
Kenestä uusi 
puheenjohtaja?

toimitus@perussuomalaiset.fiJÄRJESTÖ
Perussuomalainen 

5/2017

mailto:toimitus@perussuomalaiset.fi


P e r u s s u o m a l a i n e n  5 / 2 0 1 7  •  w w w . p e r u s s u o m a l a i s e t . f i2

Jussi Halla-aho:

ARVOMAAILMALTANI olen maltilli-
nen konservatiivi ja kansallismielinen. 
Konservatismi tarkoittaa minulle sitä, 
että toimivia ja hyväksi havaittuja asi-
oita ei pidä rikkoa. Se merkitsee myös 
fiskaalista konservatismia; sitä, että 
niin julkisen kuin yksityisen talouden-
pidon ja rahankäytön tulee olla realis-
tista ja vastuullista. Kansallismielisyys 
merkitsee uskoa siihen, että suveree-
ni, kulttuurisesti ja kielellisesti yhte-
näinen kansallisvaltio edistää parhai-
ten asukkaidensa etua. Suomi kuuluu 
suomalaisille; suomalaisilla on oikeus 
päättää, kuka Suomeen tulee; Suomi 
ei voi olla globaali sosiaalitoimisto, jo-
hon kenellä tahansa on oikeus lamp-
sia esittämään röyhkeitä vaatimuksia. 
Uskon lujasti yksilönvapauksiin ja itse-
näiseen kansalaiseen. Julkisen vallan 
tulee säädellä yksilön valintoja, har-
rastuksia ja elinkeinonharjoittamista 
mahdollisimman vähän. Julkisen val-
lan ensisijainen tehtävä on turvata 
nämä vapaudet, ei rajoittaa niitä. 

TULIN politiikkaan lähinnä maahan-
muuttokysymysten vuoksi, ja olen 
voimakkaasti profiloitunut niillä. Tä-
män vuoksi minua on usein kutsuttu 
”yhden asian poliitikoksi”. Itse koen, 
että jokaisen poliitikon velvollisuus 
on tuoda lisäarvoa poliittiseen kes-
kusteluun ja päätöksentekoon. On 
vaikea tuoda lisäarvoa puhumalla sa-
moista asioista kuin kaikki muut. Maa-
hanmuutosta puhutaan edelleen ai-
van liian vähän ja väärällä tavalla, kun 
otetaan huomioon siirtolaisvyöryn 
katastrofaaliset ja peruuttamatto-
mat seuraukset eurooppalaisille yh-

teiskunnille. Toiseksi on muistettava, 
että perussuomalaisten kannatus tu-
lee sekä perinteisestä oikeistosta että 
vasemmistosta. Puolueen on mieles-
täni ohjelmissaan ja prioriteeteissaan 
korostettava niitä teemoja, jotka yh-
distävät kannattajakuntaamme. Sen 
sijaan meidän tulee välttää jyrkkää 
asemoitumista sellaisissa kysymyk-
sissä, joiden suhteen kannattajamme 
ovat jakaantuneempia.

 
PERUSSUOMALAISTEN kannatus on 
tällä hetkellä huomattavasti heikom-
pi kuin vastaavilla puolueilla muualla 
Euroopassa. Nämä puolueet korosta-
vat toiminnassaan maahanmuutto-
kysymyksiä paljon voimakkaammin 
kuin perussuomalaiset. Kyse ei ole sii-
tä, että kansallismieliselle puolueelle 
ei olisi Suomessa kysyntää, vaan siitä, 
että perussuomalaiset eivät tällä het-
kellä ole riittävän uskottava vaihtoeh-
to. Meidän on määriteltävä itsemme 
puolueena selkeämmin ja rohkeam-
min ja tuotava vaihtoehtoamme kuu-
luvasti esiin kaikilla politiikan tasoilla. 

