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Perussuomalaisten kansanedustaja Ville Vähämäki osallistu
kansanedustajien taloustalkoisiin järjestämällä kotikaupunk
työttömien ja pienituloisten joululounaan. 
TALOUSTALKOISSA on kyse edus-
kunnan puhemiehistön toivomuksesta,
että jokainen kansanedustaja osallis-
tuisi kaikkia kansalaisia vaalikaudella 
uhkaaviin säästöihin joko lahjoittamal-
la hyväntekeväisyyteen tai tekemällä 
vapaaehtoistyötä.

Itsekin aikoinaan työttömänä ollee-
na ja vastaavaan jouluruokailuun osal-
listuneena Ville Vähämäki katsoi, että 
oli hänen vuoronsa auttaa vähäosai-
sia ja maksaa takaisin yhteiskunnalle
ja hyväntekijöille se tuki, jonka hän on
joskus itsekin saanut.

- Pohjois-Suomessa ei tämän kaltais-
ta isompaa tapahtumaa ole vielä ollut-
kaan sen enempää yhdistysten kuin
kenenkään yksityishenkilönkään jär-
jestämänä samalla lailla kuin vaikkapa 
Helsingissä, Vähämäki pohtii.

Moni liikuttui 
melkein kyyneliin

Vähämäki oli etukäteen varautunut
noin tuhannen euron budjetilla, joka 
kuitenkin ylittyi reippaasti. Kansan-
edustaja itse arvioi lopullisen laskun 
nousevan noin 1 500-1 600 euroon. Pa-
nostus oli kuitenkin sen arvoinen, sillä 
kiitosta tuli runsaasti ja monella oli lii-
kutuksesta kyynel silmäkulmassa, kun
hekin saivat joulun.

- Jouluun kuuluu olennaisesti se, että 
syödään kinkkua ja vietetään aikaa ys-
tävien kanssa. Ankea on sellainen jou-
lu, jos sitä ei saa kokea, Vähämäki to-
teaa.

Vähämäki onkin alkanut jo Perussuo-
malaisten Naisten kanssa suunnitel-
la samantapaista tapahtumaa tulevaksi

jouluksi. Seuraavalla kerralla tarkoitus 
on valita paikka lähempänä keskustaa, 
sillä tällä kertaa sunnuntaille sattuneet 
huonot keliolosuhteet vähän verottivat 
osallistumista, josta syystä joululou-
nas jouduttiin jyvittämään useammal-
le päivälle.

Ihmisillä suuri 
avuntarve

Joululounaalla tarjottiin kinkkua, sa-
laattia, laatikoita ynnä muita perintei-
siä joulun herkkuja. Muuta ohjelmaa ei 
ollut, ellei sellaiseksi lasketa mahdol-
lisuutta saada jutella kansanedustajan 
kanssa ja antaa samalla viestiä edus-
kunnan suuntaan. Tähän tilaisuuteen 
moni hanakasti tarttuikin, ja Vähämä-
ki sai evääksi monenlaista poliittista 
viestiä vietäväksi eteenpäin päättäjien 
suuntaan.

- Mikään yksittäinen asia ei noussut
ylitse muiden, mutta se tuli ainakin 
selväksi, että tällaisille tapahtumille on
suuri tarve ja tilaus. Kun niin monella 
on nyt taloudellisesti tiukkaa, on pie-
nikin apu suuri asia, sanoo Vähämäki.

Ruokaa riitti
pitkäksi aikaa

Annosten oli etukäteen laskettu riit-
tävän 500-600 ruokailijalle, ja ruokaa 
riitti useammalle päivälle, joten jou-
lulounasta tarjottiin reilun puolen vii-
kon ajan. Varsinainen päätapahtuma 
järjestettiin Pateniemen Honkapirtillä 
Oulussa, johon osallistui noin 150 ruo-
kailijaa.

PUOLUSTUSMINISTERI Jussi Niinistö
isännöi uudenvuodenpäivän vastaanot-
toa Helsingin Säätytalolla.

Vastaanotolla nähtiin perinteisesti so-
taveteraaneja, maanpuolustusjärjes-
töjen edustajia, maan ylintä poliittista
johtoa ja virkamieskuntaa sekä puolus-
tusvoimien, talouselämän ja eri alojen 
järjestöjen edustajia.

Juhlavastaanottoa kunnioitti läsnäolol-
laan myös viimeinen Mannerheim-ristin
ritari Tuomas Gerdt.

Puolustusministerin uudenvuodenpäi-
vän vastaanoton perinne ulottuu aina 

vuoteen 1947, jolloin silloinen puolus-
tusministeri Yrjö Kallinen järjesti ensim-
mäisen vastaanoton. Ministeri Kallinen 
tahtoi tällä tavoin kiittää niitä henkilöi-
tä, joiden kanssa hän ja ministeriö oli-
vat edellisvuoden mittaan olleet teke-
misissä.

Puolustusvoimauudistuksesta johtu-
en vastaanotto peruttiin vuosien 2010-
2014 välisenä aikana.

TEKSTI SUOMEN UUTISET
     TIINA TAKALA/
     PUOLUSTUSMINISTERIÖ

Puolustusministeri ja viimeinen 
Mannerheim-ristin ritari
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Viimeinen Mannerheim-ristin ritari Tuomas Gerdt, 92, kättelemässä puolus-
tusministeriä ja tämän puolisoa.

Vähämäki auttoi 
vähävaraisia

”Olen itsekin ollut työttömänä”
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Perussuomalaisista vuoden 
maatalousyrittäjiä

Pakolaiskeskustelu torjuttiin 
maakuntavaltuustossa

PERTUNMAAN kunnanvaltuu-
tettu Markku Pöyry ja hänen 
vaimonsa Aini valittiin Pertun-
maalla vuoden 2015 maata-
lousyrittäjiksi. Palkinnon ojen-
si kansanedustaja, valtuuston 

puheenjohtaja Jari Leppä.
Markku ja Aini ovat perus-

suomalaisten pitkäaikaisia jä-
seniä ja luonnollisesti hyvin 
otettuja valinnastaan. 

Maire Villolle Suomen 
Valkoisen Ruusun ansioristi

Maire Villo

Pohjois-Karjalan piirin puheenjohtaja Osmo Kokko 
onnittelee syntymäpäiväsankaria. Takarivissä Kari 
Surakka, Päivi Varis ja Juhani Vuorela.

Eero Bogdanoff 60 vuotta 

Perusäijille oma julkaisu

UUTINEN kunnianosoituk-
sesta tuli Maire Villolle täy-
dellisenä yllätyksenä erään 
hämeenkyröläisen mieshen-
kilön onnittelusoiton myötä. 
Hän ei ollut ensin ottaa asiaa 
todestakaan, mutta saatuaan 
asialle vahvistuksen täytyi 
Mairen hieman liikuttua.

- Ensin tuli nauru, sitten 
pääsi itku. Tämä oli todel-
la hieno palkinto neljänkym-
menen vuoden työstä, ei vain 
minulle, vaan kaikille heille, 
jotka ovat minua näiden vuo-
sien aikana tukeneet, Maire 
tunnustaa.

Ei oikealla eikä 
vasemmalla vaan 
kivasti keskellä

Maire Villo oli ammatiltaan 
kokopäivätoiminen farma-
seutti Mouhijärven apteekis-
sa 37 vuotta. Työnsä ohel-
la hän toimi lypsykarjatilan 
emäntänä miehensä Olli Vil-
lon sukutilalla vuodet 1972-
96, jolloin ainakin 1630-lu-
vulta saakka Villon suvun 
hallussa ollut tila siirtyi 
Hannu-pojan hoidettavak-
si. Farmaseutin työstä Mai-
re jäi eläkkeelle vuonna 2001, 
mutta ryhtyi vielä yrittäjäk-
si 2005 ostettuaan Hyynilän 
Seuratalon, jossa järjestetään 
nyt muun muassa huuto-
kauppoja ja erilaisia juhlia.

JOENSUUN Perussuomalaiset 
ja Joensuun Perussuomalais-
ten valtuustoryhmä onnitteli-
vat Eero Bogdanoffia Joensuu 
Areenan joulumarkkinoilla 
60-vuotismerkkipäivän joh-
dosta. Onnitteluihin yhtyvät 
myös Perussuomalaisten Poh-
jois-Karjalan piiri ja Perussuo-
malainen-lehti.

Eero liittyi perussuomalaisiin 
vuonna 2007 ja toimii tois-

ta kautta Joensuun kaupun-
ginvaltuustossa, valtuusto-
ryhmän puheenjohtajana ja 
kaupunginhallituksen jäsene-
nä. Eero toimi myös Pohjois-
Karjalan piirin puheenjohta-
jana 2013–2014 ja on myös 
Joensuun Perussuomalaisten 
hallituksen jäsen. Onnittelut!

Juhani Vuorela
Joensuun Perussuomalaiset ry

PERUSSUOMALAISTEN valta-
kunnallinen miesjärjestö, Perus-
äijät ry piti hallituksen järjestäy-
tymiskokouksen Kesälahdella. 
Kokouksessa valittiin yhdis-
tyksen 1. varapuheenjohtajak-
si Markus Jukarainen Kuopiosta, 
2. varapuheenjohtajaksi Seppo 
Kallunki Espoosta ja 3. varapu-
heenjohtajaksi Pasi Salonen Vih-
distä. Sihteeriksi valittiin Mark-
ku Papinniemi Lappeenrannasta 
ja taloudesta vastaavat puheen-
johtaja Harri Ahonen Ruokolah-

delta ja taloussihteeri Satu Kris-
tersson Viinijärveltä. 

Kokous päätti myös aloittaa 
oman julkaisun julkaisemisen. 
Oman sähköisen julkaisun aloit-
tamista pidetään tarpeellisena 
yhdistyksen viestin eteenpäin 
viemiseksi. Julkaisu palvelee 
tiedotuskanavana myös tulevis-
sa kuntavaaleissa. Julkaisu aloit-
taa kevään aikana ja se on il-
mainen.

Perusäijät

PAINEET turvapaikanhakijoi-
den jakamisesta kuntiin kasva-
vat. Työ- ja elinkeinoministeri-
ön mukaan noin 35 prosenttia 
maahan tulleista hakijoista saa 
oleskeluluvan Suomeen. Kun-
tiin sijoittamisessa Päijät-Hä-
meen osuudeksi lasketaan 1 
000 sijoitettavaa, josta laskel-
mien mukaan 500 jää Lahden 
sijoitettaviksi. 

Suurin osa tulijoista, noin 
80 prosenttia, on Irakista yk-
sin tulleita nuoria miehiä, jo-
ten asunnontarve Lahdessa on 
useita satoja. Tällaista lisäasun-
tomäärää kaupungin omistuk-
sessa ei ole, joten kaupunki 
joutuu vuokraamaan asunnot 
vapailta markkinoilta. Valtio 
korvaa kulut kolmen vuoden 

ajan, mutta sen jälkeen asuk-
kaat jäävät kuntien kontolle.

Maakunnan perussuoma-
laisten ryhmä esitti keskuste-
lunaiheeksi nykyistä pakolais-
tilannetta ja sen maakunnille 
tuomia paineita. Tätä keskus-
teluesitystä lähdettiin voi-
makkaasti vastustamaan joi-
denkin osanottajien piirissä. 
Voimakkaimmat vastustavat 
puheenvuorot käytettiin ko-
koomuksen edustajien joukos-
ta. Maakuntajohtaja Jari Park-
konen totesi omalta osaltaan, 
että maakuntaliitto oli paria 
viikkoa aikaisemmin järjestä-
nyt aihetta koskeneen semi-
naarin, jossa pääpuhujana oli 
Pekka Haavisto. 

Maakuntavaltuuston perus-

suomalaiset pitivät keskuste-
luoikeudesta kiinni toteamal-
la, että sote-keskusteluakaan 
ei ollut listattu ennakkoon, 
mutta siitä huolimatta siitä 
käytiin vilkas keskustelu, jo-
ten pakolaiskeskustelua voi-
taisiin käydä samalla vapaalla 
perusteella. Maakuntavaltuus-
ton puheenjohtaja Eero Vai-
nio (sd.) kieltäytyi kuitenkin 
ottamasta aihetta keskustelu-
listalle, vedoten keskustelua 
vastustaneiden mielipiteisiin. 
Suurin osa maakuntavaltuus-
ton jäsenistä oli hiljaa, kun 
pakolaiskeskustelun mah-
dollisuudesta käytettiin pu-
heenvuoroja. 

Lasse Koskinen

Lapsia Mairella on poikan-
sa lisäksi apteekkarina toi-
miva tytär, jonka kautta on 
myös pari lapsenlasta. Vuo-
si sitten leskeksi jäänyt Mai-
re asuu sukutilalla Hannun 
kanssa ja jatkaa edelleen ak-
tiivisena kunnallispolitiikas-
sa ja yrittäjänä.

- Perussuomalaisissa olen 
vasta ensimmäistä vaalikaut-
ta, vaikka politiikassa olen ol-
lut mukana neljäkymmentä 
vuotta, ensin kokoomukses-
sa ja sittemmin sitoutumat-
tomana. Ei täällä perussuo-
malaisia ollutkaan silloin 
kun itse aloitin. Nyt on löyty-
nyt oikea puolue - pidän pe-
russuomalaisten tavoitteis-
ta ja linjasta ja Timo Soini on 
suuri idolini, Maire myöntää.

