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Kortelainen pyysi 
Vistbackalta anteeksi

POHJANMAAN syyttäjä-
viraston syyttäjä teki asiassa 
sovittelualoitteen. Sekä Rai-
mo Vistbacka että Veli-Pek-
ka Kortelainen myöntyivät 
sovitteluun. Osana sovittelu-
ratkaisua Kortelainen maksaa 
korvauksia sekä pyytää väit-
teitään julkisesti anteeksi. 

”Kuinka paljon 
poliitikonkaan 
pitää sietää?”

Vistbacka on syyttäjän rat-
kaisuun siltä osin tyytyväi-
nen, että nyt on olemassa ai-
nakin yksi raja sen suhteen, 
mitä julkisuuden henkilöstä-
kään voi mennä ilman todis-
teita sosiaalisessa mediassa 
väittämään.

- Kun minua oli syytetty täs-
sä talousrikoksista, halusin, 
että myös syyttäjä ottaa kan-
taa siihen, kuinka paljon po-
liitikonkaan pitää sietää. 

- Oikeusoppineena ja juris-
tina katsoin, että kunnian-
loukkauksen raja oli ylitetty, 
ja syyttäjänvirasto oli kanssa-
ni samaa mieltä. En kuiten-
kaan halunnut, että tätä asiaa 
riepoteltaisiin sen enempää 
keltaisen lehdistön sivuilla, 
joten suostuin syyttäjän esi-
tykseen uudentyyppisestä so-
vitteluratkaisusta, Vistbacka 
kertoo.

”Voi tulla 
kirjoittajalle kalliiksi”

Vistbacka ei tunne Kor-

telaista henkilökohtaises-
ti ollenkaan, eikä tiedä mik-
si tämä halusi lähteä häntä 
mustamaalaamaan sosiaali-
sessa mediassa.

- Olkoon tämä opiksi ja 
ojennukseksi kaikille, että 
hillitköön halunsa, ennen 
kuin lähtevät kirjoittamaan 
toisesta perättömiä sosiaali-
seen mediaan. Se voi käydä 
kirjoittajalle kalliiksi, hyvin-
kin kalliiksi, jos asia viedään 
käräjille saakka, Vistbacka 
varoittaa.

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVA LEHTIKUVA

Oululaisen Veli-Pekka Kortelaisen perusteettomien 
syytösten katsottiin loukanneen ex-ministeri Raimo 
Vistbackan kunniaa. Vuonna 2014 esitetyt väitteet 
johtivat esitutkintaan.

JULKINEN ANTEEKSIPYYNTÖ 
RAIMO VISTBACKALTA
PYYDÄN anteeksi sitä, että 
toissa elokuussa 2014, Perus-
suomalaiset-puolueen Face-
Book-ryhmässä kirjoitin, että 
Raimo Vistbacka olisi syyllisty-
nyt Perussuomalaiset rp:n pii-
rien ja puolueen tukisäätiön 
varojen väärinkäyttöön ja ka-
valluksiin, sekä vielä erikseen 
syyllistynyt isoon ”kupruun”, 
jonka tilkkeeksi olisi muka 
vaadittu puoluetoimiston re-
montin kalliista hinnasta si-
vuun otettu suuri rahasum-
ma. Lisäksi pyydän anteeksi, 
että kutsuin tuossa yhteydes-
sä Vistbackaa ”mafiosoksi” ja 
”kummisedäksi”.

Kaikki nämä jutut olivat pe-
rusteettomia ja ilkeämielisiä 
huhuja, joita olin kuullut ja 
joiden levittämiseen julkisesti 
tuolloin syyllistyin. Pahoitte-
len tästä toiminnasta Raimo 

Vistbackalle ja Perussuoma-
laiset rp:lle aiheuttamaani va-
hinkoa, harmia ja haittaa.

Asia on ollut esitutkinnas-
sa ja Pohjanmaan syyttäjä-
viraston syyttäjä on tehnyt 
sovittelualoitteen Etelä-Poh-
janmaan sovittelutoimis-
toon Alajärvellä 13.8.2014 
tekemästäni kunnianlouk-
kauksesta. Niin minä kuin 
Vistbackakin suostuimme so-
vitteluun.

Sovittelun lopputuloksena 
suostuin julkiseen anteeksi-
pyyntöön kunnianloukkauk-
sesta, johon julkisesti tuolloin 
syyllistyin sekä kohtuulliseen 
korvaukseen aiheuttamas-
tani mielipahasta, haitasta ja 
harmista.

Oulussa 25.1.2015
Veli-Pekka Kortelainen

Perusteettomat säätiöväitteet katsottiin kunnianloukkaukseksi

“Halusin, että syyttäjä 

ottaa kantaa siihen, kuinka 

paljon poliitikonkaan 

pitää sietää.”
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Esitys: Kaupunkilaiset 
maahanmuuttajien 
edelle asuntojonossa
PERUSSUOMALAISTEN pääkau-
punkiseudun valtuustoryhmi-
en yhteistapaamisessa 9.4.2016 
linjattiin kolme keskeistä tavoi-
tetta pääkaupunkiseudun asun-
topolitiikassa: 

1. Kaupunkiemme asukkaat 
on asetettava asukasvalinnoissa 
maahanmuuttajien edelle.

2. Kaupunkilaisille on turvatta-
va kohtuullisella vuokratasolla 
olevat asunnot.

3. Asuntotuotantoa on tarkas-
teltava ennakkoluulottomasti.

Pääkaupunkiseudun perus-
suomalaiset valtuutetut pitä-
vät kaupunkien omistamien 
asuntojen asukasvalintakritee-
reitä järjettöminä, sillä oikeam-
min meidän pitää tarjota asun-
toja kaupunkiemme asukkaille 
eikä ulkopuolisille. Pääkaupun-
kiseudun valtuustoryhmien pu-
heenjohtajat huomattavat, että 
pääkaupunkiseutua ei rakenne-
ta maahanmuuttajia vaan itse-
ämme, meidän kaupunkiemme 
asukkaita varten.

Pääkaupunkiseudun kunnat 
ovat joutuneet kasvaneen maa-
hanmuuton takia haasteelli-
seen tilanteeseen: kuntalaisten 
asumiseen tarvittavista koh-
tuuhintaisista asunnoista on 
huutava pula ja maahanmuut-
tajien siirtyminen pääkaupun-
kiseudulle kiristää asuntomark-
kinatilannetta entisestään. 
Pääkaupunkiseudun asunto-
markkinoille siirtyy vuosittain 
tuhansia kotimaasta ja ulko-
mailta tulevia uusia asukkaita 
kilpailemaan samasta rajallises-
ta asuntotarjonnasta. Tämä nä-
kyy varsinkin vuokra-asuntoti-
lanteessa. Tilanne nykyisellään 
on täysin kestämätön ja edel-
lyttää merkittäviä muutoksia 
toimintatavoissa. Tähän ongel-
maan perussuomalaisilta löytyy 

ratkaisuja.
Osa asuntotuotannosta raken-

netaan ns. yleishyödyllisten ra-
kentajien toimesta. Yleishyödyl-
linen asuntotuotanto antaa 
virheellisen kuvan asuntotuo-
tannon luonteesta: yleishyödyl-
liset rakentajat eivät rakenna 
asukaslähtöisiä kohtuuhintai-
sia vuokra-asuntoja, vaan pyrki-
vät kaupunkien vuokrayhtiöitä 
korkeammilla vuokrilla kasvat-
tamaan ay-liikkeen varallisuutta 
ja vasemmistopoliitikkojen vaa-
likassaa. Se ei meille käy.

Ylihinnoiteltuja vuokra-asun-
toja koskeva ongelma voidaan 
ratkaista. Kaupungit voivat jär-
jestää omien tonttien osalta ra-
kentajille kilpailuja, joissa ra-
kennusliikkeet suunnittelevat 
tontin tai isomman alueen. Kil-
pailun lähtökohtana pitää sil-
loin olla kohtuuhintainen asu-
minen ja yhteistyökumppanin 
valinnassa on painoarvoa an-
nettava myyntihinnalle, ehdot-
taa Vantaan Perussuomalaisten 
valtuustoryhmän puheenjohta-
ja Johannes Nieminen.

Pääkaupunkiseudun valtuus-
toryhmien puheenjohtajat ko-
rostavat, että pääkaupunki-
seudun asuntotuotantoa on 
tarkasteltava ennakkoluulot-
tomasti. Yksi tällainen on kont-
tiasuminen. Eri puolille pää-
kaupunkiseutua sijoitettavilla 
konttikodeilla voidaan tarvitta-
essa nopealla aikataululla rat-
kaista pääkaupunkiseudulle tu-
levat suuremmat muuttovirrat, 
toteaa Helsingin Perussuoma-
laisten valtuustoryhmän pu-
heenjohtaja Mika Raatikainen.

Perussuomalaisten 
pääkaupunkiseudun 
valtuustoryhmät

Espoon kaupunginvaltuutettu Jukka Kilpi piti puheen 
perussuomalaisten pääkaupunkiseudun valtuustoryhmien 
kokouksessa.

Kalliiksi tulee Liedossa

Mauno Vuoriosta kunniapuheenjohtaja
VALTIOTIETEIDEN tohtori 
Manu Vuorio, 68, valittiin Turun 
Perussuomalaiset ry:n kunnia-
puheenjohtajaksi yhdistyksen 
kevätkokouksessa 10.4.

Vuorio toimi paikallisyh-
distyksen puheenjohtaja-
na vuosina 2004–2009. Hänen 
puheenjohtajakaudellaan pe-
russuomalaiset saivat ensim-
mäiset paikkansa Turun kau-
punginvaltuustossa.

Vahvasta EU-vastaisuudestaan 
tunnettu Vuorio haluaa kiinnit-
tää huomiota erityisesti siihen, 
ettei EU aina noudata omia 
sääntöjään.

– Vanha latinankielinen oi-

LIEDOSSA sosiaali- ja terveys-
lautakunnan pöytäkirjasta il-
menee nyt välitilinpäätöstä 
Lietoon jo tuotujen pakolais-
ten osalta. 

Lietoon on yritetty kotouttaa 
viidessä vuodessa 60 pakolais-
ta, mutta kunta on saanut val-
tiolta korvausta vain 23 henki-
löstä. Siis vain 38 prosentista. 
Mihinköhän ovat joutuneet ra-
hat 62 prosentin osalta? Kun-
ta on siis itse joutunut näiden 
osalta aivan kaiken maksa-
maan. 

Sopimuksen muutoksen mu-
kaan nyt - kolmessa vuodessa 
- tulee taas 60 pakolaista. Mer-
kittävää on, että edellä mai-
nittuun määrään ei sisällytetä 
kuntaan itsenäisesti muuttavia 
pakolaisia eikä perheenyhdis-

tämisen kautta tulevia, joista 
kunta maksaa kaiken. 

Elyltä saatuja maksatuksia on 
tullut viime vuonna vain noin 
2 400 euroa per pakolainen. 
Kuitenkin Lieto on maksanut 
toimeentulotuet, asumisen, 
terveyden- ja sairaanhoidon, 
hammaslääkärihoidot sekä 
muun kotouttamisen.

Kunnan omistama asuntoyh-
tiö jakaa vapautuvia asuntoja 
pitkässä jonossa olleille, mut-
ta ohittaako pakolainen jonot, 
sitä ei tiedetä. Kunnassa on 
kuitenkin paha asuntopula. 

Lietoon ei tuoda alaikäisiä 
pakolaisia ilman vanhempia, 
koska Liedon kunta maksaa 
palvelut näiden osalta Raisi-
oon kaupalliselle majoitusyh-
tiölle. Summa on suuri.

