
toimitus@perussuomalaiset.fiJÄRJESTÖ
Perussuomalainen 

5/2016

PERUSSUOMALAISTEN puoluehalli-
tus myönsi Väinö Koivulalle ja Rauno 
Toivolalle puolueemme korkeimman 
tunnustuksen, numeroidun stan-
daarin, pitkästä ja peräänantamat-
tomasta työstä puolueemme eteen. 
Standaarit luovutti puoluesihteeri 
Riikka Slunga-Poutsalo Etelä-Pohjan-
maan piirin kevätkokouksessa Sei-
näjoella.

Puoluesihteeri toi puheenvuoros-

saan terveiset myös puolueen pu-
heenjohtaja Timo Soinilta, joka kehui 
terveisissään Koivulan ja Toivolan 
esimerkillisiksi eturintaman miehiksi. 

Etelä-Pohjanmaan piirin puheen-
johtaja Raimo Vistbacka antoi kiitos-
ta 80-vuotispäiviä tänä vuonna viet-
täville sankareille esimerkillisestä, 
ilman oman edun tavoittelua teh-
dystä, pyyteettömästä työstä puolu-
eemme eteen.

Kiitospuheissaan molemmat pit-
kän linjan perussuomalaiset osoit-
tivat vahvaa puolueemme linjan ar-
vostusta ja periksiantamattomuutta. 
Pitkän linjan tekijöiden viesti nuo-
remmille toimijoille oli selkeä: puo-
lueemme linja on oikea, periksi ei 
saa antaa, vaikka vastamäki tuntuisi 
liian jyrkältä. Tämä yhteinen maam-
me tarvitsee juuri nyt perussuoma-
laisia.

Puolueen korkein tunnustus ”eturintaman miehille”

Puolueen standaarit Väinö Koivulalle ja Rauno 
Toivolalle luovuttivat Riikka Slunga-Poutsalo ja 
Raimo Vistbacka.

Perussuomalaiset pärjäsivät S-ryhmän vaaleissa to-
della loistavasti kautta maan. Yksi valituksi tulleista 
on helsinkiläinen Mari Rantanen. 

Apua mieluummin 
vähävaraisille 
suomalaisille

PÄÄKAUPUNKISEUDULLA HOK-
Elannon vaaleissa perussuomalaiset 
lähtivät vaalitaisteluun Helsingin Pe-
russuomalaisten ja Uudenmaan Perus-
suomalaisten yhteisellä listalla ja on-
nistuivat säilyttämään asemansa, neljä 
paikkaa edustajistossa. 

Yksi läpimenneistä on helsinkiläi-
nen Mari Rantanen Helsingin Perus-
suomalaisista. Rantanen on uuden Pe-
russuomalainen Helsinki -yhdistyksen 
ensimmäinen varapuheenjohtaja, si-
viiliammatiltaan ensi- ja sairaanhoitaja 
sekä oman lapsensa omaishoitaja.

- Siinä mielessä saa olla vaalitulok-
seen tyytyväinen, että asemat pidettiin. 
Helsingin listalta pääsi läpi kaksi ja 
Uudeltamaalta kaksi, Rantanen toteaa.

Yhteiskuntavastuuta 
suomalaisista

S-ryhmän edustajisto edustaa asia-
kasomistajia osuuskaupan hallinnossa. 
Kerran vuodessa kokoontuva edusta-
jisto päättää muun muassa sääntömuu-
toksista, vahvistaa tilinpäätöksen ja va-
litsee osuuskaupan hallintoneuvoston. 
Lisäksi edustajisto vahvistaa osuus-
kaupan tilinpäätöksen ja päättää siitä, 
mitä taseen mahdolliselle ylijäämäl-
le tehdään. Edustajisto voi tehdä halli-
tukselle myös omia aloitteitaan liittyen 
osuuskaupan toimialaan.

- Aion tehtävässäni luonnollisesti pyr-
kiä edistämään omia vaaliteemojani eli 
kohtuuhintaista lähiruokaa, henkilös-
tön työturvallisuudesta huolehtimista, 
ajaa kaupan eettistä vastuuta eläinten 
oikeuksista sekä peräänkuuluttaa yh-
teiskuntavastuuta suomalaisista van-
huksista, vähävaraisista ja asunnotto-
mista, Rantanen luettelee. 

- Realistista on todeta sekin, että jos 

meitä perussuomalaisia on siellä nel-
jä, niin ihmeitä siellä ei varmaan pysty 
tekemään, mutta yrittänyttähän ei kos-
kaan laiteta.

Ylijäämä lahjoitettu 
ulkomaalaisille

Konkreettisena esimerkkinä yhteis-
kuntavastuun kohdentamisesta Ran-
tanen mainitsee osuuskaupan tilinpää-
töksen viime vuodelta, jolloin taseen 
ylijäämä päätettiin lahjoittaa SPR:n ka-
tastrofirahastoon, turvapaikanhakijoi-
den vastaanottokeskuksiin ja Nepalin 
maanjäristyksen uhreille.

- Nykyään kun on monenlaista mur-
hetta meillä suomalaisillakin, niin itse 
kohdentaisin lahjoitukset mieluum-
min suomalaisille avuntarvitsijoille. 
Kun hallitus säästää ja leikkaa vähän 
kaikesta, niin enemmän panostaisin 
heihin, jos ylimääräistä rahaa on, sa-
noo Rantanen.

Ei halal-lihalle

Eettisellä vastuulla eläinten oikeuk-
sista Rantanen viittaa niin sanottuun 
halal-lihaan. Oikeaoppinen halal-liha 
pitää valmistaa siten, että eläintä ei saa 
teurastuksen yhteydessä tainnuttaa.

- Tässä meillä on uskonnonmentävä 
porsaanreikä eläinsuojelulaissa, kun 
sellainen voidaan uskonnon perusteel-
la Suomessa sallia. Itse näen eläinten 
oikeudet tärkeämpinä kuin sen, mikä 
on kenenkin uskonto ja kulttuuri. Mie-
lestäni osuuskauppakin voisi ottaa sel-
keästi kantaa siihen, ettei tällaista hy-
väksytä, Rantanen painottaa.

TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVA KATRI ERKKILÄ

Rantanen vaihtaisi osuuskaupan 
lahjoituskohteita:

SRYHMÄN JA HOKELANNON EDUSTAJISTOON 
VALITUT PERUSSUOMALAISET

Helsingin 
Perussuomalaiset
Kanerva Seppo
Rantanen Mari
Uudenmaan 
Perussuomalaiset
Niikko Mika
Juvonen Arja
Pohjois-Karjalan 
Osuuskauppa
Sanna Antikainen
Piritta Kärki

Turun Osuuskauppa
• Jäsenalue 1
Tavio Ville
Aso Janne
Huttunen Hans
• Jäsenalue 2
Anttila Satu
Osuuskauppa KPO
• Jäsenalue A
Sebastian Karikko
Maria Tolppanen
• Jäsenalue B

Kaarle Kaistila
Pirkanmaan 
Osuuskauppa
• Pohjois-Pirkanmaa
Sari Päivärinta
Etelä-Pirkanmaa
Tarja Ahonen
Mikko Nurmo
Tampere
Pertti ”Veltto” 
Virtanen
Lassi Kaleva

Terhi Kiemunki
Osuuskauppa 
Maakunta
• Jäsenalue 1
Eija Hakkarainen
Osuuskauppa PeeÄssä
• Jäsenalue 2
Jarmo Hänninen
Suur-Seudun 
Osuuskauppa
Heikki Linnavirta
Lauri Heikkilä

- Nykyään kun on monenlaista murhetta meillä suomalaisillakin, niin itse 
kohdentaisin lahjoitukset mieluummin suomalaisille avuntarvitsijoille, 
Rantanen sanoo.
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Kaksi sukupolvea 
samassa valtuustossa

HARRI PELTOLA (Luvia) on isä 
ja Tomi Salonen (Eurajoki) poi-
ka, kumpikin vahvoja perussuo-
malaisia päättäjiä omissa kun-
nissaan. Molemmat ovat myös 
tehneet paljon töitä kuntaliitok-
sen eteen ja halunneet sen ta-
pahtuvan.

- Meidän mielestämme mo-
lemmat kunnat tulevat hyöty-
mään liitoksesta kovasti, sanoo 
Harri Peltola.

- Muussa tapauksessa Luvia 
olisi julistettu kriisikunnaksi ja 
pakkoliitetty Poriin. Liitos Eu-
rajoen kanssa tulee takaamaan 
luvialaisten lähivaikutusmah-
dollisuuksien säilyvän paljon 
parempina eikä paineita ve-
ronkorotuksillekaan tule. Mo-
lempia kuntia yhdistää meri ja 
samanhenkiset asukkaat. Mie-
lestäni liitos on todella luon-
nollinen, sen ansiosta saadaan 
vahva kunta Rauman ja Porin 
väliin, taustoittaa Salonen.

Maahanmuutto-
kriittinen poika

Salonen lähti politiikkaan pa-
rikymmentä vuotta sitten al-
kuaan vasemmistoliiton kaut-
ta, joka noihin aikoihin oli ainoa 
puolue, joka ajoi hänelle itsel-
leen tärkeitä asioita. Melko pian 
hän huomasi, että tuolloinen 
pienpuolue perussuomalaiset 
Timo Soinin luotsaamana tun-
tui ajavan Salosen tärkeiksi ko-
kemia asioita paljon paremmin. 
Ajatus kypsyi pikkuhiljaa, mut-
ta lopulta Salonen erosi vasem-
mistoliitosta ja kaikista luotta-
mustehtävistä vuonna 2011 ja 
oli jo samana vuonna perusta-
massa perussuomalaista paikal-
lisosastoa Eurajoelle.

- Eroon ei liittynyt sen suurem-

paa dramatiikkaa eikä riitoja, 
koin vain olevani väärässä pai-
kassa. On täysin käsittämätön-
tä, että vasemmistopuolueet, 
joiden pitäisi ajaa suomalaisten 
duunarien ja heikompiosais-
ten asiaa, ovat paljon kiinnostu-
neempia aivan muiden maiden 
kansalaisista. Maahanmuutto-
kriittisyyteni oli tärkein syy sille, 
miksi perussuomalaiset on mi-
nulle ainoa mahdollinen puo-
lue, Salonen kertoo.

Eurokriittinen isä

Peltolan puolestaan veti pe-
russuomalaisiin EU- ja euro-
kriittisyys. Hänellä on pitkä 
tausta ammattiyhdistyspuolel-
ta, jossa hän toimi KTN:n pää- 
ja varaluottamusmiehenä lä-
hes kolmekymmentä vuotta. 
Kun hänen vanha työpaikkansa 
myytiin, loppui myös ammatti-
yhdistystoiminta siihen. Aktiivi-
sena toimijana asioihin vaikut-
tamiseen tottunut Peltola päätti 
lähteä politiikkaan ja liittyi pe-
russuomalaisiin vuoden 2012 
kunnallisvaalien alla.

- Pääsyynä puoluevalintaan oli 
eurokriittisyyteni. EU:n olen op-
pinut jotenkin hyväksymään, 
mutta olen Soinin kanssa täy-
sin samoilla linjoilla siitä, että 
euron vuoksi Suomen talous 
on joutunut kärsimään. Haluan 
myös pitää heikompiosaisten 
puolia, joka sekin on yksi perus-
suomalaisen politiikan kantavia 
teemoja, Peltola kertoo.

Vaalityö on jo alkanut

Nyt kumpikin mies istuu 
oman kuntansa kunnanhalli-
tuksessa ja -valtuustossa sekä 
yhdistyvien kuntien yhteis-

Kun eteläisessä Satakunnassa sijaitsevat Eurajoen ja 
Luvian kunnat ensi vuoden alusta yhdistyvät, tullaan 
näkemään politiikassa melko harvinainen tilanne, 
sillä silloin isä ja poika istuvat samassa kunnanval-
tuustossa samaan aikaan. 

Harri Peltola

Konsta Lappalainen johti kyselytuntia. Vastaajina Kaj Tu-
runen, Jari Lindström, Juho Eerola ja Jani Mäkelä.

Tomi Salonen

Kiimingin lukio säilytettävä

Liedossa masentava 
äänestystulos: 43-5

Kuntalaisten kyselytunti 
Ruokolahdella

KIIMINGIN Perussuomalaiset 
ry on Kiimingin lukion säilyttä-
misen kannalla. Lukio sijaitsee 
vuonna 2013 peruskorjatussa 
kiinteistössä. 

Kiimingin lukio on sijoittunut 
vuonna 2014 valtakunnallises-
sa lukiovertailussa sijalle 10 ja 
on toiseksi paras pohjoisen lu-
kio. Vertailun vuoksi Oulun nor-
maalikoulun lukio sijoittuu sijal-

le 116. Vertailu ottaa huomioon 
ylioppilaskirjoitusten tulosten 
lisäksi lukioiden oppilaiden läh-
tötason. 

Kiimingin Perussuomalaisten 
mielestä Oulun kaupungilta lu-
kion lakkauttaminen olisi edes-
vastuuton teko reuna-alueella 
asuvia kohtaan.