Kuntalaisten palvelija

Kaupunginvaltuutettu-
na Maire istuu jo kahdeksat-
ta kautta, ensin Mouhijärven 
ja kuntaliitosten jälkeen Sas-
tamalan valtuustoissa. Lisäk-
si hän istuu kaupunginhalli-
tuksessa. Kirkkovaltuustossa 
hän on myös kahdeksatta 

kautta ja pienempiä luotta-
mustehtäviä on vuosien var-
rella kertynyt kymmenittäin.

- Kertaakaan en ole ollut 
poissa kaupunginvaltuuston 
kokouksesta. Oman kunnan 
asiat ovat aina olleet lähel-
lä sydäntäni ja olen parhaa-
ni mukaan pyrkinyt olemaan 
kuntalaisten palvelija. Yh-
teistyö on täällä toiminut to-
della hyvin, josta pitää olla 
kiitollinen, Maire kertoo.

Yksi asia Mairea harmittaa 
ja se on viime aikoina liikaa 
julkisuudessa olleet puolueen 
sisäiset kiistat ja soraäänet.

- Vaikka vaikeaa onkin, 
ei yhtenäisyyttä silti pitäi-
si unohtaa ja tulisi aina muis-
taa puhaltaa yhteen hiileen. 
Puolueen johdolla, kuten 
Timo Soinilla, Riikka Slun-
ga-Poutsalolla ja Matti Put-
kosella on aivan riittävästi 
tekemistä valtakunnan po-
litiikassa ilmankin, että aina 
pitäisi olla selvittelemässä 
milloin mitäkin kiistaa, Mai-
re toteaa.

TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVA MAIREN KOTIALBUMI

Pitkän uran kunnallis-
politiikassa tehneelle 
sastamalalaiselle far-
maseutti Maire Villol-
le (ps.) on myönnet-
ty Suomen Valkoisen 
Ruusun ansioristi.
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Oulussa ei nähdä uusia 
katupartioita tarpeellisina
OULUN Perussuomalaisten mie-
lestä kansalaistemme vapaus 
liikkua ja kokoontua lakeja ja 
järjestyssääntöjä noudattaen 
kuuluvat meidän suomalaisten 
perusoikeuksiin. Parhaimmil-
laan kansalaisten liikkumisva-
pautta hyödyntävä katupar-
tiointi rauhoittaa mahdollisia 
häiritsijöitä jo ennakolta. 

Oulun Perussuomalaisten 
mielestä partiointi tulee so-
pia yhteistyössä viranomaisten 
ja muiden alueen toimijoiden 
kanssa. Tällaisessa partioinnis-
sa tai vartioringissä tulee myös 

olla turvallisuusalan ammattilai-
sia, kuten poliisi mukana.

Nyt Oulussa esille tullut uusi 
katupartiointihanke ei ole tar-
peellinen nykyisessä tilantees-
sa. Onkin luultavaa, että lä-
hestyvät kuntavaalit saavat 
kuluvan vuoden aikana erilai-
sia tahoja liikkeelle monenlai-
sissa asioissa - ja tämäkin han-
ke kuivunee lopulta kokoon 
varhaisen kuntavaalikampan-
jan osaksi.

Oulun Perussuomalaiset

Pihlajalinna oli 
lottovoitto Mänttä-
Vilppulalle

OULU
Oulun Perussuomalaisten tu-
paillat jatkavat talvi- ja kevät-
kauden perinteiseen tapaan 
tiistaisin klo 17–19 piiritoimis-
tollamme, Tarkka-ampujankatu 
14. Kokoonnumme joka tiistai 
samaan aikaan keskustelemaan 
ajankohtaisista aiheista. Joskus 
myös järjestämme teemailtoja, 
joista ilmoitamme erikseen. Ter-
vetuloa kaikki perussuomalaiset 
ja perussuomalaisuudesta kiin-
nostuneet!

HELSINKI
Perussuomalaisten Helsingin 
piiri ry telttailee Hakaniemen 
maalaismarkkinoilla sunnuntai-
na 7.2. klo 9–15. Tervetuloa jut-
telemaan teltalle ja noutamaan 
tuorein PS-lehti!

ORIMATTILA
Orimattilan Perussuomalai-
set ry:n Tupaillat keskiviikkona 
10.2. ja 24.2. klo 18 alkaen Jär-
jestötuvalla, Rantatie 2. Tavat-
tavissa perussuomalaisia luot-
tamushenkilöitä ja aktiiveja. 
Kahvitarjoilua ja arpajaisia. Ter-
vetuloa! 

POHJOISPOHJANMAA
Pohjois-Pohjanmaan piirihallitus 
kokoontuu sunnuntaina 31.1. 
klo 11-17 Pohjois-Pohjanmaan 
piiritoimistolla, Tarkka-ampujan-
katu 14, Oulu. Kokouksen kool-
lekutsujana puheenjohtaja Jari-
Pekka Teurajärvi.

ETELÄSAVO
Perussuomalaisten Etelä-Savon 
piiri ry:n ylimääräinen kokous 
pidetään sunnuntaina 7.2. klo 
15 Ravintola Huvikummussa, 
Otavantie 1, Otava. Käsitellään 
puheenjohtajan valinta vuodel-
le 2016. Kokouksen koollekutsu-
jana hallitus. Tervetuloa!

Kokoukset & 
tapahtumatPS

tapahtumat@perussuomalaiset.fi

Utsjoella iso huoli kunnan asuntotilanteesta

Uutiskynnys ylittyi

UTSJOEN Perussuomalaiset ry:n 
syyskokouksessa herätti voima-
kasta keskustelua Utsjoen kun-
nan heikko vuokra-asuntotilan-
ne. Asuntoja tarvitaan Utsjoen 
ja Nuorgamin kylälle, mutta 
erittäin akuutisti Karigasniemel-
le. Asiaan on yritetty löytää rat-
kaisumalleja tuloksetta.  Koko-
usväki ymmärtää kyllä heikon 
taloustilanteen koko valtakun-
nan tasolla ja arvelee siitä joh-
tuvan ”nihkeyden” kunnan vi-
ranhaltijoiden toimissa asian 
suhteen.

Kunnan mukaantulo on ollut 
tähän asti lähinnä ”hiljaista em-

patiaa” asialle. Kunta on muun 
muassa kehottanut yrittäjiä ra-
kentamaan työntekijöilleen tar-
vittavia asuntoja. Utsjoen Perus-
suomalaisten mielestä riittää, 
että yritykset luovat paikkakun-
nalle tarvittavia työpaikkoja. 
Kunnan rooli olisi vähintään-
kin tulla yrittäjiä vastaan ja jär-
jestää ensiasunnot uusille työn-
tekijöille.

Jos asialle ei löydy pikaista rat-
kaisua, on vaarana, että hyvin 
alkanut Utsjoki-malli ja sen to-
teuttaminen jäävät projektin 
asteelle, ja kuntalaisten hyvin-
vointiin tähdätty hanke joutuu 

ISONBRITANNIAN yleisradio-
yhtiö BBC uutisoi (14.1.2016), 
että Suomessa pieni, 112 kilo-
metriä Helsingistä luoteeseen 
sijaitseva Ypäjä tarjoaa ilmaiset 
liukuesteet kaikille yli 70-vuoti-
aille, jotta vanhukset eivät liu-
kastuisi ulkona. 

BBC haastatteli kunnanjoh-
tajaa, joka totesi asian olevan 
iso, tärkeä ja merkittävä, koska 
lonkkamurtuman hoito maksaa 
20 000 euroa jo ensimmäisenä 
vuonna.  Laitoshoitoon joutu-
minen maksaa toki huomatta-
vasti enemmän. Kustannukset 
ovat merkittävät, sillä keski-
määrin joka toinen yli 80-vuoti-
as suomalainen kaatuu kerran 
vuodessa ja syynä on usein liu-
kastuminen.

Aurassa vastaava aloite esi-
tettiin kunnalle maaliskuussa 
2015 Auran Perussuomalaisten 

VUODEN 2013 alusta toimi-
nut Mänttä-Vilppulan kau-
pungin ja Pihlajalinna Oy:n 
yhteinen sosiaali- ja terveys-
palveluja tuottava Män-
tänvuoren Terveys Oy on 
epäilijöistä huolimatta osoit-
tautunut suorastaan lottovoi-
toksi kaupungille, hehkuttaa 
Mänttä-Vilppulan kaupun-
ginhallituksen puheenjohtaja 
Timo Tukia. Vajaassa kolmessa 
vuodessa kaupungin talous 
on saatu tasapainoon ja pal-
velut toimivat paremmin kuin 
koskaan.

- Mänttä-Vilppulan sosi-
aali- ja terveyspalvelut oli-
vat aiemmin vähän huonossa 
hapessa, kun ei saanut lääkä-
ri- eikä hammaslääkäriaikoja 
mahdottoman pitkien jono-
jen vuoksi, virkoja oli vaikea 
täyttää tai edes saada suo-
mea puhuvaa lääkäriä, Tukia 
kertoo.

Kaikki tämä on taaksejää-
nyttä elämää nyt. Kolmen 
vuoden aikana Mänttä-Vilp-
pula on säästänyt kaupungille 
monta miljoonaa ja lääkärin 
vastaanotolle pääsee jonot-
tamatta. Suurimmat säästöt 
on saatu hallinnolliselta puo-
lelta, kun ei ole enää mitään 
himmeleitä. Hallinto on lähel-
lä ja läpinäkyvää, kun kaikki 
tietävät ja tuntevat keitä siel-
lä istuu. Mäntänvuoren Ter-
veys Oy työllistää 380 henkeä 
ja maksaa yhteisöverot Suo-
meen, koska se on mänttä-
vilppulalainen yritys.

Epäilijöiden määrä 
laskussa

Aivan kaikkia ei kuvio kui-
tenkaan miellytä. Suurimmat 
pelot ihmisten mielissä tu-
levat siitä, että 51 prosenttia 
Mäntänvuoren Terveys Oy:stä 
omistaa yksityinen Pihlajalin-
na Oy. Perussuomalaisissakin 
asia on ollut monelle vaikeasti 
hyväksyttävä ja perusteltava 

asia, vaikka epäilijöiden mää-
rä alkaakin olla laskussa.

- Monella on joku pelko siitä, 
että yritetään kuoria kermat 
päältä ja lyödä rahoiksi ihmis-
ten terveyden kustannuksella, 
mutta systeemi on toiminut 
niin hyvin, ettei vanhaan olisi 
missään tapauksessa enää pa-
luutakaan, sanoo Tukia.

Mänttä-Vilppulassa eniten 
kriittisiä ääniä on kuulunut 
vasemmiston suunnalta, mut-
ta ei missään vaiheessa yksi-
äänisesti sieltäkään. Kriittiset 
äänet ovat nyt vaimenemas-
sa, koska tulokset puhuvat 
puolestaan ja kuntalaiset ovat 
tyytyväisiä. Muutokset herät-
tävät aina vastustusta, mut-
ta Mänttä-Vilppulan valitsema 
kuvio ei ole huono systeemi 
tulevaa soteakaan ajatellen.

Keskustelukulttuuri 
muuttunut 
avoimemmaksi

Osa demarien kriittisyydestä 
saattaa juontaa juurensa vuo-
den 2012 tapahtumiin, jolloin 
demarit ja kokoomus ajoivat 
Mänttä-Vilppulan, Jämsän ja 
Kuhmoisten yhteistä sosiaa-
li- ja terveydenhuollon yhteis-
toiminta-aluetta kuin käär-
mettä pyssyyn, mutta hanke 
kaatui Mänttä-Vilppulan kun-
nanvaltuustossa marraskuus-
sa 2012.

- Silloinhan meillä ei vielä ol-
lut yhtään perussuomalais-
ta valtuustossa. Kuntavaaleis-
sa menikin sitten kerralla läpi 
viisi ja olemme saaneet aika 
hyvin rikottua näitä vanhojen 
puolueiden valta-asetelmia. 
Nykyään keskustelukulttuu-
ri Mänttä-Vilppulan kunnal-
lispolitiikassa on muuttunut 
selvästi avoimemmaksi, Tu-
kia pohtii.

TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVA LEHTIKUVA

PiiritPS

Kolmen vuoden aikana Mänttä-Vilppula on 
säästänyt kaupungille monta miljoonaa ja 
lääkärin vastaanotolle pääsee jonottamatta. 

toimesta, mutta kunta hylkä-
si aloitteen asian käsittelyssä. 
Sdp-kokooomus-keskusta-koa-
litiolla on valitettavasti selvä 
enemmistö.

Jos aloite olisi mennyt läpi, 
Auran kunta olisi saanut erin-
omaista valtakunnallista arvos-

tusta, jopa kaukomaita myöten, 
mutta Aurassa tätä ei ymmär-
retty. Onko siis jopa tulkittava, 
että Aura on vanhusvihamieli-
nen kunta?

Ilkka Soukka (ps.)
Aura

kunnantalon arkistoon täyttä-
mään tarpeettomana hyllymet-
rejä.   