Liedon talous on tiukilla ja 
esimerkiksi Lieto-lisääkin on 
viimeiset 12 kuukautta mak-
settu enää vain alle 3-vuotiai-
den osalta. Lainamäärä on yri-
tetty vuosia pitää alle 2 000 
€/asukas, mutta nyt se on jo 
yli 3 000 €/asukas. Tulovero-
prosenttia 19,5 ei nyt sentään 
enää nostettu. 

Väestömäärän lisäystavoi-
te on 1-1,5 % vuodessa, mutta 
ei kai sitä ole tarkoitus saavut-
taa ottamalla paljon pakolaisia 
kunnan hoteisiin? Lautakun-
nassa päätöksen tekivät kes-
kustan, kokoomuksen ja de-
marien jäsenet. 

Simo Satto
hallituksen jäsen, 
Liedon Perussuomalaiset

Manu Vuorio

keusperiaate “pacta sunt ser-
vanda” (suom. sopimukset on 
pidettävä) tulee pitää mieles-

sä tänäkin päivänä, Vuorio ko-
rostaa.

Turun Perussuomalaiset ry 
on perustettu 19 vuotta sitten, 
mutta Vuorion kunniapuheen-
johtajanimitys on yhdistyksen 
historian ensimmäinen.

Suomessa ollessaan Vuorio 
on aina asunut Turussa, mutta 
hän on myös nähnyt maailmaa 
ensin siirtotyöläisenä ja myö-
hemmin merillä seilaten. Työn-
täyteiset matkat veivät Vuorion 
aikoinaan Pohjois-Amerikkaan 
asti.

Turun Perussuomalaiset ry

Pekka Aholta kirja opetus- ja 
kulttuuriministeriölle
TURUN Paattisilla asuva kirjai-
lija Pekka Aho luovutti edus-
kunnassa Viinankeittäjän kylä 
–nimisen kirjansa opetus- ja 
kulttuuriministeriölle. Kirjan 
otti vastaan OKM:n kulttuuri- 
ja taidepolitiikan osaston yli-
johtaja Riitta Kaivosoja.

Aho, 64, on perussuomalais-
ten pitkäaikainen jäsen. Hän 
on julkaissut neljä romaania ja 
viides on työn alla. Viinankeit-
täjän kylän erikoisuus on, että 
siinä on käytetty harvinaista 

Siikaisten murretta. Teos myös 
sijoittuu Siikaisiin. Aho on laa-
tinut teoksensa seudulla ker-
rottujen tarinoiden pohjalta. 
Osa niistä on tositarinoita ja 
osa fiktiota.

- Kirjassa on siikaislaisten 
1950-luvun elämä pienois-
koossa. Toivon, että kirjasta 
tehdään myöhemmin eloku-
va. Se olisi palvelus Siikaisten 
kunnalle, joka aikoinaan kou-
lutti minut, Aho sanoi ojen-
taessaan kirjan OKM:n Kaivo-

sojalle.
Aho on tehnyt varsinai-

sen työuransa ei-kirjallisis-
sa tuottavan työn tehtävissä 
ja julkaissut romaaneja vas-
ta myöhemmällä iällä. Toistu-
va teema Ahon kirjoituksissa 
on pienen ihmisen selviytymi-
nen ja itsensä toteuttaminen 
ympäröivän maailman puris-
tuksessa.

Tuomas Tähti 

Pekka 
Aho antaa 
kirjansa 
Riitta Kai-
vosojalle.
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Totuus bensaverosta 
ja metsähallituksen 
yhtiöittämisestä

VUODEN takaisista edus-
kuntavaaleista on Suomen ti-
lanne muuttunut, jopa niin, 
ettei paluuta entiseen enää 
ole. Suurimpana syynä ovat 
maamme vaikea taloustilanne 
ja viime syksyn hallitsematon 
turvapaikanhakijoiden tul-
va, johon kellään ei näyttänyt 
olevan ratkaisua, ei edes EU-
tasolla, puoluesihteeri Riikka 
Slunga-Poutsalo totesi.

- Talouskäyrät näyttävät sil-
tä, että tällä menolla Krei-
kan tie on myös Suomen tie, 
koska uskottiin, että inflaatio 
korjaisi osan taloustilantees-
ta, jota ei sitten kuitenkaan 
tapahtunut. Kahden edellisen 
hallituksen saamattomuus ja 
tahtotilan puute (paitsi lai-
nanotossa) ovat Suomen ta-
loustilanteen tähän jamaan 
saattaneet.

– Puolueen ohjelma ja ta-
voitteet ovat edelleen täy-
sin samat ja niihin pohjautuu 
koko hallitustyöskentelym-
me. Pitää kuitenkin muis-
taa, että hallitustyöskente-
ly on kompromissien tekoa ja 
tiukkaa neuvottelua. Puolu-
eita hallituksessa on edelleen 
kolme.

Makeisveron 
poisto tuli EU:sta

Perussuomalaiset ovat kriti-
soineet lööppilehtiä sekä val-
takunnan isompia mediatalo-
ja puolueellisuudesta pitkään. 
Esimerkiksi poliisin määrä-

rahojen leikkaus oli iso uuti-
nen, mutta kun perussuoma-
laiset tiukalla politiikallaan 
käänsikin tilanteen määrära-
hojen lisäämiseksi, ei valta-
media vaivautunut uutisoi-
maan samoilla lööpeillä siitä 
mitään. 

Vaikka trendi on ollut tämä 
jo pitkään, Riikka toivoi jäse-
niltä kärsivällisyyttä ja patis-
taa kritisoimaan valtamediaa 
ihan samoin kuin ennenkin, 
sillä median puolueellisuus ei 
ole kadonnut minnekään. 

- Monia ihmetyttää, mik-
si hallitus poisti makeisveron 
ja rätkäisi tilalle kahden sen-
tin polttoaineveronkorotuk-
sen. Kyseessä on kuitenkin 
EU:n päätös, että makeisve-
roa ei voi periä - ja näin ollen 
100 miljoonan euron mene-
tykselle piti etsiä muut vaih-
toehdot.

- Oli kaksi vaihtoehtoa - 
bensaveron nosto tai alvin 
nosto. Kahdesta vaihtoeh-
dosta piti valita se pienempi 
paha, joten perussuomalaiset 
kallistuivat polttoaineveron 
kannalle. Arvonlisäveron nos-
to olisi jälleen kaatunut pie-
nituloisten, vähävaraisten ja 
lapsiperheiden niskaan.

– Tilastojen valossa Suo-
men velkaantuminen saadaan 
taittumaan jo kuluvan vuo-
den vaihteessa ja kun tämä 
hallituskausi on ohi, ovat ta-
louskäyrät aivan toisenlaiset 
kuin kahden edellisen halli-
tuksen jälkeen.  Sote-uudis-

Perussuomalaisten Keski-Pohjanmaan 
piirin kevätkokouksessa vierailleet 
puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo 
ja kansanedustaja Reijo Hongisto oikoi-
vat virheellisiä käsityksiä ja kertoivat 
missä oikeasti mennään. 

tus takaa maakunnille ja kun-
nille enemmän päätösvaltaa 
ja valtuutetut saavatkin tehdä 
kuntalaisten eteen tuloksel-
lisia päätöksiä eikä taakkana 
ole nykyisen kaltainen sosiaa-
li- ja terveysjärjestelmä, jossa 
valtio on määräävänä osapuo-
lena, Riikka painotti.

Suomi seisoo 
edelleen puujaloilla

Kansanedustaja Reijo Hon-
giston puhe käsitti maata-
louden ja kotimaisen ruoan 
saamisen keskeytymätöntä 
jatkumista (huoltovarmuus) 
mahdollisen kriisin sattuessa, 
metsähallituksen yhtiöittä-

mistä ja siitä aiheutunutta ko-
hua sekä turvapaikanhakijoi-
den tulvaa ja sen hoitamista. 

Uusi yhtiömuoto (osake-
yhtiö) ei ole EU:n sanelema, 
mutta EU:n kilpailulainsää-
däntö ei hyväksy enää Suo-
men valtion harjoittamaa 
puukauppaa nykymuodos-
saan, koska se vääristää kil-
pailua. Lukuisia asiantunti-
joita kuultuaan nykyhallitus 
on päättänyt esittää uuden 
osakeyhtiön perustamis-
ta Metsähallituksen alaisuu-
teen, jotta kilpailuvääristy-
mä puumarkkinoilla poistuu. 
Jatkossakin kauppaa käydään 
vain puista, ei luontokohteis-
ta eikä vesistöistä. 

– Kiistelty metsien yhtiöit-
täminen turvaa kotimaisten 
yrittäjien työmahdollisuu-
det maamme metsissä ja työ 
jakaantuu tasaisesti ympäri 
Suomen mahdollisimman lä-
helle ja mahdollisimman lä-
heltä sitä palstaa, mistä puu-
ta hakkuutetaan. Näin eivät 
ulkomaiset suuryhtiöt pääse 
tuottoihin käsiksi, Reijo sel-
vensi.

Kun vihreät ja Luonnonsuo-
jeluliitto eivät saaneet tah-
toaan läpi, eli lisätä jo suurta 
luonnonsuojelun piirissä ole-
vaa metsää, niin ne päättivät 
vääristää yhtiöittämisen mer-
kityksen päinvastaiseksi mitä 
se todellisuudessa on. 

Maanviljelijöiden 
elinkeino vaarassa

Maaviljelijöiden tukien 
myöhästyminen suututti asi-
an puolesta puhunutta kan-
sanedustajaa.

– Mavi syyttää tietokonejär-
jestelmiään, kun he jättävät 
tukensa maksamatta ilman 

mitään vastuuta seurauksista, 
mutta vaativat kuitenkin vil-
jelijöiltä pilkuntarkkoja selvi-
tyksiä ennen kuin tukirahoja 
maksetaan. Samoin Mavi voi 
periä liikaa maksettuja tukia 
takaisin vuosienkin jälkeen. 

Reijo vaatikin puheessaan 
varasuunnitelmaa tulevaisuu-
den varalta, ettei tällaisia yk-
sipuolisia viljelijöistä riip-
pumattomia kömmähdyksiä 
pääsisi syntymään. Kysees-
sä on kuitenkin viljelijöiden 
elinkeino, jonka keskeytymi-
sestä kärsisi koko maa.

Väsymätöntä 
työtä 

Myös turvapaikanhaki-
jat puhuttivat kokousväkeä. 
Moni kritisoi, miten Migri ja 
sisäministeriö ovat asiaa hoi-
taneet tässä perussuomalais-
ten äänestäjille niin tärkeäs-
sä asiassa. Hongisto kertoi 
hiillostaneensa molempia ti-
lanteesta niin kirjallisella ky-
symyksellä kuin avoimella 
kirjeelläkin. 

Reijon väsymätön työ näi-
den asioiden parissa on jää-
nyt vaille median huomio-
ta. Kannattaa käydä Reijon 
kotisivuilla lukemassa, mikä 
on tilanne ja mitä näiden asi-
oiden eteen perussuoma-
laiset ja hän ovat tehneet. 
Vaatimattomana, rehtinä ja 
mieluummin mediahuomiot-
ta työskentelevä Reijo on kes-
kipohjalaisille tärkeä linkki 
eduskuntaan ja hallitukseen, 
jota ilman alueen huolet ja 
murheet jäisivät maakunta-
rajojen sisäpuolelle ja mui-
den puolueiden eduskunnas-
sa päätettäviksi. 

