiistaina 1.3. oli vuorossa Turku. Mikrofonin ääressä oli Grönroosin ja Luukkasen
lisäksi paikallinen perussuomalainen kansanedustaja Ville Tavio.
Jokaisella puhujalla oli oma,
kokonaisuutta täydentävä näkökulmansa aiheeseen. Grönroos puhui massamaahanmuuton taloudellisista ja
turvallisuuteen liittyvistä ongelmista, Luukkanen selosti
median myötävaikutusta siirtolaiskriisissä ja Tavio selvensi,
millaisilla työkaluilla kriisi voidaan ratkaista.
Grönroos aloitti keskustelutilaisuuden kiinnittämällä yleisön huomion poliittisen

vastapuolen suosimiin virheargumentteihin. Puhutaan
vaikkapa lisätyövoiman tarpeesta, vaikka Suomeen saapuvista somaleista merkittävä
osa työllistyy korkeintaan pätkätöihin, ja työllistyvienkin somaleiden kokonaisvaikutus
julkiselle taloudelle on useissa
tapauksissa negatiivinen.
Grönroosin esitelmän jälkeen kansanedustaja Tavio
piti kommenttipuheenvuoron, jossa muistutti, että siirtolaiskriisi on ratkaistavissa
poliittisilla päätöksillä. Turvapaikkapolitiikassa on Tavion
mukaan kolme tasoa: rajatoiminta, maan sisällä tapahtuva
toiminta ja palautuspolitiikka.
Kaikilla kolmella rintamalla on
ollut ongelmia. Jos Suomeen
tulevista turvapaikanhakijoista edes yksi prosentti kannattaa väkivaltaista jihadia, on
suomalaisiin kohdistuva riski aivan kohtuuton. Onneksi
yhä useammat ihmiset avaa-

vat Tavion mukaan silmänsä
ja tarkastelevat kriisiä objektiivisesti.
Luukkanen varoitti yleisöä, että suomalaisten turvallisuus on uhattuna, vieläpä valtamedian suosiollisella
myötävaikutuksella. Valtamedian yksipuolinen tiedottaminen kannustaa ihmisiä seuraamaan vaihtoehtomedioita,
jotka eivät ole journalistisesti laadukkaita, mutta jotka
toimivat valtamedian peilikuvana. Luukkasen mukaan
esimerkiksi Yle ja MV-lehti
hyötyvät siitä, että sättivät toinen toistaan.
Luukkanen tiivisti lopuksi
keskustelutapahtuman ydinsanoman: vatulointi ei käy. Aikaa on vähän. Suomen kansan täytyy nyt tunnustaa, että
meillä on kriisi eikä unelma.
Tuomas Tähti (pj.)
Turun Perussuomalaiset

Potilasturvallisuudelle ehdotetaan
teemapäivää
MARJO LAMMERVO ja Tuomas
Tähti, molemmat Turun Perussuomalaisten aktiivijäseniä,
ovat laatineet Helsingin yliopiston almanakkatoimistolle
ehdotuksen siitä, että suomalaiseen almanakkaan lisätään
uusi teemapäivä, potilasturvallisuuspäivä.
Ehdotuksen perusteluissa todetaan, että potilasturvalli-
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suuden laiminlyönnit voivat
olla katseilta piilossa pitkänkin
aikaa, ennen kuin asiat paljastuvat julkisuuteen. Näin kävi
Turun kaupunginsairaalan
vanhuspsykiatrian G1-osaston
tapauksessa, josta hiljattain
uutisoidut tiedot koskevat
vuosien 2009–2014 tapahtumia. Potilasturvallisuuteen liittyviä asioita olisi Lammervon

ja Tähden mukaan hyvä pitää
esillä myös kohu-uutisten välisenä aikana.
Päätöksen asiassa tekee Helsingin yliopiston almanakkatoimiston hallitus. Se on linjannut, että seuraavan kerran
uusia kalenteripäiväehdotuksia käsitellään vuonna 2018.
Turun Perussuomalaiset
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Kuvassa Marja Nousiainen, Janne Koskela, Pirkko Mattila
ja Aaro Paakkari sekä teltalla vierailleita ihmisiä.
Kuva: Sinikka Jylhä.

Kansanedustajia vieraili
Haukiputaalla
KANSANEDUSTAJAT Pirkko
Mattila ja Ville Vähämäki vierailivat Haukiputaan Perussuomalaisten teltalla. Tapahtuma
oli järjestetty yhteistyössä Perussuomalaisten Naisten ja Perussuomalaisten Pohjois-Pohjanmaan piirin kanssa. Naisten
aluevastaava Sinikka Jylhä oli
tapahtuman pääpromoottori.
Haukiputaan Perussuomalaisista Aaro Paakkari vastasi tapahtuman paikallisesta sujuvuudesta. Keskustelua syntyi

mm. hallituksen toimista ja
turvapaikanhakijoista. Perussuomalaisten toimintaan hallituksessa oltiin tyytyväisiä.
Haukiputaalaisia huolestutti
erityisesti palveluiden karkaaminen kohti Oulun keskustaa.
Poliisiasema on viimeisimpien
tietojen mukaan leikkauslistalla, mutta perussuomalaiset vakuuttavat tekevänsä kaiken aseman säilymisen puolesta.
Jari-Pekka Teurajärvi

HENKILÖVALINTOJA
KESKI-SUOMEN PIIRI
Perussuomalaisten Keski-Suomen piiri järjestäytyi Äänekoskella. Piirin 1. varapuheenjohtajaksi
valittiin Jari Halttunen, 2. varapuheenjohtajaksi Harri Oksanen
ja 3. varapuheenjohtajaksi Marke Tuominen. Piirisihteerinä toimii Jamaica Hakkarainen ja taloudenhoitajana Viktoria Räty. Piirin
puheenjohtaja on Tapani Mäki.

TEUVA
Teuvan Perussuomalaiset valitsi yksimielisesti uudeksi puheenjohtajaksi Eliisa Panttilan. Varapuheenjohtajaksi valittiin Erkki
Tapanainen ja sihteeriksi Kirsi Martikainen. Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin Ritva Tanskanen ja
Kristian Niemi.

Perussuomalaiset järjestivät
huipputapahtuman Oulun Rotuaarilla
TAPAHTUMASSA vieraili kansanedustaja, oikeus- ja työministeri Jari Lindström. Lisäksi kansan
tavattavissa oli Pohjois-Pohjanmaan perussuomalaisista kansanedustajista Pirkko Mattila ja
Ville Vähämäki.
Kansanedustajien lisäksi poliittisia puheita tapahtumassa piti
liuta paikallistason ja maakuntatason vaikuttajia, kuten Perussuomalaisten Pohjois-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja
Jari-Pekka Teurajärvi, Perussuomalaisten Nuorten Oulun ja Kainuun piirin toiminnanjohtaja Juha Karjalainen, Pudasjärven
kaupunginvaltuutettu Alpo Ollila, piirihallituksen jäsen Tuomas
Okkonen, Lumijoen kunnanvaltuutettu Ylermi Rajakangas, Oulun kaupunginvaltuutettu ja piirihallituksen jäsen Juha Vuorio, Iin
kunnanvaltuutettu ja kunnanhallituksen jäsen sekä piirin varapuheenjohtaja Harri Sanaksenaho
sekä piirisihteeri, varakansanedustaja ja Perussuomalaisten
Naisten Pohjois-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja Henna Kupsala.
Kiimingin ja Oulun Perussuomalaiset tarjosivat hernekeittoa soppatykistä. Täyteen ladattu tykki tyhjeni, joten kävijöitä
oli yli odotusten. Hernekeiton
laadusta vastasi piirin talouden-

PERUSSUOMALAISET RP.
PUOLUENEUVOSTON KOKOUS
11.-12.6.2016
Lahden Messukeskus, Salpausselänkatu 7, Lahti
Tervetuloa!
Timo Soini
puheenjohtaja

Pudasjärven kaupunginvaltuutettu Alpo Ollila luovutti
ministerille paikallisia käsityönä tehtyjä kynttilöitä.
hoitaja Paula Juka ja jakelusta
Kiimingin Perussuomalaisten puheenjohtaja Hannu Siipola.
Alpo Ollila luovutti ministeri
Lindströmille Pudasjärvellä käsityönä tehtyjä kynttilöitä. Kynttilöiden luovutuksesta ministerivierailuiden yhteydessä näyttää
tulevan perinne Pohjois-Pohjanmaalla, sillä vastaavanlaisia kynttilöitä sai piirin syyskokouksessa kansanedustaja, sosiaali- ja
terveysministeri Hanna Mäntylä. Harri Sanaksenaho luovutti
ministerille Iin kunnan virallisen
kutsun tulla vierailemaan kunnassa.
Tapahtuman järjestelyihin osallistui laaja rintama perussuomalaisia. Edustettuina oli piirijärjestön ja paikallisyhdistysten lisäksi

Perussuomalaiset Naiset ja Nuoret. Perussuomalaisten Naisten
aluevastaava Sinikka Jylhä totesi tyytyväisenä yhteistyön alkaneen tänä vuonna paremmin
kuin koskaan. Yhteistyössä piirijärjestön, paikallisyhdistysten,
naisjärjestön sekä nuorten kanssa on järjestetty jo useita eri tapahtumia vuoden alusta lukien.
Rotuaarin tapahtuman suunnittelusta vastasi piirihallituksen jäsen Tuomas Okkonen ja turvallisuudesta vastasi valtioneuvoston
turvallisuuspalvelun lisäksi Ylermi Rajakangas ja hänen järjestyksenvalvojaverkostonsa. Kuvista
kiitokset kuuluvat Petteri Jukalle.
Jari-Pekka Teurajärvi

Perussuomalaisten vaihtoehto kouluverkkoon
OULU on laatimassa uutta kouluverkkosuunnitelmaa. Tiedämme,
että taloudellinen tilanne Oulussa on edelleen heikko, vaikka
olemmekin joka vuosi tilinpäätösaikaan todenneet, että tilanne
ei ollut niin huono kuin talousarviota laadittaessa esitettiin.
Ouluun syntyy lisää lapsia, mikä
on hyvä asia. Oulun raadeissa olemme saaneet kuulla virkamiesten esityksiä kouluverkon
uudistamisesta. Esitetyissä malleissa on pyritty siirtämään joko
kaikki tai suurin osa lukioista keskustaan, missä ei asu paljoakaan
lukioikäisiä. Sen sijaan alakouluikäisten määrä on kasvussa myös
Oulun keskustan alueella.
Suurin osa Oulun koululaisten
kasvun määrästä tapahtuu kanta-Oulun alueella, kuten Hiukkavaarassa. Loppu jakaantuu melko
tasan kolmen isoimman entisen
kehyskunnan alueilla. Kouluverkkoesityksissä johtavana teemana
viimeisen parin vuoden aikana
näyttäisi olevan olleen lukioiden siirtäminen näistä entisistä kehyskunnista Oulun keskustaan muutaman neliökilometrin

Pori
Porin Perussuomalaiset
olivat näyttävästi esillä Motor Show -messuilla Porin
Karhuhallissa 5.-6.3.2016.
Porukkaa kävi teltalla paljon ja puhetta ja positiivista
palautetta riitti. Puheissa
oli niin liikennepolitiikka
kuin maahanmuuttokin.