Utsjoen perussuomalaiset ry



ANSSI JOUTSENLAH
TI on nähnyt lähel-
tä puolueen nousut 
ja laskut. Hän liit-
tyi SMP:n jäseneksi jo 
vuonna -68 hänen vel-
jensä tultua valituksi 
Kankaanpään valtuus-
toon. Vuonna 1975 
Joutsenlahti pääsi jo 
itsekin Kankaanpään 
kaupunginvaltuus-
toon ja vuonna 1979 
ensimmäistä kertaa 
eduskuntaan.

- Meitä oli siellä seit-
semän veljestä: Veikko Vennamo, 
Eino Poutiainen, Urpo Leppänen, Pek-
ka Vennamo, Juhani Kortesalmi, Urho 
Pohto ja minä. Kun neljä vuotta ol-
tiin tehty lujasti töitä, saatiin vuoden 
1983 eduskuntavaaleissa 17 kansan-
edustajaa: se oli sen ajan jytky, Jout-
senlahti muistelee.

Joutsenlahti oli vahvasti mukana 
politiikassa myös 80-luvun lopulla toi-
mien muun muassa silloisen liikenne-
ministeri Raimo Vistbackan poliittise-
na sihteerinä. Joutsenlahti oli myös 
SMP:n Satakunnan piirin puheenjoh-
tajana kymmenen vuotta ennen Mart-
ti Mölsää, joka nykyään on perussuo-
malaisten kansanedustaja.

Ainutlaatuinen tilanne 
Suomen poliittisessa 
historiassa

Perussuomalaiset ovat saaneet nyt 
kaksi kertaa peräkkäin jytkyn, mikä on 
ainutlaatuinen tilanne Suomen poliit-
tisessa historiassa. Puolue on nous-
sut melkein tyhjästä ja saanut kan-
san tuen puolustamalla pienituloisten 
kansalaisten ja suomalaisuuden asi-
aa. Nyt perussuomalaiset ovat ensim-
mäistä kertaa hallituksessa, jossa on 
jouduttu tekemään ikäviä päätöksiä, 
koska maamme tilanne on pahempi 
kuin kertaakaan sotien jälkeen.

- Valtavan velkataa-
kan lisäksi maatam-
me koettelee ennen-
näkemättömän suuri 
turvapaikanhakijoi-
den ryntäys, jota ku-
kaan ei ole tänne 
tilannut. Teemme kai-
ken voitavamme tilan-
teen ratkaisemisek-
si ja olemme edelleen 
maahanmuuttokriit-
tisin puolue hallituk-
sessa, mutta kätemme 
ovat vähän sidotut. 
Keväällähän tällaises-

ta tilanteesta ei vielä tiennyt kukaan, 
kun hallitusohjelmaa tehtiin, Joutsen-
lahti kertoo.

Satakunnan suurin puolue

Satakunnan piiri on todella kiitol-
linen äänestäjien osoittamasta luot-
tamuksesta, jonka ansiosta perus-
suomalaiset Satakunnassa olivat 
ylivoimaisesti paras piiri. Perussuo-
malaiset oli myös Satakunnan suu-
rin puolue eduskuntavaaleissa 25 pro-
sentin kannatuksella, eli joka neljäs 
satakuntalainen äänestäjä antoi luot-
tamuksensa perussuomalaisille.

- Satakunnan Perussuomalaiset ha-
luavat kehittää voimakkaasti omaa 
maakuntaansa ja olemme tyytyväisiä 
siitä, että saimme oman sote-alueen. 
Edessä on vuoden 2017 kuntavaalit, 
joihin tullaan panostamaan voimak-
kaasti. Kaikissa kunnissa on jo val-
miiksi perussuomalainen edustus, jol-
ta pohjalta on hyvä lähteä liikkeelle. 
Olemme olleet vahvasti mukana ke-
hittämässä kuntakenttää ja jälkemme 
näkyy, sanoo Joutsenlahti.

Seuraavaksi Satakunnan piirissä tul-
laan keskittymään ehdokashankin-
taan, tavoitteena mahdollisimman 
suuri edustus monipuolisia ehdokkai-
ta kaikista ikä- ja ammattiryhmistä, 
niin miehiä kuin naisiakin.
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Anssi Joutsenlahti:

SATAKUNTA

Suomen tilanne 
pahempi kuin koskaan 
sotien jälkeen
Rovasti ja veteraanikansanedustaja Anssi Joutsen-
lahti Kankaanpäästä valittiin Satakunnan piirin 
puheenjohtajaksi lokakuun piirikokouksessa yksi-
mielisesti jo toista kertaa peräkkäin.

Esittelyssä piirien puheenjohtajat, osa I

Pauli Ruotsalainen:

POHJOISSAVO

Perussuomalaiset 
ovat tulleet 
jäädäkseen
Pohjois-Savon piirin puheenjohtajana 
jatkamaan valitulla kuopiolaisella Pauli 
Ruotsalaisella on takanaan 35 vuoden ura 
politiikassa. 

SMP:STÄ ja venna-
molaisuudesta se al-
koi ja on jatkunut kat-
keamattomana tähän 
saakka. Pauli Ruotsa-
lainen toimi SMP:n 3. 
varapuheenjohtaja-
nakin 70-luvulla. Poh-
jois-Savon piirin pu-
heenjohtajana hän on 
istunut jo pitkän ai-
kaa.

- Välissä oli kuuden 
vuoden tauko, kun 
selkäongelmien ta-
kia en pystynyt pes-
tiä hoitamaan, mutta nyt olen ollut 
puheenjohtajana taas viimeiset vii-
si vuotta ja vielä jatkuu. Pitkäjänteistä 
työtä on ollut tämä poliittisen kartan 
piirtäminen, sanoo Ruotsalainen.

Ruotsalainen istuu myös Kuopi-
on kaupunginvaltuutettuna ja on ol-
lut kaupunginhallituksessakin ensim-
mäisten perussuomalaisten joukossa. 
Lisäksi hänellä on lukuisia luottamus-
tehtäviä muun muassa kuntaliiton 
valtuutettuna ja Pohjois-Savon liiton 
tilintarkastajana. Nyt eläkkeellä oleva 
Ruotsalainen teki yli 40-vuotisen uran 
saneerausalan yrittäjänä. Hän on ollut 
vaimonsa kanssa 51 vuotta naimisissa 
ja heillä on viisi lasta ja kaksikymmen-
tä lastenlasta.

Latu on 
auennut

Ruotsalainen uskoo perussuomalais-
ten tulleen Suomen poliittiselle kar-
talle jäädäkseen joko suurena tai kes-
kisuurena puolueena, vaikka jotkut 
ovat meitä jo hautaankin saatelleet. 
Välillä sukset ovat tökkineet, mut-
ta nyt kun sote-asiaa on saatu eteen-
päin, on latu auennut ja paremmat 
päivät edessä.

- Niinhän se politiikassa menee, että 
välillä tullaan ylös, välillä käydään taas 
alhaalla, mutta kuitenkin aina sieltä 

toivutaan. Pohjois-Sa-
von piirissä tunnelmat 
ovat olleet vakaan rau-
hallisia. Suurempaa 
hämminkiä ei ole ollut 
ja muutamat pienet ir-
tiotot on pyritty hoita-
maan niin, että elämä 
jatkuu. Kuntavaalityö 
on hiljattain aloitet-
tu jo täysipainoisesti, 
Ruotsalainen kertoo.

Jokainen kunta Poh-
jois-Savossa on aika 
tiukoilla ja suurimmat 
ongelmat liittyvät ta-

lousasioihin. Kun hyvin harva kunta 
on tänäkään vuonna voittoa tuotta-
nut, on ratkaistava, miten vähiä varo-
ja jaetaan siten, että ne riittävät ilman 
että joudutaan ottamaan kovin suur-
ta velkataakkaa. Se on vielä kysymys-
merkki, mitä sote tulee tuomaan tul-
lessaan.

Vääriä käsityksiä 
oiottava

Kuntavaaleihin tuo haastetta se, mi-
ten perussuomalaisten jo tekemiä hy-
viä asioita saadaan kansalaisten tie-
toisuuteen. Kun median taholta on 
pinnalle nostettu ainoastaan omien 
välisiä kärhämiä, on pohjoissavolai-
sillekin tullut paljon vajavaista ja vää-
rää tietoa, jonka oikominen vie oman 
aikansa.

- Olemme varmasti Suomen vilk-
kain toripuolue ja tulemme taas jal-
kautumaan kansan pariin ja saamaan 
hyviä ehdokkaita kertomalla ihmisil-
le, mitä perussuomalainen aate todel-
la tarkoittaa. Maahanmuuttoasioihin 
liittyen moni on ollut joistakin varo-
mattomasti esitetyistä mielipiteistä 
ihmeissään, ja paljon on täytynyt oi-
koa niitä käsityksiä, ettei perussuoma-
laisuus suinkaan tarkoita rasismia eikä 
maahanmuuttovastaisuutta, Ruotsa-
lainen pohtii.

TERVOLAN Perussuomalaiset järjestäytyi-
vät syyskokoukseen Peuran koululle kipa-
kassa pakkassäässä. Tervolan mittapuulla 
kokouksessa oli porukkaa - jopa reilunlai-
sesti. Sopuisa ja yhtenäinen porukka saa-
tiin sullottua samaan pöytään, toki muu-
tama vapaa paikkakin jäi vielä reserviin.

Tervolan Perussuomalaiset ry:n pu-

heenjohtajana jatkaa pitkäaikainen pe-
russuomalainen ja Lapin piirin perus-
tajajäsen Juha Antinkaapo. Hallituksen 
varsinaisiksi jäseniksi vuodelle 2016 valit-
tiin Kari Kontiokoski, Arvo Peura, Sari Palo-
kangas ja Matti Pränni.

Ari Saukko

Tupa täynnä Tervolassa



TAPANI MÄKI liittyi 
perussuomalaisten jä-
seneksi 7-8 vuotta sit-
ten, puolueen kan-
natuksen ollessa 4,7 
prosenttia.

- Perussuomalaisis-
sa veti samansuun-
tainen ajattelutapa 
maailmasta ja yhteis-
kunnasta. En sitä pait-
si edes nähnyt muis-
sa puolueissa mitään 
eroa keskenään, ne 
olivat kaikki samoja 
puolueita joilla vain oli 
eri nimet ja värit. Enkä ollut tyytyväi-
nen Suomen poliittiseen tilaankaan, 
vaan ajattelin, että asiat voisi hoitaa 
paremminkin, ja eri tavalla, Mäki ker-
too.

Tapani Mäellä on taustallaan laa-
ja turvallisuusalan koulutus ja työ-
kokemus poliisihallinnon, yksityisen 
ja pelastusalan puolelta. Hän kuu-
luu edelleen Suomen Poliisijärjestö-
jen Liittoon, vaikka toimii eduskun-
ta-avustajana jo toista kautta, ensin 
Kauko Tuupaisen, sittemmin Toimi 
Kankaanniemen palveluksessa. Mäellä 
on vaimo ja kaksi aikuista lasta, jotka 
ovat jo lentäneet pois pesästä. 

Lisäksi Mäki istuu Jyväskylän kau-
punginhallituksessa ainoana pe-
russuomalaisena, Jyväskylän kau-
punginvaltuustossa, Keski-Suomen 
sairaanhoitopiirin tarkastuslautakun-
nassa, Jyväskylän Paviljonki-säätiös-
sä sekä Sisä-Suomen poliisilaitoksen 
neuvottelukunnassa. Hän on myös va-
paaehtoistyöntekijä sotaveteraanien 
yhdistyksessä.

Puolueen on muistettava 
pitää kiinni juuristaan

Perussuomalaiset ovat viime aikoi-
na saaneet aika paljon negatiivista pa-
lautetta median ohella myös tavalli-
silta kadunmiehiltä. Mäki pohtii, että 
puolueen tulisi raskaan hallitusvas-
tuunkin keskellä muistaa pitää kiin-
ni juuristaan ja arvoistaan. Muuten on 

vaarana, että perus-
suomalaiset muuttu-
vat samanlaiseksi yleis-
puolueeksi kuin kaikki 
muutkin.

- Tulevaisuutta meil-
lä on, jos vain osaam-
me pelata korttimme 
oikein ja pitää kiin-
ni juuristamme ja sii-
tä arvopohjasta, mistä 
olemme lähteneet, sa-
noo Mäki.

Keski-Suomen pii-
rissä tunnelma on nyt 
suhteellisen tasainen. 

Keskustelua asioista toki käydään eikä 
kukaan ole täysin tyytyväinenkään. 
Ovat jotkut eronneet puolueestakin, 
mutta suurimmaksi osaksi asioista on 
selvitty puhumalla.

Politiikkaa on 
tehtävä sydämellä ja 
asiantuntemuksella

Nyt Keski-Suomen piirissä keskity-
tään toiminnan kehittämiseen ja oi-
keanlaisen poliittisen signaalin lä-
hettämiseen. On ratkaistava, miten 
haasteisiin vastataan ja miten piirin ta-
solla saadaan yhteistyö toimimaan. 
Yhteisen rintaman löytäminen on tär-
keää. Vaalikuvioitakin aletaan pikku 
hiljaa virittelemään miettimällä poliit-
tista sanomaa ja pitämällä silmällä po-
tentiaalisia ehdokkaita.