Kokousväki antoikin Reijol-
le tämän ansaitsemat aplodit 
selventävästä ja kansankie-
lellä puhutusta tilannekat-
sauksesta. Hän myös lupasi 
mahdollisuuksiensa mukaan 
edelleen osallistua tilaisuuk-
siin, joita Keski-Pohjanmaa 
tulevaisuudessa järjestää. 

Koko kokousväen puolesta 
kiitokset Riikalle ja Reijolle.

Tapani Pollari & Sari Karlström
Perussuomalaisten 
Keski-Pohjanmaan piiri ry.

Riikka Slunga-Poutsalo

Reijo Hongisto “Arvonlisäveron 
nosto olisi 

jälleen kaatunut 
pienituloisten, 

vähävaraisten ja 
lapsiperheiden 

niskaan.”

Koska EU kielsi 
makeisveron 
perimisen, vero 
kerätään poltto-
aineesta, jonka 
hinta nousee 
noin 2 senttiä 
litralta.

Median puolueellisuus ei ole kadonnut minnekään
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UUSIKAUPUNKI
Uudenkaupungin Perussuomalai-
set mukana Uudenkaupungin ke-
vätmarkkinoilla lauantaina 23.4. 
n. klo 9-14. Paikalla myös kansan-
edustajat Kike Elomaa, Maria Lohe-
la (klo 11-12) ja Ville Tavio (klo 11-
12). Tervetuloa tapaamaan!

LOVIISA
Loviisan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous pi-
detään lauantaina 23.4. klo 15 Saf-
Cafessa, Länsikaari 1. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouk-
sen koollekutsujana hallitus. Ter-
vetuloa!

KUOPIO
Kuopion seudun Perussuomalai-
set ry:n sääntömääräinen kevätko-
kous pidetään lauantaina 23.4. klo 
15 Ravintola Savon saunatilassa 
kauppakeskus Sektorin katolla. Kä-
sitellään sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana hallitus.  
Kevätkokouksen jälkeen on tarkoi-
tus potkaista käyntiin kuntavaa-
lityö. Tämän vuoksi toivoisimme 
mahdollisimman runsasta osanot-
toa. Vaalistartissa on mahdollista 
täyttää tarvittavat asiakirjat ja jät-
tää ne hallituksen käsittelyyn. Ko-
kouksessa äänioikeutettuja ovat 
kaikki paikallisyhdistyksen jäsenet, 
jotka ovat suorittaneet puolueen 
ja paikallisyhdistyksen jäsenmak-
sun 22.4. mennessä. Tämän jälkeen 
suoritetuista maksuista tulee olla 
kuitti mukana. Tervetuloa!

LOHJA
Lohjan Perussuomalaiset Kevät-
markkinoilla Lohjan torilla sun-
nuntaina 24.4.2016 klo 10-15. Ta-
vattavissa Lohjan torilla myös 
lauantaina 14.5. klo 9-12. Terve-
tuloa!

NURMIJÄRVI
Nurmijärven Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen kevätkoko-
us pidetään sunnuntaina 24.4. klo 
16 Nurmijärven kunnantalon val-
tuustosalissa. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen kool-
lekutsujana hallitus. Tervetuloa! 
Muistathan ottaa jäsenkortin mu-
kaan.
 
PÄLKÄNE
Pälkäneen Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous pi-
detään sunnuntaina 24.4. klo 16 
VPK:n talolla, Koulutie 3. Käsitel-
lään sääntömääräiset asiat. Koko-
uksen koollekutsujana hallitus. Ter-
vetuloa!

HELSINKI
Helsingin Perussuomalaiset vas-
tustavat keskuspuiston rakenta-
mista nykyisessä muodossa. Mei-
dät tapaat Keskuspuiston puolesta 
–tapahtumasta ns. puoluealueella 
Hämeenlinnanväylän ja Pirkkolan-
tien risteyksessä sunnuntaina 24.4. 
klo 11-15. Tervetuloa!

ESPOO
Espoon Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous pi-
detään tiistaina 26.4. klo 18 Es-
poon valtuustotalon valtuusto-
salissa, Espoonkatu 5. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouk-
sen koollekutsujana hallitus. Ter-
vetuloa!

OULU
Oulun Perussuomalaisten tupaillat 

jatkavat talvi- ja kevätkauden 2016 
perinteelliseen tapaan tiistaisin klo 
17–19 piiritoimistollamme, Tarkka-
ampujankatu 14. Kokoonnumme 
joka tiistai samaan aikaan keskus-
telemaan ajankohtaisista aiheista. 
Joskus myös järjestämme teemail-
toja, joista ilmoitamme erikseen. 
Tervetuloa kaikki perussuomalai-
set ja perussuomalaisuudesta kiin-
nostuneet!

VANTAA
Vantaan Perussuomalaiset tavatta-
vissa keskiviikkona 27.4. klo 18-20 
Vantaan PS-foorumissa Vaskivuo-
ren lukion lounasruokalassa, Virta-
tie 4, Myyrmäki. Aiheena Suomen 
Perustan “Siirtolaiskriisi” -ajankoh-
taiskatsaus. Puhujina ovat kan-
sanedustaja Simon Elo, Suomen 
Perustan toiminnanjohtaja Simo 
Grönroos sekä dosentti Arto Luuk-
kainen. Kahvitarjoilu alkaa klo 
17.30. Tervetuloa!

KERAVA
Keravan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous pi-
detään keskiviikkona 27.4. klo 18 
Sampolan palvelutalon Jouka-
hainen-kokoushuoneessa, Kul-
tasepänkatu 7. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Kahvitar-
joilu. Tervetuloa!

NOKIA
Nokian Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous pi-
detään keskiviikkona 27.4. klo 18 
ABC Kolmenkulman ”Kontio ja 
Kuoma” -neuvotteluhuoneessa No-
kialla. Käsitellään sääntömääräis-
ten asioiden lisäksi kuntavaaleja 
2017. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Tervetuloa!

ORIMATTILA
Orimattilan Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
pidetään keskiviikkona 27.4 klo 18
Järjestötupa Rantatie 2. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat ja piiriin vi-
rallisten edustajien valintoja. Koko-
uksen koolekutsujana hallitus. Ter-
vetuloa!

RIIHIMÄKI
Riihimäen Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous pi-
detään keskiviikkona 27.4. klo 18 
osoitteessa Hämeenkatu 7, Riihi-
mäki. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Tervetuloa!

HUITTINEN
Huittisten Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous pi-
detään keskiviikkona 27.4. klo 
18.30 Huittisten kaupungintalon 
alakerran kokoustiloissa. Käsitel-
lään sääntömääräiset asiat. Koko-
uksen koollekutsujana hallitus. Ter-
vetuloa!

MÄNTYHARJU
Mäntyharjun Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen kevätkoko-
us pidetään keskiviikkona 27.4. klo 
17 Järjestötuvalla, Liiketie 2. Käsi-
tellään sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana hallitus. 
Tervetuloa!

IITTI
Iitin Perussuomalaiset ry:n sään-
tömääräinen kevätkokous pide-
tään torstaina 28.4. klo 17 ravin-
tola Villen Mestassa, Merrankuja 
1. Kokouksessa käsitellään sään-
tömääräiset asiat sekä päätetään 
kuntavaaliehdokkaiden valitsemi-
sesta. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Tervetuloa!

PUUMALA
Puumalan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous pi-
detään torstaina 28.4. klo 17 Kah-
vila Kuittisella, Keskustie 13. Kä-
sitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana hal-
litus. Jäsenet tervetulleita koko-
ukseen.

LIETO
Liedon Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous pi-
detään torstaina 28.4. klo 17 Lie-
dossa Loukinaisten Nesteellä. Kä-
sitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana halli-
tus. Tervetuloa!

ORIVESI
Oriveden Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous pi-
detään torstaina 28.4. klo 18 kau-
pungintalon alakerran kerhohuo-
neessa ”montussa”. Käsitellään 
sääntömääräiset ja sääntömuutos-
asiat. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Kutsumme erityisesti Ori-
veden ja Juupajoen perussuoma-
laisia pullakahville ja tutustumaan 
toisiimme. Tervetuloa!

ÄÄNEKOSKI
Äänekosken Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous pi-
detään 28.4. klo 18 Äänekosken 
kaupungintalolla, Hallintokatu 4. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana halli-
tus. Äänioikeutettuja kokouksessa 
ovat 26.4.2016 mennessä kuluval-
ta ja sitä edelliseltä vuodelta jäsen-
maksunsa maksaneet yhdistyksen 
jäsenet. Tervetuloa!

ALAVUS
Alavuden Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous pi-
detään torstaina 28.4. klo 19 Ra-
vintola Asserissa, Salmentie 4. Kä-
sitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana halli-
tus. Tervetuloa!

VARSINAIS-SUOMEN 
PERUSNAISET
Varsinais-Suomen Perusnaiset 
ry:n sääntömääräinen kevätkoko-
us ja sääntömuutoskokous pide-
tään perjantaina 29.4. klo 18 Paimi-
on Nesteellä, Ajuritie 1. Käsitellään 
sääntömääräisten asioiden lisäk-
si sääntömuutos sekä valitaan toi-
minnantarkastaja vuodelle 2016. 
Kokouksen koollekutsujana halli-
tus. Tervetuloa!

JÄMIJÄRVI
Jämijärven Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous pi-
detään perjantaina 29.4. klo 18 
Raharinteellä. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen kool-
lekutsujana hallitus. Kahvitarjoi-
lu. Tervetuloa!
 
UUDENMAAN PERUSNAISET
Uudenmaan Perusnaiset ry:n sään-
tömääräinen kevät- ja sääntömuu-
toskokous pidetään perjantaina 
29.4. klo 18 Vantaalla, Tikkurilantie 
68 C, 2. krs. Käsitellään sääntömää-
räiset ja sääntömuutosasiat. Koko-
uksen koollekutsujana hallitus. Ter-
vetuloa!

OULU
Oulun vapputapahtuma lauantai-
na 30.4. klo 11.30-15 Oulun piiri-
toimistolla, Tarkka-ampujankatu 
14. Yhteyshenkilö tapahtumatoi-
mikunnan puheenjohtaja Seppo 
Paakkari. Tervetuloa!

RAAHE
Raahen Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous pi-

detään lauantaina 30.4. klo 12 
Pattijoen Teknisessä Palvelukes-
kuksessa, Ruskatie 1. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Hallitus 
kokoontuu klo 10.30. Tervetuloa!

KUUSAMO
Kuusamon Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous pi-
detään lauantaina 30.4. klo 18 
Kuusamon kaupungintalon val-
tuustosalissa. Esillä sääntömääräi-
set asiat. Kokouksen koollekutsuja-
na hallitus. Tervetuloa!

LOVIISA
Loviisan Perussuomalaiset vappu-
torilla 1.5.2016 klo 10-13. Makka-
ragrilli tirisee kuumana. Tavataan 
teltalla!