Kiimingin Perussuomalaiset ry

ELYKESKUS suunnitteli li-
säävänsä Lietoon tuotavien 
maahanmuuttajien määrän 
moninkertaiseksi. Kunnanval-
tuuston kokouksessa 25.4. asia 
oli esillä, mutta kunnanhallitus 
ei ollut valmistellut asiaa hal-
lintosäännön 35 § mukaisesti 
- siis myös taloudellisten seik-
kojen osalta.

PS-valtuustoryhmässä on 
viisi valtuutettua, jotka kaik-

ki vastustivat määrän lisäys-
tä. Äänestyksessä kaikki muut 
valtuutetut olivat maahan-
muuttajien kuntaan tuomisen 
lisäyksen kannalla.

Aiemmassa kunnanvaltuus-
ton kokouksessa kunnanjoh-
tajakin lausui, että saamme 
lisää työntekijöitä ja lisää ve-
ronmaksajia. Vai niin! Meil-
lä työttömiä on 8,8 % ja asun-
totilanne on todella kireä, sillä 

kunnan omistamiin asuntoihin 
on useiden kymmenien haki-
joiden jonot. Maahanmuutta-
jille järjestetään ohituskaista 
asuntoihin.

Presidenttikin puhui taan-
noin ”tolkun ihmisistä”, mutta 
lietolaisista valtuutetuista en 
menisi lausumaan.

Hannes Heikkilä
kunnanvaltuutettu (ps.), Lieto

RUOKOLAHDEN Perussuoma-
laiset järjesti kuntalaisille ky-
selytunnin. Ruokolahden kun-
nantalon valtuustosaliin saapui 
runsaasti kiinnostuneita. Kunta-
laisilla oli mahdollisuus kysellä 
oikeus- ja työministeri Jari Lind-
strömiltä sekä kansanedustajil-
ta Juho Eerolalta, Jani Mäkelältä 
ja Kaj Turuselta valtakunnallisis-
ta asioista. Kunnanjohtaja Antti 
Pätilä ja paikalliset toimijat oli-
vat vastailemassa kunnan asi-
oista. Tilaisuuden puheenjoh-
tajana toimi PS-Nuorten Konsta 
Lappalainen.

Kuntalaiset käyttivät tehok-
kaasti tilaisuuden hyväkseen ja 
kysymykset kohdistuivat odo-
tetusti pääosin ministerille. Työ-

näyteasia nousi yhdeksi pää-
aiheeksi. Ministeri Lindström 
selvitti, mitä työnäytteellä tar-
koitetaan. Toki oli paljon mui-
takin kysymyksiä ja erityises-
ti palkkiotoimikunnan tekemä 
kansanedustajien palkankoro-
tus herätti keskustelua. 

Tilaisuus oli onnistunut ja näi-
tä järjestetään varmasti jatkos-
sakin. Lappalainen hymähti 
tilaisuuden jälkeen, että oli en-
simmäinen kerta, kun hän sai 
jakaa puheenvuoroja kansan-
edustajille ja ministerille.

Harri Ahonen (pj.)
Ruokolahden 
Perussuomalaiset ry

Räiskäleitä, si-
maa ja politiik-
kaa! Raahessa 
vappua vietet-
tiin iloisissa 
tunnelmissa. 
Mukana myös 
kansanedustaja 
Pirkko Mattila.

Parikkalan 
seudun Perus-
suomalaisia 
Saaren markki-
noilla tarjoa-
massa kahvia 
ja jakamassa 
PS-kasseja 
puheenjohtaja 
Jaakko Neuvo-
sen johdolla.

valtuustossa. He tulevat teke-
mään lujasti töitä molempien 
kuntakeskusten tasapuolisek-
si kehittämiseksi. Luvian maan-
tieteellistä asemaa Porin lähei-
syydessä on hyödynnettävä ja 
panostettava teollisuusaluei-
den ja uusien asuinalueiden ra-
kentamiseen nimenomaan Lu-
vialla.

- Tulemme olemaan jatkossa-
kin mukana myös vaalityössä 
kaikissa vaaleissa. Kuntavaaleis-
sa 2017 toimin vaalipäällikkö-
nä Eurajoella, rekrytointi on jo 
alkanut ja ottamalla minuun 
yhteyttä voi tiedustella mah-
dollisuuksia päästä vaaliehdok-
kaaksi, toteaa Salonen.

TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVAT PS-ARKISTO

PARIKKALA

RAAHE
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Vaasan Perussuomalaiset avasivat kuntavaalikampanjansa Pohjanmaan Suurmessuilla. 
Kuvassa Jouni Helle, kansanedustaja Maria Tolppanen, Niina ja Timo Mäkinen, Jukka 
Mäkynen sekä Lauri Karppi. Kuva: Juha Rantala

Vaasan Perussuomalaiset starttasivat 
kuntavaaleihin

Perussuomalaiset ainoa 
oikea vaikutuskanava

Etelä-Pohjanmaan Perus-
Naiset järjestäytyivät

Levitetään yhdessä PS-sanomaa

POHJANMAAN Suurmessut jär-
jestettiin 20. kerran huhtikuus-
sa Botniahallissa Mustasaaren 
puolella. Kaksipäiväisillä juhla-
messuilla kävi vajaa 20 000 kä-
vijää. 

Suurmessut oli perussuoma-
laisille menestys ja tapahtuma-
na onnistunut. Vanha, mutta ei 
suinkaan kulunut lausahdus, 
että perussuomalaiset on Suo-
men paras markkina- ja tori-
puolue, osoittautui jälleen ker-
ran paikkansapitäväksi.

Perussuomalaisten osasto ke-
räsi väkeä puoleensa kuin par-
haina eduskuntavaalien alus-
aikoina. Palaute oli yllättävän 
myönteistä ja kannustavaa. 
Keskustelua toki käytiin mo-
nestakin kipeästä asiasta, mut-
ta pääosin ymmärrettiin hy-
vin hallituksen ja sitä myötä 
myös perussuomalaisten te-
kemiä ratkaisuja. Moni messu-
vieras tuli kannustamaan puo-
luetta kovassa ja vaativassa 
työssä nostaa Suomi taas jaloil-
leen siitä taloudellisesta ja mo-
raalisesta ahdingosta, johon 
yhteiskuntaamme rapautta-
va vihervasemmisto on maan 

saattanut. 
Kaupunginvaltuutettu ja Vaa-

san Perussuomalaisten pu-
heenjohtaja Jukka Mäkynen piti 
messujen antia rohkaisevana. 

- Palaute todisti, ettei meidän 
pidä painaa päätämme alas, 
vaan meidän täytyy olla ylpeitä 
perussuomalaisuudestamme 
ja työstämme Suomen ja suo-
malaisten hyväksi. Saimme pal-
jon kiitosta myös paikallisesta 
tekemisestämme ja siitä, että 
olemme konkreettisesti pienen 
ihmisen asialla. Palaute kertoo 
sen taas kerran, että median 
toiminta on vakavasti kyseen-
alaistettava. Kaiken maailman 
gallupit ovat suurta huuhaata.

Samalla linjalla oli Vaasan yh-
distyksen varapuheenjohtaja 
Niina Mäkinen.

- Ilmapiiri oli todella hyvä. 
Meillä Vaasassa on oma vankka 
kannattajajoukkomme ja uu-
siakin tulee riveihimme jatku-
vasti. Tällaiset yleisötilaisuudet 
ovat aina olleet vahvuutemme 
ja jatkamme samaan malliin. 
Lapsiperheitä kävi juttelemas-
sa yllättävän paljon, ja sehän 
lämmitti sydäntä. Yllättäen 

myös suomenruotsalaisilta tuli 
positiivista palautetta. 

Kaupunginvaltuutettu Jouni 
Helle puolestaan sanoi näiden 
tori- ja markkinatapahtumien 
osoittavan, että perussuoma-
laiset on parhaimmillaan kan-
san parissa.

- Elitismi ei meille sovi. Ja ei 
kansa tyhmää ole, sillä kyllä ih-
miset ymmärtävät, että tietty-
jä kipeitä päätöksiä on tehtävä, 
että kurssi saadaan taas kään-
tymään parempaan suuntaan. 
Myös vaali- ja hallitusohjelman 
ero tajuttiin. Hallitusohjelman 
toteuttaminen vaatii yhteisym-
märrystä, ei sooloilua. Jatkos-
sakin näen tärkeänä tällaisen 
jalkautumisen ihmisten pariin. 
Suorat kontaktit äänestäjiin 
täytyy säilyttää.

Messuvieraiden kiinnostus 
perussuomalaisia kohtaan nä-
kyi mm. siinä, että kaikki pr-ta-
vara, kuten puolueen ja yhdis-
tyksen lehdet, jaettiin jo toisen 
messupäivän alussa loppuun. 
Tästä on hyvä jatkaa.

Juha Rantala

Etelä-Pohjanmaan PerusNaisten tuore hallitus ja Perussuo-
malaisten Naisten taloudenhoitaja Auli Kangasmäki (vas.) 
ja puheenjohtaja Marja-Leena Leppänen (takana kolmas 
vas.).

OIKAISU 
PERUSSUOMALAINEN-leh-
den numerossa 4/16 oli juttua 

Manu Vuorion valinnasta Tu-
run paikallisyhdistyksen kun-
niapuheenjohtajaksi. Uutisen 

otsikossa etunimi oli lipsah-
tanut Maunoksi, vaikka oikea 
nimi olisi ollut Manu.

NYT me kaikki PS-henkiset ku-
jille ja aitovierille viemään pe-
russuomalaista sanomaa. Yle 
ja muut mediat eivät juurikaan 
sitä vääristelemättä levitä. Mei-
dän on tehtävä se itse.

 Ollaan ylpeitä aatteestam-
me ja olkoon isänmaamme si-
niristilippu katseemme tärkein 
kohottaja. Me tiedämme, mik-
si lipussamme on risti. Koko 
Suomen peruslainsäädäntö on 
EU:n tuloon asti otettu elämää 
tarkoin suojelevista kristillisis-
tä arvoista ja ohjeista. Sillä pe-
rustalla maamme vankka tur-
vallisuuspohja lepää edelleen. 
Sitä meidän tulee vaalia ja var-
jella. Tämä ei tarkoita eristäyty-
mistä, vaan ylpeyttä omista ai-
kaansaannoksistamme.

 Uskon vakaasti, että puolu-
eemme saa vielä lisää isänmaal-
lisia ja vastuullisia kannattajia, 
jos suoraselkäisesti kehitäm-
me kahdenvälistä hyvää yhteis-
työtä suuren ja vahvan Venä-
jän kanssa – EU:lta kysymättä. 
Suomi on Venäjälle hyvä naa-
puri, turvallinen kauppakump-
pani ja turvallinen lomakohde, 
kun pysymme vakaana, itsenäi-
senä maana.

 Tosiasiat on ensin tunnustet-
tava ja pidettävä mielessä, että 
pienemmän maan on oltava ak-
tiivisempi näiden suhteiden yl-
läpitämisessä. Perussuomalais-
ten on hallituksesta käsin hyvä 
olla aktiivinen Venäjä-suhtei-
den rakentamisessa Suomen 
parhaaksi. Kahdenvälistä kaup-

paa itänaapurin kanssa kannat-
taa ja voi kehittää EU:sta huoli-
matta. Meillä on pisin itäraja ja 
tulee olemaan. Rohkeasti vaan 
tunnustamaan tosiasiat joka 
sektorilla.

 Ja lopuksi vielä perussuoma-
laisen sanoman levittämisestä: 
parhaiten se leviää lehtemme 
välityksellä. Tilataan Perussuo-
malainen-lehteä ainakin nippu 
jokainen ja levitetään sitä ym-
päristöömme. Lehti puhuttelee, 
kun näytämme omin teoin us-
komme puolueen sanomaan. 
Vaalityöhön nyt jo me kaikki - 
turvataan Suomen tulevaisuus.

 
Olli Virta
yrittäjä, Jyväskylä

OLEN Tapio Sumioinen ja toi-
min tällä hetkellä Kuusamon 
Perussuomalaisten toiminnan-
johtajana. Olen ollut nyt vajaan 
vuoden puolueen jäsenenä ja 
käytännössä muutama asia on 
ollut syynä, miksi liityin puolu-
eeseen.

Syitä liittymiseen voin kertoa 
muutamia. Tärkein tekijä on ol-
lut se, että olen oikeasti petty-
nyt Kuusamon kunnallishallin-
nossa melko moneen asiaan. 
Kuusamossa on käytännössä 
yhden puolueen yksinvalta ja 
tämä puolue ajaa lähinnä omia 
agendojaan. Niihin liittyvät 
pelkkään matkailuun panosta-
minen, mikä käytännössä tar-
koittaa sitä, että kaikki liikene-
vät rahat panostetaan Rukaan. 
Rukahan on siinä tilanteessa, 
että se pyörisi jo nyt omillaan ja 
silti kaupunki edelleen pump-
paa miljoonia sinne, perustel-
len panostuksiaan työpaikoilla, 
imagotekijöillä ja mahdollisilla 
verotuloilla. Esimerkkinä näistä 
ainakin minun mielestäni huu-
haa-panostuksista ovat Pirun-
kirkon alainen liittymä, hyppyri-
mäki ja muutamia muita asioita.