- Itse pidän tärkeänä, että potenti-
aaliset kuntavaaliehdokkaat liittyisi-
vät ensin puolueeseen, eikä niin, että 
tullaan vain vaaleihin eikä sen jälkeen 
ehkä kuullakaan koko ihmisestä enää 
mitään. Vaalityö pitää tehdä jo vaa-
lien välissä, joten nyt kannattaa val-
tuustoissa toimia ja olla esillä. On tur-
ha lähteä tekemään vaalityötä aivan 
tyhjästä, jollei pohjalla ole jo valmiik-
si maata muokattuna. Yleensäkin poli-
tiikkaa pitää tehdä sydämellä ja asian-
tuntemuksella, olla tosissaan asiansa 
kanssa, Mäki muistuttaa.

MIKKO POLVINEN on 
kaupunginvaltuutettu 
ja kaupunginhallituk-
sen jäsen Kuhmossa. 
Perussuomalaisiin hän 
liittyi viime kunnallis-
vaalien alla.

- Puolueohjelma ja 
puolueen viesti oli-
vat houkuttelevia ja 
kuluneet vuodet ovat 
osoittaneet niiden ol-
leen myös oikeassa. En 
olisi lähtenyt politiik-
kaan vielä tässä vai-
heessa ilman perus-
suomalaisia, Polvinen kertoo.

Polvinen on käynyt ammattikou-
lun, teknillisen opiston sekä ammatti-
korkeakoulun. Hänellä on ylempi am-
mattikorkeakoulututkinto, johtamisen 
erikoisammattitutkinto ja joulukuun 
puolivälissä hän valmistuu myös am-
matillisesta opettajakorkeakoulusta. 

Polvinen oli töissä Patrialla kaksitois-
ta vuotta vuodesta 2002 viime kevää-
seen saakka pyöräpanssari- ja tela-
ajoneuvojen parissa. Hän on toiminut 
myös kansainvälisissä tehtävissä Lähi-
idässä korjaamopäällikkönä viisitoista 
kuukautta vuosina 2009-10. Polvisella 
on vaimo ja kaksi pientä lasta.

Arkinen politiikka 
vie mukanaan

Perussuomalaisten tulevaisuuden-
näkymät riippuvat Polvisen mieles-
tä siitä, miten järjestötoiminta tule-
vaisuudessa toimii ja kehittyy. Joka 
tapauksessa asiat, joiden vuoksi hän 
aikoinaan lähti politiikkaan, ovat edel-
leen ajankohtaisia - ehkä vieläkin 
ajankohtaisempia nyt.

- Tällä tarkoitan lähinnä EU-asioita ja 
maahanmuuttopolitiikkaa, Polvinen 
tarkentaa.

Kainuun piirin alueella tunnelmat 
ovat puheenjohtajavaihdoksen myö-
tä odottavia ja vaativia. Piirissä keski-
tytään kunnallispolitiikkaan ja kunta-
vaaliohjelman noudattamiseen.

- Arkinen politiikka vie ihmiset mu-

kanaan ja motivoi. Pii-
rin puheenjohtaja-
na tulen korostamaan 
paikallispolitiikan tär-
keyttä tulevaisuudes-
sa. Puheenjohtaja-
kaudellani tulen myös 
nostamaan esille joi-
takin maakunnalli-
sia teemoja. Toivoi-
sin Kainuusta tulevan 
ammattikoulutuksen 
kokeilualueen työelä-
mälähtöisessä moni-
muoto-opiskelussa, 
Polvinen kertoo.

Asiallinen kunta-
politiikka on parasta 
vaalityötä

Polvinen aloittaa puheenjohtaja-
pestinsä vasta vuoden alusta, jolloin 
myös valmistautuminen ja työ kohti 
kuntavaaleja 2017 alkaa toden teolla. 
Parasta vaalityötä on Polvisen mieles-
tä kuntapolitiikan asiallinen hoitami-
nen.

- Odotan yhtenäisyyttä piirin ja 
myös puoluetoimiston taholta, jotta 
pääsemme pureutumaan poliittisiin 
teemoihimme entistä paremmin. Puo-
luetoimistolta ja eduskuntaryhmältä 
odotan myös jämäkkää puolueohjel-
man mukaista politiikantekoa, sanoo 
Polvinen.

Polvinen ei usko sellaiseen johtamis-
tapaan, jossa ylhäältä alaspäin sane-
lemalla voisi saada kovinkaan paljon 
positiivista tulosta aikaan. Motivaatio 
politiikkaan ja vaalityöhön lähtee jä-
senistä itsestään ja puheenjohtajan 
tehtävä on kannustaa ja ohjata, ei sa-
nella ja määrätä.

- Pyrkimykseni on kehittää Kainuun 
maakuntaa sillä tavalla, että kainuu-
laiset teemat saadaan jalostettua niin 
uskottavaan muotoon, että niitä kel-
paa esittää puoluetoimistolle, Polvi-
nen toteaa.
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Tapani Mäki: Mikko Polvinen:

KESKISUOMI KAINUU

Vaalityö pitää tehdä jo 
vaalien välissä

Tunnelmat Kainuussa 
odottavia ja vaativia

Jyväskyläläinen eduskunta-avustaja Tapani Mäki 
valittiin Keski-Suomen piirin syyskokouksessa 
jatkamaan piirin puheenjohtajana. 

Kainuun piirin uudeksi puheenjohtajaksi on valittu 
piirikokouksen yksimielisellä päätöksellä ilman 
vaaleja 36-vuotias kuhmolainen Mikko Polvinen. 

TEKSTIT MIKA MÄNNISTÖ • KUVAT PS-ARKISTO

SUOMALAISTEN lapsiperhei-
den ja vähävaraisten auttami-
seksi perustettu Sininen Risti 
vahvisti organisaatiotaan ni-
mittämällä uusia aluevastaa-
via Keski-Suomeen, Turkuun 
ja Uudellemaalle. Yhdistys 
vastaanottaa vaate- ja tava-

ralahjoituksia, jotka toimite-
taan apua tarvitseville yhdis-
tyksen aluevastaavien kautta. 
Myös varainkeruulupahake-
mus on lähdössä poliisihal-
linnolle. 

Yhdistyksellä on meneillään 
logo-kilpailu, johon voi osal-

listua yhdistyksen nettisivuil-
la: rakkaudestakotimaahan.fi. 
Yhdistyksen hallitus päättää 
kilpailun voittajasta ja logon 
käyttöönotosta. 

Harri Ahonen (sihteeri)

Sininen Risti auttaa vähävaraisia



VEIJO NIEMELLÄ on 
lukuisia muitakin luot-
tamustehtäviä, joista 
tärkeimpiä Lempäälän 
kunnanhallituksen jä-
senyys, valtuustoryh-
män puheenjohtajuus 
sekä jäsenyydet yli-
kunnallisessa joukko-
liikennelautakunnassa 
Lempäälän edustaja-
na ja vesiliikelaitoksen 
johtokunnassa. Niemi 
on myös perussuoma-
laisten puoluevaltuus-
ton jäsen.

- Puolueen jäseneksi liityin varsinai-
sesti vasta viime kunnallisvaalien alla, 
mutta kannattaja olen ollut jo pitkään 
eikä muiden puolueiden ohjelmista 
olisi löytynytkään mitään niistä linja-
uksista, joita itse kannatan. Kunnallis-
vaaleissa olin Lempäälän ylivoimai-
nen ääniharava, Niemi kertoo.

Sisä-Suomen poliisilaitoksen yli-
konstaapelina toimiva Niemi on työs-
kennellyt poliisina kohta täydet 
neljäkymmentä vuotta. Hänen per-
heeseensä kuuluvat vaimo, kaksi ai-
kuista poikaa ja maltankoira Emma.

Vakaan linjan 
perussuomalainen

Niemi kertoo olevansa siinä mieles-
sä vakaan linjan perussuomalainen, 
ettei hänen mielestään kannata läh-
teä nyt hötkyilemään, vaikka kanna-
tuksessa välillä otetaankin vähän ta-
kapakkia. Hallituksessa ollaan oltu 
vasta puoli vuotta yhdessä kahden 
muun suuren puolueen kanssa. Näin 
suurta valtamerilaivaa ei hetkessä 
käännetä, ja silti on jo nyt saatu pal-
jon hyvää aikaiseksi.

- Uskon vakaasti, että perussuoma-
laisten kannattajat vielä ymmärtävät, 
että perussuomalaisten näkemys esi-
merkiksi maahanmuuttopolitiikassa 
on ollut koko ajan oikea, ja nekin, jot-
ka nyt hädissään irtautuvat puoluees-
ta tai uhkailevat irtautuvansa, tulevat 
takaisin ennen vuoden 2017 kunta-

vaaleja, sanoo Niemi.
Pirkanmaan piirin 

syyskokouksessa käy-
tiin hyvin paljon kes-
kustelua ja siellä kävi 
hyvin ilmi, että eni-
ten huolta piirin toimi-
joissa herättävät yh-
teiskuntasopimuksen 
syntymisen takkuami-
nen ja turvapaikanha-
kijatilanne.

- Mielestäni olisi hy-
vin tärkeää saada so-
pimus syntymään, et-
tei hallituksen täytyisi 

mitään pakkolakeja ottaa käyttöön. 
Pirkanmaallekin vastaanottokeskuk-
sia on täytynyt perustaa koko ajan li-
sää. Suomenkin tulisi mielestäni pikai-
sesti lähteä samalle tielle kuin Ruotsi 
ja Norja jo nyt, eli ottaa rajatarkastuk-
set käyttöön, Niemi uskoo.

Nettiin 
panostaminen 
yhä tärkeämpää

Pirkanmaan piiri pitää järjestäyty-
miskokouksen tammikuun puolen 
välin paikkeilla. Niemi pitää tärkeä-
nä, että kokouksessa saadaan vara-
puheenjohtajiston ja sihteerin lisäksi 
valittua myös tiedottaja piirille ja vaa-
likuviot selvitettyä.

- Kuntavaaleja varten ei vielä ole 
suunnitelmia tehty, mutta keväällä pi-
täisi hyvin nopealla aikataululla saada 
vaalityö polkaistua käyntiin. Toreille 
on totta kai jalkauduttava, mutta sen 
lisäksi haluan piirille myös sellaisen 
tiedottajan, joka pitää huolen netti-
puolesta. Perinteisten toritapahtumi-
en rinnalla varsinkin nuorempi väki 
on tänä päivänä enemmän netissä, jo-
ten siihen puoleen panostaminen on 
yhä tärkeämpää, Niemi kertoo.
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Veijo Niemi:

PIRKANMAA

Suomen tulisi ottaa 
käyttöön rajatarkastukset
Perussuomalaisten Pirkanmaan piiri on valin-
nut uudeksi puheenjohtajakseen lempääläisen 
ylikonstaapeli Veijo Niemen. 

Esittelyssä piirien puheenjohtajat, osa I

Arto Pihlajamaa:

KESKIPOHJANMAA

Ensi vuodesta tulossa 
toiminnan vuosi
Veteliläinen Arto Pihlajamaa valittiin 
syyskokouksessa jatkamaan Keski-Pohjan-
maan piirin puheenjohtajana. 

VUONNA 1946 syn-
tynyt Arto Pihlaja-
maa liittyi SMP:hen jo 
vuonna 1968 ja tuli 
ensimmäistä kertaa 
valittua Vetelin kun-
nanvaltuustoon vuon-
na 1972, tuolloin Suo-
men nuorimpana 
SMP:n kunnanvaltuu-
tettuna. Sen jälkeen 
Pihlajamaa on istunut 
valtuutettuna kaikki-
aan neljä kautta.

- Olin piirin puheen-
johtajana silloinkin, 
kun SMP:n toiminta loppui, ja järjes-
telytoimikunnan puheenjohtajana 
perussuomalaisten Kokkolan perus-
tamiskokouksessa vuonna 1995, Pih-
lajamaa muistelee.

Vuodesta 1999 Pihlajamaa väistyi 
piirin puheenjohtajuudesta, kun haet-
tiin uutta verta piirin johtoon, mutta 
jatkoi kuitenkin aktiivisesti politiikas-
sa piirin ja puolueen tehtävissä, mil-
loin piirisihteerinä, milloin vaalipääl-
likkönä. Puheenjohtajan paikalle hän 
palasi vuonna 2012. Muita luottamus-
tehtäviä Pihlajamaalla on jäsenyydet 
maakuntahallituksessa ja tarkastus-
lautakunnassa, varajäsenyys Vetelin 
kunnanvaltuustossa sekä nuorisoseu-
ran ja tiehoitokunnan puheenjohta-
juudet. 

Työuransa Pihlajamaa teki maan-
viljelijänä, kunnes sairastui home-
pölykeuhkoon vuonna 2003, jolloin 
työelämä oli pakko jättää sikseen. 
Nuorempana tuli maanviljelyksen 
ohella kierrettyä reissuhommissakin 
pääkaupunkiseutua myöten, muun 
muassa uimahallia rakentamassa.

Piiri toimii aktiivisesti

Perussuomalaisten tulevaisuuden 
Pihlajamaa näkee valoisana, vaikka 
hallituksessa onkin jouduttu viime ai-
koina tekemään kipeitä päätöksiä. 
Pihlajamaa uskoo kuitenkin kannatta-
jia riittävän ja parempien aikojen vielä 
koittavan Suomellekin.