HELSINKI
Tervetuloa viettämään isänmaal-
lista vappua perussuomalaisten 
kanssa sunnuntaina 1.5 kello 12 
Snellmanninaukiolle, Suomen Pan-
kin edustalle. Tarjolla on kansallis-
mielistä henkeä, mielenkiintoisia 
puheita, rentoa yhdessäoloa ja pal-
jon muuta mukavaa. Tapahtuma 
sopii kaikille ikään, puoluekantaan 
tai muuhun katsomatta. Ohjelma: 
Tilaisuuden avaus ja juonto: Oskar 
Viding, toiminnanjohtaja/Helsin-
gin PS-Nuoret. Vappupuheet: Toni 
Ahva, puheenjohtaja/Helsingin PS-
Nuoret, Suvi Karhu, puheenjohta-
ja/Uudenmaan PS-Nuoret,  Mark-
ku Saarikangas, puheenjohtaja/
Perussuomalainen Helsinki, Olli Im-
monen, kansanedustaja ja Sampo 
Terho, kansanedustaja/eduskun-
taryhmän puheenjohtaja. Vappu-
puheiden jälkeen luvassa on vielä 
kansallismielistä yhteislaulua. Vi-
rallinen tapahtumaosuus päättyy 
noin kello 13. Tervetuloa!

JOENSUU
Joensuun Perussuomalaiset ovat 
tavattavissa kauppatorilla vappu-
na 1.5. klo 10-14. Paikalla valtuu-
tettuja ja muissa luottamustehtä-
vissä toimivia. Tervetuloa!

SIIKAJOKI
Siikajoen Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous pi-
detään keskiviikkona 4.5. klo 17 
Taukokartanossa Revonlahdella. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana halli-
tus. Tervetuloa!

HELSINKI
Perussuomalaisten Helsingin pii-
ri ry telttailee Hakaniemen maa-
laismarkkinoilla torstaina 5.5.2016 
klo 9 – 15. Tervetuloa juttelemaan 
teltalle ja noutamaan tuorein PS-
lehti!

KIIMINKI
Kiimingin Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous pi-
detään lauantaina 7.5. klo 12 Han-
nuksen koululla, Loukkojärventie 
4. Käsitellään sääntömääräiset asi-
at. Kokouksen koollekutsujana hal-
litus. Tervetuloa!

VARSINAIS-SUOMEN PS-NUORET
Varsinais-Suomen Perussuomalai-
set Nuoret ry:n sääntömääräinen 
kevätkokous ja sääntömuutosko-
kous pidetään lauantaina 7.5. klo 
16 Turun Perussuomalaisten Lei-
jonanluolassa, Kärsämäentie 31. 
Kokouksessa käsitellään sääntö-
määräiset asiat ja sääntömuutos. 
Koollekutsuja on hallitus. Terve-
tuloa!

HOLLOLA
Hollolan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous pi-

detään lauantaina 7.5. klo 13 Py-
häniemen koulun ruokasalissa, 
Pyhäniementie 53, Kutajärvi. Käsi-
tellään sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana hallitus. 
Tervetuloa!

KOLARI
Kolarin Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous pi-
detään tiistaina 10.5. klo 18 Kolarin 
kunnanvirastolla, Isopalontie 2. Kä-
sitellään sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana hallitus. 
Tervetuloa!

KAUHAVA
Kauhavan Perussuomalaisten 
sääntömääräinen kevätkokous pi-
detään torstaina 12.5 klo 19 kau-
pungintalon hallituksen huonees-
sa, Kauppatie 109. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Kahvitar-
joilu. Tervetuloa!

LAPUA
Lapuan Perussuomalaiset Lapuan 
Kevätmarkkinoilla 13.-14.5. klo 9 
alkaen. Tervetuloa!

JOENSUU
Joensuun Perussuomalaiset osal-
listuvat piirin järjestämään ta-
pahtumaan Kalamarkkinoille vii-
konloppuna 14.-15.5. klo 9-16. 
Tervetuloa tapaamaan Pohjois-Kar-
jalan piirin valtuutettuja ja muissa 
luottamustehtävissä toimivia.

HYVINKÄÄ
Hyvinkään Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous pi-
detään lauantaina 14.5. klo 14 
JHL:n toimistolla, Kutomokatu 5. 
Käsitellään sääntömääräisten asi-
oiden lisäksi hallituksen valmis-
telemat muut asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus.  Ennen 
kokousta kahvitarjoilu klo 13.30. 
Tervetuloa!

HELSINKI
Länsi-Helsingin PS-foorumi tors-
taina 19.5.2016 klo 18-19 Ilkankul-
man kokoustilassa, Ilkantie 16B. Ai-
heena maahanmuutto. Vieraana 
kansanedustaja Laura Huhtasaari. 
Sisäänkäynti Ilkantien puolelta, ai-
van liikenneympyrän vierestä. Vie-
ressä on bussien 40, 41, 43, 51, 52, 
56 ja 550 pysäkit. Huopalahden 
asemalta on noin 10-15 minuutin 
kävelymatka. Lähin parkkipaikka 
on noin 100 metrin päässä, Laajan-
suon liikuntapuistossa, Poutunku-
ja 8. Tule mukaan kuuntelemaan ja 
keskustelemaan!

VARSINAIS-SUOMI
Perussuomalaisten Varsinais-Suo-
men piiri ry:n sääntömääräinen ke-
vätkokous pidetään sunnuntaina 
24.4. klo 15 Naantalin kaupungin-
talon valtuustosalissa, Käsityöläis-
katu 2. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsujana 
piirihallitus. Kahvitarjoilu ja koko-
usosanottajien äänioikeuden tar-
kistus alkaen klo 14.30. Tervetuloa!

KAINUU
Perussuomalaisten Kainuun piiri 
ry:n sääntömääräinen kevätkoko-
us pidetään torstaina 28.4. klo 17 
piiritoimistolla Anturi-tiloissa, Keh-
räämöntie 7, Kajaani.  Käsitellään 
sääntömääräiset asiat sekä toimin-
tasuunnitelma vuodelle 2016. Ko-
kouksen koollekutsujana piirihalli-
tus. Hallitus kokoontuu klo 16.30. 
Tervetuloa!

Kokoukset & 
tapahtumatPS

tapahtumat@perussuomalaiset.fi

PiiritPS

■  Kokousilmoitukset lähetetään osoitteella: tapahtumat@perussuomalaiset.fi

Median puolueellisuus ei ole kadonnut minnekään



Lapsilisät pitäisi poistaa
LAPSILISÄ perustuu lapsilisä-
lakiin, jonka tarkoitus on tu-
kea lapsiperheitä. Lain mukaan 
alle 17-vuotiaan lapsen elatus-
ta varten maksetaan valtion va-
roista lapsilisää. Ensimmäises-
tä alle 17-vuotiaasta lapsesta 
maksetaan 95,75 euroa kuukau-
dessa ja lapsilisän määrä kas-
vaa aina lasten määrän kasvaes-
sa siten, että viidennestä ja sitä 
useammasta lapsesta makse-
taan maksimimäärä 174,27 eu-
roa kuukaudessa. Yksinhuoltaja 
saa lisäksi korotusta 48,55 eu-
roa per kuukausi.

Lapsilisän ongelma on se, että 
se maksetaan kaikista lapsista. 
Myös niiden ulkomailla asuvien 
lasten perheille, joiden yksi van-
hemmista on töissä Suomes-
sa, vaikka lapsi tai muu perhe ei 
olisi koskaan käynytkään Suo-
messa. Lapsilisää maksetaan 
niin rikkaille kuin köyhille. Vuo-
sittain lapsilisäkustannus veron-
maksajille on noin 1,5 miljardia 
euroa. Lapsilisän saajia on kuu-
kausittain noin 550 000.

Järkevintä olisi kumota lapsili-
sälaki ja täten poistaa koko lap-
silisä. Perheitä voitaisiin tukea 
verotuksellisin keinoin. Tällöin 
tuki saataisiin suunnattua niil-
le lapsiperheille, jotka tukea oi-

keasti tarvitsevat.
Samalla verotusta voitaisiin 

muuttaa kokonaisuudessaan 
perhekohtaiseksi. Jos oululai-
sen perheen äiti tienaa vuo-
dessa 100 000 euroa ja isä 20 
000 euroa, on perheen koko-
naisverokertymä epätasa-arvoi-
nen verrattuna perheeseen, jos-
sa molemmat tienaavat 60 000 
euroa vuodessa. Ensimmäises-
sä perheessä maksettaisiin ve-
roja ilman vähennyksiä noin 40 
000 euroa vuodessa. Toisessa 
perheessä maksettaisiin veroja 
3 500 euroa vähemmän. Mikä-
li perhettä verotettaisiin koko-
naisuutena, maksaisi kumpi-
kin perhe saman määrän veroja, 
koska perheen kokonaisansiot 
olisivat samat. Mielestäni tämä 
olisi reilua.

Tilastokeskuksen 2014 julkai-
seman palkkatutkimuksen mu-
kaan yksityisellä sektorilla työn-
tekijän keskiansio on 3 538 
euroa säännöllisellä työajalla 
ja kuukausipalkalla. Keskiarvo-
palkkaa vähemmän ansaitsee 
noin 60 prosenttia suomalai-
sista. Mediaaniansio onkin ne-
lisensataa euroa keskiansiota 
pienempi, 3 135 euroa. Puolet 
työntekijöistä siis ansaitsee yhtä 
paljon tai enemmän kuin 3 135 

euroa ja puolet työntekijöistä 
yhtä paljon tai vähemmän.

Edellä mainitun tilaston mu-
kaan eniten yksityisen sektorin 
palkansaajia on 2 500–2 600 eu-
ron palkkatasolla. Toiseksi ruuh-
kaisin tuloluokka ansaitsee 2 
300–2 400 euroa. Julkisella sek-
torilla päästään valtion virois-
sa parempaan keskiarvopalk-
kaan kuin yksityisellä sektorilla 
ja kunnissa taas nautitaan ka-
peinta leipää.

Jos perheen verotuksessa lap-
sista saisi verovähennystä ja ve-
rovähennystä maksettaisiin 
antoisasti vaikkapa tuolle 60 
prosentille suomalaisista, jot-
ka ansaitsevat keskiarvopalkkaa 
vähemmän, olisi säästö nykyi-
seen lapsilisämalliin verrattuna 
huomattava. Tarkkaa laskelmaa 
en ole tehnyt, mutta suuntaa 
antavana lukuna voisi olla 600 
miljoonan euron säästöt verrat-
tuna nykyiseen lapsilisämalliin. 
Laskelma perustuu raa´asti sii-
hen, että lapsilisän saajien mää-
rästä 60 prosenttia saisi lap-
silisän arvoisen verohyödyn 
uudessa mallissa.

Jari-Pekka Teurajärvi
Oulu

PS V A P A A  S A N A
KUVAT LEHTIKUVA toimitus@perussuomalaiset.fi

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.

PERUSSUOMALAISTEN Pohjois-
Pohjanmaan piiri on valinnut kun-
tavaalipäälliköksi Ahti Moilasen 
Utajärveltä. Pohjois-Pohjanmaalla 

käydään vaalit kolmessakymme-
nessä kunnassa ja perussuomalai-
silla on tarkoitus asettaa oma lista 
jokaiseen kuntaan.

PERUSSUOMALAINEN-lehdessä 
(3/16) olleen Potilasturvallisuu-
delle ehdotetaan teemapäivää 
-kannanoton allekirjoittajak-

si oli lipsahtanut Turun Perus-
suomalaiset, vaikka olisi pitä-
nyt olla perussuomalaiset Marjo 
Lammervo ja Tuomas Tähti. 

NIMITYKSIÄ

OIKAISU

Kauko Ketola ja Timo Soini käyttivät Hongon Vihuria 
kierroksella.

Hongon Vihurin kuulumisia
TERVEISIÄ keväiseltä Kokemä-
eltä. Puolueen omasta hevoses-
ta on tullut jonkin verran tie-
dusteluja ja talven kuulumiset 
ovat varmasti paikallaan. Syksyl-
lähän, kun viimeksi kirjoittelin, 
oli juuri käyty klinikalla, mutta 
sieltä ei löytynyt selitystä lie-
vään lämmönnousuun veriko-
keiden tai hengitystietutkimus-
ten kautta.