KOKOUSKUTSU

alueelle.
Asia esitetään siten, että tällöin entisistä kehyskunnista vapautuvista lukiosta saataisiin tiloja perusopetuksen käyttöön
ja vältyttäisiin peruskoulujen lisärakentamisilta noissa kunnissa. Lukiolaiset puolestaan voitaisiin sijoittaa kanta-Oulussa eri
käytöistä mahdollisesti vapaiksi jääviin vanhoihin koulurakennuksiin.
Perussuomalaisten mielestä
terveet ja tarkoituksenmukaiset
koulurakennukset tulee säilyttää
nykyisissä käytöissään ja välttää
koulurakennusratkaisujen laajoja muutoksia. Esimerkiksi mainittujen Haukiputaan, Kiimingin ja
Oulunsalon lukiot kuuluvat juuri
tähän ryhmään.
Perussuomalaiset ovat myös
huolissaan siitä, että jo viime
vuonna talousarviota tehtäessä
tiedossa olleet kiireelliset koulujen uudistamishankkeet (Laivakangas, Leinonpuisto ja Salonpää) eivät etene, koska nyt
odotetaan tämän selvityksen tuloksia ja mahdollisia päätöksiä.
Lukiolaisten päivät ovat pitkiä

ja läksyjä on paljon. Keskustaan
on kaikista entisistä kehyskunnista matkaa tyypillisesti vähintään
20 kilometriä. Eivätkä kaikki suinkaan edes asu kirkonkylillä, mistä kulkisi toimiva joukkoliikenne.
Kiimingin lukio on Suomen 10
parhaan lukion joukossa, kun mitataan, miten se on pystynyt parantamaan tuloksia. Nämä tulokset ovat konkreettinen osoitus
siitä, mikä merkitys 20/80 tuella
on oppilaille, jotka tukea ja apua
erityisesti tarvitsevat. Suurissa
jättilukioissa on vaarana, että tällainen tukeminen ei ole mahdollista. Koulutus on tärkein voimavaramme!
Oulun Perussuomalaiset toivovat, kuten esitimme jo viime vuoden talousarvion käsittelyssä,
että kouluverkkokeskusteluun
avataan vielä neljäs vaihtoehto,
joka luodaan oppilaiden ehdoilla ja jossa reuna-alueiden lukiot
säilytetään. Huomionarvoista on
esimerkiksi se, että useissa Suomen parhaimmissa lukioissa on
korkeintaan 400 oppilasta.
Oulun Perussuomalaiset

Riikka Slunga-Poutsalo
puoluesihteeri

Puolueneuvoston
kokous Lahdessa
Perussuomalaisten puolueneuvoston kokous pidetään
11.-12.6.2016 Lahdessa, Lahden Messukeskuksessa,
Salpausselänkatu 7.
Perussuomalaiset rp:n puoluevaltuutetut ja kunnanvaltuutetut
kokoontuvat tänä kesänä Lahteen puolueneuvoston kokoukseen teemalla ”vuoden hauskin työpäivä”. Kokousta vietetään
tällä kertaa työkokouksena, jossa työstetään mm. kunta- ja
maakuntavaaliohjelmaa pienryhmissä.
Puolueneuvostoon kuuluvat puoluevaltuuston jäsenten lisäksi
puoluehallituksen puolueen jäseniksi hyväksymät kunnanvaltuutetut sekä ansioituneet, puoluekokouksen hyväksymät ja
vaatimukset täyttävät puolueen jäsenet, jotka puolueneuvosto
valitsee kokouksessaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Kokoukseen ovat läsnäolo-oikeudella tervetulleita myös muut PS-puolueen jäsenet. Ilmoittautumisen yhteydessä muista kertoa, mihin ryhmään haluat mukaan.
Tuo asiantuntemuksesi tullessasi!
Ilmoittautumiset 20.5.2016 mennessä:
www.perussuomalaiset.fi tai p. 020 7430 805, 0400 917 354
tai sähköpostilla puolueneuvosto@perussuomalaiset.fi
Varaa hotellisi ajoissa
Puolueneuvoston kokouksen ajankohdaksi 11.-12.6.2016 on
varattu kokoukseen osallistuville majoituskiintiöitä perussuomalaiset-tunnuksella useista Lahden hotelleista. Jokainen majoittuja varaa ja maksaa majoituksensa itse.
Puoluetunnuksella tehtävät varaukset on vahvistettava
30.4.2016 mennessä. Sen jälkeen tehdyissä varauksissa on
normaalihinnat. Lisätietoja majoituskiintiöitä sisältävistä hotelleista ja niiden sijainnista sekä palvelutarjonnasta löytyy kunkin hotellin nettisivuilta.
Scandic Lahti
Vesijärvenkatu 1, 15100 Lahti.
Puh: +358 3 339 39 11, Fax: +358 3 339 39 399
lahti@scandichotels.com
http://www.scandichotels.fi/Hotels/Suomi/Lahti/Lahti#.
Vr2Z64dpCUk
Cumulus Lahti
Kauppakatu 10, 15140 Lahti. Puh: 0200 48 127
lahti.cumulus@restel.fi
https://www.cumulus.fi/hotellit/cumulus-lahti
Kauppahotelli Grand
Hämeenkatu 4, 15110 Lahti. Puh: +358 (0)3 54 400
grand@avainhotellit.fi
http://www.avainhotellit.fi/grand/
Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuone
Aleksanterinkatu 14, 15110 Lahti. Puh: +358 2012 34655
seurahuone.lahti@sokoshotels.fi
https://www.sokoshotels.fi/fi/lahti/sokos-hotel-lahden-seurahuone
Ei majoituskiintiötä:
Messilä
Messiläntie 308, 15980 Messilä. Puh: +358 3 860 11,
messila@messila.fi
www.messila.fi
Forenom Aparthotel Lahti
Rauhankatu 14, 15110 Lahti. Puh: 020 198 3420
varaukset@forenom.fi
http://forenom.fi/aparthotels/lahti-keskusta/
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Äänestä HOK-Elannon ja
Osuuskaupan vaaleissa!

H

elsingin Osuuskauppa Elannon edustajistovaalit pidetään 18.-29.4.2016. Perussuomalaisia ehdokkaita HOK-Elannon vaaleissa
on ehdolla yhteensä 79 henkeä Helsingin ja
Uudenmaan Perussuomalaisista.
HOK-Elannon omistavat sen noin 600 000 asiakasomistajaa, jotka valitsevat keskuudestaan 60 jäsentä ja yhtä monta varajäsentä HOK-elannon edustajistoon neljän vuoden välein pidettävissä vaaleissa
suhteellista vaalitapaa noudattaen. Ehdokkaita edustajistoon on yhteensä 1006.
Edustajisto tekee päätöksiä, toimii asiakasomistajien äänitorvena osuuskaupan johdolle, valitsee hallintoneuvoston, vahvistaa tilinpäätöksen sekä päättää
myös mahdollisista sääntömuutoksista ja fuusiohankkeista.

Uudenmaan Perussuomalaiset:
Toivonen Jarmo
Järvenpää
Lehmus Susanne
Espoo
Valle Jaana
Espoo
Niemelä Arja
Vantaa
Hiltunen Leo
Espoo
Kärkkäinen Hannu
Vantaa
Aallonharja Piia
Kirkkonummi
Helin Mirka
Espoo
Hietanen Kaija
Espoo
Löflund Jonna
Espoo

Kankkonen Minna
Wikstedt Mikko
Pirttimäki Jouko
Malmi Juha
Simonen Juha
Mäkilaine Kirsi
Nieminen Johannes
Lönnberg Tanja
Heino Seppo
Vahvelainen Tanja
Ortju Ahti
Ampuja Ari
Kuisma Anna-Liisa
Lahtinen Teemu
Huuhtanen Pasi
Kilpi Jukka
Pietiläinen Outi
Vaininonpää Santtu
Karhu Suvi
Lohi Jyrki
Tapiolinna Maiju
Pesonen Eva
Isomäki Erja
Kuntsi Harri
Väisänen Leevi
Stigell Reima
Leikkainen Christian
Vainikka Kristiina
Havansi Lahja
Kuro Henri
Kallunki Seppo
Töyrylä Seija
Huhta Seppo
From Nina
Niikko Mika
Martniku Sari
Juvonen Arja
Pajunen Kari
Hartikainen Sanna
Saimalahti Maija
Granqvist Veikko

Asikainen Katariina,
Elo Veikko,
Hartikainen Jorma,
Kähkönen Kati,
Lehtonen Tauno,
Lämsä Petri,