- Keski-Pohjanmaal-
la on ongelmana se, 
ettemme ole saaneet 
lainkaan omaa ehdo-
kasta eduskuntaan. 
Reijo Hongisto Vimpe-
listä on kuitenkin ai-
van läheltä ja hän on 
pitänyt Keski-Pohjan-
maankin puolia, aivan 
samoin kuin Raimo 
Vistbacka oli meille hy-
vänä apuna aikanaan. 
Vistbacka oli käynyt 
koulujaankin Vetelis-
sä ja ministeriaikanaan 

laittoi muun muassa koulutiensä kun-
toon, Pihlajamaa mainitsee.

Keski-Pohjanmaan piiri toimii aktiivi-
sesti ja viime vuosien aikana melkein 
joka kuntaan onkin saatu pystytettyä 
omat paikallisyhdistykset. Piirijärjestö 
on omalta osaltaan pyrkinyt kannus-
tamaan yhdistyksiä kiertämällä syys- 
ja kevätkokouksissa pitämässä huolta, 
että ne hoidetaan asianmukaisesti.

Pakolaistilanne 
kiihdyttänyt toimintaa
entisestään

Suomen nykyinen pakolaistilanne 
on kiihdyttänyt aktiivisuutta Keski-
Pohjanmaalla entisestään. Kaustisella-
kin saatiin pakolaiskeskus äänestettyä 
nurin. Nyt piiri valmistautuu tuleviin 
kuntavaaleihin toden teolla ja ensi 
vuodesta onkin tulossa tässä asiassa 
toiminnan vuosi.

- Listat pitäisi olla valmiina vuoden 
loppuun mennessä. Tapahtumia jär-
jestetään ja kaikissa isommissa piirin 
alueella järjestettävissä tapahtumis-
sa pyrimme olemaan mukana ja esil-
lä. Piirille on hankittu soppatykki, jos-
ta jaetaan muun muassa joulupuuroa 
Kokkolan kävelykadulla. Jäsenhankin-
nan tehostaminen on myös suunnitel-
missa, Pihlajamaa kertoo.

KUUSAMON turvapaikanhakijoiden vas-
taanottokeskuksen lakkauttaminen on 
perusteltua, koska niitä ollaan maastam-
me lakkauttamassa kymmenittäin. Kuu-
samo ei syrjäiseltä sijainniltaan eikä ko-
touttamismahdollisuuksiltaankaan ole 
erityisesti turvapaikanhakijoiden itsensä 
kannalta tarkasteltuna perusteltu sijoi-
tuspaikkakunta.

Jo aikaisemmat kokemukset ovat 
osoittaneet sen, että vieraista kulttuu-
reista maahamme tulleet siirtyvät ete-
läisen Suomen suuriin kaupunkeihin, 
missä on kehitysaluekuntia paremmat 
toimeentulomahdollisuudet ja jo en-
nestään samaa kieltä puhuvia maahan-
muuttajia.

Kuusamossa on jatkuvasti yli 1 000 ih-

misen työttömien armeija jo omas-
ta takaa, joista kasvava osa on pit-
käaikaistyöttömiä. Näin ollen täällä 
työllistyminen erityisesti ilman sujuvan 
suomen kielen hallintaa on aika utopis-
tista. Pelkkä tyhjien kiinteistöjen sijain-
ti paikkakunnalla ei ole kestävä peruste 
vastuulliselle vastaanottokeskustoimin-
nalle. 

Kuusamon taloudelliset edellytykset 
eivät nekään puolla sellaisen toiminnan 
ylläpitämistä, mistä jää lopulta kaupun-
gille nettomaksettavaa ja mikä ei pal-
vele peruspalvelujen ylläpitämisen tur-
vaamista.

Joukamo Kortesalmi
kaupunginhallituksen jäsen (ps.)

Kuusamon vastaanottokeskus lakkautettava



ILPO HELTIMOI
NEN on muun muas-
sa perussuomalais-
ten valtuustoryhmän 
puheenjohtaja Lap-
peenrannassa, Ete-
lä-Karjalan sosiaali- ja
terveyspiiri Eksoten 
hallituksessa sekä 
henkilöstöjaoston pu-
heenjohtajana, Lap-
peenrannan kasvatus- 
ja opetuslautakunnan
varapuheenjohtaja 
sekä käräjäoikeuden
maallikkotuomari.

- Olen aktiivinen muissakin kansa-
laisjärjestöissä, esimerkiksi Karelia-
klubissa, jonka puheenjohtajana olen 
toiminut pari vuotta. Yksi klubin tär-
keimmistä tehtävistä on ollut nostaa
esille, että suomalaisilla pakolaisillakin 
eli evakoilla on oikeus omaan omai-
suuteensa YK:n Pinheiron periaattei-
den mukaan, Heltimoinen mainitsee.

Heltimoisen äitipuoli on espanja-
lainen, joten hänellä on omakohtais-
ta näkökulmaa myös maahanmuutto-
asioihin. Hänen perheeseensä kuuluu 
vaimo, pieni poikavauva ja 9-vuoti-
as tytär, 14-vuotias poika sekä aikui-
nen poika.

Hallitusvastuuseen 
ei osattu varautua

Perussuomalaisten tulevaisuuden 
Heltimoinen näkee erittäin hyvänä ja 
uskoo, että kun tiedonkulkua kentälle 
saadaan parannettua, niin suomalai-
set kyllä ymmärtävät missä mennään.
Silloin gallupitkin tulevat näyttämään 
jotain aivan muuta kuin tällä hetkellä.

- Koko hallitusvastuu tuli kentälle ja
piiriorganisaatiolle vähän uutena asi-
ana. Oppositiopolitiikan tekeminen 
on helpompaa, koska silloin vaikei-
ta kompromisseja ei tarvitse perustel-
la äänestäjille ja omille kannattajille. 
Puolueen viestinnässä olisi kehitettä-
vää. Tilanne on se, että osa sisäiseen
viestintään kuuluvista asioista on hoi-
dettu ulkoisen viestinnän keinoin ja 

päinvastoin. Se on on-
gelma tässä vaiheessa 
- puolueen linja on kyl-
lä pitänyt, sitä ei vain 
ole riittävän hyvin saa-
tu kerrottua ulospäin.
Pitää muistaa, että 
Suomen hallituksella 
on myös oma linja, jos-
sa perussuomalaiset 
ministerit vaikuttavat
kolmanneksen ääni-
osuudella, Heltimoi-
nen painottaa.

Kentällä on nyt 
tekemisen meininki

Kymen piirikokouksessa Heltimoinen 
havaitsi, että nyt on kentällä tekemi-
sen meininki ja ihmiset odottavat jän-
nittyneinä, koska päästään tekemään 
töitä. Tulevaisuuden uskoa Kymen pii-
ristä kyllä löytyy ja yhdessä tekemistä 
kaivataan lisää. Hallitusvastuu on aset-
tanut puolueen kaikille tasoille uu-
dentyyppisen haasteen, mutta kenttä 
on valmiina tarttumaan siihen ja läh-
temään ensi vuonna liikkeelle uudel-
la vaihteella.

- Tulemme keskittymään koulutuk-
seen, sekä viestintä- että poliittiseen 
koulutukseen. Fokus on luonnollises-
ti kuntavaaleissa 2017. Vaalivalmiste-
lut ovat vielä alkutekijöissään, mutta 
koulutuksen kautta lähdemme raken-
tamaan pohjaa kuntavaaleihin, sanoo
Heltimoinen.

Merkittävin kehityshaaste tällä het-
kellä on se, miten tietoa hallituk-
sen ja eduskuntaryhmän toiminnas-
ta saadaan paremmin jaettua kentälle. 
Eduskunta- ja ministeriryhmä anta-
vat kunnallisille toimijoille viitekehyk-
sen siitä, mitä kunkin kannattaa omas-
sa kunnassaan tehdä. Tieto siitä, mihin 
suuntaan Suomen lainsäädäntöä vie-
dään, helpottaa PS:n omien valtuutet-
tujen työtä heidän omissa luottamus-
toimissaan. Se on yksi komponentti
onnistuneessa kokonaisuudessa.

JARIPEKKA TEURA
JÄRVEN tausta on hy-
vin epäpoliittinen, sillä 
hän sai kipinän läh-
teä politiikkaan vasta
vuoden 2012 kunnal-
lisvaalien alla, jolloin 
hän myös liittyi puolu-
eeseen.

Teurajärven poliitti-
nen ura on ollut hyvin 
nousujohteinen: hän 
toimi menestyksek-
käästi vaalipäällikkönä
Oulun Osuuspankin 
edustajiston vaaleis-
sa 2013, Osuuskauppa Arinan edusta-
jiston vaaleissa 2014 ja lopulta edus-
kuntavaaleissa. Samana vuonna piirin
edellinen puheenjohtaja Paula Juka
pyysi Teurajärveä lähtemään ehdolle 
myös piirin puheenjohtajaksi.

- Eduskuntavaalien jäsenvaaleissa 
sain toiseksi eniten ääniä miesehdok-
kaista Oulussa, mutta arvelin, ettei mi-
nulla ollut tarpeeksi tunnettuutta tääl-
lä, joten laitoin puolueen edun oman 
etuni edelle ja lähdin vaalipäälliköksi, 
Teurajärvi kertoo.

Koulutukseltaan Teurajärvi on in-
sinööri. Hän teki pitkän työuran No-
kialla, kunnes yhtiö sulki Oulun yksik-
könsä viime vuonna. Teurajärvellä on
vaimo ja neljä lasta, kolme tytärtä ja 
yksi poika.

Perussuomalaisten 
nousu ainutkertainen 
ilmiö

Perussuomalaiset on vakiinnuttanut
asemansa suomalaisessa puolueken-
tässä. Teurajärven mielestä on täysin 
ainutlaatuista, miten pienestä kansan-
liikkeestä on kahdessakymmenessä
vuodessa kasvanut suurpuolue. Toki
asiassa auttoivat smp:läiset juuret, 
niin ettei tyhjän päälle tarvinnut läh-
teä rakentamaan.

Teurajärvi on erittäin tyytyväinen
Pohjois-Pohjanmaan piirikokouksen
antiin. Uuden piirihallituksen runko 
on sama kuin ennenkin, mutta edus-

tusta saatiin levitettyä 
entistä laajemmalle
alueelle. Myös kunta-
vaalisuunnitelmia kä-
siteltiin.

- Tavoitteeni on ja-
kaa vastuuta mahdol-
lisimman moniin kä-
siin, etteivät tekevät 
ihmiset väsyisi liiak-
si ja toisaalta mahdol-
lisimman moni saisi
mahdollisuuden kan-
taa oman kortensa ke-
koon, sanoo Teura-
järvi.

Piiri pyrkii myös parantamaan yh-
teistyötä nuoriso- ja naisjärjestöjen 
kanssa. Tavoitteena on hankkia uusia 
jäseniä, pitää rivit yhtenäisinä ja kas-
vattaa piirin roolia paikallisyhdistys-
ten tukena.

Paikallisyhdistyksiä 
tuetaan jäsen-
hankinnassa

Pohjois-Pohjanmaan piiri jatkaa 
myös vahvaa toripuolueperinnet-
tä ottamalla osaa kaikkiin tärkeim-
piin tapahtumiin. Erityisesti tullaan 
panostamaan Perussuomalainen-leh-
den jakamiseen, sillä eduskuntavaali-
en alla huomattiin, että sekin on liian 
harvoissa käsissä.

- Viime kesänä piiri lanseerasi ehdo-
kas- ja jäsenhankintakilpailun, jonka 
ensimmäinen vaihe päättyy vuoden-
vaihteessa. Paras paikallisyhdistys tu-
lee saamaan palkinnoksi toriteltan.
Kilpailu jatkuu ensi vuonna. Jos huo-
maamme, että ehdokashankinta on
jossain haastavaa, pyrimme reagoi-
maan siihen, Teurajärvi mainitsee.
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Ilpo Heltimoinen: Jari-Pekka Teurajärvi:

KYMI POHJOISPOHJANMAA

Puolueen viestinnässä 
kehitettävää

Vastuuta jaettava 
useampiin käsiin

Kymen piirin uudeksi puheenjohtajaksi on valittu Ilpo 
Heltimoinen Lappeenrannasta. Viestintäalalla toimival-
la Heltimoisella on useita muitakin luottamustehtäviä. 

Oululainen Jari-Pekka Teurajärvi jat-
kaa Pohjois-Pohjanmaan piirin puheen-
johtajana.

TEKSTIT MIKA MÄNNISTÖ • KUVAT PS-ARKISTO

Hyvä perussuomalaisten jäsen. Muistathan päivittää yhteystietosi ja ilmoittaa meille
muuttuneesta nimestä, osoitteesta, puhelinnumerosta ja sähköpostiosoitteestasi.
Uudet tietosi päivitetään jäsenrekisteriin. 

Perussuomalaisten puoluetoimisto

Perussuomalainen, päivitä yhteystietosi
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Afrikka – on havahduttava uhkiin! 