Sen jälkeen meillä kävi vielä 
erikoishammasspesialisti, joka 
poisti Vihurilta useamman ham-
paan. Tämä on siis ihan nor-
maalia toimintaa kasvavalla 
hevosella, kun hampaat eivät 
välttämättä vaihdu itsestään ja 
niitä joudutaan auttamaan.

Tuon toimenpiteen seuraukse-
na varsa sai kuukauden loman 
ja sen jälkeen se on ollut huo-
mattavasti pirteämpi - ja ruu-
miinlämpökin on tasaantunut 
normaaliksi. Sitten alkoivat tal-
vitreenit ja puheenjohtaja Timo 
Soinikin kävi Vihuria kokeile-
massa joululomallaan. Lunta 
oli riittävästi, varsa sai liikettä ja 
kunto nousi mukavasti. 

Kevättä kohden kuitenkin sen 
käytös muuttui liian orimaisek-
si (pahankurinen teinipoika) ja 
niinpä päädyimme ruunaamaan 
eli kastroimaan puolueen silmä-
terän maaliskuun alussa. Tämä 
on nykyään tosi yleistä ja hel-

pottaa hevosen ja sen kanssa 
toimivien henkilöiden elämää 
huomattavasti. Lisäksi kun aja-
tellaan hevosen tämänhetkis-
tä käyttötarkoitusta, joka on kil-
pailu ja mahdolliset pr-hommat, 
niin ruunalla ne onnistuvat pal-
jon paremmin. Sukua ei pysty 
jatkamaan, mutta se tuskin on 
tarkoituskaan. Aika kastroinnil-
le oli sopiva, koska hevosella oli 
muutenkin kasvuvaihe, eikä sil-
loin kovia harjoituksia pystytä 
muutenkaan ajamaan. Sen ver-
ran kehittynyt Vihuri kuitenkin 
oli, ettei se jää jälkeen muista 
ikätovereistaan.

Nyt hevonen on toipunut leik-
kauksesta ja palannut normaa-
liin päivärytmiin. Pientä kevät- 
flunssaa on ollut, mutta muuten 
ravaaminen sujuu paremmin 
kuin orina. Tällä hetkellä on vie-
lä mahdotonta sanoa, koska nä-
emme Vihurin raveissa, mutta 
töitä sen eteen tehdään.  Suo-
menhevonenhan on kolmivuo-
tiaana vielä täysin raakile kilpai-
lemiseen, vaikka jotkut jo silloin 
juoksevatkin. Kesällä täällä Ko-
kemäellä ravataan neljät ravit ja 
jos - ja kun - tulette, hyvät puo-
luetoverit raveihin, niin tervetu-
loa katsomaan myös Vihuria!

Kauko Ketola
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Helsingin Osuuskauppa Elannon edustajistovaalit pi-
detään 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 varajä-
sentä HOK-Elannon edustajistoon neljän vuoden välein pidet-

tävissä vaaleissa suhteellista vaalitapaa noudattaen. Ehdokkaita 
edustajistoon on yhteensä 1006.

Edustajisto tekee päätöksiä, toimii asiakasomistajien äänitor-
vena osuuskaupan johdolle, valitsee hallintoneuvoston, vahvis-
taa tilinpäätöksen sekä päättää myös mahdollisista sääntömuu-
toksista ja fuusiohankkeista.

Äänestä 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 

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  Vantaa 
Wikstedt Mikko  Espoo 
Pirttimäki Jouko Espoo 
Malmi Juha  Vantaa 
Simonen Juha  Vantaa 
Mäkilaine Kirsi  Vantaa 
Nieminen Johannes  Vantaa 
Lönnberg Tanja  Espoo 
Heino Seppo  Järvenpää 
Vahvelainen Tanja  Vantaa 
Ortju Ahti  Espoo 
Ampuja Ari  Espoo 
Kuisma Anna-Liisa Espoo 
Lahtinen Teemu  Espoo 
Huuhtanen Pasi  Tuusula 
Kilpi Jukka  Espoo 
Pietiläinen Outi  Karkkila 
Vaininonpää Santtu  Kirkkonummi 
Karhu Suvi  Espoo 
Lohi Jyrki  Espoo 

Tapiolinna Maiju  Nurmijärvi 
Pesonen Eva  Vantaa 
Isomäki Erja Tuusula 
Kuntsi Harri  Espoo 
Väisänen Leevi  Espoo 
Stigell Reima  Karkkila 
Leikkainen Christian  Vantaa 
Vainikka Kristiina Järvenpää 
Havansi Lahja  Kerava 
Kuro Henri  Espoo 
Kallunki Seppo  Espoo 
Töyrylä Seija  Espoo 
Huhta Seppo  Espoo 
From Nina  Espoo 
Niikko Mika  Vantaa 
Martniku Sari  Mäntsälä 
Juvonen Arja  Espoo 
Pajunen Kari  Espoo 
Hartikainen Sanna  Kirkkonummi 
Saimalahti Maija Espoo 
Granqvist Veikko  Espoo 

Perussuomalaiset ehdokkaat HOK-Elannon vaaleissa

Lapsilisät pitäisi poistaa

V A P A A  S A N A
toimitus@perussuomalaiset.fi

Valtion maksettava kaikki 
turvapaikanhakijoiden aiheuttamat 
kustannukset kunnille
ERIARVOINEN kohtelu ei tue 
yhteiskuntarauhaa. Oleske-
luluvan saaneita ei voi suosia 
kuntalaisten kustannuksella, 
sanoo Uudenmaan perussuo-
malaisten maahanmuutto-
työryhmän puheenjohtaja ja 
Uudenmaan perussuomalais-
ten piirihallituksen 1. varapu-
heenjohtaja Maiju Tapiolinna.

Kuntien perustuslaillista it-
sehallinto-oikeutta on kun-
nioitettava.  Vastaanotto-
keskukset voidaan perustaa 
ainoastaan valtuuston hyväk-
synnällä, eikä Migrin tai ELY-

keskuksen yksipuolisella pää-
töksellä.

Kuntien kustannuksia lisää 
lainsäädännöllinen velvolli-
suus järjestää tarvittavat vi-
ranomaispalvelut. Valtion tu-
lee korvata kunnille todelliset 
turvapaikanhakijoista koitu-
vat kustannukset.

Kuntien perustuslaillista it-
semääräämisoikeutta on kun-
nioitettava oleskeluluvan saa-
neiden turvapaikanhakijoiden 
asuttamisessa kunnan alu-
eelle.

Kunnan tulee kohdella jo-

nossa jo olevia kuntalaisia ta-
sa-arvoisesti täytettäessä 
vapaita kunnan vuokra-asun-
toja. Oleskeluluvan saanei-
ta turvapaikanhakijoita ei voi 
suosia muiden kustannuk-
sella. 

Kotouttaminen ja työhön 
ohjaaminen on hoidettava 
valtion toimesta, eikä sälyttää 
kuntien tehtäväksi.

Perussuomalaisten 
Uudenmaan piiri
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Mikäli piirien tai paikallisyhdistysten 
sääntöjenmukaisiin nimenkirjoittajiin on 
tullut muutoksia, on niistä tehtävä muutos-
ilmoitus yhdistysrekisteriä varten. 

Vaikka vaihtuneita nimenkirjoittajia 
olisi vain yksi, on kaikki nimenkirjoittajat 
ilmoitettava uudelleen.

Tulosta muutosilmoituslomake 
PRH:n sivuilta: www.prh.fi ja lähetä se 
täytettynä puoluetoimistolle:

Perussuomalaiset, Yrjönkatu 8-10, 
00120 Helsinki

Täytetyssä lomakkeessa tulee olla 
puheenjohtajan allekirjoitus sekä kopio 
tai ote kokouspöytäkirjasta, josta valinnat 
voidaan todentaa.

Puoluetoimisto maksaa nimenkirjoittajien 
muutosilmoituksen ja toimittaa
ilmoituksen PRH:lle.

Ilmoita 
yhdistyksesi 
toimihenkilöt
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Rajavalvonnan löyhyys mahdollistanut 
jihadismin myös Euroopassa 

BRYSSELIN lentokentällä am-
muskeltiin ja tehtiin itsemur-
hapommitus. Lisäksi metroase-
milla räjähti, ja yhdellä kadulla 
tehtiin isku. Kuolonuhreja oli 
kymmeniä. Silminnäkijät kuu-
livat arabiankielistä huutelua 
lentokentällä hetkeä ennen rä-
jähdystä. Kädettömät, leimatuk-
si tulemista pelkäävät EU-par-
lamentin tietyt poliitikot ovat 
osaltaan syyllisiä siihen, että 
näin pääsi käymään.

Kuka olisi uskonut, että kun 
kuka tahansa pääsee Euroop-
paan rajojen yli, yli pääsevät 
myös rikolliset ja terroristit. Tur-
vapaikkakriisi on ollut islami-
laiselle terrorismille täydellinen 
Troijan hevonen. Ihmiset ovat 
massoittain paenneet Lähi-idäs-
tä, heidät on päästetty laitto-
masti tulemaan rajan yli tuoden 

sodan tänne mukanaan. Parii-
sin terrori-iskun olisi jo pitänyt 
tämä opettaa. Muualla Euroo-
passa useita terrori-iskuja on 
onnistuttu estämään ennen nii-
den tapahtumista. Tämä kertoo 
siitä, että islamilaiset terroristi-
solut ovat Euroopassa aktiivisia.

Terrori-isku, jossa esiintyy am-
muskelua, arabiankielisiä huu-
toja ja itsemurhapommitus, on 
juuri klassikkoesimerkki jiha-
distisesta terrorismista. Jihadis-
mi on radikaalin islamin sairas 
muoto, missä vääräuskoiset ta-
petaan tai käännytetään väki-
vallalla. Tämä ei olisi niin help-
poa toteuttaa, ellei EU:n rajat 
olisi niin naurettavan helppo-
ja ylittää ilman papereita. Ken 
tietää, kuinka monta tuhatta ji-
hadistia Euroopassa tallustaa. 
Mikä estää samankaltaista ter-

roria tapahtumasta Suomessa?
Joka kerta, kun tapahtuu ji-

hadistien terroriteko, suvait-
sevaisto peräänkuuluttaa su-
vaitsevaisuutta ja leimaa kaikki 
realistit rasisteiksi ja islamofo-
beiksi. Yltiöpäinen suvaitsevai-
suus on taas vaatinut liian mon-
ta henkeä. Terrorismille ei saa 
antaa yhtään jalansijaa Euroo-
passa. Tilanne on kestämätön, 
eikä se korjaannu suvaitsemal-
la. Nyt tarvitaan rohkeita poliit-
tisia välttämättömiä päätöksiä. 
Terroristien liikkuminen on py-
säytettävä alkuunsa. Scheng-
en on laitettava jäihin ja rajaval-
vontaa tiukennettava Australian 
rajavalvonnan veroiseksi.

Daniel Kaartinen (3. vpj.)
Perussuomalaiset Nuoret

“HEITTÄKÄÄ kaikki murheen-
ne Hänen päällensä, sillä Hän 
pitää teistä huolen.”

 Tarvitsemme joka päivä Raa-
matun sanomaa huolehtivasta 
Jumalasta. Se sanoma saa mei-
dät turvallisiksi ja iloisiksi.