Jäsenalue 1 (Iisalmi, Kiuruvesi, Lapinlahti,
Pielavesi, Pyhäjärvi, Sonkajärvi, Vieremä):
Kyyrö Jarmo
Vieremä
Oikari Eija
Vieremä
Jäsenalue 2 (Juankoski, Kaavi, Keitele,
Kuopio, Rautalampi, Siilinjärvi, Suonenjoki,
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Tuusniemi, Tervo, Vesanto):
Eskelinen Pirjo
Holopainen Tenho
Hänninen Jarmo
Kartano Matti
Kaunisto Petri
Ruotsalainen Pauli
Simonen Risto
Tomperi Markku

Mikkeli
Mikkeli
Mikkeli
Mikkeli
Mikkeli
Mikkeli

Ollikainen Aimo,

Mikkeli

Juvan jäsenalue

Huisko Johanna,
Hyttilä Ulla,
Korpelainen Mirja,
Paunonen Reijo,

Juva
Juva
Juva
Juva

Savonlinnan jäsenalue
Natunen Esa,
Rönkkö Teija,
Puustinen Veikko,
Rakkolainen Erkki,
Syrjäläinen Juha,

Enonkoski
Enonkoski
Savonlinna
Savonlinna
Savonlinna

Perussuomalaiset ehdokkaat
Pirkanmaan Osuuskaupan vaaleissa
Pirkanmaan Osuuskaupan
omistavat 180 000 Omistajaa.
Joka neljäs vuosi Omistajat valitsevat
Pirkanmaan Osuuskaupalle edustajiston,
joka käyttää omistajien ääntä sen
hallinnossa. Pirkanmaan
Osuuskauppa järjestää edustajiston
vaalit 1.-17.4.2016.
Vantaa
Espoo
Espoo
Vantaa
Vantaa
Vantaa
Vantaa
Espoo
Järvenpää
Vantaa
Espoo
Espoo
Espoo
Espoo
Tuusula
Espoo
Karkkila
Kirkkonummi
Espoo
Espoo
Nurmijärvi
Vantaa
Tuusula
Espoo
Espoo
Karkkila
Vantaa
Järvenpää
Kerava
Espoo
Espoo
Espoo
Espoo
Espoo
Vantaa
Mäntsälä
Espoo
Espoo
Kirkkonummi
Espoo
Espoo

Perussuomalaisten ehdokkaat
Osuuskauppa PeeÄssän vaaleissa
PeeÄssällä on yli 110 000 asiakasomistajaa eli omistajaa, joista keväällä 2016 valitaan vaaleilla 60 henkilöä osuuskaupan
edustajistoon. Vaalien äänestysaika on
9.-23.3.2016.

Osuuskauppa Suur-Savon omistavat lähes 64 000 asiakasomistajaa. Keväällä
2016 Osuuskauppa Suur-Savon omistajien keskuudesta valitaan suhteellisilla vaaleilla 48 jäsentä edustajistoon. Varsinainen äänestysaika on 7.-18.3.2016.
Mikkelin jäsenalue

Perussuomalaiset ehdokkaat
HOK-Elannon vaaleissa
Helsingin Perussuomalaiset:
Ahva Toni
Helsinki
Ekqvist Marko
Helsinki
Elo Timo
Helsinki
Finnig Eeva Annikki
Helsinki
Huru Nina
Helsinki
Hyttinen Nuutti
Helsinki
Kanerva Seppo
Helsinki
Kopra Matti
Helsinki
Kouvo Erja
Helsinki
Kuittinen Sirpa-Liisa
Helsinki
Lindell Harri
Helsinki
Liukkonen Sami
Helsinki
Mattsson Raimo
Helsinki
Männikkö Sakari
Helsinki
Nyman Marja
Helsinki
Rantanen Mari
Helsinki
Roine Jari
Helsinki
Saarikangas Markku
Helsinki
Salo Tuula
Helsinki
Sormo Rolf (Fred)
Helsinki
Laxén Tarja
Helsinki
Tarvainen Mika
Helsinki
Tiusanen Pekka
Helsinki
Vaittinen Kari
Helsinki
Vennamo Meri
Helsinki
Villo Pertti
Helsinki
Vuori Anne
Helsinki
Åman Atro
Helsinki

Perussuomalaiset ehdokkaat
Osuuskauppa Suur-Savon vaaleissa

Kuopio
Tuusniemi
Rautalampi
Kuopio
Karttula
Kuopio
Vesanto
Kuopio

Jäsenalue 3 (Heinävesi, Leppävirta, Varkaus):
Pesonen Markku
Sorsakoski
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Jäsenalue 1: Pohjois-Pirkanmaa
(Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki,
Jämijärvi, Jämsä, Karvia, Kihniö,
Mänttä-Vilppula, Orivesi, Parkano,
Ruovesi, Virrat, Ylöjärvi):
Ankelo Aku
Kyröskoski
Kolehmainen Toni
Siivikkala
Korolainen Ulla
Längelmäki
Laamanen Veikko
Eräjärvi
Pekkala Heleena
Ylöjärvi
Päivärinta Sari
Mänttä
Jäsenalue 2: Etelä-Pirkanmaa
(Akaa, Kangasala, Lempäälä, Nokia,
Pirkkala, Pälkäne, Sastamala, Urjala,
Valkeakoski, Vesilahti):
Ahonen Tarja
Valkeakoski
Antila Paul
Lempäälä
Hanweg Harri
Kangasala
Henriksson Sari
Sastamala
Isokangas Tuomo
Nokia
Jakovuori Reijo
Lempäälä
Kallio Kirsi
Lempäälä
Keskinen Ari
Kangasala
Kivi Marko
Akaa
Korhonen Katariina
Lempäälä
Kuusinen Ville-Veikko
Nokia
Lehtonen Arto
Urjala
Lähdesmäki Erkki
Sahalahti
Mäki Tero
Akaa

Niemi Veijo
Nurmo Mikko
Orpana Seppo
Palonen Pentti
Perämaa Ari
Raatikainen Jukka
Rajamäki Hannele
Riekkinen Juhana
Riekkovaara Niko
Ristimäki Sinikka
Räisänen Ritva
Sivula Ossi
Tuominen Markku

Lempäälä
Valkeakoski
Pirkkala
Akaa
Vesilahti
Pirkkala
Lempäälä
Akaa
Kangasala
Pirkkala
Valkeakoski
Valkeakoski
Pirkkala

Jäsenalue 3: Tampere:
Aho Ossi
Asplund Kirsi-Maarit
Forsberg Markku
Ihalainen Marja-Liisa
Kaleva Lassi
Kiemunki Terhi
Laine Jani Santeri
Lindbom Kari Juhani
Luoto Heikki
Nousiainen Pekka
Puisto Sakari
Rappu Juha
Rauhala Kari-Pekka
Salo Jouko Ensio
Savikivi Markku
Silvennoinen Seppo
Sormunen Matti
Sulinko Mirja-Liisa
Suominen Paavo
Suoniemi Aimo
Suonvieri Antti
Virtanen Pertti “Velho”

Tampere
Tampere
Tampere
Tampere
Tampere
Tampere
Tampere
Kämmenniemi
Tampere
Tampere
Tampere
Tampere
Tampere
Tampere
Tampere
Tampere
Tampere
Tampere
Tampere
Tampere
Tampere
Tampere

Perussuomalaiset ehdokkaat
Osuuskauppa KPO:n vaaleissa
Osuuskauppa KPO toimii Kokkolan, Vaasan, Pietarsaaren ja Ylivieskan talousalueilla ja on yksi Suomen suurimpia alueosuuskauppoja. KPO:n omistaa lähes
109 000 asiakasomistajaa.
Maaliskuussa 2016 KPO:n omistajien keskuudesta valitaan vaaleilla 70 jäsentä
edustajistoon, joka toimii omistajien äänitorvena. Asettumalla ehdolle vaaleissa
sekä äänestämällä saat äänesi kuuluviin
omassa osuuskaupassasi. Varsinainen äänestysaika on 1.-14.3.2016.
Jäsenalue A (Isokyrö, Korsnäs, Laihia,
Maalahti, Mustasaari, Vaasa ja Vöyri):
Heinua Janne
Vaasa
Jussila Ville
Vaasa
Karikko Sebastian
Vaasa
Karppi Lauri
Vaasa
Koivisto-Rasmussen
Raija
Vaasa
Meriruoho Pertti
Vaasa
Mäenpää Raimo
Vaasa
Rintamäki Risto
Vaasa
Suni Risto
Vaasa

Tolppanen Maria
Westerholm Micael

Vaasa
Mustasaari

Jäsenalue B (Evijärvi, Halsua, Kannus,
Kaustinen, Kinnula, Kokkola, Kruunupyy,
Lestijärvi, Luoto, Pedersören kunta, Perho,
Pietarsaari, Toholampi, Uusikaarlepyy ja
Veteli):
Lehtinen Lasse
Kannus
Kulpakko Marko
Kaustinen
Varila Veli-Matti
Kaustinen
Pihlajamaa Arto
Veteli
Lindskog Tina
Kaustinen
Kaistila Kaarle
Veteli
Jylhä Vilpas
Kannus
Puolimatka Pekka
Kokkola
Anttikoski Jari
Evijärvi
Läspä Raija
Kaustinen
Viitala Vesa
Kaustinen
Pajunpää Timo
Kokkola
Ylitalo Alpo
Kokkola
Jäsenalue C (Alavieska, Haapajärvi, Haapavesi, Kalajoki, Kärsämäki, Merijärvi, Nivala,
Oulainen, Reisjärvi, Sievi ja Ylivieska):
Matti Viitala
Haapajärvi