Kulttuurierot eivät oikeuta raiskausta

HS:n artikkeli (4.1.2016) ”Afrik-
kaan nousee jättiläisiä” herät-
tää esille hillittömästä väestön-
kasvusta seuraavat Eurooppaa 
ja koko maailmaa koskettavat 
uhat. Väestön kasvu 3-4-ker-
taiseksi aiheuttaa vääjäämät-
tä sotia, luonnon tuhoutumista, 
nälänhätää, pakolaisuutta, hal-
litsematonta muuttoliikettä ja 

suurta kärsimystä. Seurauksena 
on myös fossiilisten polttoainei-
den laaja käytön lisääntyminen 
- siksi Pariisin ilmastosopimus 
on kevyt paperi Afrikan kamp-
paillessa väestönkasvun kanssa.  

Afrikan väestönkasvun toteu-
tuminen on hyvin suuri uhka 
muulle maailmalle, erityisesti 
Euroopalle. Siksi tarvitaan kan-

sainvälinen väestökokous, ku-
ten Pariisin ilmastosopimus. 
Pitää sopia keinot ja toimen-
piteet, kuinka torjutaan ihmis-
kuntaa uhkaava väestön kasvu. 

Heikki Auvinen 
Kerava 

YLEN toimittaja antoi mar-
raskuussa ymmärtää, että eri 
kulttuuripiiristä tulevalle rais-
kaus olisi jotenkin “luontevam-
paa” ja hyväksyttävämpää kuin 
kantasuomalaiselle. On hy-
vin vaarallista lähteä tällä ta-
voin luokittelemaan vakavia 
rikoksia! Samalla periaatteel-
la pitäisi Suomessa hyväksyä 
myös kunniamurhat, naisten 
kivittämiset ja sukupuolielin-
ten silpomiset - nämähän ovat 

vielä arkipäivää monissa mais-
sa. 

 Pääministeri Juha Sipilä 
kutsui kriisikokouksen kool-
le Kempeleellä - omassa ky-
lässä - tapahtuneen raiskauk-
sen johdosta. Asiasta syntynyt 
kohu muistutti taannoista oi-
keuden ennakkopäätöstä, jon-
ka mukaan katsottiin, että rais-
kausta oli tapahtunut “vain 
vähän” ja tekijät vapautettiin 
rikosoikeudellisesta vastuusta. 

 Raiskaus on aina totaalis-
ta sen uhrille riippumatta sii-
tä, kuinka “paljon” raiskataan 
ja missä. Tuomari, pääminis-
teri tai edes traumapsykologi 
tuskin tietävät sitä määrää, mi-
ten paljon raiskaus vaikuttaa 
sen uhriksi joutuneen loppu-
elämään.

 
Arto J. Heinämäki
Tampere

NYT kun perussuomalaisten jä-
senmaksu tuli maksuun vuoden 
alussa, kävi mielessä ajatus sen 
maksamatta jättämisestä. Poh-
dittuani asiaa syvemmin päätin 
kuitenkin jatkaa jäsenyyttäni. 
Syynä jäsenyyden lopettami-
seen olisi ollut nykyinen turva-
paikanhakijatilanne. 

Tiedostin kuitenkin, että pe-
russuomalaiset ei ole syypää 
tähän sotkuun. Hallitustaival 
alkoi, voisiko sanoa, mahdolli-
simman kiperässä tilanteessa ja 

syyt nykytilanteeseen löytyivät 
menneisyydestä. Puoli vuotta 
satavuotisen Suomen hallituk-
sessa on vain hetki. 

Hallitus muotoili turvapaik-
kapoliittisen toimenpideohjel-
mansa loppuvuodesta. Nyt ky-
syisin puolueen jäsenenä, että 
mitkä ovat ne konkreettiset toi-
met ja aikataulu ohjelman ai-
kaansaattamiseksi? Laki potilas-
turvallisuuden varmistamisesta 
terveydenhuollon työtaistelun 
aikana (HE 153/2007) saatettiin 

voimaan todella nopeasti. Lä-
hetekeskustelu oli 9.11.2007 ja 
laki tuli voimaan 17.11.2007. 

En ole lainsäädännön ammat-
tilainen, joten en osaa sanoa 
toimenpideohjelmaan liittyvien 
lainsäädännöllisten koukeroi-
den monimutkaisuutta. Mutta 
lakeja voidaan säätää nopeasti, 
jos tahtotila on oikea.

Harri Viittala
Oulu 

Katupartiot laillisia ja 
tarpeellisia
SUOMEN perustuslain (9 §) 
mukaan Suomen kansalaisel-
la on vapaus liikkua maassa. 
Vuonna 2011 säädetyn pak-
kokeinolain (2 luvun 2 §) mu-
kaan ”jokainen saa ottaa kiin-
ni verekseltä tai pakenemasta 
tavatun rikoksesta epäillyn, 
jos rikoksesta saattaa seura-
ta vankeutta tai rikos on lievä 
pahoinpitely, näpistys, lievä 
kavallus, lievä luvaton käyttö, 
lievä moottorikulkuneuvon 
käyttövarkaus, lievä vahin-
gonteko tai lievä petos.”

Saman lain (2 luvun 3 §) mu-
kaan ”jos kiinniotettava ylei-
sen kiinniotto-oikeuden käyt-
tämisen yhteydessä tekee 
vastarintaa tai pakenee, kiin-
niottaja saa käyttää sellaisia 
kiinniottamisen toimittami-
seksi välttämättömiä voima-

keinoja, joita voidaan pitää 
kokonaisuutena arvostellen 
puolustettavina, kun otetaan 
huomioon rikoksen laatu, 
kiinniotettavan käyttäytymi-
nen ja tilanne muutenkin.”

Jo kymmeniä vuosia Suo-
messa venekerhot ovat var-
jelleet varkailta veneitä ja pe-
rämoottoreita asettamalla 
jäseniään varsinkin yöaikaisiin 
vartiointitehtäviin venesata-
miin. On ihan sama, minkä-
värisessä puserossa tai minkä 
pituisissa hiuksissa vartioteh-
tävää suoritetaan. Tärkeintä 
on, että noudatetaan tarkasti 
pakkokeinolakia.

Hannes Heikkilä
dipl.ins., perussuomalainen, 
Lieto

Lakeja voidaan säätää nopeasti

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

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.

Paljonko on paljon? 
ON inhimillistä, että suuri-
en summien todellinen suu-
ruus hämärtyy, kun puhutaan 
miljoonista tai miljardeis-
ta. Esimerkiksi juuri kastet-
tu jäänmurtaja Polaris, jonka 
hinnaksi tuli noin 123 miljoo-
naa euroa eli se on todella 
suuri summa.

Suomeen on saapunut viime 
vuonna jo yli 32 000 turvapai-
kanhakijaa. Syksyllä arvioitiin, 
minkälaisen loven turvapai-
kanhakijat tulevat vuodessa 
tekemään suomalaisten kuk-
karoon: noin 1,5 miljardia eu-
roa eli 12 Polaris-murtajan 
verran. Tällä rahalla voisim-
me ostaa joka kuukausi yhden 
uuden jäänmurtajan!

Vaihtoehtoisesti saisimme 
400 kpl uusia saksalaisia säh-
követureita joka vuosi. Tämä 
on todellisuutta, missä Suo-
messa tällä hetkellä mennään. 
Poliitikot päättävät kokouk-
sissa tärkeistä asioista. Mut-
ta kun joku kahjo ehdottaa ja 
toinen kannattaa, eikä kukaan 
vastusta!

Päätöksissä voi olla kyseessä 
yhteiskunnan rahoja tuhansis-

ta euroista jopa miljardeihin. 
Päätökset helposti karkaavat 
mittasuhteistaan, jos niitä ei 
osata suhteuttaa mihinkään 
konkreettiseen. Tämä tuntuu 
olevan hyvin yleinen ongelma 
nykymaailmassa.

Otetaan toinen esimerkki: 
Kataisen hallitus hyväksyi 4. 
kesäkuuta 2012 sopimuksen 
19 euromaan yhteisen vaka-
usmekanismin perustamises-
ta. Vakausmekanismin kas-
sasta löytyy Sinun ja minun 
veroeuroja jo 1,5 miljardin eu-
ron edestä eli useita jäänmur-
tajia ja satoja sähkövetureita.

Nyt on avattava silmät to-
dellisuuteen. Nykyisellä vatu-
loinnilla se ei onnistu! Nyt on 
leikitty liikaa naapurien hiek-
kalaatikolla. Olemme pääs-
täneet naapurit päättämään 
oman pihamme asioista ja 
meidän lastemme ja lastenlas-
temme tulevaisuudesta. Nyt 
on vakavan miettimisen paik-
ka, kuinka paljon on paljon.

Simo Satto (ps.)
Lieto
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PUOLUEISTA varsinkin sdp:llä 
ja vasemmistoliitolla on vahvat 
kytkökset ammattiliittoihin, jot-
ka ovat osapuolena neuvotte-
luissa työmarkkinaratkaisuista. 
Se, onko varsinkin sdp halli-
tuksessa vai oppositiossa, taas 
vaikuttaa moniin työllisyyspo-
liittisiin ratkaisuihin liittojen toi-
mesta. Siinä ei katsota työläi-
sen etua, vaan demareiden ja 
ammattiliittojen etua ensim-
mäiseksi. Tätä eduskunnan va-
sen laita kutsuu sopimisen kult-
tuuriksi.

Demarit ovat lähes koko 
2000-luvun olleet hallitukses-
sa. Samaan aikaan työllisyyspo-
litiikka on tarkoittanut sitä, että 
uusia työpaikkoja on luotu käy-
tännössä vain julkiselle sekto-
rille, joka rahoitetaan lähes täy-
sin verovaroin. Tilastokeskuksen 
mukaan vuosien 2000-2013 ai-
kana julkisen sektorin työpaikat 
lisääntyivät noin 60 000:lla uu-
della työpaikalla, ja samaan ai-
kaan teollisuudesta hävisi noin 
90 000 työpaikkaa pois. Teolli-
suudesta, joka tuo lähes 90 pro-
senttia Suomen viennistä, ja 
joka ei pysty enää rahoittamaan 
nykyistä julkista sektoria. Viime 
hallituskaudellakin työttömiä 
tuli 102 900 lisää, mikä lisäsi 
maamme kestävyysvajetta huo-
mattavasti. Mutta tämähän ei 
ammattiyhdistysliikkeitä ja de-

mareita tuntunut haittaavan. Ja 
tuskin haittaa vieläkään, vaikka 
nyt oppositiossa sdp varjoehto-
budjetissaan antaakin katteet-
tomia lupauksia 35 000 uudesta 
työpaikasta.

Ammattiliittojen jäsenmak-
suista vain osa menee työttö-
myyskassalle. Jos liiton jäsen-
maksu on jäsenelle esimerkiksi 
1,75 prosenttia palkasta, niin 
työttömyyskassaan menevä 
osuus on vain 0,65 prosenttia. 
Suurin osa ihmisistä kuuluu am-
mattiliittoihin vain työttömyys-
turvan takia. He luulevat, että 
heidän saamansa ansiosidon-
nainen työttömyysturva koos-
tuu täysin siitä, että he mak-
savat tietyn prosenttiosuuden 
palkastaan liitoille. Näin ei to-
dellisuudessa kuitenkaan ole. 
Ansiosidonnaista saavat vain 
työttömyyskassojen jäsenet 
(tästä ay-liikkeet pitävät kyn-
sin ja hampain kiinni), vaik-
ka lähes kaikki työssäkäyvät 
maksavat työttömyysvakuutus-
maksua, joka kattaa 55–58 % 
kuluista. Valtion osuus on 37–
39 % ja kassojen osuus vain 5,5 
%. Ansioturva rahoitetaankin 
nykyisin 95-prosenttisesti val-
tion budjetista ja lakisääteisistä 
työttömyysvakuutusmaksuista, 
joita jokainen palkansaaja (ja 
myös työnantaja) maksaa, riip-
pumatta kuuluuko mihinkään 

Ay-liike tarvitsee työttömiä

ammattiliittoon. Näin ollen suu-
rin osa liittojen keräämistä jä-
senmaksuista jää ammattiliitoil-
le törsättäväksi.

Mitä enemmän työttömiä 
Suomeen tulee, sitä enemmän 
työssäkäyvät liittyvät ammatti-
liittoihin työttömyyden pelos-
sa. Ja mitä enemmän liitoissa 
on jäsenmaksujen maksajia, sitä 
enemmän on liittojen herroilla 
varaa juhlia ja antaa vaalitukea, 
varsinkin demariehdokkaille. 
Tätä liitot kutsuvat edunvalvon-
naksi. Viime keväänkin vaaleis-
sa moni demaripoliitikko sai 
eri liitoilta yhteensä jopa kym-
menien tuhansien edestä vaa-

liavustusta. MTV:n tutkimusten 
mukaan sdp:n puoluejohtajan 
Antti Rinteen puoliso Heta Sa-
volainen-Rinne sai yksinään yh-
teensä yli 26 000 euroa eri am-
mattiliitoilta vaalirahaa. 