Tämä toiminta johtaa käytän-
nön tasolla siihen, että muu 
Kuusamo jää täysin paitsioon 
kehittämisestä. Tieverkostom-
me erityisesti haja-asutusalu-
eilla rapautuu kiihtyvää tahtia, 
syrjäkylät pyritään tyhjentä-
mään ja käytännössä paikka-
kunta elää yhden kortin varas-
sa. Itse asun haja-asutusalueella 
ja kyllä erinäisten asioitten 
kanssa täällä saa oikeasti pai-
nia joka vuosi kaupungin virka-
koneiston kanssa. Itse haluaisin 
sitä, että kaupunki panostaisi 
tasapuolisemmin koko paikka-
kuntaan ja pyrkisi siihen, ettei-
vät syrjäkylät tyhjenisi totaa-
lisesti väestöstä. Samalla jos 

kaupunki panostaisi tasapuoli-
semmin paikkakuntaan, meil-
lä olisi mahdollisuus ainakin 
pienentää muuttotappiota ja 
saada tänne paremmin ympä-
rivuotisia työpaikkoja kausi-
luonteisten töitten sijaan.

Eräs tärkeä liittymisen syy mi-
nulle oli myös tämä viime ke-
sänä alkanut turvapaikanha-
kijoitten hallitsematon virta 
Suomeen ja myös Kuusamoon. 
Käytännössähän tässä tilanne 
on se, ettei kaupunkimme ole 
tehnyt mitään asian hallitsemi-
seksi. Vastaanottokeskuksia il-
mestyi viime syksynä useampi 
ja saimme samalla useamman 
sadan hengen turvapaikanhaki-
joista koostuvan elättilauman. 
Maahanmuuttokriitikkona tämä 
hallitsematon touhu on johta-
nut siihen, että kaikenlaisia lie-
veilmiöitä on ilmaantunut ja ris-
ki siihen, että jotain tapahtuu, 
on kasvanut moninkertaisek-
si. Kaupunki luultavasti ajatte-
lee valtapuolue kepun agendal-
la, että tämä tuo työtä ja rahaa 
meille. Tähän en usko. Turvapai-
kanhakijat ovat meille lähinnä 
kuluerä ja turvallisuusriski. Ja 
itse en hyväksy missään nimes-
sä tätä toimintaa, joka on ollut 
täysin koordinoimatonta. Asia 
olisi pitänyt hoitaa paljon jämä-
kämmin ilman hallitsematonta 
turvapaikanhakijoiden vastaan-
ottamista paikkakunnalle.

Jos joku teistä ajattelee edes 
vähänkään samansuuntaisesti 
kuin allekirjoittanut, oikea vai-
kutuskanava on perussuomalai-
set. Me emme ole mitään kiih-
koporukkaa, vaan pyrimme 
ajattelemaan näitä asioita ilman 
kiihkoa. Tervetuloa mukaan toi-
mintaan!

Tapio Sumioinen (ps.)
Kuusamo

ETELÄPOHJANMAAN Perus-
Naiset kokoustivat ja järjestäy-
tyivät sunnuntaina Lapualla ho-
telli Simpsiönkullaksessa.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi 
vuodelle 2016 valittiin Marja-Lii-
sa Riihimäki, sihteeriksi ja talou-
denhoitajaksi Riitta Kangasluo-

ma, varapuheenjohtajaksi Raija 
Koivisto ja toiseksi varapuheen-
johtajaksi Sirkka Kumpula. 

Hallituksen jäsenet ovat Jen-
ni Hietala, Sirkka Kumpula, Eeva-
Liisa Vainio, Raija Koivisto, Riitta 
Kangasluoma ja Päivi Helle.
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Kaustisella kokoontuneet Perusäijät saattavat ottaa myös naisia jäsenikseen, mutta 
ilman äänioikeutta.

Sinustako kuntavaaliehdokas?

Perusäijät kokoustivat Kaustisella
PERUSÄIJÄT kokoontui-
vat Kaustisen Halpa-Hallin pi-
halle Perussuomalaisten Kes-
ki-Pohjanmaan piiri ry:n sekä 
Perussuomalaisten Naisten 
aluevastaavan Sinikka Jylhän 
järjestämään makkarantuok-
suiseen toritapahtumaan, jon-
ne saapui myös kansanedustaja 
Ville Vähämäki.

Teltalla käytiin keskustelua eri 
yhteiskunnallisista asioista, ja 
siinä samalla ympäri Suomea 
tulleet äijät tutustuivat kaustis-
laisten toimintaan kerätäkseen 
omille alueilleen uusia visioita ja 
porkkanoita, joita mahdollises-
ti voisivat hyödyntää kotonaan 
kuntavaaleissa.

Toritapahtuman jälkeen olikin 
hyvä siirtyä Mosala Caravanissa 
järjestettyyn kevätkokoukseen, 
jonka ensimmäinen puhuja oli 
kansanedustaja Vähämäki. Aloi-
tuspuheesta aihe soljui kun-
tavaaleihin, joihin paikalliselta 
veteraanipoliitikko Toivo Mäke-
lältä tuli yksi ja tärkeä ohje: kun-
tavaaleihin on saatava täydet 
ehdokaslistat. Vähämäki puo-
lestaan kertasi Kaustisen histori-
aa, kuinka korkeaa täällä kanna-
tus on aina ollut. Kaustisella on 
aina ollut vähintään seitsemän 
valtuutetun paikkaa. Tälläkin 
hetkellä Kaustinen on Suomen 
perussuomalaisin kunta, 11 val-
tuutettua ja kannatusprosent-
ti 37,3. Vähämäki otti puheeksi 
myös lähialueen kansanedus-
tajan suuren merkityksen kun-
talaisille. Mm. sen, miksi Raimo 
Vistbackan kannatus pysyi kor-
kealla alusta loppuun saakka. 
Kannatus perustui alueen asuk-
kaiden kuulemiseen ja heidän 
asioidensa hoitamiseen lop-
puun saakka.

Vähämäki toi myös terveiset 
eduskunnasta ja hallitukses-
ta. Hallitusvuodot, kuten tak-
silupien vapauttaminen, ovat 

keksittyjä, eikä hallitus tule nii-
tä hyväksymään. Kaupankäyn-
tiä käydään hallituskumppa-
neiden kesken. Kaikkea emme 
saa, mutta monessa asiassa sil-
ti onnistumme vääntämään 
niitä asioita, jotka ovat perus-
suomalaisille tärkeitä: mm. Han-
na Mäntylän periksiantamaton 
sote-vääntö, Timo Soinin lait-
tama tulppa pakolaisvirtaan, 
maamme puolustusasiat, jotka 
ovat Jussi Niinistön lujissa käsis-
sä sekä Jari Lindströmin työllis-
tämisohjelma.

Kaustisen paikallisyhdistyk-
sen sihteeri Mauri Peltokangas 
toivotti Perusäijät tervetulleek-
si Kaustiselle. Kaustinen, 4 300 
asukkaan kunta, on tullut tun-
netuksi mm. 49. kerran järjestet-
tävistä Kansanmusiikkifestivaa-
leista, täällä on myös järjestetty 
pari kertaa Kuninkuusravit. Kun-
nassa on myös musiikkilukio ja 
raviopisto. Elinvoimaa kunta ha-
kee maataloudesta, turkista-
loudesta sekä kaupankäynnille 
olennaisesta keskeisestä sijain-
nista. 

Perussuomalaiset ottaa voi-
makkaasti kantaa Kaustisel-
la kunnan asioihin - kuntalaiset 
edellä. Viimeisimpänä ja näky-
vimpänä vääntönä oli estää vas-
taanottokeskuksen perustami-
nen kunnan kiinteistöön. Päätös 
oli ryhmän yhteinen ja kun pe-
russuomalaisten avuksi tuli vie-
lä neljä keskustan ryhmästä, oli 
äänestystulos meille 15-12.

Perusäijien puheenjohtaja 
Harri Ahonen toivotti myös ko-
kousväen tervetulleeksi. Pai-
kalle oli ennättänyt 13 Perusäi-
jää eli Markku Papinniemi, Harri 
Ahonen, Kari Surakka, Pasi Salo-
nen, Jyrki Lohi, Mikko Wikstedt, 
Seppo Kallunki, Ahti Ortju, Ta-
pani Pollari, Mauri Peltokangas, 
Markku Kuutti, Ville Vähämäki, 
Marko Kulpakko sekä vieraaksi 

tullut Toivo Mäkelä.
Perusäijät ottivat voimakkaas-

ti kantaa lapsen vieraannutta-
miseen toisesta vanhemmasta. 
Äijien mielestä vieraannuttami-
nen on estettävä lailla. Hallitus-
ohjelmassa on luvattu uudistaa 
lakia lapsen huollosta ja tapaa-
misoikeudesta siten, että lap-
sella säilyy myös eron hetkellä 
oikeus sekä isään että äitiin. Tu-
hannet lapset joutuvat vuosit-
tain kokemaan vanhempiensa 
eron. Osassa tapauksista toinen 
vanhemmista purkaa katkeruut-
taan estämällä toisen vanhem-
man ja lasten välisen yhteyden-
pidon. Vaikka suurin osa eroista 
sujuukin sopuisasti ja vaikka so-
vittelulla pystytään ratkomaan 
joitain tapauksia, jää kuitenkin 
vuosittain suuri määrä lapsia 
vaille kunnon yhteyttä toiseen 
vanhempaan. Samalla katkea-
vat yhteydet myös isovanhem-
piin ja muihin sukulaisiin.

Ei ole lapsen edun mukaista, 
että aiemmin läheiset suhteet 
toiseen vanhempaan katkais-
taan esimerkiksi tekaistuja in-
sestisyytöksiä keksimällä, vaikka  
väitteet tutkinnassa osoittau-
tuisivatkin perättömiksi. Asian 
selvittäminen kestää kuitenkin 
aina useita kuukausia ja silloin 
tapaamiset ovat jäissä. Normaa-
li lapsen ja vanhemman välinen 
suhde katkeaa. Aika pelaa vie-
raannuttajan pussiin ja jo ole-
massa olevat olosuhteet vakiin-
tuvat. Sitten katsotaan lapsen 
edun mukaiseksi vahvistaa ne 
vieraannuttamalla saavutetut 
olosuhteet, ja perättömiä ilmoi-
tuksia tehnyt lähivanhempi saa 
pahimmillaan jopa yksinhuolta-
juuden, Perusäijät muistuttivat.

Tapani Pollari
Kaustisen Perussuomalaiset

VUONNA 2008 ukkini ehdot-
ti minulle: ”Rupea Sanna kunta-
vaaliehdokkaaksi”. Olin tuolloin 
19-vuotias ja liittynyt vastikään 
perussuomalaisiin. Vastaukseni 
oli lyhyt ja napakka. ”En.”

Aikaa kului ja vuonna 2010 
osallistuin ensimmäisen kerran 
Outokummun Perussuomalais-
ten kokoukseen, jossa paikal-
la olimme minä ja muutama 
vanhempi mies. Tässä vaihees-
sa minulla ei ollut suunnitelmia 
tai intohimoa osallistua ehdok-
kaana vaaleihin tai mihinkään 
muuhun vastaavaan. 

Jytkyn jälkeen minua kysyt-
tiin ensimmäistä kertaa ehdol-
le kuntavaaleihin –  kieltäydyin. 
Lopulta suostuin ehdokkaaksi 
kolmannen kieltäytymisen jäl-
keen. Muistan sen hetken, kun 
soitin ja kerroin asiasta par-
haalle ystävälleni. Hän nau-
roi asialle yhtä makeasti kuin 
vuonna 2008 kuultuaan minun 
liittymisestäni perussuomalai-
siin. Kai minä olin vähän omi-
tuinen puoluekantani kanssa, 
mutta onneksi minun ystävä-
piirini on ollut aina suvaitsevai-
nen kaikkia kohtaan.

Olin ollut kiinnostunut eri asi-
oista teini-iästä asti ja muistan 
käyneeni äitini kanssa äänestä-
mässä. Mielipiteitä ja ihantei-
ta minulla on ollut aina. Ennen 
vuoden 2012 kuntavaaleja olin 
todella huolissani siitä, kun ko-
tikuntani aiottiin liittää osak-
si Joensuuta. Tätä vastustin eh-
dottomasti. Lisäksi omassa 
elämässäni oli juuri sellainen ti-
lanne, että tarvitsin neuvolan 
perhetyötä avuksi kotiini. Pie-
nempi poikani oli syntynyt tal-
vella 2012 erittäin pienenä kes-
kosena. Poikani Jonin henki oli 
vaakalaudalla lähes kahden 
kuukauden ajan. Väsyin huole-
ni alle. Tämän lisäksi minulla oli 
hoidettava myös alle kaksivuo-
tias taapero. 