 Olemme jokainen kokeneet 
paljon erilaisia asioita elämäs-
sämme. Kaikkien niiden tar-
koitusta emme ole aina ym-
märtäneet. 

Saamme ajatella, että elä-
mämme ei ole jonkun sattu-
man tai sokean kohtalon va-
rassa. Kaikki aikamme on 
Jumalan kädessä. Hänellä on 
meitä kohtaan rauhan eikä 
turmion ajatukset. Hän antaa 
meille tulevaisuuden ja toivon.

 Kun kristitty kokee käsittä-
mättömiä asioita, voi hän vain 
suhtautua niihin, niin kuin lap-

si luottaa äidin ja isän hänel-
le antamiin neuvoihin ja ope-
tuksiin. 

 Lapsi saa pienenä usein-
kin pienempiä tai suurempia 
vammoja ja haavoja leikkies-
sään varomattomasti. Isän, äi-
din tai lääkärin antama hoito 
teki joskus kipeää, mutta lap-
si ymmärsi, että kaikki hoito – 
kipeäkin – tarkoitti hänen pa-
rastaan niin, että paraneminen 
voisi alkaa.

 Niin saattaa olla asianlai-
ta joskus meidän aikuistenkin 
kohdalla. Jumala ei ole kos-
kaan luvannut johdattaa mei-
tä ahdistusten tai vastoin-
käymisten ohitse, mutta Hän 
on luvannut olla itse meidän 
kanssamme kaikissa koette-
lemuksissamme. Hän ei kiedo 
meitä vanuun ja pumpuliin, ei 

hän varjele meitä myrskyiltä. 
Hän hoitaa itse omiaan ahdis-
tuksen pätsissä. Aivan kuten 
kirkkorukouksessa sanotaan: 
Sinä johdatat meitä ristillä ja 
ahdistuksella sinun valtakun-
taasi, ja olet asettanut meille 
ikuisen päämäärän luonasi.

 Jumalan huolenpito merkit-
see sitä, että olemme turvas-
sa kaikilta vaaroilta, sillä Hän ei 
jätä koskaan meitä yksin, kun 
ne uhkaavat meitä. Hän kehot-
taa meitä uskomaan Hänel-
le kaikki murheemme, ja Hän 
kantaa ne kanssamme ja puo-
lestamme.

 Kiitoksia, Herra – niin minä 
teen. Auta sinä minua, että 
eläisin niin joka päivä!

  
Unto Lähteenmäki
Kankaanpää

Persujen kanssa 
torin laidassa 

Mä kuljen persujen kanssa torin laitaa,
joo, joo ja kuljen torin laitaa,
joo ja kuljen torin laitaa.
Aina iloinen laulu sieltä raikaa,
joo, joo ja laulu sieltä raikaa,
joo ja laulu sieltä raikaa.

No kyllä niillä persuilla konsteja riittää,
joo, joo ja konsteja riittää,
joo ja konsteja riittää.
Ja kansalaiset saavat heitä vielä kiittää,
joo, joo ja heitä vielä kiittää,
joo ja heitä vielä kiittää.

Kas kepulaisten metkut jokainen jo tietää,
joo, joo ja jokainen jo tietää,
joo ja jokainen jo tietää.
Vaan pakosta täytyy niitä nyt sietää,
joo, joo ja niitä nyt sietää,
joo ja niitä nyt sietää.

Myös koksujen eväät kohta on syöty,
joo, joo ja kohta on syöty,
joo ja kohta on syöty.
Niin mietintä alkaa kuka siitä hyöty,
joo, joo ja kuka siitä hyöty,
joo ja kuka siitä hyöty.

Niin demareissa revitään irti jo sokkaa,
joo, joo ja irti jo sokkaa,
joo ja irti jo sokkaa.
Vaan jytkyä silti aina vaan pukkaa,
joo, joo ja aina vaan pukkaa,
joo ja aina vaan pukkaa.

Ja teltoilla lauletaan aina aamunkoittoon,
joo, joo ja aina aamunkoittoon,
joo ja aina aamunkoittoon.
Näin persut kulkevat voitosta voittoon,
joo, joo ja voitosta voittoon,
joo ja voitosta voittoon.
 
Ari Saukko
edelleen ontuva runoratsu, Tervola

Huolehtiva Jumala

(sävel: Herrojen kanssa pellon laidalla)

PS V A P A A  S A N A
KUVAT LEHTIKUVA toimitus@perussuomalaiset.fi
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Puolitetaan harmaa talous
HARMAAN talouden aiheutta-
ma verokertymävaje on lähes 
5 miljardia. Se syntyy siitä, kun 
tehdään veronalaista työtä pää-
osin kotitalouksille suorittamat-
ta lakisääteisiä verovelvoitteita. 
Ihmisillä on tarve saada palve-
luita, jotka joku tekee ja saa sii-
tä korvauksen. Tässä yhteydessä 
maksajalta jää usein suoritta-
matta lakisääteisiä velvoittei-
ta, mm. ennakkovero, kun ei 
ole tehty lyhytkestoista työso-
pimusta työtehtävistä, eikä ole 
pyydetty verokorttia.

Verojen kerääminen ja tili-
tys valtiolle kotitalouksille teh-
tävistä töistä on työn tilaajan/
toimeksiantajan velvoite. Ly-
hytaikaisen työsopimuksen 
tekeminen, sitä seuraavine 
velvoitteineen jää usein kotita-
louksilta tekemättä sen vaati-
mien erilaisten velvoitteiden 
vuoksi, ja näin syntyy harmaan 
talouden mittavat ongelmat.

Tähän ongelmaan on olemas-
sa keino niiden osalta, jotka 

ovat yrityshenkisiä. Perustamal-
la sivutoiminen toiminimi teh-
dään kotitalouksille tehtävistä 
toimeksiannoista laillista, näky-
vää toimintaa niin toimeksian-
tajan kuin tekijänkin suhteen. 
Harmaan talouden verokerty-
mävaje osoittaa, että tekijöillä 
on ”yrittäjyyttä”, mutta velvoit-
teet jää suorittamatta.

Työttömänä oleva sivutoimi-
seksi yrittäjäksi rekisteröitynyt 
voisi näin saada lisätuloja päi-
värahan lisäksi soviteltuna päi-
värahana. Tämä menetelmä on 
työttömän kannalta aina kan-
nattavaa.

Työn tilaajan/toimeksianta-
jan kannalta tämä on laillista ja 
erittäin helppoa, koska toimek-
sianto tehdään yksinkertaisella 
kirjallisella sopimuksella, jossa 
määritetään työtehtävä ja teki-
jälle maksettava bruttosumma. 
Maksajalle ei tule lakisääteisen 
velvoitteiden suorittamista, ai-
noastaan bruttosumman mak-
saminen työn suorittajalle – ja 

siitä saa vielä kotitalousvähen-
nyksenkin. Työntekijän velvoit-
teiksi tulevat mm. alv:n tilitys ja 
tuloista riippuen ennakkoveron 
maksaminen.

Piirin ja Joensuun Perussuo-
malaisten taloudesta vastaava-
na - ja sivutoimista yrittäjyyttä 
yli kymmenen vuotta toteutta-
neena - olen vakuuttunut sii-
tä, että tämä menetelmä toimii. 
Aloitetaan harmaan talouden 
puolittaminen näillä keinoil-
la ja ollaan synnyttämässä uut-
ta mikroyritystoimintaa, koska 
sivutoimisesta, pienellä riskil-
lä aloitetusta toiminnasta voi 
syntyä uutta, kokopäiväistä yri-
tystoimintaa eli itsensä työllis-
tävää. 

Juhani Vuorela
Perussuomalaisten 
Pohjois-Karjalan piiri ry, 
taloudenhoitaja
Joensuun Perussuomalaiset ry, 
taloudenhoitaja ja sihteeri

JUTTELIN tässä päivänä erää-
nä tuntemani aktiivisen veren-
luovuttajan (yli 100 luovutusta) 
kanssa. Vastauksena kysymyk-
seen, että onko luovutuksia tul-
lut lisää sain: ”Nykyisenkaltais-
ta SPR:ää en enää voi verelläni 
tukea, eli minun osalta homma 
loppui elokuussa 2015”. 

Ymmärtääkseni hän ei ole ai-
noa, joka on vastaavan päätök-
sen tehnyt. Nyt kysynkin, että 
onko poliittinen ja VOK-bisnek-
sillään miljoonia tekevä SPR oi-
kea taho hoitamaan isänmaan 
kannalta tärkeää verenluovu-
tusta? Vai pitäisikö se antaa jol-
lekin puolueettomalle, epäpo-
liittiselle ja riippumattomalle 
toimijalle?

Kim Lindblom
Helsinki

Onko SPR enää oikea toimija 
hoitamaan verenluovutusta?

Perussuomalaisten puolueneuvoston kokous pidetään 
11.-12.6.2016 Lahdessa, Lahden Messukeskuksessa, 
Salpausselänkatu 7.  

Perussuomalaiset rp:n puoluevaltuutetut ja kunnanvaltuutetut 
kokoontuvat tänä kesänä Lahteen puolueneuvoston kokouk-
seen 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 kunnanval-
tuutetut sekä ansioituneet, puoluekokouksen hyväksymät ja 
vaatimukset täyttävät puolueen jäsenet, jotka puolueneuvosto 
valitsee kokouksessaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Kokouk-
seen ovat läsnäolo-oikeudella tervetulleita myös muut PS-puo-
lueen jäsenet. Ilmoittautumisen yhteydessä muista kertoa, mi-
hin 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 perussuo-
malaiset-tunnuksella useista Lahden hotelleista. Jokainen ma-
joittuja varaa ja maksaa majoituksensa itse. 

Puoluetunnuksella tehtävät varaukset on vahvistettava 
30.4.2016 mennessä. Sen jälkeen tehdyissä varauksissa on 
normaalihinnat. Lisätietoja majoituskiintiöitä sisältävistä hotel-
leista ja niiden sijainnista sekä palvelutarjonnasta löytyy kun-
kin 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-seura-
huone

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/ 

Puolueneuvoston 
kokous Lahdessa

  KOKOUSKUTSU
PERUSSUOMALAISET RP.
PUOLUENEUVOSTON KOKOUS 
11.-12.6.2016 
Lahden Messukeskus, Salpausselänkatu 7, Lahti

Tervetuloa!

Timo Soini  Riikka Slunga-Poutsalo
puheenjohtaja puoluesihteeri



ALOITTEESSA ”Monikielinen 
Suomi - ruotsi valinnaisek-
si” vaaditaan pakollisen ruot-
sin kielen opiskelun muut-
tamista valinnaiseksi kaikilla 
kouluasteilla: peruskoulussa, 
ammattikoulussa, lukiossa, am-
mattikorkeakoulussa ja yliopis-
tossa. Ruotsinkielisillä valinnan 
vapaus koskisi suomea. 

 Aloite kannustaa kieliasioi-
den kokonaisuutta koskevaan 
pohdintaan, sillä kielipolitiikan 
taustalla on vaihtoehtoisia yh-
teiskunnallisia arvoja. Nyt kie-
lipolitiikkaa hallitsee liiaksi aja-
tus kansalliskielten asemasta, 
eikä kansalaisten tarpeita ole 
otettu riittävästi huomioon. Tä-
hän liittyen ruotsin valinnai-
suutta perustellaan seuraavil-
la asioilla:
• Perustuslaki ja kielilaki eivät 
määrää ruotsin pakollisuutta.
• Ruotsia tarvitaan Suomessa 
suhteellisen vähän.
• Ruotsin osaamisen ja yleissi-
vistyksen suhde on joustava.
• Kielten osaamista on moni-
puolistettava. 
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Ruotsi valinnaiseksi 

• Opintoihin tarvitaan lisää jous-
tavuutta.
• Ruotsin pakollisuus haittaa ta-
sa-arvoa.
• Pienen vähemmistökielen pa-
kollisuus on kansainvälisesti 
poikkeuksellista.
• Ruotsinkielisten palvelut pitää 
turvata ilman pakollista ruotsia.
• 74 % suomenkielisistä kannat-
taa ruotsin valinnaisuutta.