Jokaisissa vaaleissa liitot jaka-
vat jäsenmaksuista saatuja tu-
loja yhteensä satojen tuhansien 
eurojen edestä eri ehdokkail-
le vaaliavustuksena. En kyseen-
alaista, etteivätkö ammattiliitot 
olisi vuosien saatossa aikanaan 
saaneet paljon hyvääkin aikai-
seksi, mutta liittojen olisi jo aika 
siirtyä 2000-luvun globaaliin 
aikakauteen ja miettiä, miten 
työttömille saataisiin tulevai-

suudessa luotua työpaikkoja. 
Voikin ajatella, että työttömi-

en suuri määrä ei ainakaan vie-
lä suuresti liittoja heilauta, sillä 
ainahan voi jäsenmaksuja ko-
rottaa, jos liiton talous sattui-
si ajautumaan ahdinkoon. Yh-
teenvetona voikin todeta, että 
mitä enemmän Suomessa on 
työttömiä, sitä enemmän vaali-
rahaa liitoilta liikkuu poliitikoil-
le. Näin ollen ammattiliittoihin 
kuuluvat jäsenet ovatkin usein 
tietämättään käytännössä suu-
ria vaalirahoittajia. 

Rami Lehto
kansanedustaja (ps.)

Sähkön siirtohinnan korotusaikeista 
on luovuttava
ENERGIAVIRASTO aikoo nostaa 
verkkoyhtiölle sallittua sähkön-
siirtomaksujen tuottoprosent-
tia aiemmasta kolmesta viiteen. 
Tämän hallituksen, joka ohjaa 
Energiavirastoa, pitäisi aie es-
tää - siis asumisen tärkeimmän 
komponentin perusteeton hin-
nan korotus. Hallitusohjelmassa 
siirtohintojen korotusta ei ole 
kirjattuna.

“Se on askel oikeaan suun-
taan. Tuottoprosentti on ollut 
pitkään liian pieni”, toteaa poh-
joiskarjalaisen sähköverkko-
yhtiön PKS Sähkönsiirto Oy:n 
toimitusjohtaja Arto Gylén. Lau-
sunnon perusteella voidaan 
olettaa, että monopolin haltijat 
nostat hintoja. Kaikki muut hin-
nat, työpalkat ja eläkkeet ovat 
alenemassa, kun osallistutaan 
Suomen pelastamiseen taan-
tumasta.

Sähkönsiirtoa ei voi kilpai-
luttaa, siksi energian siirtobis-
nekseen säädettiin kolmen 
prosentin tuotto, jota energia-
markkinavirasto velvoitettiin 
seuraamaan. Yksittäinen siirto-
yhtiö sai siitä huolimatta tehdä 
käyttövarmuutta parantavia in-
vestointeja, kuten maakaape-
lointia, jotka ovat jo aiemmin 
rajusti nostaneet sähkönsiirto-
hintoja.

Tiedämme Suomen Omako-
tiliiton teettämän tutkimuksen 
perusteella asumiskustannus-
ten nousseen kohtuuttomasti 

viime vuosina. Hallituksen linja-
us vanhusten kotona asumises-
ta on hyvä, mutta kun eläkkeet 
alenevat ja asumisen kustan-
nukset nousevat, kehittyy epä-
yhtälö, joka ei ole hyvä. Monet 
toivovat hallituksen puuttuvan 

Energiaviraston aikeisiin sallia 
hinnankorotuksia välttämättö-
mään sähkön käyttöön.

Esko Järvenpää 
eläkeläinen, Jämsä

YK:n Geneven pakolaissopimus 
tai muukaan Suomea sitova 
kansainvälinen sopimus ei vel-
voita Suomea vastaanottamaan 
ainuttakaan turvapaikanhaki-
jaa. Hallittu siirtolaisuus vaikut-
taa yleensä myönteisesti sekä 
lähtömaahan että vastaanotta-
jamaahan. Tämä pätee siis sil-
loin, kun on kyse laillisesta siir-
tolaisuudesta. Euroopan niin 
sanotussa ”pakolaiskriisissä” on 
sen sijaan kyse laittomasta siir-
tolaisuudesta eikä pakolaisuu-
desta. Sanoilla pelaaminen on 
aivan olennainen osa politiikan 
tekemistä.

Kaikki pakoon lähteneet eivät 
ole pakolaisia. YK:n määritel-
män mukaan sotaa pakenevat 
eivät ole pakolaisia, vaan paon 
tulee perustua vainoon tai pe-
rusteltuun syyhyn pelätä vai-
notuksi joutumista. Tällaisetkin 
henkilöt ovat pakolaisia viralli-
sesti vasta sitten, kun heille tur-
vapaikanhakijana on myönnet-
ty pakolaisstatus. 

Koska laiton siirtolaisuus on 
mainiota bisnestä monille, se li-
sää myös ihmissalakuljetusta ja 
muita häikäilemättömiä laitto-
muuksia. Niiden torjuminen on-
nistuu parhaiten lopettamalla 
turvapaikkahakemusten vas-
taanotto Suomessa. Norja lo-
petti joulukuussa hakemusten 
vastaanoton Venäjältä tulevilta 

ihmisiltä. Tulijat loppuivat pian! 
Yksinkertaisinta olisi, että Suo-
mi lopettaisi hakemusten vas-
taanoton kaikilta Suomessa.

Ehdotan siksi, että Suomi pe-
rustaa kaksi turvapaikanhaku-
keskusta YK:n pakolaisleirei-
hin. Esimerkiksi yksi Turkkiin ja 
yksi Etiopiaan. Muut oleskelulu-
pa-asiat käsiteltäisiin Suomes-
sa, kuten ennenkin. Näin Suo-
mi voisi ottaa vain sen määrän 
todellisia pakolaisia kuin demo-
kraattisesti valittu eduskunta 
kulloinkin päättäisi, oli se sitten 
30 tai 30 000. Hakemuskäsitteli-
jöiden määrä mitoitettaisiin pa-
kolaiskiintiön mukaan.

Minkään valtion ei tarvitse 
kohdella ulkomaalaisia yksilöi-
nä silloin kun he ovat ulkomail-
la. Kaikki laittomat maahan tun-
keutumiset voidaan estää jo 
ennen maahantuloa inhimilli-
sesti. Suomi ei ole missään vas-
tuussa heistä ulkomailla.  Ero 
Schengen-sopimuksesta lopet-
taisi spekulaatiot siitä, saako ra-
joja valvoa. Kyllä maailmassa 
aina hädänalaisia riittää. Apua 
pitää viedä sinne missä hätä on. 
Ja tehdä se taloudellisten re-
surssien rajoissa. Vastaanotto-
keskusten ylläpito vie Suomen 
konkurssiin. 

Mika Kivimaa
Toholampi

Turvapaikanhakijoita 
ei tarvitse päästää 
Suomeen
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SUOMEN poliisi on vanginnut 
irakilaiset kaksosveljekset epäil-
tyinä terroristisessa tarkoituk-
sessa tehdyistä murhista. Ne-
tistä löytyvän nauhoituksen 
mukaan kaksoset olisivat osal-
listuneet Daeshin eli Isiksen 
suorittamaan noin 1 700 van-
gin joukkomurhaan, ja itse tap-
paneet uhreista 11. Irak halun-
nee epäillyt tuomittavakseen, 
mutta sen estää Suomen laki, 
joka kieltää rikoksesta syytetyn 
luovutuksen maahan, jossa uh-
kaa kuolemanrangaistus. 

23-vuotiaat veljekset ovat siis 
joutumassa oikeuteen Suo-
messa, mikä merkitsee miljoo-
nien kustannuksia veronmaksa-
jalle, kuten joukkotuhonnasta 
tuomitun ruandalaisen papin 
oikeudenkäynnissä. Tuo elin-
kautinen tuomio maksoi suo-
malaisille viisi miljoonaa euroa 
ja lisäksi tulevat vankeuden ai-
heuttamat kustannukset. Irakis-
sa tehdyn rikoksen tutkinta tu-
lee maksamaan vielä enemmän 
ja mikäli veljekset vapautettai-
siin syytteistä, esimerkiksi näy-
tön puutteessa, heillä on oikeus 
saada aiheettomasta syyttees-
tä ja vangitsemisesta suuretkin 
korvaukset, satoja tuhansia tai 
jopa miljoonia veroeuroja, riip-
puen tutkintavankeuden pituu-
desta.

Suomen kannalta olisi paras-
ta luovuttaa irakilaisveljekset 
tutkittavaksi ja tuomittavaksi 
vuonna 2002 toimintansa aloit-
taneeseen Kansainväliseen ri-
kostuomioistuimeen Hollan-
nin Haagiin. Heillä on parhaat 
voimavarat ja kokemus tällai-
sen rikoksen käsittelyyn. Kan-

VUODEN vaihtuessa on pal-
jon pohdittu, minkälainen uu-
desta vuodesta kehittyy ja 
toivottu laman kääntymistä 
nousukauteen. Tosin monet 
talousasiantuntijat eivät ole 
antaneet toiveita herättäviä 
lausuntoja.

Onpa jopa vedottu Vanhan 
Testamentin faaraon näke-
mään uneen seitsemästä liha-
vasta ja seitsemästä laihasta 
lehmästä ja samoin seitse-
mästä täydestä tähkäpääs-
tä ja kuivettuneesta tähkäs-
tä, ja miten Joosef selitti unen 
merkitsevän seitsemää liha-
vaa ja seitsemää laihaa vuot-
ta, jotka sitten toteutuivatkin. 
Mekin olemme jo eläneet ne 
seitsemän laihaa vuotta ja nyt 
siis olisi jo aika saada ne seit-
semän lihavaa vuotta. Mutta 
tämä on vain toive, että laman 
selkä taittuu ja talouselämäm-
me lähtee nousuun, vaikka 
kuinkakin lievästi aluksi. Toi-

veen toteutumisesta ei kuiten-
kaan ole varmuutta.

Mutta tämän pimeältäkin 
näyttävän aikamme keskellä ei 
sittenkään tarvitse olla ilman 
valoisiakin näkymiä, sillä kris-
tittyinä meille on jo koittanut 
valo, jonka piirissä saamme 
elää ja kulkea. Ja tämän - jäl-
leen kerran - olemme saaneet 
elää todeksi kuluneen joulun 
aikana. Siitähän jo profeetta 
Jesaja tiesi ennustaa, miten pi-
meydessä vaeltava kansa saa 
nähdä suuren valkeuden. Ja 
edelleen hän sanoi: “Katso, pi-
meys peittää maan, yön synk-
kyys kansat. Mutta sinun tai-
vaallesi kohoaa aamunkoi, 
Herran kirkkaus hohtaa sinun 
ylläsi. Niin kansat tulevat sinun 
valosi luo ja kuninkaat sinun 
aamunkoittoosi.”

Näin profeetta Jesaja jo 500 
vuotta ennen Kristusta näki, 
miten valo koittaa Vapahta-
jan tuomasta ilosanomasta. Ja 

se ulottuu kaikille kansoille. Ja 
siitä kertoo juuri viettämäm-
me loppiainen, jolloin itämaan 
tietäjät - profetian kuninkaat 
- tulivat kumartamaan ja tuo-
maan lahjojaan vastasynty-
neelle Jeesus-lapselle. Yksin 
hän on ainoa, joka on voinut 
totuuden mukaisesti sanoa it-
seään maailman valoksi. Ja hä-
nen seuraajinaan myös meillä 
on elämän valo. Tämä on loh-
tumme ja voimamme myös pi-
meän aikamme keskellä.

Sydämestämme saammekin 
yhtyä virrentekijän sanoihin: 
“Valo syttyi, Jeesus syntyi, en-
keli sen tiedon toi. Juuri meille 
kylmenneille Jeesus avuks tul-
lut on. Kiitä, kiitä, Herraa sitä, 
usko vaikk´ oot mahdoton. 
Nyt on sulla, nyt on mulla ilo-
juhla verraton.”

 Anssi Joutsenlahti
 rovasti

UUDESSA  SUOMESSA 
(1.11.2015) oli kolumni, jos-
sa tähdennettiin ruotsin kielen 
tärkeyttä suomenkielisissä kou-
luissa. Myös pakolaispolitiikassa 
ruotsinkieliset haluavat miltei 
varkain opettaa ruotsia pako-
laisille. Hufvudstadsbladet tuo 
miltei päivittäin esiin ruotsin 
kielen tärkeyttä ja sitä, että suo-
menkielisten tulee oppia kun-
nolla ruotsia. Lehden mukaan 
englanti ei mitenkään korvaa 
ruotsia.

Olen itse kaksikielinen (oike-
astaan viisikielinen kun ottaa 
huomioon englannin, ranskan, 
saksan ja venäjän kielen taito-
ni). Pidän laajaa kielitaitoa ar-
vokkaana pääomana. Silti olen 

sitä mieltä, että englanti on 
maailmankieli eikä sitä korvaa 
mikään. Ruotsin kielen hyvin ai-
kainen opetus sabotoi englan-
ninkielen opetusta.

Huomattakoon, että pohjois-
mainen kommunikaatio toi-
mii mainiosti myös englanniksi. 
Tanskalaille, norjalaisille ja islan-
tilaisille tämä on luontevaa.

Suomessa asuu noin 6 % ruot-
sinkielisiä. Heitä varten ei mi-
nusta tule ylläpitää laajaa ruot-
sin kielen opetusta kouluissa tai 
yliopistoissa. Ruotsinkielisten 
velvollisuus on puhua, ymmär-
tää ja kirjoittaa suomen kieltä 
hyvin - eikä päinvastoin. 