ITSELLENI tärkeitä teemoja ovat maa-
hanmuuton lisäksi kielipolitiikka, EU-
politiikka sekä Suomen alueellisen 
monimuotoisuuden parempi huomi-
oiminen. Pelkän pakkoruotsin vas-
tustamisen sijaan perussuomalaisten 
tulee ottaa ohjelmaansa siirtomaa-
ajalta periytyvän keinotekoisen kak-
sikielisyyden lakkauttaminen. Ruot-
sinkielisen vähemmistön oikeudet 
voidaan turvata paikallisilla järjes-
telyillä. Keskipitkän ajan tavoitteek-
si tulee asettaa hallittu ero Euroopan 

unionista, jonka jäsenyys ei palve-
le Suomen kansallista etua. Tätä en-
nen Suomen tulee lisätä yhteistyötä 
niiden jäsenmaiden kanssa, joil-
la on kriittisempi suhtautumi-
nen syvenevään integraa-
tioon. Aluepolitiikassa 
kannatan vallan ha-
jauttamista ja pää-
kaupunkikeskeisyy-
den vähentämistä 
luomalla vahvoja it-
sehallinnollisia maa-
kuntia, joilla on 
paikallista lainsää-
däntövaltaa. 

PUHEENJOHTAJANA 
haluan tehdä perussuo-
malaisista nykyaikaisen 
kansallismielisen puolu-
een, linjassa ja yhteistyös-
sä vastaavien eurooppalais-
ten liikkeiden kanssa. Puolueen 
tulee kunnioittaa perinteitään, 
mutta se ei saa jäädä niiden van-
giksi. 2000-luvun ongelmat vaativat 
2000-luvun ratkaisuja.

Kenestä uusi puheenjohtaja?

OLEN 38-vuotias perheellinen osa-aikaisä ja pe-
russuomalainen puolueaktiivi, paikallisjohtaja 
sekä varavaltuutettu Harjavallasta.

Omaan laaja-alaisen työkokemuspohjan ja kou-
lutukseltani olen yrittäjä. Olen toiminut pääasias-
sa tuotannonsuunnittelutehtävissä, tällä hetkellä 
toimin arjen asiantuntijatehtävissä. Vapaa-aika-
ni kuluu poliittiseen ja kansallismieliseen järjestö-
toimintaan.

On aika olla aito perussuomalainen 
suomalaisten asialla ja eduksi

Tärkeimpänä tavoitteenani on saada ohjat-
tua puolue sääntöjen kohdan 2 mukaisten sekä 
unohdettujen, syrjittyjen ja alistettujen työttömi-
en, työkyvyttömien, pitkäaikaissairaiden ja mui-

den vähävaraisten suomalaisten kantaväestö-
ryhmien etujen puolustamiseen ja elinolojen 
parantamiseen.

Suomen kansallisen edun ja hyvinvoinnin ta-
kaamiseksi eurooppalaisesta utopiaunionista pi-
tää erota välittömästi. Nato-yhteistyö tulee ko-
koisuudessaan unohtaa ja Venäjän pakotteista on 
luovuttava.

Uskonnosta, kotimaasta tai olosuhteista riippu-
matta muiden kuin työ- tai perhesuhteeseen tul-
leiden matuleiden poistaminen maasta on hy-
vinvointimme ehto, poistaminen tulee suorittaa 
tarvittaessa vaikka voimatoimin.

Pakolaiskiintiötä pitää leikata huomattavasti ny-
kyisestä, vuotuisena pakolais- ja turvapaikanhaki-
jamäärätavoitteena pidän nollaa ainoana tulevai-
suudessa suvaittavana lukuna. Kehitysapu tulee 

Esittelyssä ehdokkaita perussuomalaisten puheenjohtajaksi (aakkosjärjestyksessä).

Suomi kuuluu suomalaisille

Riku Nevanpää:

Arjen asiantuntija
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Leena Meri:

OLEN naarasleijona leijonansydämellä - jär-
ki ja tunteet tasapainossa. Palautan kansal-
lisvaltion kunniaan ja ajan tavallisen kansan 
asiaa yhdessä kenttämme kanssa.