Puolueneuvoston kokous

Perussuomalaiset ehdokkaat
Turun Osuuskaupan vaaleissa
Turun Osuuskauppa on asiakasomistajien omistama alueellinen osuuskauppa, jonka tehtävänä on tuottaa palveluja
ja etuja asiakasomistajilleen. Asiakasomistajia TOK:lla on jo yli 141 000. Alueosuuskauppana TOK huolehtii koko
toimialueensa palvelujen jatkuvasta kehittämisestä. TOK toimii yrittäjänä market-, tavaratalo-, liikennemyymälä-, matkailu- ja ravitsemiskaupassa.
Joka neljäs vuosi asiakaskaomistajat valitsevat Turun Osuuskaupalle edustajiston, joka käyttää omistajien ääntä sen
hallinnossa. Turun Osuuskauppa järjestää
edustajiston vaalit 4.-13.4.2016.
Jäsenalue I (Kaarina, Lieto, Masku, Naantali,
Raisio, Rusko, Turku):
Aso Janne
Kaarina
Elijärvi Tero
Raisio
Forsberg Risto
Turku
Heikkilä Hannes
Lieto
Huttunen Hans
Kaarina
Iljin Marco-Mihail
Kaarina
Jalava Helge
Turku
Jalonen Lassi
Turku
Katajamäki Mira
Lieto
Koskinen Erkki
Turku
Kujanpää Marja-Liisa
Kaarina
Kuustonen Henrik
Naantali
Kähkönen Ismo
Turku
Laaksomaa Leo
Turku
Lammervo Marjo
Turku
Lampi Pirjo
Turku
Leino Jari
Rusko
Lempiäinen Lauri
Kaarina

Mikkonen Urmas
Nenn Tarja
Niinivirta Pirjo
Pappel Raimo
Pilpola Juhani
Pohtio Pasi
Pulli Atte
Samia Sara
Satto Simo
Savolainen Ossi
Siltala Anne
Sinkko Erkki
Suurnäkki Merja
Tavio Ville
Virtanen Veli-Matti
Vuorinen Jani
Vänskä Aki
Yrjänäinen Kari

Turku
Turku
Turku
Turku
Lieto
Raisio
Kaarina
Turku
Lieto
Rusko
Lieto
Turku
Turku
Turku
Kaarina
Turku
Kaarina
Kaarina

Lahdessa 11.-12.6.2016

Tule mukaan!

Jäsenalue II (Aura, Kustavi, Loimaa,
Parainen, Mynämäki, Nousiainen, Oripää,
Paimio, Pöytyä, Sauvo, Taivassalo,
Uusikaupunki, Vehmaa):
Anttila Satu
Nousiainen
Granat Jarkko
Aura
Haalisto Ilpo
Nousiainen
Haapanen Ari-Pekka
Aura
Heikkilä Arvo
Loimaa
Lahtinen Timo
Loimaa
Leppäjoki Kari
Loimaa
Metsänperä Jarmo
Loimaa
Mäkelä Matti
Paimio
Mäkinen Martti
Paimio
Rajamäki Simo
Loimaa
Salminen Kari
Nousiainen
Ström Anne-Maria
Oripää

Perussuomalaiset ehdokkaat
Osuuskauppa Maakunnan vaaleissa
Osuuskauppa Maakunnan omistavat yli
32 000 asiakasomistajaa. Joka neljäs vuosi
asiakasomistajat valitsevat Osuuskauppa
Maakunnalle edustajiston, joka käyttää
omistajien ääntä sen hallinnossa. Osuuskauppa Maakunta järjestää edustajiston
vaalit 1.-15.4.2016.

Jäsenalue I (Kajaani, Paltamo, Ristijärvi)
Hakkarainen Eija
Kajaani
Kettunen Pentti
Kajaani
Kääminen Teppo
Kajaani
Niva Teemu
Kajaani
Partanen Minna
Kajaani
Tihinen Ari
Kajaani

Perussuomalaiset ehdokkaat
Suur-Seudun Osuuskaupan vaaleissa
Suur-Seudun Osuuskauppa SSO on läntisellä Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa 8 kunnan alueella toimiva, kasvava
osuuskauppa. SSO:n liiketoiminta-alueet
ovat market-, tavaratalo- ja liikennemyymäläkauppa, matkailu- ja ravitsemiskauppa, rauta- ja maatalouskauppa sekä autokauppa.
Suur-Seudun Osuuskaupan (SSO)
omistaa lähes 67 000 tuhatta asiakasomistajaa. Edustajiston vaalit pidetään
29.3.–15.4.2016.
Savolainen Pirjo
Linnavirta Heikki

Lohja
Lohja

Lehtniemi Ceta
Friberg Raimo
Kemppainen Kari
Haaranen Sirje
Heikkilä Lauri
Kurki Kirsti
Sundholm Niko
Hakanpää Mika
Kettunen Seppo
Hirvimäki Jani
Leivonen Sanna
Ruutikainen Marja
Kaivonen Johanna
Laakkonen Janne
Salonen Pasi

Lohja
Lohja
Lohja
Lohja
Marttila
Somero
Perniö
Salo
Perniö
Salo
Perniö
Teijo
Somero
Lohja
Vihti

www.perussuomalaiset.fi

Perussuomalaiset ehdokkaat
Pohjois-Karjalan Osuuskaupan vaaleissa
Pohjois-Karjalan Osuuskaupan (PKO)
omistavat yli 74 000 asiakasomistajaa.
Vuonna 2016 PKO:n omistajien keskuudesta valitaan vaaleilla 40 jäsentä edustajistoon. Varsinainen äänestysaika on
29.2.-16.3.2016.

Kirsi Bogdanoff
Matti Leskinen
Sirpa Hyökki

Lista 1 (Joensuu)
Alpo Nevalainen
Eero Bogdanoff
Jouni Hyökki
Juhani Vuorela
Kauko-Pekka Moilanen

Birgitta Kettunen
Jaakko Uuksulainen
Jari Turpeinen
Piritta Kärki
Sanna Antikainen

Joensuu
Joensuu
Joensuu
Joensuu
Joensuu

Ilmoittaudu:

Joensuu
Joensuu
Joensuu

Lista 2 (Kontiolahti, Ilomantsi, Kitee,
Lieksa, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi,
Rääkkylä ja Tohmajärvi)
Ylämylly
Kesälahti
Outokumpu
Salokylä
Outokumpu

Äänestä Metallin liittokokousvaaleissa!

Mauri Krankkala

Raimo Puolakanaho

Metallityönväen Liiton liittokokousvaaleissa valitaan edustajat 22. liittokokoukseen. Vaalit käydään vaalipiireittäin. 422 kokousedustajaa valitaan 20 vaalipiiristä. Äänioikeutettuja ovat jäsenet, jotka ovat liittyneet
viimeistään 18.12.2015 Metallityöväen Liiton ammattiosaston jäseneksi,
jäsenet, joille on myönnetty vapaajäsenyys ja jäsenet, joille on myönnetty jäsenmaksuvapautus ja ovat maksaneet sitä ennen jäsenmaksunsa vähintään 3 kuukaudelta.
Ennakkoäänestys sähköisesti: 18.-28.3.2016 ja postiäänestys
18.3.-1.4.2016. Varsinainen vaali pidetään 10.-12.4.2016.
Perussuomalaisten ehdokkaat Oulun vaalipiiristä:
Mauri Krankkala
Raimo Puolakanaho
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PS

VAPAA SANA
toimitus@perussuomalaiset.fi

KUVAT LEHTIKUVA

Näin kirjoitat
palstalle:

Kirjoita lyhyesti ja ytimekkäästi.
Kirjoituksen pituus saa olla korkeintaan 1 500 merkkiä! Laita mukaan kirjoittajan yhteystiedot, jotka jäävät
vain toimituksen tietoon. Toimitus voi

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

Onko meneillään islamin invaasio?
NOPEASTI vaikeutuvan Euroopan maahanmuutto-ongelman
ainoaksi syyksi kerrotaan arabimaiden sodat. Suurin osa turvapaikanhakijoista on kuitenkin
nuoria miehiä, joiden hallusta löytyy aineistoa, mikä todistaa meneillään olevaa islamin
hakeutumisen alueillemme.
EU:n alueelle suuntautuva varma muuttotapa on tarkoin ohjattua. Avioidutaan EU:ssa ja
lisäännytään. Venäjän pommittaessa Syyrian siviilikohteita, se kostaa kauppapakotteista EU:lle, levittää pakolaisvirtaa
ja islamongelmia koko Eurooppaan.
Miksi rauhallinen Saudi-Arabia ei ota saman kulttuurin pakolaisia vastaan, vaikka sillä olisi siihen kaikki valmiudet? Siksi,
että maa on jo islamilainen. Se
tukee laajaa islamisoitumista ja
rahoittaa moskeijoiden ja minareettien rakentamista. Se ei halua uusia pysyviä varallisuuden
jakajia.
Saksalainen kirjailija Stefan
Moster kirjoitti Helsingin Sanomissa (25.9.2015), että Saksa on
löytänyt pakolaisten avulla uuden identiteetin, mutta Suomi etsii. Presidentti Sauli Niinistö sanoi turvapaikanhakijoiden
joukossa olevan ihmisiä, joilla on “pahat mielessä”. Maahanmuuttajien vastaanotto ei saa
olla kritiikitöntä. Nyt Saksaan
on nousemassa kova maahanmuuttovastainen rintama.
Valmisteliko Yle tietä maahanmuuttajille, kun meille luettiin

koraanin 60 osaa? Ohjelmaa on
arvosteltu erittäin voimakkaasti. Jopa Ylen hallintoneuvoston
puheenjohtaja Kimmo Kivelä
(ps.) arvosteli jyrkästi Ilta-Sanomissa (25.6.2015) koraanin julkista lukemista. Huolestuttavaa
on, että piispa Irja Askola totesi
(26.2.2015), että Isiksen vuoksi
on tärkeää, etteivät kristityt rakenna viholliskuvaa, vaan ymmärretään islamin olevan rauhan uskonto. Hänen mukaansa
Yle tekee tässä palveluksen yhteiskuntarauhalle, kun koraani
tulee tutuksi.
Lähes päivittäin näkee FB-sivuilla kuvia ja kirjoituksia, kun
nuoren naisen pää on leikattu irti vartalosta, kuten Ruotsissakin kävi. Porissa raiskaaja
poltti uhrinsa. Irakin Mosulissa raiskaajat kivittivät kuoliaaksi neljä raiskaamaansa naista.
Media-aktivisti Abdullah al Malla sanoo: “Naiset joutuivat to-

dennäköisesti islamilaisen valtion sotilaiden raiskaamiksi ja
ulosajettuina kodeistaan joutuivat sharia-oikeuden eteen.”
Viisitoistavuotiaalta kauppiaan
pojalta lyötiin miekalla pää irti,
kun tämä oli kuunnellut länsimaista musiikkia.
Islamin perverssit lait ja julma
naisviha ovat peräisin koraanista ja muusta islamin kirjallisuudesta. Naiset ovat heikoilla sharia-lain edessä. Kimmo Sasi on
ehdottanut sharia-lain tuomista
myös Suomeen omien lakiemme rinnalle.
Islamilaiset aikovat vallata
koko maapallon ja polkea kristityt maahan. Islam kristinuskon kovana haastajana ei tunne kansallisia rajoja. Sille sopii,
ettei ole järjestäytynyttä yhteiskuntaa. Kansallisuusaate on hävitettävä ja kansan juurettomuutta on edistettävä. Samaan
pyrkivät maailman rahapiirit.
Alexander Stubb sanoo, ettei
muuttoliikkeelle ole vaihtoehtoa, vaan meidän tulee pärjätä
ja keksiä keinot, miten hallitaan.
Geneven pakolaissopimuksen
vuodelta 1951 ja vuoden 1967
pöytäkirjamääritelmän lähtökohtana pakolaisuudelle on
henkilöön kohdistuva vaino. Todetaan, että Suomeen tulevista 60-70 % ei täytä sopimuksen
vaatimuksia. Silti soluttautuneita jää varmasti. Vastarinta ei ole
turhaa.
Alpo Ylitalo