Vaikea elämäntilanne joh-
ti raskauden jälkeiseen ma-
sennukseen, johon lähdin ha-
kemaan apua. Yllätys oli, kun 
avun saaminen ei ollutkaan 
niin helppoa! Lopulta kirjoi-
tin kiukkuisen mielipidetekstin 
lehteen ja sain vihdoin apua 
arkeeni. Omien kokemuksieni 
pohjalta tajusin, kuinka tärke-
ää ennaltaehkäisevä perhetyö 
on. Vanhemmat voivat väsyä 
elämän kriisien keskellä eikä 
aina ole läheisiä auttamassa. 
Näiden omien kokemuksieni 
vuoksi olen ajanut valtuutettu-
na perhetyöhön lisää resursse-
ja ja kehitystä kaupungissam-
me sekä lisärahoitusta tähän 

tärkeään työhön onkin saa-
tu. En ota itselleni koko kiitos-
ta, tämä on ollut koko kotikau-
punkini valtuuston tahtotila.

Minulta kysytään usein, kuin-
ka nuoria saataisiin innostet-
tua mukaan yhteiseen päätök-
sentekoon. Omalla kohdallani 
päätöksen perussuomalaisten 
mukaan lähtemisestä antoi po-
liitikko, joka kertoi asiat suo-
raan ja selvällä suomen kielel-
lä. Ennen perussuomalaisia ja 
Timo Soinia politiikka oli minul-
le munkkilatinaa, eikä poliiti-
koilla ollut selviä mielipiteitä. 
Kuntavaaliehdokkaaksi lähte-
miseen suurimpana vaikutta-
nut asia oli myös kannustus: 
paikallinen pitkän linjan pe-
russuomalainen ja muu joukko 
kannusti minua mukaan. Läh-
din siis ehdolle. Käytin rahaa 
noin 80 euroa käyntikortteihin, 
joita jaoin torilla ihmisille. Tämä 
riitti läpipääsyyn, jota en osan-
nut odottaa. Valitettavasti mi-
nua ehdolle kannustanut ukki-
ni oli ehtinyt jo kuolla. 

Valtuustossa työskente-
ly on ollut antoisaa ja opetta-
vaista. Politiikka on kompro-
missien tekoa. Ensimmäinen 
valtuustoaloitteeni yhdessä 
ryhmämme kanssa oli neuvoa-
antavan kansanäänestyksen 
järjestämistä kuntaliitosasiassa 
vuonna 2013. Kaupunginhal-
lituksessa tämä muuttui kun-
talaiskyselyksi ja tähän oli tyy-
dyttävä. Yleisesti olen kokenut, 
että olen voinut vaikuttaa asi-
oihin, vaikka kaikki asiat eivät 
ole menneetkään, kuten olen 
toivonut. 

Tällä pitkällä tarinalla halu-
an kannustaa varsinkin kaikkia 
nuoria lähtemään ehdolle tu-
levissa kuntavaaleissa. Usein 
ihmiset kysyvät, mitä tarvit-
see osata tai kelpaako mukaan. 
Vastaukseni on: kelpaat juuri 
tuollaisena kuin olet ja mitään 
erityistä ei tarvitse osata. Työ 
kyllä opettaa tekijäänsä. Val-
tuustot ympäri maan tarvitse-
vat erityisesti perussuomalaisia 
nuoria mukaan päätöksente-
koon. ”Nuorissa on tulevaisuus” 
kuulostaa kliseeltä, mutta näin 
se vain on. Valtuustoihin ei 
myöskään tarvitse omata hie-
noa tutkintoa tai titteliä. Minä-
kin olin juuri toipunut raskau-
den jälkeisestä masennuksesta, 
kun pääsin valtuustoon. Jos siis 
mietit vielä, uskallatko lähteä 

ehdolle, niin uskallat.

Sanna Antikainen (ps.)
Outokumpu

Kainuusta työllisyyslähetystö Helsinkiin?
KANSANEDUSTAJA Hanna 
Sarkkinen (vas.) ajattelee todel-
la kylmästi kainuulaisista, kun 
hän tuosta noin vain on valmis 
sulkemaan heti Talvivaaran kai-
voksen. Valmistautumaton sul-
keminen tietäisi Kainuuseen 
heti satoja työttömiä ja välil-
liset vaikutukset olisivat mit-

tavia.
Minun mielestäni valtioval-

lan tehtävä on yhdessä kainuu-
laisten kanssa aloittaa pikaises-
ti valmistautuminen kaikkein 
pahimpaan, eli kaivoksen alas-
ajoon, mutta se ei saa tapahtua 
hallitsemattomasti.

Kainuun liiton toimesta on 

perustettu kehitysyhtiö, Kai 
Cell Fibers, joka on myös mer-
kitty kaupparekisteriin.  Kai-
nuun liitto on panostanut ky-
seiseen kehitysyhtiöön jo 
400 000 euroa rahaakin.

Nyt olisi aika myös valtioval-
lan tehdä kaikkensa Kainuun 
työllisyyden puolesta ja lähteä 

yhdessä kyseisen kehitysyhti-
ön hallituksen kanssa etsimään 
ratkaisuja tämän biotuoteteh-
taan saamiseksi Kainuuseen.

Muutama päivä sitten keskus-
telin asiasta eduskunnan ta-
lousvaliokunnan puheenjoh-
taja Kaj Turusen (ps.) kanssa ja 
hän ilmoitti tukevansa asiaa.

Olisiko nyt aika lähettää Hel-
sinkiin kainuulainen työllisyys-
lähetystö kertomaan tosiasioita 
hallitukselle ja eduskunnalle?

Pentti Kettunen (ps.)
Kainuun maakuntavaltuuston 
puheenjohtaja, Kajaanin 
kaupunginvaltuutettu  
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OIKEUTTA ELÄKELÄISILLE
Oikeutta Eläkeläisille ry:n sään-
tömääräinen vuosikokous pi-
detään perjantaina 20.5. klo 12 
Saarijärven Kalmarin kylässä lo-
makeskus Rauhalassa.  Käsitel-
lään vuosikokoukselle kuuluvat 
asiat. Kokouksen koollekutsuja-
na hallitus.  Käsittelylista ja muu 
mahdollinen kokousmateriaa-
li jaetaan kokouspaikalla.  Koko-
ukseen voi jokainen rekisteröity 
Oikeutta Eläkeläisille -yhdistyk-
sen jäsenyhdistys lähettää yhden 
täysivaltaisen edustajan jokais-
ta alkavaa 25 jäsentä kohden. Täl-
laisella virallisella edustajalla on 
kokouksessa yksi ääni. Edustajal-
la on oltava hyväksyttävä pöytä-
kirjaote valtuutuksensa osoitta-
miseksi. Jos jäsenyhdistys haluaa 
useamman kuin yhden edusta-
jan, on edustuksen saamiseksi 
esitettävä voimassa oleva jäsen-
yhdistyksen henkilöjäsenluette-
lo. Ruokailun takia pyydämme 
ilmoittamaan osallistujamää-
rän sähköpostiin paakari@jippii.
fi.  Valtakirjojen tarkastus kokous-
paikalla klo 11 alkaen.

HELSINKI
Perussuomalaiset edustaa teltan 
kanssa Pohjois-Haaga-päivänä 
lauantaina 21.5. klo 10-14. Terve-
tuloa vaihtamaan kuulumisia! Pe-
russuomalaisten eduskuntaryh-
män puheenjohtaja Sampo Terho 
on tavattavissa teltalla klo 11-12.

JYVÄSKYLÄ
Tervetuloa tapaamaan PerusNai-
sia kävelykadulla Jyväskylässä 
lauantaina 21.5. klo 10-14.

HELSINKI
Tervetuloa Perussuomalainen 
Helsinki ry:n järjestämään sii-
voustapahtumaan Tokoinran-
taan sunnuntaina 22.5. klo 12-16. 
Esittelemme teltallamme perus-
suomalaista politiikkaa ja kan-
nustamme ihmisiä ottamaan vas-
tuuta ympäristön siisteydestä 
kutsumalla ohikulkijoita siivoa-
maan kanssamme Tokoinran-
taa ja sen ympäristöä. Reippaan 
asenteen lisäksi tarjolla mehua, 
keksejä sekä soppaa.

PERUSSUOMALAISET NAISET
Perussuomalaiset Naiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkoko-
us pidetään sunnuntaina 22.5. 
klo 11 Original Sokos Hotel Ale-
xandrassa Jyväskylässä, Hanni-
kaisenkatu 35. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Kokous-
päivän aikana ruokailu ja kahvi-
tarjoilu. Lisätiedot: Outi Virtanen 
puh. 040 673 7523, outi.virta-
nen@perusnaiset.fi. Tervetuloa!

OULU
Oulun Perussuomalaisten tupail-
lat jatkavat talvi- ja kevätkauden 
2016 perinteelliseen tapaan tiis-
taisin klo 17 – 19 piiritoimistol-
lamme, Tarkka-ampujankatu 14. 
Kokoonnumme joka tiistai sa-
maan aikaan keskustelemaan 
ajankohtaisista aiheista. Joskus 
myös järjestämme teemailtoja, 
joista ilmoitamme erikseen. Ter-
vetuloa kaikki perussuomalaiset 
ja perussuomalaisuudesta kiin-

nostuneet!

ORIMATTILA
Orimattilan Perussuomalaisten 
kevään viimeinen Tupailta pi-
detään keskiviikkona 25.5. klo 
18 Järjestötuvalla, Rantatie 2. 
Tule keskustelemaan esimerkik-
si tulevista kuntavaaleista. Kahvi-
tarjoilu. Tervetuloa!

MIKKELI
Mikkelin seudun Perussuomalai-
set ry:n sääntömääräinen kevät-
kokous pidetään torstaina 26.5. 
klo 18 Huoneistohotelli Marjassa, 
Jääkärikatu 8. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen kool-
lekutsujana hallitus. Kahvitarjoi-
lu. Tervetuloa!

LIPERI
Liperin Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous 
pidetään torstaina 26.5. klo 18 Li-
pertekin kokoustilassa Ylämyllyl-
lä, Tehtaantie 8. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Kahvi-
tarjoilu. Tervetuloa!

TEUVA
Teuvan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous 
pidetään torstaina 26.5. klo 18 
kokoushuone Tähdessä vanhan 
kunnantalon yläkerrassa. Käsitel-
lään sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana hallitus. 
Tervetuloa!
 
PIETARSAARI
Pietarsaaren Seudun Perussuo-
malaiset ry:n sääntömääräinen 
kevätkokous pidetään perjan-
taina 27.5. klo 17 Järviseututa-
lolla, Ristikarintie 32, Pietarsaa-
ri. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsuja-
na hallitus.  Kokouksen jälkeen 
noin klo 18 jatkamme iltaa mak-
karanpaiston ja vapaan rupatte-
lun merkeissä. Yhdistyksen vie-
raana valtiopäiväneuvos Raimo 
Vistbacka ja piirin puheenjohta-
ja Arto Pihlajamaa. Tervetuloa!

HELSINKI
Helsingin Perussuomalaiset on 
tavattavissa Laajasalo-päiväs-
sä lauantaina 28.5. klo 10-15. Ter-
vetuloa!

HELSINKI
Kansanedustaja Simon Elo osallis-
tuu “Oikeudenmukaisempi maa-
ilma - kenen vastuulla?” -panee-
likeskusteluun Maailma kylässä 
-festivaalilla lauantaina 28.5. klo 
17.15-18.15 Rautatientorin Me-
kong-lavalla.  Kuka ottaa vas-
tuun eriarvoisuuden vähentämi-
sestä ja oikeudenmukaisemman 
maailman rakentamisesta? Mitä 
mepit ja kansanedustajat voi-
vat tehdä oikeudenmukaisem-
man maailman puolesta? Miten 
vastuu jakautuu poliitikkojen ja 
kansalaisyhteiskunnan välillä? Ja 
missä YK astuu kuvaan? Kehyk-
sen ja Demon Maailma kylässä 
-keskustelutilaisuudessa otetaan 
myös kantaa siihen, missä seu-
rassa parempaa maailmaa kan-
nattaa rakentaa. Simon Elon li-
säksi keskusteluun osallistuvat 
europarlamentaarikot Liisa Jaa-
konsaari (sd.) ja Merja Kyllönen 
(vas.) sekä kansanedustajat Pek-
ka Haavisto (vihr.), Eva Biaudet 
(r.), Saara Sofia Sirén (kok.), An-
tero Laukkanen (kd.) ja Katri Kul-

muni (kesk.) Annika Damströmin 
johdolla.

KASKINEN
Kaskisten Perussuomalaiset ta-
vattavissa Kaskisten Kevätmark-
kinoilla la-su 28.-29.5. kumpana-
kin päivänä klo 9-16. Tervetuloa 
teltalle!

TOHOLAMMI
Toholammin Perussuomalaiset 
Toholammin Toukomarkkinoilla 
lauantaina 28.5. Toholammin to-
rilla. Myydään sopuhintaan mak-
karaa.

HELSINKI
Tule viettämään riemukasta ke-
säsunnuntaita 29.5. klo 11-18 
kanssamme Mätisfestareille. Mä-
tisfestarit järjestetään Kartanon-
haassa Malminkartanossa Mä-
täjoen rannalla. Tavattavissa 
Helsingin Perussuomalaisia.