Puheenjohtajana ajaisin puolueemme etua, 
kuten tähänkin asti.

Kompromisseja muiden puolueiden kanssa 
on pakko tehdä, mutta pitää huolehtia, että 
puolueen tavoitteet ovat etusijalla. 

Muiden ei saa antaa jyrätä. Se on edellytys, 
että jäsenemme sitoutuvat vaikeisiinkin pää-
töksiin. Porukat pitää pyrkiä pitämään yhte-
näisinä ja hyvä henki päällä. Jos ihmisille tu-
lee tunne, ettei heitä kuulla ja arvosteta, eivät 
he ole sitoutuneita tekemään työtä puolueen 
eteen ja turhautuneisuus nousee. 

Olen rohkea enkä pelkää titteleitä enkä ku-
martele kenenkään kuluttamia vuosia edus-
kunnassa. Olen ollut vuosia esimiehenä ja 
muutosjohtajana, joten kokemusta on ihmis-
ten ja asioiden johtamisessa monessa myller-
ryksessä. 

Muiden puolueiden ja median väheksymi-
sen tai pään sekoittamisen ei saa antaa vai-
kuttaa niin, että alkaa väheksymään itseään. 
Meihin yritetään vaikuttaa monella tapaa ja 
itsetunto pitää olla kohdallaan, mutta ylimie-
liseksi ei saa ruveta. Kirkkaana mielessä pi-
tää olla puolueen tavoitteet, kannattajat sekä 
kenttä - sillä niitä tavallisia ihmisiä varten 
olemme olemassa.

Ilman teitä ei ole meitä, eli yksi kaikkien ja 
kaikki yhden puolesta Leijonansydämellä!

Pieni- ja keskituloisista 
tulee huolehtia

Eläkeläisten ja muiden pienituloisten pär-
jäämiseen pitää kiinnittää enemmän huomi-
ota. Emme saa unohtaa ihmisiä ongelmiensa 
keskelle. Kaikista on huolehdittava.

Keskituloiset ovat jääneet monista kes-
kusteluista pois. Meillä on paljon keskituloi-
sia perheitä ja yksineläviä, joiden työtulot ja 

eläkkeet eivät yksinkertaisesti riitä elämiseen.

Työllisyys ja talous 
tulee saada kuntoon

Keskeistä on saada taloutemme ja työllisyy-
temme hyvään kuntoon, sillä muuten ei vel-
kaantumista saada kuriin eikä nykyisenkaltai-
sia hyvinvointipalveluita voida rahoittaa kuin 
velkarahalla.

Työllisyyden parantaminen, työpaikkojen 
edellytysten syntymisen parantaminen sekä 
PK-yrittäjien tukeminen ovat paras keino ta-
louden tervehdyttämiseen. Näin saadaan sitä 
kakkua, jolla ylläpidämme palvelut ja varo-
ja jaettavaksi niille, jotka eivät ilman tukea 
pärjää. 

EU tarvitsee muuttumista

EU-integraatio on syventynyt liikaa kaik-
keen päätöksentekoon ja itsemääräämisoi-
keutemme kapenee koko ajan. Tästä syystä 
seuraavalla hallituskaudella jäsenyydestä tu-
lisi antaa kansalle mahdollisuus äänestää asi-
assa.

Vähintä mitä tulisi tehdä, olisi palata takai-
sin EU:n alkuperäisiin talousliiton tavoittei-
siin. Tavoitteena oli tavaroiden, palveluiden 
ja pääoman vapaa liikkuvuus. Ihmisten va-
paa liikkuvuus on osoittautunut ongelmalli-
seksi. Se on laajentunut turvapaikkakysymyk-
seksi ja taakanjaoksi sen suhteen. Miljoonia 
ihmisiä liikkuu Euroopassa hakemassa kuka 
mitäkin. Tämä ei ole ollut ihmisten vapaan 
liikkuvuuden alkuperäinen tarkoitus, vaan 
työssäkäynnin helpottaminen toisessa jäsen-
valtiossa.