Paastonaikaa
EI noin lihava pappi voi puhua
paastosta, sanoi kerran muuan kirkon penkissä istuja papin puhuessa saarnatuolista
paastoamisesta näin paastonaikana. Kirkkovuoden rikkaan
kulun mukaisesti paastonaika
kestää laskiaissunnuntain jälkeisestä keskiviikosta palmusunnuntaihin - 40 vuorokauden ajan. Saman ajan Jeesus
paastosi erämaassa ennen julkisen toimintansa aloittamista.
Pääsiäistä edeltävällä paastolla on vanhastaan ollut se
merkitys, että ihminen katuu
syntejään ja maailmanmielisyyttään haluten palata täyttämään Jumalan tahtoa, ja suree
myös osasyyllisyyttään Jeesuksen kärsimykseen ja ristinkuolemaan pitkäperjantaina.
Ja todella tällaista itsem-
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me tyhjentämistä tarvitsisimme myös ulkonaisesti, vaikka
jo Martti Luther sanoi paastoamisen olevan hyvän ulkonaisen tavan, mutta että kelvollinen on hän, joka tarvitsee
Kristusta. Kelvollisesta ehtoollisvieraasta Luther sanookin:
Hän tuntee uskonsa ja rakkautensa heikkouden. Hän sydämestään katuu syntejään, pyytää niitä anteeksi ja ikävöi yhä
läheisempää elämänyhteyttä
Kristukseen.
Tämä sama pappi, jonka lihavuuden tähden ei ollut kovin
uskottavaa puhua paastoamisesta, on kuitenkin lausunut viisaita sanoessaan: Paasto on turhasta tyhjentymistä
ja hyvällä täyttymistä. Tärkeää
ei ole mielihyvä ja menestys,
vaan tyhjentyminen ja mene-

tys. Kärsimyskin saa myönteisen latauksen – myös Jumala kärsii.
Niinpä virrentekijän sanoin
saamme pyytää sydämemme pohjasta lähtien yhtyä tunnustukseen: Näin olkoon tästä lähin Jumaluusoppini: Myös
viimeinen ja vähin saa olla
omasi. Tiet toiset vievät vaivaan. Perilliseksi taivaan myös
minut lunastit.
Siunattua paastonaikaa ja
kulkemista kohden hiljaisen
viikon kärsimysaikaa, kiirastorstaita ja pitkäperjantaita,
mutta myös riemullista ylösnousemuksen pääsiäistä!
Anssi Joutsenlahti
rovasti
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Menestystä metsästä
SUOMEN metsät ovat olleet maamme talouselämässä ja vientikaupassa aina tervanpolton päivistä alkaen - ja
ovat edelleen - koko sotienjälkeisen ajan keskeisessä roolissa. Metalli- ja elektroniikkateollisuus ovat sen asemaa
ajoittain horjuttaneet, mutta
siitäkin huolimatta olemme
jälleen palanneet metsäteollisuutemme suhteen uusien,
jopa ennen kokemattomien
investointien aikaan ja kasvun odotusten äärelle.
Metsätalous on siitä poikkeuksellinen tuotannon ala,
että siinä tuotantokoneisto –
metsät – ovat jo valmiina olemassa. Vuosikymmeniä jatkuneen metsänhoitoaatteen
ja -valistuksen ansiosta metsämme kasvavat nyt enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Puuraaka-aineesta ei
ainakaan toistaiseksi ole kasvullisessa mielessä pulaa.
Pohjois-Pohjanmaan metsäohjelma vuosille 2016–2020
on valmistunut. Sen valmistelun on myös Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitus
saanut tiedoksi. Koko biometsätalousklusterin kannalta katsottuna elämme käänteentekeviä ratkaisun vuosia.
Puun käyttömahdollisuuksien kasvun myötä hakkuumääriä pyritään nostamaan
suurimman kestävän hakkuumahdollisuuden tasolle vuoteen 2020 mennessä. Päämäärä on kunnianhimoinen,
mutta ehdottoman oikea.
Tavoitteeseen pääsy edellyttää ensinnäkin sitä, että
tieverkosto ja varastointipaikat saadaan vastaamaan
niin nykyisen kuin tulevankin puunkäytön tarpeita, kuljetuksellisten pullonkaulojen
paikallistamista ja ratkaisuja
niiden poistamiseksi sekä terminaalitarpeiden kartoittamista ja yleistä tienhoidon tason nostamista.
Metsänomistajan kannalta
ratkaisevaa on tavoite tukea
yrittäjäpohjaista aktiivimetsänomistusta. Metsätilojen
pirstoutumista pitäisi ehkäistä ja metsätilojen sukupol-

venvaihdoksia edistää. Myös
metsätilusjärjestelyt ovat toimenpidelistalla.
Jotta puu saadaan huilaamaan, edellyttää se puuntuotannon rästien purkamista
ja siirtymistä metsänhoidollisesti oikea-aikaiseen toimintakulttuuriin. Nämä toimenpiteet taas johtavat
automaattisesti ja absoluuttisen varmasti siihen, että metsien kasvu ja erityisesti arvokasvu ampaisee jälleen aivan
ennen kokemattoman uusiin
ulottuvuuksiin.
Kokonaisuuden kannalta keskeistä on saada puun
käyttöä lisätyksi. Uudet puunkäyttömuodot on saatava mukaan, samoin kaikkien
puutavaralajien ja -jakeiden
hyödyntäminen on nostettava huippuunsa. Keskeisessä asemassa on jatkojalostajien puustamaksukyky, mikä
pitää saada nostetuksi optimitasoon.
Kun kaikille puutavaralajeille löytyy oikea ja riittävä hinta, poistuu myös puunmyynnin panttauksen suma
kertaheitolla. Euro on paras
konsultti tässäkin.
Metsätalous on siinä mielessä mielekäs ala, että pääosa
toiminnan myönteisistä sivuvaikutuksista ja valtaosa kantorahatuloista jäävät pääosin
maakuntiin pyörimään, millä on selvä piristysruiske aluetalouksiin.
Tavoitteiden toteutuminen edellyttää paitsi kokonaishallintaa, myös sitä, että
maakunnallista metsäohjelmaa tukemaan lähdetään
toden teolla jokaisessa peruskunnassa. Se vaatii kumppanikseen kunnallisia metsätyöryhmiä ja paikallisia
metsäohjelmia. Yksinomaan
millään maakunnan mahtikäskyllä ei tätä savottaa tulla kunnialla loppuun saattamaan.
Joukamo Kortesalmi,
maakuntavaltuuston 3. vpj,
Pohjois-Pohjanmaan
energia-alan neuvottelukunnan jäsen, metsänomistaja

Koulutusviennin ja
laajan kielivalikoiman
edut kannattaa hyödyntää

Eikö kunnissa haluta
noudattaa lakia?
VIIME aikoina on keskusteltu
julkisuudessa vanhusten asemasta ja hoidosta. Viimeisimpinä Tampereen Pappilanpuiston
tapaus ja Turussa esiin tullut
vanhusten kaltoinkohtelu.
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä
iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (28.12.2012/980)
määrittää, miten kuntien pitää huolehtia ikääntyneen väestön hyvinvoinnin turvaamisesta. Laki tuli pääosin voimaan
1.7.2013.
Vanhuspalvelulain § 5 velvoittaa kuntia valmistelemaan ja
tuomaan valtuuston päätettäväksi suunnitelman, jossa on
esitetty alla mainitut asiat:
1) Arvioitu ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tila, ikääntyneelle väestölle tarjolla olevien palvelujen riittävyys ja laatu
sekä ikääntyneen väestön palveluntarpeeseen vaikuttavat tekijät.
2) Määritelty tavoitteet ikääntyneen väestön hyvinvoinnin,
toimintakyvyn ja itsenäisen
suoriutumisen tukemiseksi sekä
ikääntyneelle väestölle tarjottavien palvelujen määrän ja laadun kehittämiseksi.
3) Määritelty toimenpiteet,
joilla kunta vastaa 2 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden
toteutumisesta, sekä arvioitu voimavarat, jotka kunnassa tarvitaan toimenpiteiden toteuttamiseksi.
4) Määritelty kunnan eri toimialojen vastuut 3 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden toteuttamisessa.
5) Määritelty, miten kunta toteuttaa yhteistyötä 4 §:n 2 momentissa tarkoitettujen tahojen kanssa.
Suunnitelma on otettava huomioon valmisteltaessa ikääntyneen väestön asemaan ja iäkkäiden henkilöiden tarvitsemiin
palveluihin vaikuttavaa kunnan
päätöksentekoa, talousarviota ja -suunnitelmaa sekä terveydenhuoltolain 12 §:n 1 momentissa tarkoitettua raporttia ja