HELSINKI
Helsingin Perussuomalaiset ta-
vattavissa Itä-Pakila-päivänä tiis-
taina 31.5. Teltallamme järjes-
tetään piirustuskilpailu lapsille. 
Tervetuloa! Itä-Pakila-päivä jär-
jestetään leikkipuisto Etupellos-
sa, Etupellontie 8, Helsinki.

RANTASALMI
Rantasalmen Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen kevätko-
kous pidetään tiistaina   31.5. klo 
18 Rinssi Everstissä, Ohitustie 5, 
Rantasalmi. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen kool-
lekutsujana hallitus. Kahvitarjoi-
lu. Tervetuloa!

SONKAJÄRVI
Sonkajärven Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen kevätko-
kous pidetään tiistaina 31.5. klo 
18 virastotalon valtuustosalissa. 
Käsitellään sääntömääräiset asi-
at. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Tervetuloa!

HELSINKI
Perussuomalaisten Helsingin pii-
ri ry telttailee Hakaniemen maa-
laismarkkinoilla torstaina 5.6. klo 
9 – 15. Tervetuloa juttelemaan 
teltalle ja noutamaan tuorein PS-
lehti!

TURKU
Oikeutta Eläkeläisille Turun Osas-
to ry järjestää eläkeläisille vapaa-
muotoisia keskustelutilaisuuksia 
Turun Perussuomalaisten toimi-
tilassa Leijonanluolassa, Kärsä-
mäentie 31 jokaisen kuukauden 
ensimmäisenä tiistaina klo 17 al-
kaen. Nämä tapahtumat ovat 
avoimien ovien ja matalan osal-
listumiskynnyksen tilaisuuksia, 
joissa ei edellytetä mitään jäse-
nyyksiä, vaan silkkaa mielenkiin-
toa tutustua uusiin ihmisiin ja 
viettää aikaa yhdessä. Tilaisuuk-
siin toivotaan uusia osallistujia. 
Tervetuloa!

HELSINKI
Ministeri Hanna Mäntylä vieraa-
na Länsi-Helsingin PS-foorumissa 
torstaina 9.6. klo 18-19 (ovet ava-
taan 17.40) Pakinkylän VPK-ta-
lolla, Pakilantie 64. Tule mukaan 
kuuntelemaan ja keskustele-
maan. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Kokoukset & 
tapahtumatPS

tapahtumat@perussuomalaiset.fi

  

Kajaanin Raatihuoneentorilla perussuomalaista vappua oli 
viettämässä useita satoja ihmisiä. Kuvassa Mikko Romppai-
nen, Teemu Niva, Minna Partanen ja Teppo Kääminen. 

Vappupuhe Kajaanista
SUOMALAISEN työn päivänä 
on hyvä tiedostaa työelämän 
murroksen vaikutukset Suo-
messa. Etenkin nuoret tulevat 
näkemään ja kokemaan tämän 
murroksen. Jo peruskoulussa 
opetusmetodeita on muunnel-
tu ja tullaan muuntelemaan ny-
kyajan työmarkkinoita parem-
min palveleviksi; perinteinen 
luokkamalli on osittain unoh-
dettu, lapset opiskelevat digita-
lisoiduissa oppimisympäristöis-
sä ja esimerkiksi yrittäjyyteen 
ja tiimityöskentelyyn kannusta-
via työpajoja on huomattavasti 
enemmän. 

Opetus on murroksessa – ja 
hyvä, että onkin. On vihdoinkin 
huomattu, että oppiminen ta-
pahtuu eri tavoilla, ei vain kir-
joista pänttäämällä. Mukautu-
minen tuleviin haasteisiin ja 
työtehtäviin, kyky tehdä työ-
tä ryhmässä ja kielitaito tulevat 
olemaan tulevaisuuden käynti-
kortteja.

Minun sukupolveni nuorten 
– ja hieman vanhempienkin ih-
misten – olisi ymmärrettävä, 
että pian ei ole enää olemassa-
kaan ”oman alan töitä”. On vain 
töitä, joita ihmiset tekevät. Toki 
esimerkiksi lähi- ja sairaanhoi-
tajat tarvitsevat sellaista kou-
lutusta, että terveydenhuollon 
taso pysyy standardien mukai-
sena. Kuka tahansa ei voi ryh-
tyä hoitajaksi, sen enempää 
kuin lentäjäksi, hitsariksi, lääkä-
riksi, insinööriksi tai niin edel-
leen. Kuitenkin tänä päivänä 
yhä enenevissä määrin työelä-
mä on muuttuvaa, jatkuvasti 
täytyy oppia uutta ja koko työ-
uran mittaisia työpaikkoja har-
vemmin enää löytyy. Lisäksi jat-
kuvasti kehittyvän teknologian 
ansiosta joitain toimintoja au-
tomatisoidaan, eikä niihin enää 
välttämättä tarvita ihmistä. 

Toisaalta jonkun pitää olla 
kuitenkin kehittämässä tek-
nologiaa. Jonkun täytyy kye-
tä korjaamaan ja uudelleen oh-
jelmoimaan koneita ja laitteita. 
Sosiaalista kanssakäymistä ko-
neet tuskin tulevat elinaikanani 
korvaamaan. Nuorten on mu-
kauduttava. Nuorten on lähdet-
tävä ulos mukavuusalueeltaan 

ja kouluttautua ammattiin, jon-
ka työllisyysnäkymät ovat hyvät 
myös pitkällä tähtäimellä. Enää 
ei riitä, että opiskelee jotain 
alaa vain siksi, että se on kivaa. 
Kiva ei tuo leipää pöytään. Kiva 
vie kortistoon ja kivan maksa-
vat kaikki muut. 

Tänä päivänä maailmassa val-
litsee kaksi mahtia. Toinen on 
valtion mahti, toinen on ra-
han mahti. Valtion mahdin ää-
rimmäisiä vaikutuksia voidaan 
nähdä katsomalla Pohjois-Ko-
reaa. Ihmisillä ei ole edes ajatte-
luoikeutta. Ihmisiä teloitetaan 
mielivaltaisesti esimerkiksi vain 
siksi, että edesmenneen dik-
taattorin hautajaisissa itku ei 
ole ollut tarpeeksi vakuuttavaa. 
Kaikki on yhteistä. Valtio oh-
jaa kaikkea. Kaikki on yhteistä, 
mutta tavallisella kansalaisella 
ei silti ole mitään.

Toinen ääripää, rahan mah-
ti, on nähtävissä USA:ssa. Siel-
lä ihmisellä, jolla ei ole varaa 
hankkia vakuutusta, ei saa hoi-
toa. Ihminen, joka tekee kon-
kurssin, menettää kaiken, eikä 
ole olemassa sosiaalivirastoa, 
joka nostaisi ihmisen jalkeille 
yrittämään uudestaan. Yksityi-
set suuryritykset yrittävät kilpaa 
ohjailla markkinoita. Kaikkea 
ohjailee raha. Päättäjiä ohjai-
lee raha. 

Suomalaiset ovat onnellisessa 
asemassa. Täällä valtaa ei pidä 
rahan mahti sen enempää kuin 
valtion mahtikaan. Perussuo-
malaisten kannattama perintei-
nen pohjoismainen sekatalous-
järjestelmä palvelee kansaa. 
Suomessa on mahdollista yrit-
tää. Pk-yrittämistä on tuetta-
va edelleen. Mutta on myös 
oltava toimintoja, jotka ovat 
valtionomisteisia, kuten pe-
russairaanhuolto, posti ja kan-
saneläkelaitos, jotta toiminto-
jen laadukkuus sekä tavallisen 
ihmisen palvelujen tavoittami-
nen turvattaisiin. Tällaisessa jär-
jestelmässä ei voita rahan mah-
ti. Siinä ei voita valtion mahti. 
Siinä voittavat sinä ja minä, ih-
minen, kansalainen. 

Minna Partanen (ps.)



Lauantai klo 14.40 

Työmiehen 
tuumaustunti /
oikeus- ja työministeri 
Jari Lindström ja 
STTK:n puheenjohtaja 
Antti Palola.

P e r u s s u o m a l a i n e n  5 / 2 0 1 6  •  w w w . p e r u s s u o m a l a i s e t . f i6

Puolueneuvoston kokous Lahdessa 11.-12.6.2016

Vuoden 
hauskin työpäivä 

- tule mukaan!
Perussuomalaisten puoluevaltuutetut ja kunnanvaltuutetut kokoontuvat 

puolueneuvoston kokoukseen Lahteen. Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki 
puolueen jäsenet. Ilmoittaudu pikaisesti – vielä ehtii mukaan.

Ovet avataan ja ilmoittautuminen alkaa.

Toritapahtuma Lanun aukiolla (Rautatie 19). 
Puheen pitää puheenjohtaja, ulkoministeri 
Timo Soini. Paikalla myös ministerit Jussi Niinistö, 
Hanna Mäntylä ja Jari Lindström sekä eduskunta-
ryhmän puheenjohtaja Sampo Terho.

Kokoussalin ovet suljetaan ja ilmoittautuminen 
keskeytetään avajaisten ajaksi.

Kokous alkaa.

Perussuomalaisten Hämeen piirin tervehdys /
Matti Lintukorpi. 

Lahden kaupungin tervehdys/valtuuston 
puheenjohtaja, kansanedustaja Mika Kari.

Työmarkkinajärjestöjen tervehdys /
STTK:n puheenjohtaja Antti Palola. 

Kokouksen avaus / Timo Soini.

Kokouksen järjestäytyminen.

Kokous keskeytetään ruokailun ajaksi. 

Kokous jatkuu: työryhmätyötä (15 työryhmää) ja 
kuntavaaliohjelmaa.

Työmiehen tuumaustunti: Sisäinen devalvaatio ja miten 
se tehtiin? Keskustelemassa ministeri Jari Lindström ja 
STTK:n puheenjohtaja Antti Palola.  

Toimintakertomukset: eduskuntaryhmä, 
parlamenttiryhmä, Perussuomalaiset Naiset, Perusäijät, 
Perussuomalaiset Nuoret, Oikeutta eläkeläisille ja 
Suomen Perusta. 

Miksi perussuomalaiset ovat valtamedian hampaissa? 
Puhumassa Suomen Perusta -säätiön hallituksen pu-
heenjohtaja Arto Luukkanen.

Kokous ja työryhmätyöt keskeytetään.

Iltajuhla alkaa. Esiintymässä Jope Ruonansuu. 

Valomerkki.

Lauantai 11.6.2016
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Ilmoittaudu: 
www.perussuomalaiset.fi

Ovet avataan ja ilmoittautuminen 
alkaa.

Aamuhartaus/kirkkoherra 
Anssi Joutsenlahti.

Ministereiden kyselytunti / 
Timo Soini, Jussi Niinistö, 
Hanna Mäntylä ja Jari Lindström. 
Tilaisuuden vetää puoluesihteeri 
Riikka Slunga-Poutsalo.
 

Lounas (nonstop).  

Kuntavaaliohjelma/työryhmien
purku puoluesihteeri 
Riikka Slunga-Poutsalon johdolla.

Sääntömuutosesityksen esittely 
ja muut mahdolliset asiat.

Kokouksen päättäminen ja 
lähtökahvit.

08.00

09.45

10.05

11.00 -
13.00

11.00

14.30

15.00

Sunnuntai 12.6.2016

Sunnuntai klo 11.00 

Kuntavaaliohjelma /
ryhmätöiden 
purku puoluesihteeri 
Riikka Slunga- 
Poutsalon johdolla.



Sunnuntai klo 10.05 

Ministereiden 
kyselytunti / Ministerit
Timo Soini, Jussi 
Niinistö, Hanna Mäntylä 
ja Jari Lindström.

7

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 27.5.2016 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. 

Lisätietoja majoituskiintiöitä sisältävistä hotelleista ja niiden 
sijainnista sekä palvelutarjonnasta löytyy kunkin hotellin 
nettisivuilta.

Scandic Lahti
Vesijärvenkatu 1, 15100 Lahti. 
Puh: +358 3 339 39 11, Fax: +358 3 339 39 399
lahti@scandichotels.com 
http://www.scandichotels.fi/Hotels/Suomi/Lahti/Lahti#.
Vr2Z64dpCUk

Cumulus Lahti
Kauppakatu 10, 15140 Lahti. Puh: 0200 48 127
lahti.cumulus@restel.fi
https://www.cumulus.fi/hotellit/cumulus-lahti

Kauppahotelli Grand
Hämeenkatu 4, 15110 Lahti. Puh: +358 (0)3 54 400
grand@avainhotellit.fi
http://www.avainhotellit.fi/grand/

Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuone
Aleksanterinkatu 14, 15110 Lahti. Puh: +358 2012 34655
seurahuone.lahti@sokoshotels.fi
https://www.sokoshotels.fi/fi/lahti/sokos-hotel-lahden-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

I lmoittaudu 27.5.  mennessä!

S

Lauantai klo 19.30

Iltajuhla / Artisti 

Jope Ruonansuu.

  KOKOUSKUTSU

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

Tervetuloa!