 Edellä mainittuja asioita on 
perusteltu laajemmin aloite-
tekstissä, joka löytyy oikeusmi-
nisteriön sivulta 
www.kansalaisaloite.fi. 

Lisätietoa aloitteesta löytyy 
myös osoitteesta 
www.vapaakielivalinta.fi. 

 Vapaa kielivalinta toivoo ra-
kentavaa kansalaiskeskuste-
lua kieli- ja koulutuspolitiikas-
ta. Käy allekirjoittamassa aloite 
oikeusministeriön sivulla, jos 
aloitteen tavoite tuntuu sinus-
ta oikealta. 

Paul Betcke 
ruotsinkielen opettaja 
(eläkkeellä), 
Vapaa kielivalinta ry

KAIKKI korruptiivinen toimin-
ta ei ole kriminalisoitua, vaik-
ka osa on moraalisesti moitit-
tavaa, tutkija Johanna Peurala 
on todennut. Moraali on koe-
tuksella ensi kuussa, kun alu-
eemme johtavat poliitikot 
valmistautuvat erään suuren 
päivittäistavarakaupan vaa-
leihin.

Kaupan edustajat ovat to-
denneet, etteivät he voi sa-
noa mistä puolueesta sen 
edustajiston tai hallintoneu-
voston jäsenet tulevat. Puo-
lueilla ei kuitenkaan ole mer-
kitystä, vaan päätöksenteon 
eturistiriidalla. Poliitikkojen 
kaksoisrooli julkishallinnon ja 
kaupan ylimmässä hallinnos-
sa luo epäterveellisen ase-
man lupa- ja kaavoitusasiois-
sa puolueesta riippumatta.

Suoria väärinkäytöksiä on 
hankala osoittaa, mutta hen-
kilöt valitaan edustajistoon 
tai hallintoneuvostoon aina 
edistämään yhtiön etua. Päi-
vittäistavarakaupan menes-
tys tulee liiketilojen saami-
sesta. Kaavoituksesta taas 
päättää julkishallinnon ylin 
johto – usein samat henki-
löt. Jokaisella meistä on vii-
teryhmämme, jotkut ovat 
toimineet urheiluseurois-
sa tai liike-elämässä, joka on-
kin suotavaa. Kaavoituspää-
töksiin ja isoihin kunnallisiin 
hankintoihin osallistuvien is-

PERUSSUOMALAISTEN Pohjois-
Pohjanmaan piiri ry vaatii piirin 
kevätkokouksen kannanotos-
saan, että kansallinen omistus 
on säilytettävä omissa käsissä.

Viime aikoina on ollut uuti-
sia ulkomaisiin omistuksiin siir-
retyistä valtionyhtiöistä. Vii-
meisimpänä tapauksena oli 
Fortumin sähköverkkoliiketoi-
minnan myynnistä syntyneen 
Carunan hinnankorotukset. Kun 
kansainväliset sijoittajat hank-
kivat omistukseensa suomalai-
sia, täällä toimintaa harjoittavia 
yhtiöitä, niin tällaiset toimijat 
eivät ota asukkaitamme huo-
mioon samalla tavoin kuin koti-
maiset omistajat.

Vanhempi esimerkki on valti-
onyhtiö Kemiran lannoiteliike-
toiminnan myynti ulkomaalai-
selle toimijalle. Tämän jälkeisinä 
vuosina lannoitteiden hinnat 
ovatkin nousseet maassamme 
reippaasti. Useat toimijat arvi-
oivat myös, että myyntihinta oli 
vain murto-osa käyvästä hin-
nasta.

Soneran myymisen jälkeen 
puolestaan huomattiin, että 
meillä ei ole enää omassa hal-
linnassa olevia tietoliikenne-
yhtiöitä. Valtio onkin joutunut 
tämän johdosta tekemään uu-

delleen sijoituksia tälle alalle.
Edellisen hallituksen aika-

na Suomi teki useita myyntejä 
pois kansallisesta omistuksesta. 
Myynnin motiivina näytti usein 
olleen valtion lainataseen saa-
minen näyttämään paremmal-
ta. Ei siis pitkän tähtäimen edun 
saaminen. Huomattavaa on, 
että tällainen myynti saa aina 
pysyvän rahavirran pois maas-
tamme. Joissakin tapauksissa 
myös kotimainen työ pyrkii siir-
tymään pois maastamme.

Lisäksi on huomattavaa, että 
yhtiöitä on helppoa ja laillista 
ketjuttaa ja erilaisilla lainajärjes-
telyillä siirtää yhtiöiden tuottoja 
pois maasta, ilman että tuotois-
ta maksetaan veroja maaham-
me. Tällöin ulkomaisen ostajan 
kannattaa maksaa yhtiöistäm-
me enemmän kuin kotimaisten 
toimijoiden.

Perussuomalaisten Pohjois-
Pohjanmaan piiri näkee tär-
keäksi, että olivatpa täällä lii-
ketoimintaa harjoittavat yhtiöt 
valtiollisia, kunnallisia tai yksi-
tyisiä, niin säilytämme omistuk-
set kotimaassa.

Perussuomalaisten 
Pohjois-Pohjanmaan piiri

SUOMEN ympäristöministeriö 
suunnittelee parhaillaan maa-
hamme tulleiden turvapaikan-
hakijoiden hajauttamista eri 
kuntiin. Suunnitelmissa on 30 
kappaletta 200 henkilön ”pa-
ketteja”, joita tullaan tarjoa-
maan kuntiin kertakorvauksel-
la. Alustavien tietojen mukaan 
pääkaupunkiseudun kaupun-
keihin on suunniteltu sijoitetta-
vaksi kuusi tällaista asukaserää 
ja loput Suomen suurimpiin 
kaupunkeihin ja kuntiin. 

Lahden Perussuomalaiset ry 
torjuu tällaisen oleskeluluvan 
saaneiden erän sijoittamisen 
Lahteen. Kaupungin yhtiöomis-
tuksessa on vain muutamia 
kymmeniä asuntoja, joten lop-
pujen sijoittaminen edellyt-
täisi Lahden kaupungin vuok-

raavan vapailta markkinoilta 
asuntoja kovaan hintaan ja nii-
den edelleen luovuttamista pa-
kolaiskäyttöön. Tämä tapahtui-
si lahtelaisten veronmaksajien 
varoin, kun valtion myöntämä 
korvaus on käytetty loppuun. 
Lisäkustannuksiksi tulevat eri-
laiset toimeentulo- ja tervey-
denhoidon korvaukset ja koulu-
toimen kulut.

Lahden Perussuomalaiset ry 
toteaa, että tapahtuneen elin-
tasopakolaisten maahantulon 
paras hoitamistapa on palaut-
taa tulijat lähtömaihinsa ja että 
pakolaisapu osoitetaan valtio-
talouden sallimissa puitteissa 
todellisille pakolaisille sotapa-
kolaisten leireille.

Lahden Perussuomalaiset

Kansallinen omistus on 
säilytettävä omissa käsissä

Perussuomalaiset 
eivät halua ”pakolais-
pakettia” Lahteen

Politiikan kauppamiehet

tuminen samaan aikaan kau-
pan johtotehtävissä kuitenkin 
vaarantaa kuntalain mukaisen 
asukkaiden itsehallinnon.

Helsingin kaupunginhallituk-
sen 15 jäsenestä peräti 12 is-
tui alueosuuskaupan hallinto-
neuvostossa tai edustajistossa 
ja loputkin 3 olivat yrittäneet 
päästä näihin tehtäviin. Turun 
yliopiston rikos- ja prosessioi-
keuden professori Pekka Vil-
janen on tulkinnut toiminnan 
rakenteelliseksi korruptiok-
si. Esteelliseksi tekeytyminen 
päätöksenteon ajaksi ei pois-
ta asioiden ohjausta. Poliitik-
koa ei pitäisi jättää arvioimaan 
toimintansa puolueettomuut-
ta, eikä selviämään pelkällä si-
donnaisuusilmoituksella, joka 
tulee pakolliseksi vasta kunta-

vaalien jälkeen. Oikeutta osal-
listua vaaleihin on pidetty 
pyhänä, mutta mielestäni hy-
veestä on tullut hyväksikäytön 
väline. Vaalikelpoisuutta pitäisi 
rajoittaa, jotta valta ei keskity.

Tänäkin keväänä kaupungin- 
ja maakuntahallituksen jäse-
niä ja kansanedustajia pyrkii 
suurta valtaa käyttävän osuus-
toiminnan johtoon. Pyyteettö-
myyden palkkioksi tulee per-
heenjäseniin saakka ulottuvat 
etuudet ja näkyvyyttä poliit-
tiselle uralle. Kaiken ei pitäi-
si olla kaupan. Valveutuneen 
kuntalaisen kannattaa arvioida 
onko häntä halpuutettu.

Vilhelm Junnila 
kaupunginhallituksen 
jäsen (ps.), Naantali

PS V A P A A  S A N A
KUVAT LEHTIKUVA toimitus@perussuomalaiset.fi
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Haluan liittyä Perussuomalaiset-puolueeseen 
25 euron jäsenmaksuun sisältyy 
Perussuomalainen-lehden vuosikerta

Vuositilaus 30 euroa

1/2 vuosikerta 20 euroa

Ilmainen näytenumero

Lahjatilaus (maksajan tiedot alle) tai jäsenhankkijan tiedot

Haluan tilata ainoastaan Perussuomalainen-lehden:

Voit ladata jäsenhakemuksen PDF-muodossa 
myös osoitteesta: www.perussuomalaiset.fi/jasenyys

Y H T E Y S T I E D O T RASTITA JOS KYSESSÄ ON
OSOITTEENMUUTOS

SUKUNIMI

ETUNIMET

LÄHIOSOITE

POSTINUMERO JA -TOIMIPAIKKA

KOTIKUNTA

HETU JA KANSALAISUUS

AMMATTI / TOIMI / KOULUTUS

PUHELIN

SÄHKÖPOSTI

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS

Haluan liittyä Perussuomalaiset Naiset ry:n 
jäseneksi (ei erillistä jäsenmaksua). 
Jäsenyys edellyttää puolueeseen liittymistä.
Haluan liittyä Perussuomalaiset Nuoret ry:n 
jäseneksi (15-35 vuotiaat, ei jäsenmaksua). 
Jäsenyys ei edellytä puolueeseen liittymistä.

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

INSINÖÖRI saa potkut, jos hän 
suunnittelee suihkutermostaa-
tin, joka vaihtelee lämpötilaa 
satunnaisesti jääkylmän ja tuli-
kuuman välillä. Insinööri joutuu 
syytteeseen, jos hän suunnitte-
lee lentokoneen, jonka lento-
korkeus vaihtelee satunnaisesti 
nollan ja kymmenen kilomet-
rin välillä.