JULKISUUDESSA paljon palstatilaa saaneiden eduskunnan päätösten rinnalla on moni periaatteelliselta kannalta merkittävä
lakiuudistus jäänyt mediassa
hieman varjoon. Niihin lukeutuu muun muassa oppilaitosten
velvollisuus kerätä jatkossa lukukausimaksuja EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta.
Lukukausimaksut kohentavat
oppilaitosten taloutta sekä auttavat kehittämään opetuksen
laatua ja suuntaamaan niukkoja resursseja suomalaisten opiskelijoiden käyttöön. Lisäksi ne
mahdollistavat suomalaisen
koulutusviennin edistämisen.
Esimerkiksi Helsingin yliopisto ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto ovat jo päättäneet
määrätä EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille vähintään 10 000 euron lukuvuosimaksun.
Myös hallitusohjelmaan kirjattu kokeilu vapaasta kielivalin-

Sami Savio
kansanedustaja (ps.), Ylöjärvi

Korkeakoulut ja
suomen kieli
hyvinvointikertomusta.
Uskomaton tilanne. Olen jo
useampana vuonna Tampereella esittänyt vuosisuunnitelmaan lisättäväksi, että kaupunginhallitus valmistelisi ja toisi
valtuuston päätettäväksi kyseisen suunnitelman. Pykälä on
tullut voimaan jo 1.1.2014. Tietojeni mukaan sama tilanne on
monessa muussakin kunnassa, vaikka laki on asiassa yksiselitteinen.
Tilanne on kunnissa kestämätön. Ikäihmisiä koskevat ohjeet ovat levällään monessa
paikassa. On hyvinvointisuunnitelmaa, kunta- tai pormestariohjelmaa ja kuntastrategiaa,
mutta nämä valitettavasti eivät ole lain tarkoittamia suunnitelmia. Toki näissä sivutaan
muiden väestöryhmien ohella
myös ikäihmisiä.

Kovasti ihmetyttää Valviran ja
AVI:n toiminta. Koska laki ja sosiaali- ja terveysministeriön laatusuositukset ovat olemassa,
niin miksi niiden toteuttamista
ei valvota riittävän ponnekkaasti? Ei riitä, että toimitaan silloin, kun epäkohdat nostetaan
esiin. On kohtuutonta, jos kuntalainen joutuu hakemaan päätöstä hallinto-oikeudesta, että
saadaan asianmukainen suunnitelma aikaan. Hyvin ja huolellisesti laadittu vpl:n § 5 mukainen suunnitelma on hyvä pohja
laadukkaalle ikäihmisten hoidolle ja arvokkaan vanhuuden
turvaamiselle.
Ossi Aho
ikäihmisten palvelujen
lautakunta, vanhusneuvosto,
Tampere

Milloin hyvinvointivaltio lakkaa olemasta?
HELSINGIN Sanomien Marko
Junkkari otti kantaa (25.2.2016)
tärkeään asiaan: millä oikeudella valtio heikentää eläkkeensaajien maksukykyä ns. väliaikaisella taitetulla indeksillä. Jo
20 vuotta voimassa ollut “piiloheikennys” syö tälläkin hetkellä
puolentoista miljoonan eläkeläisen ostovoimaa ja hyvinvointia. Kun ylpeilemme 100-vuotiaidemme kasvavalla määrällä,
unohdamme heidän eläkkeensä, joiden arvo on enää 20-30 %
alkuperäisestä.
Kysymys ei ole ainoastaan hallituspuolueiden haluttomuudesta poistaa tämä epäkohta,
vaan myös oppositiopuoluei-

nasta toisi laajentuessaan yhä
enemmän kansainvälisten kielten taitajia työelämään. Perussuomalaiset ovatkin tehneet
useassa Pirkanmaan kunnassa valtuustoaloitteen, jossa esitetään kielikokeilun toteuttamista myös Pirkanmaalla. Tällöin
kielikokeilun tuottamista eduista saataisiin laaja-alaisempi kuva
verrattuna tilanteeseen, jossa
kokeilu toteutettaisiin vain ItäSuomen kunnissa.
Itä-Suomessa venäjän kieli olisi luultavasti hyvin suosittu valinnan kohde. Sen sijaan Pirkanmaalla esimerkiksi kiinan ja
espanjan kaltaiset maailmankielet voisivat saada nykyistä laajemman jalansijan. Erityisesti
vientimarkkinoiden kiristyvässä
kilpailussa tämä monipuolisuuden mukanaan tuoma etu kannattaa ehdottomasti hyödyntää.

den linjasta. Kaikki merkittävät
puolueet vaikenevat taitetusta indeksistä: on aivan merkityksetöntä, onko kysymyksessä
sitten vihreää, punaista, sinisempää tai mustempaa - koko
väriskaala on hiljaa - huolimatta siitä, ovatko hallitusvastuussa
vai eivät. Väliaikaiseksi tarkoitettu taitettu indeksi tuli voimaan
vuonna 1996. Eikö nyt olisikin
jo korkea aika alkaa puhua “virallisesti unohdetusta, taitetusta indeksistä”?
Työmarkkinoiden ulkopuolella on yli miljoona ihmistä: eläkeläisiä, opiskelijoita, työttömiä,
alaikäisiä ja vammaisia. Heidän
katsotaan kuuluvan yhteiskun-

nan ulkopuolella olevaan tuottamattomaan kansanosaan, joiden edut ja hyvinvointi ovat
ns. “korkeimman käres”. “Tuottamattomilta” on myös perinteisesti helpointa leikata, kun
vienti ei vedä ja budjetti vinkuu
miinuksella.
Talouden “seitsemän nälkävuotta” ovat aiheuttaneet jo aivan todellista eloonjäämiskamppailua. Moni ikääntynyt,
pienituloinen punnitsee jo, ostaako ruokaa vai lääkkeitä.
Arto J. Heinämäki
Tampere

MUUTAMA viikko sitten oli
eräässä tekniikan alan lehdessä uutinen koskien lahjoitusprofessuuria. Erityiseksi uutisen
teki maininta, että Aalto-yliopisto kieltäytyi ottamasta tätä satojen tuhansien eurojen lahjoitusta vastaan. Miksi ihmeessä?
Kyseessä on 1800-luvun lopulla syntyneen isänmaallisen liikemiehen Yrjö Koivusen säätiö,
joka auttaa nimenomaan suomenkielisiä opiskelijoita. Kannattaa muistaa, että Suomi oli
1800-luvun alussa muuttumassa
ruotsinkieliseksi, ja vasta Venäjän vallan etu tukea fennomaaneja toi suomen kielen toiseksi
viralliseksi kieleksi maahamme.
Tuon johdosta 1800-luvulla oli
kielitaistelut, joissa suomenkieliset taistelivat saadakseen erilaisiin oppilaitoksiin suomenkielistä opetusta. Nuo ajat olivat
varmaan tällä liikemiehellä mielessä säätiöinnissään.
Aalto-yliopisto torjui tuon
600 000 euron lahjoituksen,
koska yliopistolle ei käy rajoittuminen suomen kieleen. Nämä
laitokset tähtäävät kaikessa englantiin, jolloin tällä tavoin palkattavat määräaikaiset professuurit
ja muut tutkimusvakanssit täytetään usein juuri ulkomaalaisilla tutkijoilla. Nämä antavat professuureihin kuuluvat opetukset
sitten englanniksi. Ja seurauksena on myös se, että omien jatkoopiskelijoidemme työnsaanti ja
tutkijaura vaikeutuvat.
Helsingin kauppakorkeakoulu
teki muutamia vuosia sitten päätöksen lopettaa suomenkieliset
koulutusohjelmat. Tällöin pääkaupungissamme ei olisi ollut
enää suomenkielistä ekonomikoulutusta, pelkästään englannin- ja ruotsinkieliset. Onneksi

painostus sai heidät sillä erää vetämään hankkeensa takaisin. Nyt
sama kauppakorkea kuuluu Aalto-yliopistoon. Saa nähdä milloin
tulee uusi yritys, että päästään
(heidän kannaltaan) takapajuisesta kielestämme eroon.
Itse olen työskennellyt yli kaksikymmentä vuotta Nokia-konsernissa. Nokian maailmanmenestyksen tekivät nimenomaan
suomenkielisen koulutuksen
saaneet insinöörit. Johtopäätös
on selkeä; osaaminen ja asenne
ovat tärkeämpiä kuin huippuunsa viritetty kielitaito.
Opetuksessa ja oppimisessa on
suuri merkitys sillä, että sitä saa
äidinkielellään. Toki yleinen kielellinen lahjakkuus vaihtelee, jolloin osalle vieraskielisestä koulutuksesta ei koidu suuria haittoja.
Osalle puolestaan syntyy. Moni
omalla alallaan lahjakas opiskelija ei vieraskielisessä opetuksessa pysty kehittymään niin paljoa
kuin suomenkielinen koulutus
mahdollistaisi. Teemme siis hallaa omille nuorillemme.
Tämän korkeakoulujen suuntauksen, yhdessä muiden vastaavien suuntausten myötä, olemme
palaamassa 1800-luvulle, jossa
eliitti käytti meille vierasta kieltä,
ja vasta itsenäistyminen toi lopullisesti esimerkiksi suomenkieliset virkamiehet kaikkialle suomenkielisille alueille. Jos emme
ole varuillamme, niin tuo aidosti
omakielinen aika jää vain vähän
yli sadan vuoden pituiseksi.
Toivokaamme, että ainakin
Oulun yliopiston johdolla ja professoreilla on viisautta ylläpitää
suomenkielistä sivistystä ja kulttuuria.
Juha Vuorio
DI , kaupunginvaltuutettu, Oulu
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Sosiaalidemokraateilla on
edessään tuskan paikat
SDP:n saama äkkinäinen kannatuksen nousu tuli pari vuotta
liian aikaisin. SDP sai kannatusvyöryn ainoastaan Kreikka-optiolla. Euroopan unioni sopi,
että Kreikalle myönnettiin velkasaneeraus, jota perussuomalaiset vastusti, mutta joutui
myöntymään, koska EU oli päätöksensä tehnyt. Tätä SDP käytti hyväkseen ja aloitti mediassa
kovan kampanjan.
Nyt tulee Suomeen joukkoja
sotaharjoitukseen, että saadaan
Suomen puolustusvoimat koulutettua ajan vaatimien tarpeiden mukaiseksi.
Tästäkin SDP tekee politiikkaa - erityisesti Antti Rinne kovilla puheilla ja ylimielisellä olemuksellaan. Samoilla linjoilla
on myös Eero Heinäluoma, joka
antaa sotaharjoituksista lausuntoja totisella naamalla. Entinen
ulkoministeri Erkki Tuomioja vetoaa siihen, että sotaharjoitukset ovat huonoa mainosta Suomen suhteille naapurimaihin.
Tästä tulee mieleen pilkkasana
”suomettuminen”. SDP elää vielä 1900-lukua, eikä pääse sieltä pois.
Ministeri Jaakko Iloniemi sa-