Maahanmuutto

Hallitus laati maahanmuuton toimenpide-
ohjelman, jonka toteutus tulee viedä lop-
puun.

Ongelmana ovat myös kielteisen turvapaik-
ka- ja käännytyspäätöksen saaneet ihmiset, 
jotka eivät poistu maasta. On yleisen lain-
kuuliaisuuden, talouden ja sisäisen turvalli-
suuden kannalta kestämätöntä, että tuomio-
istuinten lainvoimaisia päätöksiä ei 
oikeusvaltiossa noudateta.

Suomalaisuus 
kunniaan

Maataloustuottajien 
ja viljelijöiden työn tu-
lee säilyä elinkelpoi-
sena.

Saamme olla ylpei-
tä itsenäisestä Suo-
mesta ja sen eri-
koislaatuisuudesta. 
Meidän ei tarvitse hä-
vetä perinteitämme 
eikä isänmaallisuut-
tamme. Meillä on oi-
keus turvata oman 
maan talous ennen 
muita. Saamme vaatia, 
että Suomi on jatkossa-
kin turvallinen maa.

Toivotan kaikille ehdok-
kaille menestystä ja kesä-
kuussa valinta teh-
dään!

Kenestä uusi puheenjohtaja?

myös nollata, sillä se on hukkaan heitettyä rahaa ja 
pois kansallisesta hyvinvoinnistamme.

Maahanmuuttajat eivät ole ongelma

Media ja ruskeisto ovat fuusioineet kaikki maahan 
tulevat maahanmuuttajatermin alle, tämä termi on 
harhaanjohtava.

Turvapaikanhakija tai kiintiöpakolainen ei ole maa-
hanmuuttaja. Maahanmuuttajalla on mukanaan 
muutakin kuin surkuhupaisa sepitetty tarina ja äly-
puhelin.

Mitä puheenjohtajan ei tule 
ja tulee tehdä

Puheenjohtajan ei tule ottaa vastaan ministerisalk-
kua, puolueen johtamisessa on riittävästi työtä ilman 
hallitustoimintaa.

Myöskään vastoin kentän mielipidettä toimimi-
nen tai totuuden sekä kritiikin kertojien ”harjaami-
nen” eivät kuulu hyvän pj:n toimintatapoihin. Pj:n ei 
tule kumartaa kuin kentän suuntaan. Istuminen ”her-

raloosseissa”, sisäpiirikerhoissa tai aamiaisilla ei kuu-
lu perussuomalaisen puolueen puheenjohtajan toi-
mintaan.

Pj:n ei tule missään tapauksessa edistää liittovaltio-, 
sotilasliitto- tai monikulttuurisuuskehitystä - päinvas-
toin. Pj:n tulee kuunnella puoluekentän ääntä ja sie-
tää kritiikkiä, sekä johtaa puoluetta kenttäpalaute 
huomioiden. Lisäksi pj:n tulee kehittää puoluetta ja 
toimia puoluekentän sekä äänestäjien eduksi.

Yhtenä tärkeimmistä asioista tulee olla pienien pai-
kallisyhdistysten kasvun edesauttaminen. Muita kär-
kihankkeitani tulee olemaan kansallismielisyyden, 
liittoutumattomuuden ja suomalaisen perinnekult-
tuurin edistäminen.

Kuntavaaleissa tuli mätkypötkö

Kuntavaalit menivät penkin alle ja pöpelikköön, 
koska on keskitytty vääriin asioihin ja unohdettu, 
mitä on luvattu, myöskään matuongelmaa ei ole hoi-
dettu oikein ja odotetulla tavalla. On annettu unel-
malle valta ja edetty liian suvaitsevalla linjalla.