Talouselämässä pätevät täy-
sin toiset säännöt. Uhrit ja ruu-
miit saavat syyttää vain itseään, 
jos he eivät osaa sopeutua ta-
louden jatkuvaan nousu- ja las-
kukausien vuoristorataan, jonka 
talousgurut ovat meille suun-
nitelleet. Olemme hakanneet 
päätä seinään jo yli sata vuotta, 
mutta ongelmien perussyytä ei 
vieläkään haluta tunnustaa.

Taloudessa ajatellaan, että 
nousu- ja laskukaudet kuuluvat 
talouden luonteeseen myötä-
syntyisesti. Tämä ei kuitenkaan 
pidä paikkaansa, koska talou-
den luonnolliset vaihtelut syn-
tyvät yhteiskunnan ja teknolo-
gian kehityksestä, sekä muodin 
vaihtelusta. Nämä ainoastaan 
muuttavat työn muotoa - mutta 
eivät tuhoa sitä.

Sen sijaan talouden vuoristo-
rata tuhoaa työpaikkoja, kun ra-
hoitusmarkkinat hyytyvät. Tämä 
johtuu yksinkertaisesti siitä, 
että laskusuhdanteessa tänään 
ei kannata ostaa mitään, kun 
huomenna sen saa halvemmal-
la. Tällöin yhteiskuntaa pyörittä-
vän rahan kierto pysähtyy.

Markkinatalous toimii hyvin, 
koska se suuntaa bisneksen nii-
hin tuotteisiin, mistä ihmiset 
ovat halukkaita maksamaan. 
Markkinatalous aiheuttaa talo-
uteen pientä luonnollista huo-
juntaa, mutta lamasta sitä on 
turha syyttää. Osakemarkkinoi-
den lyhytkatseisuudesta ei ole 
haittaa, jos talouden vuoristora-
ta vakautetaan.

Laman pääsyy löytyy rahoi-
tusjärjestelmästä, joka perus-

Talouden vuoristorata
VIIME aikoina on paljon puhut-
tu kansalaispartioista ja niiden 
hyväksyttävyydestä. Kansalais-
partiot eivät ole uusi asia, vaan 
niitä on ollut Suomessa ennen-
kin esimerkiksi vanhempain-
partioiden muodossa. Lisäksi 
ympäri maailmaa toimii monia 
vapaaehtoisuuteen pohjautu-
via partioita.

Eräät viranomaistahot ovat il-
maisseet, että kansalaispartioi-
ta ei tarvittaisi. Tämän kaltaiset 
lausunnot ovat todella outo-
ja monessakin suhteessa. En-
sinnäkään kansalaispartiointi 
ei ole lakiin perustuvaa viran-
omaistoimintaa. Kyse on kansa-
laisten luonnollisesta ja perus-
tuslaillisesta oikeudesta liikkua 
vapaasti. Kansalaispartiot il-
moittavat havaitsemansa rikok-
set poliisille ja auttavat apua 
tarvitsevia. Tämä on täysin lail-
lista. 

Kansalaispartiointia ei voi-
da kieltää, koska se olisi todel-
la merkittävää perusoikeuksi-
en rajoittamista, eikä missään 
muodossa oikeasuhtainen toi-
menpide. Lisäksi, jos se jollain 
tasolla kiellettäisiin, sen valvo-
minen tulisi osoittautumaan 
mahdottomaksi. Missä meni-
si kielletyn kansalaispartioinnin 
ja sallitun ulkoilun raja? Tuleeko 
kaikki yli kolmen hengen ryh-

missä liikkuvat väkijoukot ha-
jottaa, jos ne vaikuttavat ”epäi-
lyttäviltä”? Kuinka paljon tulisi 
maksamaan yhteiskunnalle, 
kun poliisia hälytettäisiin jatku-
vasti tutkimaan, onko joku ka-
dulla kävelevä porukka kansa-
laispartio vai ei?

Kansalaispartiot ovat seu-
rausta siitä, että turvallisuus-
tilanteen koetaan heikenty-
neen. Kun otetaan huomioon, 
että poliisia ei välttämättä ole 
nopeasti saatavilla – erityises-
ti maaseudulla – niin jäljel-
le jää, että ihmiset alkavat itse 
valvoa omaa asuinympäristö-
ään tarkemmin. Poliisin resurs-
sien kasvattamiselle on tässä ti-
lanteessa selkeät perustelut. On 
yhdenvertaisuuskysymys, jos 
maaseutu unohdetaan sisäises-
sä turvallisuudessa.

Kansalaispartioinnissa on suu-
ret mahdollisuudet, sillä se si-
touttaa ihmisiä kehittämään 
omaa paikallisyhteisöään va-
paaehtoistyön muodossa. Kan-
salaispartiointi yhteistyössä vi-
ranomaisten kanssa on oiva 
keino luoda turvallisempaa yh-
teisöä.

Aleksi Hernesniemi (ps.)
Kannus

Kansalaispartiointi 
on perusoikeus

tuu yksityisten pankkien tyhjäs-
tä luomaan lainarahaan. Tämä 
aiheuttaa järjestelmään vuo-
ristoradan tyyppistä satunnais-
ta vaihtelua. Laman aikana raha 
ei liiku, vaan se juuttuu johdan-
naismarkkinoiden sairaisiin vir-
tuaalisiin velkapapereihin ja 
kiinteään omaisuuteen - vaikka 
rahaa tarvittaisiin kipeästi to-
dellisten tuotteiden ja palvelu-
jen kehittämiseen.

Tämä synnyttää työttömyyt-
tä, joka on yhteiskunnan resurs-
sien pahinta taloudellista tuh-
lausta ja henkistä väkivaltaa. 
Kysymys ei ole siitä, että työ-
tä tai rahaa ei ole. Inflaation ol-
lessa liian pieni rahan ei vain 
kannata etsiä parempia inves-
tointikohteita. Säästäminen on 
yhteiskunnan kannalta järjetön-
tä, jos se luo työttömyyttä. 

Itse asiassa suurin osa kierros-
sa olevasta rahasta on tyhjästä 
luotua lainarahaa, jota on mah-
dotonta maksaa pois. Käytän-
nössä tämä tarkoittaa sitä, että 
yhteiskunnassa valta on kasvot-
tomilla rahoitusmarkkinoilla.

Talouden vuoristorata on 
helppo korjata muuttamalla ra-
han luominen keskuspankin yk-
sinoikeudeksi. Tarvitaan vain 
EU-parlamentin päätös, jolla ta-
loudellinen valta palautetaan 
yhteiskunnalle. Tämän jälkeen 
keskuspankin tehtävä on lai-
noittaa yksityisiä pankkeja ja ra-

hoittaa EU:n jäsenvaltioita. Sa-
malla voimme hillitä rikoksia, 
joita rahan luomisessa vero-
paratiisien pankeissa helpos-
ti syntyy.

Keskuspankin jäsenvaltioille 
antaman rahoituksen avulla in-
flaatio voidaan helposti säätää 
halutulle tasolle. Sopivan kokoi-
nen inflaatio ajaa rahan liikkeel-
le hyödyttämään yhteiskun-
nan kehitystä. Vain tällä tavalla 
raha saadaan pumpattua suo-
raan kiertoon esimerkiksi laman 
uhatessa.

Liian jyrkässä taloudellises-
sa nousussa keskuspankin ko-
ron nosto hillitsee välittömäs-
ti markkinoita, koska suurin osa 
pankkien asiakkailleen lainaa-
masta rahasta on peräisin kes-
kuspankista. Nousua voidaan 
hillitä myös jäsenvaltioiden kes-
kuspankkirahoitusta vähentä-
mällä.

Jäsenvaltioiden keskuspank-
kirahoitus on itse asiassa ainoa 
verotuksen muoto, jota kukaan 
ei voi kiertää. Tässä mielessä se 
on paljon tasapuolisempi kuin 
yhtiö-, palkka- tai arvonlisäve-
rotus. Ehkä juuri tästä syystä 
keskuspankkirahoitusta vastus-
tetaan voimakkaasti niissä pii-
reissä, jotka hyötyvät eniten ny-
kytilanteesta.

Antti Roine
Ulvila 
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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 
Raimo Vistbacka • Puh: 050 511 3186
raimo.vistbacka@alajarvi.fi
ETELÄ-SAVO 
Kati Kähkönen • Puh: 044 509 7653
kati.m.kahkonen@gmail.com
HÄME 
Matti Lintukorpi • Puh: 0400 403 277
mattilintukorpi@luukku.com
KAINUU 
Mikko Polvinen • Puh: 040 751 0297
mikko.polvinen@gmail.com
KESKI-POHJANMAA 
Arto Pihlajamaa • Puh: 0400 167 832
arto.pihl@kase.fi 
KESKI-SUOMI 
Tapani Mäki • Puh. 0400 204 453
tapani.maki@jkl.fi
KYMI 
Ilpo Heltimoinen • Puh: 040 701 747
ilpo@heltimoinen.fi
LAPPI 
Matti Torvinen • Puh: 0400 822 872
matti.torvinen@lexlappia.fi
POHJOIS-POHJANMAA
Jari-Pekka Teurajärvi  • Puh: 040 807 3847 
teurajarvi@hotmail.com

PIRKANMAA 
Veijo Niemi • Puh: 0400 627 264
veijo.niemi@elisanet.fi
POHJOIS-KARJALA 
Osmo Kokko • Puh: 0400 375 472
osmo.kokko@kolumbus.fi
POHJOIS-SAVO 
Pauli Ruotsalainen • Puh: 044 081 4224
pauli@pauliruotsalainen.net 
SATAKUNTA 
Anssi Joutsenlahti • Puh: 044 572 2205
anssi.joutsenlahti@eduskunta.fi
UUSIMAA 
Pekka M. Sinisalo • Puh: 040 567 3945
pekkasinisalo@hotmail.com 
VARSINAIS-SUOMI 
Janne Aso • Puh: 044 333 0112
perus.janneaso@gmail.com

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 • Tony Leppäkoski
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 

MEP Jussi Halla-aho
Puh: +358 44 976 3628
jussi.halla-aho@europarl.europa.eu

Avustajat / Halla-Aho
Sanni Kulkki • Puh: +32 471 691 818
sanni.kulkki@europarl.europa.eu

Mikael Lith • Puh: +32 2 283 71 21
mikael.lith@auroparl.europa.eu 
Heikki Tamminen • Puh: +358 44 301 9791
heikki.tamminen@eduskunta.fi

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

Avustajat / Ruohonen-Lerner
Jani Parkkari • Puh. +32 2 28 37757
jani.parkkari@ep.europa.eu
Maria Sainio • Puh. +32 2 28 47757
maria.sainio@ep.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:
Sampo Terho • Puh: 050 538 1674
sampo.terho@eduskunta.fi
Ilpo Heltimoinen • Puh: 044 501 7477
ilpo@heltimoinen.fi
Anssi Joutsenlahti • Puh: (02) 572 2205
anssi.joutsenlahti@dnainternet.net
Veijo Niemi • Puh: 0400 627 264
veijo.niemi@elisanet.fi
Mira Nieminen
mira.a.nieminen@gmail.com 
Juhani Pilpola • Puh: 050 380 9787
juhani.pilpola@lieto.fi
Marke Tuominen • Puh: 0400 925 187
marke.tuominen@pp1.inet.fi
Outi Virtanen • Puh: 040 673 7523
outi.virtanen@perusnaiset.fi

 EDUSKUNTARYHMÄ

Sampo Terho Eduskuntaryhmän pj. (09) 432 3185
Ritva Elomaa Eduskuntaryhmän 1. vpj. (09) 432 3022
Leena Meri Eduskuntaryhmän 2. vpj. (09) 432 3165

    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
Olli Immonen (09) 432 3049
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
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 !