noi tv-haastattelussa, että SDP
tekee joka asiasta politiikkaa jopa sellaisistakin, joilla ei ole
mitään tekemistä politiikan
kanssa.
Seuraavat eduskuntavaalit ovat 14.4.2019. Tässä on se
SDP:n tuska; liian aikaisin noussut puolueen kannatus ehtii sulaa pois ennen eduskuntavaaleja. Tähän vaikuttaa vielä sekin,
ettei SDP saa aikaiseksi edes yhteiskuntasopimusta. SDP vastustaa kaikkea ja käyttää oppositioasemaansa syyttämällä

nykyistä hallitusta niistäkin asioista, jotka se on itse edellisessä hallituksessa saanut aikaan.
Tähän SDP:n päättämättömyyteen alkaa Suomen työväki
kyllästyä, kun ei saada maan taloutta kuntoon. Kyllä leikatulla
eläkeindeksillä sinnittelevät tietävät, millä ei saa ostettua kotimaista, kun ne sataset on leikattu eläkkeestä pois.

Turvapaikanhakijoiden
tekemistä rikoksista
SUOMESSA tilastoitiin viime
vuonna rikoksia, joista epäillään turvapaikanhakijaa. Tilasto on todennäköisesti ajalta
1.11.-31.12.2015, koska nimitystä ”turvapaikanhakija” ei saanut
aiemmin kirjata ylös epäillyn rikoksen yhteydessä. Iltalehti
mainitsee tilastosta 278 pahoinpitelyä, mutta jättää pois 83 lievää pahoinpitelyä sekä 16 törkeää pahoinpitelyä. Nämä ovat
yhteensä jo 377 kpl. Jos tähän
lisää pahoinpitelyn ja tapon yritykset, luku on vielä suurempi.
Jokainen päälle käyminen,
pahoinpitelyn yrityskin, jättää ihmiseen jälkensä. Lieväkin
pahoinpitely voi koitua kohtalokkaaksi. Itse olen hammaslääkärinä nähnyt lähinnä tapaturmien, onnettomuuksien ja
tappelujen aiheuttamia vammoja kasvojen alueella. Jälki
on ollut rumaa ja hoito kallista.
Kuitenkin pelkään pahoin, että
poliisin kirjanpito sanoisi “lievä
pahoinpitely”, jos olisi ollut kyse
pahoinpitelystä.
Raiskaukset, törkeät raiska-

ukset, lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, törkeä lapsen
seksuaalinen hyväksikäyttö, pakottaminen seksuaaliseen tekoon, lapsen houkuttelu
seksuaaliseen tekoon, sukupuolisiveellinen julkinen loukkaus,
seksuaaliseen tekoon pakottamisen yritys, lapsen seksuaaliseen tekoon pakottamisen
yritys, lapsen seksuaaliseen tekoon houkuttelemisen yritys ja
seksuaalipalvelusten ostamisyritys nuorelta. Tämä tekee 54
seksuaalirikosta, ei parikymmentä.
Se juuri on pahinta vähättelyä,
jos ei nähdä vääränä itse asiaa.
Lasta tai naista houkutellaan ja
pakotetaan seksuaalisiin tekoihin. Joskus tilanteesta pääsee
irti, tai joku tulee apuun ajoissa.
Puhumme ja kirjoitamme näistä asioista, koska olemme huolissamme. Meillä on Suomessa
sananvapaus ja tasa-arvo edelleen voimassa. Käytetään sitä
vastuullisesti ja vapaasti.
Ceta Lehtniemi

Matti Ahonen
Valkeakoski

Tulevaisuuden työvoimatarve
NYT esitetään, että työ tulee
entisestään vähenemään. Entistä useammat työt muuttuvat osa-aikaisiksi. Asia tulisi hyväksyä ja tehdä radikaali
johtopäätös ja jakaa työtä tasapuolisemmin. Ilman muuta joustavat ja monimuotoiset
työsuhteet lisääntyvät. Samoin osa-aikaiset työsuhteet.
Edelleen kirjoitetaan, että
kun koneet tekevät yhä suuremman osan töistä, luonnollista olisi työn jakaminen
ja työajan lyhentäminen. Esitetään jopa miten Suomessa tulisi siirtyä kuuden tunnin työpäivään. Maa ei kestäisi
Ruotsin tapaista kokeilua, jos-

sa 6 tunnin palkka on pidetty samana kuin 8 tunnin työpäivänä.
On myös kirjoitettu, että kun
kaikille ei riitä perinteistä palkkatyötä, olisi luontevaa, että
kunnat ja valtio järjestävät olosuhteet sellaisiksi, että kaikilla
työkykyisillä on työtä tai muuta mielekästä tekemistä. Kyse
on ihmisten vapauden ja osallistumisen lisäämisestä, jossa
perustulo voi olla ratkaisevasti avuksi. Ihmiset saisivat ”perustulolla harrastaa mielekästä
tekemistä.”
Joku kysyi, onko työn tekeminen tulevaisuudessa vain
harvojen kyvykkäimpien etu-

oikeus. Käykö niin, että tulevaisuudessa yhä harvemman
tarvitsee tehdä työtä? Mielestäni työn tekeminen ei ole etuoikeus vaan kaikkien työkykyisten velvollisuus. Mitä tulee
väitteeseen, että työ tulee vähenemään; ei se ole lainkaan
varmaa. Aikoinaan luultiin esimerkiksi paperinkulutuksen
romahtavan ja sähkönkulutuksen supistuvan.
Vastaisuudessa tarvitaan lisää väkeä valvomaan kansaa;
mitä netissä saa sanoa, mitä
saa myydä tai ostaa, minne kipata jätteet ja niin edelleen.
Yrjö Saraste

Kotimaiset maitotuotteet
PERUSSUOMALAINEN-lehden (2/16) Vapaa sana -palstalla
Henna Kupsala kirjoitti otsikolla
”Kotimainen juusto on vastuullinen valinta”. Näinhän asia on.
Itseäni on jo parin vuoden ajan
askarruttanut kauppojen omien
merkkien voimakas lisääntyminen myös juustoissa ja perusmaidoissa. Sinänsä kauppojen
omat merkit ovat ok ja kaupat
lisäävät niitä koko ajan. Kaupalla täytyy olla oikeus vaikuttaa
siihen mitä he myyvät eikä vain
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odotella valmistajien uutuuksia.
Ongelmana on näiden tuotteiden kotimaisuus ja se, miksi
kotimaiset valmistajat, etenkin
tämä suurin eli Valio ei pärjää
kilpailutuksessa näiden tuotteiden osalta. Esimerkiksi Arla,
Suonenjoen Osuusmeijeri ja
Kuusamon Osuusmeijeri tuntuvat pärjäävän paljon paremmin.
Vai eikö Valio haluakaan valmistaa esimerkiksi Pirkka-tuotteita,
vaan ainoastaan oman brändin
tuotteita? Tähän kysymykseen

en ole saanut selkeää vastausta.
Jos tämä olettama pitää paikkansa, niin ei ole ihme, jos maitotilat ovat pulassa ja yksi syyllinen ahdinkoon on löytynyt
lisää.
Tapio Viljanen
kunnanvaltuutettu ja
kunnanhallituksen jäsen (ps.),
Kangasniemi

Perussuomalainen 3/2016 • www.perussuomalaiset.fi

Kiinteistövero ei ole reilu
OMAKOTIASUMISEN perinteet lähtevät jo kivikauden maja-asumisesta, tutkimusten
mukaan nykyäänkin kolme neljäsosaa haluaisi asua omakotitalossa. Hallitukset vain hillitsevät tätä halua korottamalla
kiinteistöveron ylärajaa ja kunnat nostavat sitä mukaa veroa.
Kunnat saavat kiinteistöverosta
miljardituoton (5.3.16 AL).
Kuntatalouden paikkaaminen kiinteistöverolla on noussut kohtuuttomuuksiin, kun
esimerkiksi kunnan kerätyt
kiinteistöverot ovat kuusi miljoonaa ja yhdyskuntatekniikan kustannukset, joilla kadut
ja puistot pidetään kunnossa, vain neljä miljoonaa. Monissa kunnissa suunta on samantapainen.
Kaiken lisäksi Pellervon taloustutkimuksen maaliskuussa 2015 Suomen Omakotiliitolle tekemän selvityksen mukaan
omakotitaloasujat maksavat
enemmän kiinteistöveroja kuin
asunto-osakeyhtiöissä asuvat.
Lisäksi kiinteistöveron arvo on
suhteellisesti ankarampi pienituloisilla kuin suurituloisilla.
Määrällisesti eniten kiinteistö-

veroja maksavat 45-74-vuotiaat.
Kiinteistöverojen osuus asuntokunnan ansioista on suhteellisesti korkein yli 75-vuotiailla,
missä on jo ikäsyrjinnän piirteitä.
Omakotiliitto esitti kokonaisselvityksen tekemistä pikaisesti kiinteistöverotukseen. Työn
tarkoituksena on kehittää kiinteistöverotusta niin, että kiinteistön omistajien asumismenojen kasvattaminen saadaan
pysäytettyä ja kiinteistöverotus
tasapuoliseksi ja oikeudenmukaiseksi.
Omakotitalojen merkitys Suomessa on kansantaloudellinen ja hyvinvointia tukeva. Talot nousevat edelleenkin hyvin
kustannustehokkaasti hartiapankin myötävaikutuksella ja
niitä pidetään kunnossa omatoimisesti. Asumismuoto on
osa hyvinvointikulttuuria. Liiton jäsenenä totean, että järjestö on oikealla asialla ja perussuomalaisena toivoisin Juha
Sipilän hallituksen ottavan asian listoille.
Esko Järvenpää
Jämsänkoski