Timo Soini  Riikka Slunga-Poutsalo
puheenjohtaja puoluesihteeri
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VIIMEAIKAISET uudistuk-
set, kaiken perityn ja arvok-
kaana pidetyn romuttami-
nen herättää kysymyksiä. Oliko 
viisasta vapauttaa kaupan au-
kioloajat niin, ettei enää ole 
eroa arjella eikä sunnuntail-
la, ei edes suurilla juhlapyhil-
läkään?

Muistan hyvin, miten me 
eduskunnassa vuonna 1985 
päätimme palauttaa ns. arki-
pyhät koko kristikunnassa vie-
tettäville alkuperäisille pai-
koilleen. Niin loppiainen kuin 
helatorstaikin saivat kalente-
rissa niille kuuluvan oikean 
paikkansa. Nyt kuitenkin kil-
pailukykyloikan ja yhteiskun-
tasopimuksen nimissä ollaan 
taas heikentämässä niiden ase-
maa muuttamalla ne palkatto-
miksi vapaapäiviksi.

Tuntuu siltä, että meiltä ol-
laan viemässä pyhyyden ko-
kemisen ilo ja perinteisten ar-
vojen kunnioittaminen. Jääkö 
kauaksi menneisyyteen kristil-
lisen uskomme yksi keskeisis-
tä tunnoista: “Pyhä, pyhä, pyhä 
on Herra Jumala, Kaikkivalti-
as, joka oli ja joka on ja joka tu-
leva on.”?

Näin uskoomme sisältyy voi-
makkaasti pyhän ja pyhyy-
den kokeminen: seurakun-
ta on pyhä, koska Kristuksen 
henki siinä vaikuttaa. Olem-
me samalla kertaa vanhurskai-
ta ja syntisiä. Lutherkin sanoo: 
“Ole varuillasi etsimästä sellais-
ta pyhyyttä, ettet enää pidä it-
seäsi syntisenä, sillä Kristus ei 
asu muissa kuin syntisissä.” Sik-
si hän rukoilee: “Sinä, Herra Jee-
sus, olet minun vanhurskauteni, 

mutta minä sinun syntisi.”
Tästä samasta muistuttaa vä-

hän karmaisevinkin sanoin 
myös maamme uskonpuhdis-
taja Mikael Agricola: “Oi, sinä 
surkia lokasäkki, etkös näitä 
mielesäs äkkää, haiseva raato 
olevas ja matoin eväs kuoltuas.”

Niinpä norjalainen Fredrik 
Wislöff vakuuttaa kristillisessä 
pelastusvarmuudessa tulevan 
aina olemaan nämä kaksi pe-
rusvirtausta: pyhä pelko ja luja 
luottamus Jumalan armoon. 
Yhtä varmasti kuin häkistä 
päästetty lintu lennähtää va-
pauteen, pelastettu sielukin et-
siytyy Jumalan luo, pyhän elä-
män raikkaaseen ilmanalaan.

Anssi Joutsenlahti
rovasti, Kankaanpää

Pyhyyden tunto

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.

Ei Bernerin ruotsalaistyyliselle 
taksiliikenteelle 

Nykyinen taksilupakäytäntö on toimiva

PERUSSUOMALAISTEN Varsi-
nais-Suomen piiri ei kannata lii-
kenneministeri Anne Bernerin 
omatoimisia avauksia taksilii-
kenteen vapauttamisen osalta. 
Pari viikkoa sitten käytiin julki-
suudessakin vilkasta keskuste-
lua hallituksen erimielisyyksistä 
ns. liikennekaaripaketissa. Yksit-
täisenä asiana eniten huomiota 
herättää Bernerin esitys taksilii-
kenteen avaamisesta kilpailulle.

Kiistan tausta on yksinker-
taisuudessaan tämä: liiken-
neministeri Berner valmisteli 
liikennekaarta kaikessa hiljai-
suudessaan jo pitkän aikaa. Rei-
lu kaksi viikkoa sitten ministeri 
puhui suunnitelmistaan pe-
russuomalaiselle ministeriryh-
mälle, joka ei hyväksynyt linjaa. 
Ministeri Berner ei suostunut 
esittelemään lausunnoille lähe-
tettävää materiaalia. Palaveris-
sa perussuomalaiset ministerit 
torppasivat esityksen taksilii-
kenteen avaamisesta kilpailulle. 
Edustajamme sanoivat, että asi-

OULUN Perussuomalaiset ko-
koontuivat kevätkokoukseen, 
jossa oli läsnä myös kansan-
edustaja Ville Vähämäki. Kokous 
ihmetteli nyt esille tulleita vaati-
muksia poistaa taksien lupakäy-
täntö. Oulun Perussuomalaisten 
mielestä nykyiset menetelmät 
taksipalvelujen järjestämisek-
si ovat toimivia, turvallisia ja hy-

väksi osoittautuneita.
Taksit hoitavat usein sairaan-

hoidon ja vanhusten kuljetus-
ten lisäksi myös koululaiskulje-
tuksia. Tarvittaviin päivystyksiin 
on nykyjärjestelmässä myös 
valmiit menetelmät olemassa. 
Kilpailutuksien toimivuuksiin 
tulee toki kiinnittää huomio-
ta. Nykyisellään taksipalvelu-

jen kohtuulliset asiakasmaksut 
jäävät kokonaisuudessaan Suo-
meen, rahaa ei valu kansainvä-
lisille yrityksille. Taksipalveluita 
täytyy kehittää nykyisen lupa-
järjestelmän pohjalta.

Lare Inkala (pj.)
Oulun Perussuomalaiset

an kanssa ei kannata tulla jul-
kisuuteen, koska tulemme heti 
ampumaan ehdotuksen alas.

Perussuomalaisten Varsinais-
Suomen piiri ei pidä liikennemi-
nisteri Bernerin toimintatapaa 
hallituksessa rakentavana, kun 
ottaa huomioon Suomen talou-
den poikkeuksellisen tilanteen.

Sinänsä itse asia on päivän-
selvä: perussuomalaiset eivät 
hyväksy taksiliikenteen avaa-
mista kilpailulle. Taksijärjestel-
mä toimii Suomessa hyvin. Suo-
malainen taksi on luotettava 
ja turvallinen kansainvälisel-

lä mittapuulla. Emme halua siir-
tyä Ruotsin kaltaiseen järjes-
telmään, jossa valvonta katoaa 
ja hinnat karkaavat pilviin. Nä-
emme Bernerin esityksen tap-
pavan taksien kannattavuuden 
kaupunkiseutujen ulkopuolel-
la ja aiheuttavan kaupunkikes-
kuksiin alkuvaiheessa merkittä-
vää ylitarjontaa ja myöhemmin 
markkinoiden hiljentyessä ko-
vat taksien taksat.

Perussuomalaisten Varsinais-
Suomen piiri ry

ILMASTON lämpeneminen 
ja siitä johtuva ihmisen tar-
ve sopeuttaa omaa toimin-
taansa ovat lähes kaikkien ja-
kamia, yhteisiä käsityksiä. 
Energia, sen säästö ja kulutus 
ovat tässä tärkeä näkökulma. 
Rakentaminen puolestaan on 
yksi keskeisistä toimialoista, 
kun etsitään entistä energia-
tehokkaampia eli ilmasto- ja 
ympäristöystävällisempiä ta-
poja toimia. 

Ympäristöministeriön luon-
nos hallituksen esityksek-
si lähes nollaenergiaraken-
tamisesta on keväällä ollut 
lausuntokierroksella. Tämä 
monin tavoin mainio ehdo-
tus tulee seuraavaksi halli-
tuksen pöydän kautta edus-
kuntaan. Se vaatii kevyen 
korjauksen.

Mikä monella tapaa hyväs-
sä ehdotuksessa on sitten vi-
kana? Siinä on laajennettu 
ns. lievennettyjen vertailu-
arvojen tarkistelualaa. Ny-
kyisessä tasauslaskennassa 
hirsirakenteiselle ulkoseinäl-
le annettiin lievennetyt vaa-
timukset, jotta perinteinen 
rakentamistapa kyettäisiin 
säilyttämään. Nyt hirsiraken-
tamista koskevat lievenne-
tyt vertailuarvot ehdotetaan 
laajennettavaksi koskemaan 
jatkossa kaikkea massiivi-
puurakentamista. Mutta vain 

puurakentamista, ei siis muu-
ta massiivirakentamista.

Energialainsäädännössä tu-
lisi muun lainsäädännön mu-
kaisesti pyrkiä kokonaisval-
taiseen, reiluun kilpailuun 
perustuvaan säädösohjauk-
seen. Fiksumpaa kuin mää-
ritellä keinoja ja yksittäisiä 
suunnitteluratkaisuja, olisi 
asettaa vaatimuksia lopputu-
loksena syntyvän rakennuk-
sen ominaisuuksille. Jos lie-
vennykset halutaan ulottaa 
massiivirakenteille, ei ratkai-
sua pidä rajata koskemaan 
yhtä materiaalia. Vertailuar-
vo tulisi ulottaa koskemaan 
kaikkia yksiaineisia, massiivi-
sia seinärakenteita. Vielä on 
aikaa korjata virhe.

Lain tullessa eduskuntaan 
toivoisimmekin, että käytäi-
siin harkittu keskustelu tasa-
puolisesta sääntelystä. Reilun 
kilpailun puolustajia löytyy 
kaikista puolueista vaalien 
alla. Ikävä kyllä tämä innos-
tus ei aina näy samalla voi-
malla, kun itse päätöksiä teh-
dään. Kymmeniä tuhansia 
suomalaisia työllistävä kivi-
rakentaminen ei pyydä etu-
matkaa, vaan paikkaa samal-
la viivalla kilpailijan kanssa.

Jussi Mattila, Tiina Kaskiaro
Rakennustuoteteollisuus 
RTT ry

Rakentamisen 
energiatalkoisiin 
tasapuolisuutta

Hyvä perus-
suomalaisten 

jäsen
Muistathan päivittää muuttuneet 

yhteystietosi (osoite, puhelinnumero, 
sähköpostiosoite) jäsenrekisteriin.

Puh: 040 631 7099 tai 
jasenasiat@perussuomalaiset.fi
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Äitiyspakkaus ja sissimuona
SUOMALAINEN äitiyspakka-
us eli äidille luovutettava ilmai-
nen laatikko, joka sisältää tar-
vikkeet vauvan kanssa elämisen 
aloittamiseen, on nimenomaan 
suomalainen innovaatio. Jopa 
pakkaus itse eli laatikko on 
käyttökelpoinen vauvan ensim-
mäisenä vuoteena. Vaipat, vaat-
teet, kuumemittari ynnä muu 
tavara auttaa vanhempaa tai 
vanhempia pikkuisen matkaa 
eteenpäin pikkuisen tultua ko-
tiinsa.

Voisi luulla suomalaisen äitiys-
pakkauksen sisältävän suoma-
laisia tuotteita, mutta näin ei 
ole. Raha ratkaisee ja Euroopan 
unioni määrää; direktiivien mu-
kaan kotimaan yrittäjiä ei saa 
suosia. Koska valtiolla on raha-
pulmia, äitiyspakkauksen sisältö 
kilpailutetaan kansainvälisesti 
ja luonnollisesti Aasian yritykset 
voittavat hintakilpailun. Suoma-
laisia sääntöjä ja lakeja noudat-

tava suomalainen yritys ei pys-
ty saamaan hintaansa niin alas, 
että saisi kaupat itselleen. Ete-
lämpänä Euroopassa näytetään 
pitkät unionin kilpailua koske-
ville säännöille ja tilataan halu-
tut tavarat kotimaisilta - tai jopa 
kotiseudun yrityksiltä ilman 
käytännön kilpailua ja hinnasta 
piittaamatta.

Myös Suomen armeija luottaa 
tällä hetkellä Kaukoidän tuot-
teisiin; sotilaille jaettava sissi-
muona-annos on kokonaan ul-
komailta. Vedellä jatkettavat 
ruokajauheet ja proteiinipatu-
kat on ostettu Ruotsista, nenä-
liinat ovat Unkarin tehtailta, sis-
simuonapakkaukseen kuuluva 
purukumi tulee Turkista ja jopa 
Suomen puolustusvoimien iko-
ninen ruotsalaisperäinen näkki-
leipä on valmistettu Saksassa.

Syy on edellä mainittu hin-
tojen kilpailutus; suomalainen 
ruoka ja tarvikkeet ovat kalliim-

pia kuin ulkomailta tuodut. Sis-
simuonan puolustusvoimil-
le toimittava Leijona Catering 
Oy tosin pitää kotimaisuut-
ta tärkeänä valintaperustee-
na. Mahdollisen sodan aikana 
toimitukset ulkomailta voivat 
olla mahdottomia ja silti Suo-
men sotilaat tarvitsevat sissi-
muonansa, mutta rauhan vielä 
vallitessa hinta ja toimitusvar-
muus vievät äitiyspakkausten 
lisäksi myös sissimuonan tila-
ukset ja suomalaisen veron-
maksajan rahat ulkomaille.