Kuntavaaleissa kentän tekemä valtaisa työmäärä tai 

peukalonjälkilistaukset eivät korvaa hallituksessa ää-
nestäjien mielestä tehtyjä virheitä. Hallitustoiminnas-
sa vähäosaisten asemaa on entisestään kurjistettu ja 
tämä toiminta on johtanut mätkypötköön, eli 1/3:n 
menetykseen valtuustopaikoista.

Miten toimia oikein? Puolueen on keskityttävä ää-
nestäjiä koskettaviin oikeisiin ja aidosti arkisiin asioi-
hin. Erityisen tärkeää on muistaa: mitä luvataan, se pi-
detään.

Meidän tulee ottaa käyttöön kovalinjaiset toimet 
matuongelman ratkaisemiseksi. Lisäksi erityisesti vä-
häosaisten asemaa on parannettava näkyvästi PS:n 
toimesta.

Parempi puolue perussuomalaisille

Perussuomalaiset tarvitsevat äänestäjiensä näköi-
sen, arjen asiantuntija -puheenjohtajan, eikä hyvä-
palkkaista, arjesta irtaantunutta akateemikkoa.

Siksi minut kannattaa valita puheenjohtajaksi.

Puolueen tavoitteiden 
oltava etusijalla



P e r u s s u o m a l a i n e n  5 / 2 0 1 7  •  w w w . p e r u s s u o m a l a i s e t . f i4

Raimo Rautiola:

OLEN oululainen, 57 vuotta täyttävä 
yrittäjä. Olen laskentamerkonomi KTS, 
jolla on opintoja ilmailussa ja englannin 
kielessä Yhdysvalloissa. Olen Oulun Pe-
russuomalaisten taloudenhoitaja ja pe-
rustajajäsen. Lisäksi olen Liikelaitos Ou-
lun Tilakeskuksen johtokunnan jäsen. 
Perheessä vaimo ja kaksi aikuista las-
ta. Monissa vaaleissa olen toiminut mm. 
vaalipäällikkönä ja tietenkin vaalilauta-
kuntien jäsenenä.

TAVOITTEET talouspolitiikassa: Suo-
men on otettava käyttöön oma valuut-
ta. Suomi on markan aikana kasvanut 
ja luonut nykyiset puitteet. Meillä ei ole 
mitään ongelmaa ottaa omaa valuut-
taa takaisin. Muistattehan esim. Viron, 
he yhdessä yössä vaihtoivat valuuttan-
sa ruplasta omaksi rahaksi. Pesämunaa 
tuotiin kassillinen dollareita Viron laival-
la, ei tämä ole sen kummenpaa. 

NYKYINEN euro on mielestäni Saksan 
markka, ja meille on sen aikana tullut 
jättityöttömyys ja sata miljardia velkaa. 
Tämä valuutta on tullut maksamaan 
meille menetyksinä satoja miljardeja. 
Maamme kansainvälinen kilpailukyky 
on aivan syöty. Saksalaiset tehtaat nap-
paavat tilauksemme.

TAVOITTEET ulkopolitiikassa: Suo-
men on tehtävä itsenäisyysloikka EU-
ETA-alueella EU:n puolelta ETA:an. Näin 
voimme paremmin turvata etumme. 
Ottakaamme mallia Norjasta, sehän on 
ETA:n puolella. Jos Norja olisi EU:ssa,  se 

olisi ajettu konkurssiin eurovaluutalla ja 
sen öljykentät olisivat jo saksalaisomis-
tuksessa. Norjalaiset joutuisivat kalasta-
maan omaksi elannokseen eikä sillä oli-
si varaa enää kaloja viedä. Kun Norja on 
ETA:n puolella, se voi turvata etujaan 
ja näin se on yksi maailman rikkaimpia 
valtioita. Mallia Norjasta!

LISÄKSI paljon paremmat suhteet Ve-
näjän kanssa. Kauppamme Venäjän 
kanssa on romahtanut EU:n kauppapa-
kotteiden takia. Bilateraaliset kauppa-
suhteet Venäjän kanssa takaisin, niin 
tehtaamme pyörivät täysillä niin, että 
laakerit punaisina hehkuvat.