Kännykätkö eivät kuulu kouluun?
KANSANEDUSTAJAMME Kimmo Kivelä on tehnyt opetusministerille tiedustelun ja ehdotuksen koskien kännykän
käyttöä kouluissa (PS 2/16). Hän
vaatii siinä käyttökieltoa myös
välitunneille.
Nyt elämme aikaa, jolloin kouluilla on kovat muutospaineet.
Koulu on jämähtänyt vanhaan
aikaan ja työelämä menee aivan toiseen suuntaan. Mediassa
on ollut mielenkiintoisia kuvauksia uusista avauksista saattaa koulut tälle vuosituhannelle. Otsikoita on: ”Aika ajoi ohi
pulpeteista”, ”Miksei koululaitos
muutu, vaikka maailma muuttuu?” jne. Tämä on se laajempi kuva, jossa meillä Suomessa
on todellisia ongelmia ratkottavana.
Koulut ovat ulkoisen paineen
edessä lähes pakotettuja, tosin hyvin vaihtelevan uudistuskyvyn mukaan, käyttämään hyväkseen uusinta tutkimustietoa
ja teknologiaa. Älylaitteet tulivat kouluihin vähän kuin yllättäen ryminällä ja melko var-

masti pysyvästi. Niiden käyttö
opetuksessa on hyvä tapa hyödyntää ja integroida ne opetukseen.
Uutuudenviehätys vähenee
pikkuhiljaa, mutta häiriökäyttöäkin jää. Aina ei päästä neuvomallakaan kaikkien osalta hyvään käytäntöön. Jo nyt
on kouluilla kuitenkin riittävät
mahdollisuudet puuttua opetusta häiritsevään älylaitteiden
käyttöön. Tämähän on se tärkein asia, jonka tuleekin olla
kunnossa.
Jos käyttökielto välitunneilla tulisi voimaan, oltaisiin luomassa norminpurkutalkoiden
vastaista säännöstöä. Kaikenlaiset kieltolistat ovat vanhanaikainen tapa ratkoa asioita.
Trendien ehdoilla ei kannata rajoituksia tehdä. Mitä oppilailla
on käytössään muutaman vuoden päästä? Onko edes perinteisiä välitunteja? Ei kannattaisi
myöskään luoda sääntöjä, joiden toteutusta ei voida valvoa.
Hyvä esimerkki on kännykän
käyttökielto ratissa. Se johtaa ja

totuttaa vain tottelemattomuuteen lain ja sääntöjen edessä,
eikä tämä ole toivottava kehityssuunta nuorisoamme ajatellen.
Vakioehdotus on, että kerätään kännykät pois. Huonoin
mahdollinen on ehdotus, sillä se ei ole lainmukaista. Olen
itse tehnyt tällaisesta kategorisesta keräilystä valituksen EteläSuomen AVI:in, kun neuvoa-antava viestittely koulun suuntaan
ei tuottanut minkäänlaista tulosta. Päätös oli täysin yksiselitteinen ja keräilykielto ehdoton.
Perusopetuslaki kieltää sen ja
luonnollisesti tämä laki on sopusoinnussa perustuslain takaamien oikeuksien kanssa.
Yksinkertaistettuna: yksilöllä on oikeus hallita omaisuuttaan myös kouluympäristössä,
kunhan se ei ole vaarallinen esine tai aine. Päätös tuli syksyllä
2014, siitä uutisoitiin laajasti lainaten ja se aiheutti jonkinlaisen
vastalauseryöpyn sosiaalisessa mediassa. Tämä hämmästytti
allekirjoittaneen siinä mielessä,

että niin monilla nimettömillä trolleilla oli vaikeaa sulattaa
lain noudattamisen vaatimusta.
Tämä reaktio kuitenkin paljasti, että lakia rikottiin tässä asiassa ilmeisen laajasti eteläisessä
Suomessa, ja koulussa olevien
lasten oikeuksia suorastaan halveksittiin. Eräänkin viranhaltijan
mukaan lasten ei edes kuuluisi saada tietää omista oikeuksistaan - ja tämä oli todella pöyristyttävä kommentti.
Moni aikuinen oli ominut ihmisoikeudet itselleen ja pois
lapsilta. Vain lasten oikeuksien päivänä lasten oikeudet kelpaavat. Tällaiseen ei voida enää
sortua ainakaan aikuisten tietämättömyyden takia. Parempaan kehityssuuntaan kouluissa päästään varmasti yhdessä
sopimalla, koska koulujen ilmapiiriä viihtymisen ja oppimisen
takia pitää parantaa eikä huonontaa. Vanhakantaisista laitostamisten ajatusmalleista olisi jo
aika luopua. Jos olisimme 60tai 70-luvulla, se kyllä toimisi.
Moni tiukennusten vaatija on-

kin käynyt koulunsa silloin. Niin
tosin minäkin, mutta onhan
tämä maailma siinä ajassa ainakin minun havaintojeni mukaan paljon jo muuttunut.
Mielestäni jokainen henkäys oppilailla on yksilön omaa
aikaa – ei siis koululaitoksen omistamaa, ja sitä tulisikin mahdollisuuksien mukaan
hallita mahdollisimman paljon
itse - motivoituneena opiskeluun ja samalla opetusta ja toisten oppimista häiritsemättä.
Välitunnilla pitää olla valinnanvapautta ja käytetään sitä kännykkää mieluummin silloin eikä
tunneilla. Turvallisempaa se
on koulun omalla pihalla kuin
muualle menemällä. Kiellot eivät virkistä. Kannatan mahdollisimman liikunnallisia ja virkistäviä välitunteja, sillä sitä varten
ne on tarkoitettu.

kun kulu tilalle olisi vain koron
suuruinen.
Toiseksi valtion tulisi myöntää takaus vakauttamislainalle.
Sen voisi saada tila, mikä on investoinut viimeisen vuosikymmenen aikana rakennuksiin tai
pellon hankintaan. Suurimmissa vaikeuksissa on yleensä nuorten, vasta investointeja tehneiden viljelijöiden tulevaisuuden
maatilat. Kriisitukien muutamat
sataset eivät näitä tiloja pelasta. Tarvittaisiin vakauttamislaina, millä tilat pääsisivät vaikean
ajan yli. Lainan myöntäisi pankki, korot ja lyhennykset maksisi
viljelijä. Valtio myöntäisi vain takauksen lainalle.
Perussuomalaiset ymmärtävät

taloudellisen ahdingon, mikä
valtiota riivaa. Haluamme auttaa tarjoamalla nämä keinomme ilmaiseksi valtiovallan käyttöön. Näistä keinoista ei tulisi
valtiolle juurikaan kuluja, mutta monta maatilaa pelastuisi ja
monen ihmisen inhimillinen
hätä helpottuisi.
Pohjois-Karjalan MTK:n esittämä eräpäivän asettaminen Mavin tuille ja koron maksaminen
viivästysajalta ei olisi lainkaan
hullumpi ratkaisu. Vähintä olisi,
että edes esittämämme toimenpiteet viljelijöiden auttamiseksi
otettaisiin käyttöön.

Hannu Tuovila
Imatra

Maanviljelijöiden ahdingosta
MAATALOUDEN kannattavuus
on pudonnut kestämättömälle
tasolle. Tuottajajärjestö järjestää
Helsinkiin mielenosoitusta. Lehdistä saamme lukea, että karjatiloilta on katkaistu sähköt maksamattomien laskujen vuoksi.
Toistuvasti saamme lukea, että
Maaseutuvirasto lykkää viljelijätukien maksatusta muun muassa omiin kiireisiinsä vedoten.
Julkaistujen verotietojen perusteella maatilojen tulot ovat
keskimäärin puolittuneet vuonna 2015. Monelta juuri investoineelta tilalta tulo on hävinnyt kokonaan. Maanviljelijäkin
on vain ihminen. Hätä omasta ja
perheen selviytymisestä on todellinen.

Talouskriisin suurin syyllinen
on Euroopan unionin Venäjän
pakotteet. Suomalainen viljelijä,
erityisesti maidon- ja lihantuottajat kantavat valtavan kuorman
unionin yhteisistä päätöksistä.
EU ei ole juurikaan korvannut
aiheuttamaansa vahinkoa viljelijöille. Kriisitukea on tullut vain
muutamia satoja euroja, mikä
on kuin pisara meressä.
Maatalousministeri, Mavi, Hallitus ja eduskunta kertovat lehdissä, että mitään ei ole tehtävissä. Edellä mainitut tahot
ymmärtävät kuulemma ongelmat, mutta kehottavat pärjäilemään omillaan.
Perussuomalaisilla olisi kustannustehokkaita ratkaisuja ti-
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lojen auttamiseksi vaikeitten
aikojen yli, millä estettäisiin inhimillistä hätää.
Ensiksi valtiovallan tulisi perustaa yksin tai yhdessä valitsemansa pankin kanssa viljelijälle
tukitili. Tukihakemuksen jättänyt viljelijä saisi maaseutusihteeriltä arvion tulevista tuistaan
ja voisi nostaa tukitililtä 70 prosenttia tulevista tuista ennakkona. Viljelijä maksaisi tästä ennakosta kohtuullisen koron,
mikä kattaisi valtiolle koituvat
kulut. Aikanaan Mavi maksaisi tuet tälle tukitilille ja ennakot
kuittaantuisivat. Tästä tukitilistä ei valtiolle tulisi kuluja ja Mavin maksatusten lykkäykset eivät suoraan kaataisi maatiloja,
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