Suomen puolustusvoimat ja 
rajavartiolaitos tilaavat vuosit-
tain reilut 100 000 taistelumuo-
na-annosta ja äideille jaetaan 
noin 30 000 äitiyspakkausta, jo-
ten kyseessä ovat suuret rahat, 
jotka ovat poissa Suomen talo-
udesta.

Esa Paloniemi
Oulu

TÄLLÄ vaalikaudella kehitysyh-
teistyöstä leikataan vuosittain 
200 miljoonaa euroa. Varsinai-
seen kehitysyhteistyöhön vara-
taan kuitenkin 485 miljoonaa 
euroa, joka on bruttokansan-
tuotteeseemme suhteutettu-
na yli OECD-maiden keskiarvon 
ja samaa luokkaa esim. Saksan 
kanssa. Meillä ei ole siis mitään 
hävettävää, päinvastoin. Perus-
suomalaisten näkemyksen mu-
kaan vähemmällä rahalla tulee 
saada aikaan tehokkaampaa ja 
järkevämpää kehitysapua.

Olemme peräänkuuluttaneet 
kehitysyhteistyöhön nykyis-
tä parempaa vaikuttavuutta te-
hokkaammalla rahankäytöllä. 
Ajamme uraauurtavaa ajatte-
lua, jonka päämääränä on kehi-
tysmaiden oman, kehitysavus-
ta riippumattoman talouden ja 
yhteiskunnan vahvistaminen.

Toinen asia, joka meitä perus-
suomalaisia kehityspoliittises-
sa selonteossa ilahdutti, oli se, 
että naisten ja tyttöjen aseman 
parantaminen nostetaan halli-
tuksen kehityspoliittiseksi pää-
tavoitteeksi. Naisten aseman 
edistäminen on tärkeää mm. 
demokratian ja taloudellisen 

kehittymisen vuoksi. Heidän 
kouluttamisensa ja aktiivinen 
osallistumisensa työmarkkinoil-
le ja poliittiseen päätöksente-
koon edistävät tutkitusti per-
heiden hyvinvointia, hillitsee 
väestönkasvua ja nopeuttaa yh-
teiskuntien vaurastumista.

Perussuomalaiset pitää tär-
keänä, että hallitus panos-
taa kehitysavun leikkauksista 
huolimatta suhteellisen suu-
ren osuuden humanitaariseen 
apuun. Kehitysavulla voidaan 
vaikuttaa pakolaisten ja turva-
paikanhakijoiden lähtömaiden 
elinolosuhteisiin ja siten en-
naltaehkäistä maastamuuttoa 
ja pakolaisuutta. Pyrimme toi-
minnallamme siihen, että ih-
misten ei tarvitsisi lähteä pa-
koon tai muuttaa paremman 
elämän toivossa kotimaistaan. 
Humanitaarinen apu kohdiste-
taan niille, joilla on suurin tarve 
avullemme. Tällä tavoin hallitus 
pystyy vaikuttamaan Suomeen 
suuntautuvaan maahanmuut-
toon ennaltaehkäisevästi.  

Kari Kulmala
kansanedustaja (ps.)

ARMEIJA marssii nyt ulkomai-
sen ruuan voimalla sissiharjoi-
tuksissa. Tositilanteessa se ei 
tietenkään onnistu ja siksi tar-
vitaan myös muonituksen suh-
teen kertausharjoituksia. Ko-
timaan toimitusvarmuus on 
saatava kuntoon ja se on mah-
dollista viime sotien kokemus-
ten perusteella.

Ruokapakkaukset armeijalle 
toimittava Leijona Catering Oy 
on kilpailuttanut sisällön. Kehi-
tysjohtaja Petra Savolaisen mu-
kaan kotimaisuus on yhtiön tär-
keä valintaperuste, mutta hinta 
ja toimitusvarmuus ajavat sen 
edelle. Kotimaisten valmistaji-
en toimitusvarmuus ei riitä täyt-
tämään armeijan tarpeita. Myös 
hinta vaikuttaa siihen, mitä pak-
kaukseen ostetaan. Kotimai-

suus jää vain kauniiksi ajatuk-
seksi. (MT 22.4.16)

Hallituksen on puututtava jul-
kishallinnon asenteeseen ko-
timaisia tuotteita kohtaan. 
Suomalaisen Työn Liiton selvi-
tyksen mukaan kuluttajien 10 
euron lisäys kuukaudessa koti-
maiseen tuottaa 10 000 uutta 
työpaikkaa vuodessa. 

Kun julkinen hallinto velvoi-
tetaan kampanjaan mukaan, 
työllisyys kohenee kohisten. Ar-
meijan osalta kotimaiset tuo-
tanto- ja hankintakanavat on 
oltava aina valmiudessa, se on 
osa puolustusvalmiutta ja se 
periaate menee hintakilpai-
lun ohi.

Esko Järvenpää 
Jämsä

Laki on niin kuin se luetaan. Ketä tässä 

tuetaan.

Olen itse piilottanut ainoat rahani niin 

hyvin, 

ettei minulla itsellänikään ole mitään 

tietoa siitä, missä ne nyt on.

Asiassa olis kehitettävää. Mikä tässä 

enää hiertää, kun miljardöörillä on mah-

dollisuus veroissa kiertää.

Ihan vaan hyvästä sydämestä joskus 

muutaman euron antaa, 

seuraavana vuonna taas miljoonansa 

veroparatiisiin kantaa.

Onhan se ihan naapureittenkin takia 

joskus hyvä kunnioittaa lakia.

Mitä ne enää muuten meistä             

maailmallakin ajattelee, 

ei haittaa vaikka silloin tällöin vähän 

kavaltelee.

Pidetään totuus mielessä, muutoin on 

homma pielessä.

Onneksi pitsanpaistajille annettiin jo 

sapiskaa, seuraavaksi häkki heilahtaa.

Ne miljardöörien rahat on siellä             

viimeisellä rajalla tarpeeseen.

Kun ane kirstuun kilahtaa, sielu            

taivaaseen vilahtaa.

Kerttu Raikkerus
Mäntyharju

Runo

Kehitysyhteistyö jatkuu 
leikkauksista huolimatta

Kotimaista ruokaa 
sotilaille



MITEN Venäjä todella suhtau-
tuisi, jos Suomi hakisi Naton jä-
senyyttä? Ollaan asiasta mitä 
mieltä tahansa, se on kysymys-
ten kysymys. Lähtökohtaisesti 
tiedämme, että Venäjä vastus-
taa Naton laajenemista maan-
sa rajoille. Suomi voisi olla tässä 
suhteessa jo liikaa. 

Nato-selvitys sisältää mer-
kittäviä strategisia asiakoh-
tia, jotka ulko- ja turvallisuus-
poliittisessa keskustelussa ovat 
jääneet taka-alalle. Selvityksen 
tehneellä ryhmällä oli varmas-
ti Nato-asiantuntemusta, mutta 
entä Venäjän tuntemusta suu-
rena rajanaapurina? Nato-uhka 
Venäjälle ei ole yksin sotilaalli-
nen vaan se on uhka myös sen 
suurvaltaidentiteetille. 

Selvityksessä sivutaan itänaa-
purimme strategisia turvalli-
suustarpeita. Huomattava asia 
on ydinaseiden strateginen 
merkitys itse Venäjälle ja muille 
suurvalloille. Suomenkin eteen 
asetettaisiin kysymys, liittyisi-
kö se Naton ydinasepolitiikan 
suunnittelusta vastaavaan NPG 
-ryhmään. Jostain syystä Suo-
men turvallisuuspoliittisessa 
keskustelussa ydinaseet on jä-
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Nato – uhka vai mahdollisuus?

tetty yleensä taka-alalle Natos-
ta puhuttaessa.

Nato-selvityksessä ei ohite-
ta USA:n maailmanpoliittista 
suunnitelmaa. Sotilasliiton roo-
lia sen strategiassa ei kuiten-
kaan erityisemmin arvioida, ja 
kriittinen tarkastelu puuttuu. 

Selvityksen ansioiksi voidaan 
todeta, ettei Nato-jäsenyyden 
strategista ja geopoliittista mer-
kitystä voida vähätellä. Naton 
jäsenyys tarkoittaisi Suomelle 
perustavanlaatuista suunnan-
muutosta. Siihen liittyisi näh-
däkseni turvallisuusriskejä, joita 
ei voida sivuuttaa. Venäjän vas-
tareaktioita voitaisiin vain ar-
vailla. Yksi merkittävä riskivai-
kutus olisi, että se johtaisi mm. 

hallitsemattomiin ihmisvirtoi-
hin itärajallamme.

Suomen ja Venäjän väliset 
suhteet viilentyisivät ja talou-
den ruuvit alkaisivat kiristyä. 
Suurimmat vaikutukset talou-
dessa kohdistuisivat energiaan, 
metsäteollisuuteen, matkailuun 
ja suomalaisiin investointeihin 
Venäjälle. Suomen talous jou-
tuisi alamäkeen, jälleen kerran. 
Nato on monille vaikea kysy-
mys. Itse en sitä pidä järkevänä, 
eikä Suomella ole mielestä-
ni tarvetta muuttaa vallitsevaa 
politiikkaansa. 

Tapani Mäki (pj.)
Perussuomalaisten 
Keski-Suomen piiri ry, Jyväskylä

OLEMME menossa valoisaa ai-
kaa kohden. Perussuomalaiset 
ovat vahvasti mukana yhteis-
kunnallisina vaikuttajina valta-
kunnan ja kuntien hallinnoissa. 
Mennyt talvi on ollut käänteen-
tekevä koko valtakunnan tasol-
la. Olemme kohdanneet myös 
kovia haasteita. 

Kuinka valtakunnan laivaa ja 
kansantalouttamme ohjataan 
yhdessä kohti seesteisimpiä ve-
siä? En käy luettelemaan, miten 
paljon on saatu aikaan siitä kun 
lähdimme hallitusvastuuseen. 
Teot puhuvat puolestaan.

Risujakin on tullut, mutta pää-
osin viimeaikainen vaikuttami-
semme ja asialinjamme ovat 
olleet myönteisiä kansan kes-
kuudessa. Pidämme pohjois-
savolaisittain tärkeänä, että 
saamme nyt suunnitteilla ole-
vat investoinnit ja tie- ja silta-
hankkeet etenemään. Ne luovat 
meille osaltaan työtä ja kasvua. 
Haluamme toimia lakivalmiste-
lussa koko Suomen asioita edis-
tävässä hengessä.

Esimerkkinä ns. ”paskalaki”, 
joka oli hallitusohjelmamme 
yksi kynnyskysymyksistä. Toi-
mimme vahvatahtoisesti ky-
seisen lain uudelleen valmiste-
lussa. Se saatiin riemukkaasti 
toimimaan. 

Perussuomalaisten poliitti-

sessa tahtotilassa on keskei-
simpiä teemoja ollut Suomen 
saattaminen nousuun – työ-
tä tekemällä ja sitä tarjoamal-
la. Yrittäjyyttä on tuettava. On 
huomattava, että mentäessä 
kesäsesonkia kohti mm. mat-
kailu- ja ravintola-ala kärvistele-
vät juuri nyt isossa murroksessa 
naapurimaa Venäjän talousvai-
keuksienkin takia. Toimiala on 
kaikesta huolimatta sellainen, 
että se ruokkii meitä isolla sii-
vulla. Pelkona on, että nämä toi-
mialat näivettyvät, ellemme 
saa aikaiseksi vaikka tilapäises-
ti näiden alojen arvonlisävero-
kantojen tarkastelua tai muuta 
soveltuvaa tukea. On muistet-
tava, että sesonkien liiketoimin-
nan ylihinnoittelu voi myös kos-
tautua.

Jatkuva kissanhännän veto 
työmarkkinoilla on vahingollis-
ta ja uhittelu syö sen viimeisen-
kin uskon kansalaisten keskuu-
dessa. Poliittisten irtopisteiden 
keruu vie vielä senkin orastavan 
voiman ja on tuhoksi koko kan-
sakunnalle. Vain yhteen hiileen 
puhaltamalla voimme päästä 
vihdoin näistä vaikeista ajois-
ta eteenpäin. Yhtenäistä kansaa 
eivät nujerra mitkään voimat. 
Sen Suomi osoitti rohkeudel-
laan ja periksiantamattomalla 
voimallaan viime maailmanso-

dan melskeissä. 
Myös ministerimme ovat toi-

mineet - kansainväliset sopi-
mukset huomioon ottaen – pa-
kolaisasiassa tuloksellisesti. 
Valtava ihmisvyöry on saatu py-
sähtymään. Suomi ei yksin voi 
ruokkia koko maailman pako-
laisvyöryä. Ihmisiä pitää voi-
da katsoa ihmisinä. Miten yksi-
löllinen tapaus kukin on. Oman 
maan kansalaiset on kuitenkin 
pidettävä mielessä. He ovat ra-
kentaneet tämän yhteiskunnan. 
Kunnia kuluu heille. Toisen aut-
taminen on meillä verissä, ja se 
on hyvin yksilöllistä, mutta jo-
kainen katsokoon peiliin, mitä 
ajattelee tästä pakolaisaallosta. 
Sodat ovat saatava loppumaan, 
sillä ne ovat tämän ongelman 
alku ja juuri. Muutoin on odo-
tettavissa yhä paheneva hallit-
sematon ihmisvyöry myös meil-
le. Vain rauha takaa ihmisille 
elämisen oikeudet, olivat ihmi-
set sitten missä tahansa.