Ralph Jaari

OLEMME Suomessa tottuneet 
siihen, että ihmisen kasvot ovat 
peittämättöminä näkyvissä. 
Kun tervehdimme, keskuste-
lemme tai asioimme muuten, 
kohtaamme toisemme kasvok-
kain.

Kuljin joitakin viikkoja sitten 
ohittaen erääseen vastamielen-
osoitukseen kerääntyneen ryh-
män. Tämä tapahtui Helsingissä 
lähellä Kampin pitkänmatkan 
bussien sisäänkäyntiä. Useam-
malla henkilöllä oli jotain kas-
vojen päällä. En jäänyt tutki-
maan naamioiden laatua. Melu 
oli hirveä ja tahdoin nopeasti 
kauemmaksi.

Tuo tapahtuma jäi askarrut-
tamaan. Minusta todellakin on 
missä tahansa turvallisempi olla 
ja asioida, jos ihmisten kasvot 
ovat esillä. Voiko ruokakaupois-
sa, koruliikkeissä, pankeissa, lii-
kennevälineissä tai mielenosoi-

tuksissa liikkua kasvot piilossa 
sen herättämättä pelkoa tai 
epäilyksiä? Minusta se on jopa 
sopimatonta. Onko tarpeen, 
että uskonnollisista syistä saisi 
pitää kasvot näkymättömissä? 
Mielestäni ei. Burkhaan voi kät-
keytyä kuka tahansa; tai voi olla 
muitakin uskonnollisia asuja tai 
naamioita.

Minun mielestäni voisi mää-
ritellä lailla, että kasvojen tuli-
si olla pääsääntöisesti esillä ul-
kona liikkuessa ja asioidessa eri 
paikoissa. Ei se estä sitä, että 
30 asteen pakkasella voi suoja-
ta huivilla leukaansa, tai pitää 
tilapäisesti kommandopipoa 
päässään hiihtolenkillä tai ret-
kiluistelulla ollessa. Olkaamme 
suomalaisia avoimin kasvoin ja 
mielin.

Ceta Lehtniemi
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Irakilaiskaksoset luovutettava Haagiin

Valoa näkyvissä

Ruotsin kieli ei korvaa 
englantia

Kasvot näkyvillä

sainvälinen rikostuomioistuin 
ei tutkine terroririkoksia, mut-
ta suomalaisten oikeusoppi-
neitten mukaan Daesh-kakso-
set ovat epäiltyjä pikemminkin 
sotarikoksesta kuin terroririkok-
sesta, ja juuri sotarikoksia ja ri-
koksia ihmisyyttä vastaan Haa-
gissa käsitellään.

Jos luovutus Haagin Kansain-
väliseen rikostuomioistuimeen 
ei jostain syystä käy, Suomen 
tulisi tehdä Irakin kanssa sopi-
mus, jossa sovittaisiin, ettei vel-
jeksiä tuomittaisi kuolemaan, 
mikäli heidät todetaan Irakissa 
syyllisiksi. Tämä olisi luova rat-
kaisu joka sallisi kaksosten luo-
vutuksen irakilaisen tuomiois-
tuimen käsiteltäväksi. Rikos on 
tehty Irakissa, joten siellä se tu-
lisi ratkaistakin.

Suomen poliisi ja oikeuslaitos 

ovat ylityöllistettyjä ja alimiehi-
tettyjä. Tällainen ulkomaita kos-
keva tutkinta ja oikeudenkäynti 
vievät voimavaroja suomalais-
ten ja muiden Suomen asukkai-
den asioiden ajamisesta - ja sitä 
kautta rapauttaa uskoa poliisiin 
ja oikeuslaitokseen. 

Daesh-kaksosten kaltaisia ri-
koksista epäiltyjä uskotaan ole-
van turvapaikanhakijoiden 
joukossa enemmänkin ja tapa-
usten tulevan ilmi kevääseen 
mennessä turvapaikanhakijoi-
ta tutkittaessa. Meitä uhkaa ti-
lanne, jossa suomalaiset jäävät 
ilman oikeutta ulkomaalais-
ten ulkomailla tekemien rikos-
ten vuoksi.

Esa Paloniemi
Oulu



IRROITA TÄYTET T Y LOMAKE.  SUL JE JA L AITA POSTIIN,  POSTIMAKSU ON MAKSET TU PUOLESTASI.

Haluan liittyä Perussuomalaiset-puolueeseen 
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P A L V E L U K O R T T I

Oululaisten lasten ja nuorten tulevaisuus
OLEN oulunsalolainen kau-
punginvaltuutettu. Olin 
sekä uuden Oulun valmiste-
luryhmässä, jossa yhdisty-
missopimus laadittiin, että 
yhdistymishallituksessa. Yh-
distymissopimuksessa maini-
taan: “Yhdistymishallituksen 
ja uuden valtuuston tulee ot-
taa huomioon verkosto-Ou-
lun elinvoimaan ja toimin-
takykyyn kiinteästi liittyvien 
lähipalveluiden suuri strategi-
nen merkitys yhdistymissopi-
muksen aikana ja sen jälkeen.”

Reuna-alueiden valtuutettu-
ja syytetään kyläpolitikoinnis-
ta - ihmekös tuo, kun palveluja 
ollaan enenevästi keskittä-
mässä. Pakko muistuttaa, että 
yhdistymissopimuksen mu-
kaisesti nykyisessä Oulun kau-
punginhallituksessa on vähin-
tään yksi varsinainen jäsen ja 
varajäsen jokaisesta yhdisty-
neestä kunnasta alueellisen 
asiantuntemuksen takaami-
seksi. Tietenkin myös koko-
naiskuva Oulusta on syytä pi-
tää kirkkaana.

Tämänhetkinen keskittämis-
vimma kohdistuu kouluverk-
koon. Kampuslukiomallissa 
reuna-alueiden lukiot Hauki-
putaalta, Kiimingistä ja Oulun-
salosta lopetettaisiin, jolloin 

lukiot keskittyisivät kanta-Ou-
luun. Lukioiden lakkautus joh-
taisi nuorten syrjäytymiseen, 
koska lukiot siirtyisivät kau-
emmas, ja kynnys lähteä lu-
kioon kasvaisi. Esimerkik-
si Oulunsalon lukioon pääsee 
matalahkolla keskiarvolla, jo-
ten kynnys on senkin puolesta 
matalalla. Kaikki nuoret eivät 
halua kanta-Ouluun lukioon. 
Oulunsalon lukioon haki viime 
keväällä ensisijaisesti 68 nuor-
ta. Eli 68 nuorta halusi ensisi-
jaisesti lähilukioonsa. Tässä-
kin keskittämisessä maksajiksi 
joutuisivat perheet ja valtio. 
Kelan koulumatkatuesta jää 
perheelle maksettavaa 43 eu-
roa kuukautta kohti. Monis-
sa perheissä lukiolaisia voi olla 
useampi.

Lukioiden keskittäminen 
kanta-Ouluun kauas reuna-
alueilta johtaa siihen, että mo-
net lapsiperheet päätyvät 
asumaan mieluummin kanta-
Ouluun. Täten tällä lukioiden 
keskittämisellä ohjataan maa-
politiikkaa siihen suuntaan, 
että kanta-Oulu tiivistyy aiot-
tua enemmän, kun taas reuna-
alueiden entisten kuntien elin-
voima ja toimintakyky hiipuu.

Tämä kampuslukiomalli si-
sältää myös idean vapautu-

vien lukiotilojen käytöstä 
perusopetuksessa, jolloin ky-
läkouluja voitaisiin lakkauttaa 
niin Haukiputaalla ja Kiimin-
gissä kuin Oulunsalossakin. 
Kuitenkin Oulunsalon kou-
luverkkoa lähemmin tarkas-
teltaessa huomaa, ettei Ou-
lunsalon lukio sijaintinsa ja 
käyttötarkoituksensa takia 
voi ratkaista Oulunsalon Nie-
menrannan alakoulun ahtaus-
ongelmaa. Niemenrannan 
koulun tila-ahtauteen tuo hel-
potusta Salonpään alakoulu, 
josta pieni osa kärsii pahoista 
sisäilmaongelmista, joiden ta-
kia monet lapsista ovat oireil-
leet, samoin kuin suurin osa 
henkilökunnasta. Salonpään 
koulussa oli määrä aloittaa re-
montti vihdoin kesällä 2016. 
Remontin siirtyminen on ai-
heuttanut epäilyn, onko kysei-
nen kyläkoulu tarkoitus lopet-
taa. Sekä Niemenrannan että 
Salonpään koulun lähistöllä 
lasten määrä koko ajan lisään-
tyy uusien kotien valmistues-
sa, joten lähikouluperiaatteen 
mukaisesti kumpaakin alakou-
lua tarvitaan.

Anne Snellman
kaupunginvaltuuston ja -halli-
tuksen jäsen (ps.), Oulu

KANKAANPÄÄ 
Kankaanpään Perussuoma-
laisten puheenjohtajaksi on 
valittu Erkki Lilja, varapu-
heenjohtajaksi Sofia Latvajär-
vi, sihteeriksi Tapio Laurila ja 
taloudenhoitajaksi Tarja Pihla-
janiemi. Hallituksessa istuvat 
myös Teuvo Roskala, Jari Kos-
kela, Marko Leponiemi, Kristii-
na Peltomaa, Markus Ruuhimä-
ki ja Anssi Joutsenlahti.

KUUSAMO
Kuusamon Perussuomalaiset 
ry:n hallituksen puheenjoh-
tajana jatkaa Esko Törmänen. 
Hallituksessa istuvat myös 
Kimmo Karjalainen, Joukamo 
Kortesalmi, Tarmo Tyni, Krista 
Poutanen ja Tapio Sumioinen. 
Sihteerinä toimii Tyni.

LOIMAA
Loimaan Perussuomalaiset va-
litsi yksimielisesti uudeksi pu-
heenjohtajaksi Tuija Ketosen. 
Yhdistyksen varapuheenjoh-
tajana jatkaa Simo Rajamäki ja 
taloudenhoitajana Jarmo Met-
sänperä. Sihteeriksi valittiin 
Kari Leppäjoki. 

PETÄJÄVESI
Petäjäveden Perussuomalais-
ten puheenjohtajaksi on va-
littu Heikki Puhakka. Hallituk-
sessa istuvat myös Erkki Havu 
(vpj.), Hannu Kangas, Veikko 
Mäkinen ja Eija Pohjola (sih-
teeri).

PIRKANMAAN PIIRI
Perussuomalaisten Pirkan-
maan piirin hallitus on nimen-
nyt uuden puheenjohtajan 
Veijo Niemen (Lempäälä) joh-
dolla työvaliokunnan, jossa is-
tuvat piirin 1. varapuheenjoh-
taja Terhi Kiemunki (Tampere), 
2. vapapuheenjohtaja Heik-
ki Luoto (Tampere) ja 3. va-
rapuheenjohtaja Timo Tukia 

(Mänttä-Vilppula), piirisihtee-
ri Kirsi Kallio (Lempäälä), pii-
rin tiedottajat Jaana Ristimä-
ki-Anttila (Pirkkala) ja Minna 
Mäntymäki (Orivesi) sekä talo-
udenhoitaja Harri Vuorenpää 
(Pirkkala). Hallitus koostuu 
28 henkilöstä Pirkanmaan eri 
kunnista. Piirin toiminnantar-
kastajaksi valittiin Jorma Turu-
nen (Pirkkala).

TAMPERE
Tampereen Perussuomalais-
ten hallitus on valinnut al-
kaneelle vuodelle 1. vara-
puheenjohtajakseen Heikki 
Luodon, 2. varapuheenjoh-
tajaksi Seikku Kaidan, sihtee-
riksi Mikko Hamusen ja talou-
denhoitajaksi Kari Lindbomin. 
Muita hallituksen varsinai-
sia jäseniä ovat Seppo Silven-
noinen, Tiina Palovuori, Jou-
ko Salo, Kari-Pekka Rauhala ja 
Pentti Hupanen. Yhdistyksen 
puheenjohtajana jatkaa Terhi 
Kiemunki. 

VARSINAISSUOMEN PIIRI
Varsinais-Suomen Perussuo-
malaisten piirihallitus on va-
linnut ensimmäiseksi varapu-
heenjohtajaksi Lauri Heikkilän 
Marttilasta, 2. varapuheenjoh-
tajaksi Tuija Ketosen Loimaal-
ta ja 3. varapuheenjohtajaksi 
Taisto Penttilän Turusta. Piirin 
puheenjohtajana toimii en-
simmäistä vuotta Janne Aso 
Kaarinasta. Työvaliokuntaan 
kuuluvat puheenjohtajiston li-
säksi Juhani Pilpola Liedosta, 
Olli-Pekka Ahokas Vehmaal-
ta, Ari-Pekka Haapanen Auras-
ta, Pirjo Lampi Turusta ja Berit 
Suomi Kemiönsaarelta. Talou-
denhoitajana toimii Hannes 
Heikkilä Liedosta sekä piirisih-
teerinä Sirkku Saarinen Laiti-
lasta.

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@perusnaiset.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

OPINTOKESKUS PEKASUS

Rehtori • Lasse Lehtinen
Puh: 06 873 358 • suupohjanlaki@kotinet.com

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

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 !