Uskon, että kun teemme yh-
teistyötä koko Suomi ja suo-
malaiset, niin näemme tulevai-
suutemme ihan toisenlaisessa 
valossa lähivuosina. Toivotan 
hyvää kesän odotusta kaikille!

Pauli Ruotsalainen (pj.)
Perussuomalaisten Pohjois-
Savon piiri ry

ITSENSÄ maamme älylliseen 
eliittiin kohottanut ex-presi-
denttiehdokas, entinen pää-
ministeri ja eduskunnan ex-
puhemies Paavo Lipponen 
toimi venäläisomisteisen kaa-
suputkiyhtiö Nord Streamin 
konsulttina. Useat asiantunti-
jat pitivät jo silloin Nord Stre-
amin itämerikaasuputkihan-
ketta vakavana strategisena 
uhkana Suomelle ja muille 
Itämeren valtioille. 

Viimeaikaisten tapahtu-
mienkin valossa on pakko 
olla samaa mieltä. Venäjä on 
ja on aina oleva arvaama-
ton ja aggressiivinen suur-
valta. Jos arvaamattomalla 

ja aggressiivisella suurvallal-
la on etuja valvottavanaan, se 
myös niin tekee.

Lipposta tämä ei häirinnyt 
silloin, eikä tunnu häiritse-
vän nytkään. Kuten ei myös-
kään maamme ehkä huo-
noimman presidentin Tarja 
Halosen kannattajia häiritse 
esimerkiksi jalkaväkimiinois-
ta luopuminen. Hiukan tosin 
ihmettelen, että miksi ns. ko-
koomusnaiset aikoinaan Ha-
losen valtaan kahdesti äänes-
tivät.

 
Kim Lindblom
Helsinki 

VERONKIERRON ja verovältte-
lyn torjunta on taloudellisesti 
kannattavaa ja moraalisesti tär-
keää. Asia on erityisen ajankoh-
tainen Panaman paljastusten 
tuotua esille väärinkäytösten 
laajuuden. Veronkiertämisen ja 
sen estämisen kilpajuoksu on 
jatkuvaa, ja veronkiertoon täh-
täävät tahot ovat kisassa aina 
askeleen edellä. Sen vuoksi esi-
merkiksi arvopaperiomistus-
ten läpinäkyvyydestä on huo-
lehdittava.

Vaikka veronkierron ehkäise-
miseksi on edelleen tehtä-
vä paljon työtä, on merkittä-
vää edistystäkin tapahtunut. 
Kansainvälinen automaattinen 
tulo- ja verotietojenvaihto tulee 
vähentämään mahdollisuuk-
sia veronkiertoon ensi vuoden 
alusta lähtien. Laajaan tietojen-
vaihtoyhteistyöhön osallistuu 
kymmenittäin maita. Järjestel-
mä ei ole jatkossakaan aukoton, 
mutta verkko veronkiertäjien 
ympärillä kiristyy.

Jos veronmaksua välttelevät 
osapuolet saataisiin verotuksen 
piiriin, laajenisi veropohja mer-
kittävästi. Pitkällä tähtäimellä 
verokantaa olisi tällöin mahdol-
lista alentaa, mikä hyödyttäi-
si koko kansantaloutta. Samalla 
motivaatio verovälttelyyn pie-
nenisi.

Nykyinen eduskunta on vero-
pohjaa laajentaakseen muun 
muassa solminut verosopimuk-

sen Espanjan kanssa, minkä li-
säksi hallitus on äsken päässyt 
neuvottelutulokseen Portuga-
lin kanssa. Jatkossa esimerkik-
si Espanjassa asuva eläkeläinen 
maksaa Suomesta saamastaan 
eläkkeestä veroa vähintään 
yhtä paljon kuin hän maksaisi 
Suomessa asuessaan.

Veroa maksetaan myös Suo-
meen, mikäli Espanjan perimä 
vero on pienempi kuin vastaava 
vero Suomessa. Espanja on siis 
ensisijainen verotusmaa, mut-
ta mahdollisen veroerotuksen 
saa Suomen verottaja. Suomen 
saama verotuotto kohdistuu lä-
hinnä suuriin eläkkeisiin, koska 
pienten eläkkeiden verotus on 
Espanjassa pääsääntöisesti Suo-
mea kireämpää.

Verosopimusten saralla saavu-
tettu edistys on monella tavoin 
tärkeää. Kahdenkertaisen vero-
tuksen estämistä ja valtion ve-
rotulojen kasvua huomattavasti 
merkittävämpi asia on kuiten-
kin sopimusten kansalaisille ja 
veronmaksajille antama viesti. 
Verosopimukset edistävät suo-
malaisten tasa-arvoista kohte-
lua tuloista ja varallisuudesta 
riippumatta. Se on omiaan pa-
rantamaan veronmaksumoraa-
lia näinä taloudellisesti vaikei-
na aikoina.

Sami Savio
kansanedustaja (ps.), 
Ylöjärvi

Lipponen ja Halonen

Verosopimusten solmiminen 
on moraalisesti tärkeää

Parempia aikoja odotellessa

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

KÖYHYYS jaetaan absoluutti-
seen ja suhteelliseen köyhyy-
teen. Suhteellisella köyhyydellä 
tarkoitetaan yksilön tai ryh-
män selkeää huono-osaisuutta 
verrattuna väestön keskimää-
räiseen elintasoon. Suhteelli-
sessa köyhyydessä elävät jou-
tuvat käymään jokapäiväistä 
kamppailua elääkseen normaa-
lia elämää ja kyetäkseen osallis-
tumaan erilaisiin yhteiskunnal-
lisiin rientoihin. Suhteellisena 
köyhyysrajana pidetään sitä, 
että jollakin on käytettävissä 
alle 60 % väestön keskimäärin 
käytettävissä olevasta tulosta. 
Aineellista köyhyyttä kuvataan 
esimerkiksi EU:ssa indikaatto-
reilla, joita ovat yllättävistä me-
noista suoriutuminen; vuokra ja 
normaalit laskut, lämmin ateria 
joka päivä, lämpö, viikon loma 
kerran vuodessa, kohtuuhintai-
nen auto, väritelevisio, pesuko-
ne, matkapuhelin tai lankapu-
helin. Vähintään viiden edellä 
mainituista indikaattoreista on 
täytyttävä, jotta henkilö ei olisi 
köyhä. Köyhyyden yhteydessä 
puhutaan usein syrjäytyneisyy-
destä, millä tarkoitetaan pro-
sessia, jossa yksilö joutuu yh-
teiskunnan marginaaliin ilman 
mahdollisuuksia tai resursseja 
osallistua sen toimintaan. Täs-
sä yhteydessä voidaan puhua 
myös huono-osaisuudesta.

Enemmistö suomalaisista on 
taloudellisesti hyvinvoipia. Kui-
tenkin noin 900 000 suomalais-
ta on indikaattorien mukaan 
köyhää tai köyhyysriskissä. Työ-
markkinatuen saajia on noin 
220 000 henkeä ja näistä noin 
joka neljästoista vastaantulija 
on toimeentulotuen saaja. Elä-
keläisistä (1,3 miljoonaa) noin 
220 000 ovat pienituloisia ja 
kaikkein vaikeimmassa asemas-
sa ovat ne, jotka ovat olleet an-
siotyön ulkopuolella tai ansio-
tulo on jäänyt vähäiseksi. Noin 
80 % pienituloisista eläkeläisistä 

Köyhäinhoidosta leipäjonoihin
PRESIDENTTI Barack Obama 
keskusteli Hannoverissa EU:n 
johtajien kanssa Yhdysval-
tain ja EU:n välisestä mahdol-
lisesta TTIP -vapaakauppaso-
pimuksesta. Kysymys on siitä, 
miten USA haluaa sitouttaa 
EU:n itseensä - ei vain soti-
laallisesti vaan myös talou-
dellisesti. 

Euroopassa on pelätty eten-
kin Yhdysvaltain vaatimaa in-
vestointisuojaa, joka takaisi 
suojan suurille kansainvälisil-
le yhtiöille. Yhdysvallat on ju-
ristien luvattu maa. Se suo-
jelee omaa tuotantoaan. 
Jenkkijuristit jyräisivät hel-
posti eurooppalaiset normit 
muun muassa ympäristö- ja 
kuluttajansuojassa. 

On totta, että USA on täl-
lä hetkellä vielä ylivoimainen 
teknologian kehityksessä ja 
sen taloudellisessa hyödyntä-
misessä. Suomessa on esitet-
ty, miten vapaakauppa olisi 
edullista Suomen kaltaisel-
le, viennistä elävälle pienelle 
maalle, sekä miten olisi pääs-
tävä Yhdysvaltain valtaville 
markkinoille. Vaikeata se on 
aina ollut, miksi se nyt muut-
tuisi? Sitten todetaan vaan, 
miten globaali talous edellyt-
tää kilpailukykyä. Sopimusko 
sitä antaisi? 

Onko EU todella halukas an-
tautumaan USA:n sanelulle?

Yrjö Saraste

Antautuuko EU?

on yksin asuvia. Pelkän kansan-
eläkkeen saajia on noin 85 000 
henkilöä ja takuueläkkeen saa-
jia noin 100 000 henkilöä. Köy-
hyydessä elävien lasten luku-
määrä on noin 100 000 eli noin 
10 % lapsista. Leipäjonoissa käy 
viikoittain noin 25 000 henkilöä 
eli joka kahdeskymmenes suo-
malainen.

Köyhyyden tärkeimpiä syitä 
ja riskitekijöitä ovat työttömyys 
ja pitkäaikaissairaus (työttö-
myys johtaa usein pitkäaikais-
sairauteen ja pitkäaikaissaira-
us vaikeuttaa työmarkkinoille 
pääsyä). Työ- ja elinkeinominis-
teriön tilastojen mukaan työt-
tömiä työnhakijoita on noin 
320 000, joista pitkäaikaistyöt-
tömiä noin 100 000, joista noin 
kolmannes on ollut työttömä-
nä yli kolme vuotta. Työttömyy-
den lisäksi mm. osa-aikatyö ja 
matalapalkkatyö voivat tuottaa 
köyhyyttä.

Keskimääräinen työeläke mie-
hillä on noin 1 700 €/kk ja nai-
silla noin 1 350 €/kk. Eläkeläis-
ten verotus on kireämpää kuin 
työssäkäyvien, jotka saavat työ-
tulovähennyksen. Lisäksi eläke-
läisiltä peritään korotettu sai-
rausvakuutusmaksu. Pelkkää 
kansaneläkettä saavia on noin 

100 000 ja noin 240 000 saa 
pientä eläkettä pääsääntöisesti 
työkyvyttömyyseläkkeen muo-
dossa.

Yksin asuminen on yksi köy-
hyyden riskitekijä. Valtaosa tu-
loista menee asumiseen ja vält-
tämättömyyshyödykkeisiin. 
Yksin asuvia maassamme on yli 
1 000 000 henkilöä. Kaikista toi-
meentulotuen saajista yksina-
suvia on noin 70 %. Asumisen 
kalleus on yksi merkittävimpiä 
köyhyyttä aiheuttavia tekijöitä, 
sillä valtaosa pienituloisten tu-
loista menee asumiseen ja asu-
mistuki eri muotoineen ei riitä 
vuokraan ja johtaa usein toi-
meentulotukiriippuvuuteen. 
Alhainen koulutustaso korre-
loi työttömyyden ja siten myös 
köyhyyden kanssa. Puutteelli-
nen koulutus saattaa aiheuttaa 
ns. henkistä köyhyyttä, jonka 
seurauksena huonosti koulu-
tettu ei kykene osallistumaan 
erilaisiin yhteiskunnan toimin-
toihin. Muita köyhyyden riski-
tekijöitä ovat mm. sukupuoli, 
etninen tausta, maahanmuut-
tajatausta, syrjäseudulla asumi-
nen ja erilaisista laitoksista va-
pautuminen.

Jussi Y. Hyry

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

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

ILMOITA tilattavien lehtien määrä 

ja mihin tarkoitukseen lehdet ovat 

tulossa. Muista laittaa tilaukseen 

yhteystietosi ja lehtinippujen 

toimitusosoite. Laita mukaan myös 

vastaanottajan puhelinnumero. 

Toimitus varaa itselleen oikeuden 

päättää lehtitilausten määrästä ja toimituksesta.  

Tilaukset täytyy lähettää halutun numeron aineistopäivänä. 

Aineistopäivät löytyvät perussuomalaisten nettisivuilta.

Perussuomalaisen 
nipputilaukset

rä 

vat 

n 

yös 

en 

n 

Tilaa lehtiä: lehtitilaukset@perussuomalaiset.fi

Perussuomalainen-lehteä 
voi tilata tapahtumiin ja 
yleiseen jakeluun uudesta 
osoitteesta.
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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
Puh. 044 9717830 • 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
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