TAVOITTEET maahanmuuttopolitiikas-
sa: 30 000 ei ole sama kuin 750. Tämä 
on maahantulijoitten luku hallitusohjel-
massa. Miten on mahdollista, että tänne 
on voinut tulla 30 000 henkeä? Meidän 
on ryhdyttävä toimeenpanemaan Dub-
linin sopimuksen mukaiset toimet. Toi-
sesta EU-maasta tänne ei saa tulla kuin 
kutsuttaessa. Kaikki vuosina 2015-2017 
tehdyt turvapaikkahakemukset ja pää-
tökset ovat perustuslain vastaisia. Nämä 
kaikki menevät uusiksi. Nykyiset minis-
terit ovat nukkuneet tämän asian olles-
sa käsittelyssä.

TAVOITTEET puolustuspolitiikassa: Hor-
net-hankintaa on siirrettävä vuosikym-
menillä. Meillä on maailman parhaat 
Hornetit, ei niitä tarvitse korvata ja näi-
tä nykyisiä romuttaa. Nykyisiä pitää vain 
peruskorjata pari kolme vuodessa. Näin 

säästyy 30 miljardia kuntapalveluihin 
ja yrittäjien verohelpotuksiin ja palkan-
saajien veronalennuksiin. Aivan hullu 
idea romuttaa nykyiset Hornetit. Lisäksi 
laivaston hankintoja siirrettävä 40 vuo-
della. Korjataan vain nykyisiä lai-
voja. Ne pysyvät kyllä pinnal-
la. Jos laivan kannella oleva 
ohjus vaihdetaan, ei alla 
olevaa hyväkuntoista 
laivaa tarvitse vaihtaa.

LISÄKSI sodanajan 
joukkojen koko on saa-
tava takaisin 600 000 
henkeen. Se oli täl-
lainen vuosikymme-
net. Kuka kenraaleista 
on pudottanut sodan-
ajan joukkomme täm-
möiseen minimäärään? 
Tämä asia pitää tutkia. Li-
sääntyvä joukkojen mää-
rä aseistetaan vanhemmalla 
kalustolla. Toivottavasti sitä on 
tallella varastoissa. Suomen olo-
suhteissa armeija ilman särky-
vää huipputekniikkaa on 
aivan toimiva. Koko 
armeija ei voi 
olla nört-
tiarmeija ja 
tukeutua 
tietokonei-
siin.

Kenestä uusi puheenjohtaja?

UUDEN puheenjohtajan on johdettava perussuo-
malaiset uuteen alkuun. Puheenjohtaja Timo Soi-
nin pitkällä kaudella olemme kokeneet historial-
lisia voittoja, mutta mennyttä ei voi sellaisenaan 
toistaa. Meidän on uudistuttava ja terästäydyttä-
vä, mutta perinteisiä arvojamme kunnioittaen.

PERUSSUOMALAISET uskovat ihmiseen, emme 
rahavaltaan tai hallintokoneistoihin. Me luotam-
me tavallisen suomalaisen kykyyn kantaa vastuu-
ta ja nauttia vapautta. Sitä on perussuomalainen 
populismi. Puolueemme työn tarkoitus on turva-
ta tavalliselle suomalaiselle hyvä elämä.

PERUSSUOMALAISET on aatteellinen 
puolue, jolla on vahvat perusarvot. 

Me olemme isänmaallisia, ja kunnioitamme Suo-
mea, suomalaisuutta ja Suomen itsenäisyyttä. Me 
arvostamme oikeudenmukaisuutta, ahkeruutta ja 
rehellisyyttä. Me ymmärrämme, että työ ja yrittä-
minen ovat hyvinvoinnin perusta. Me haluamme 
ylläpitää turvallisuutta, eli antaa poliisille ja puo-
lustusvoimille riittävät resurssit ja ehkäistä hallit-
sematonta maahanmuuttoa. Ja koska uskomme 
ihmiseen, me kunnioitamme yksilöllisyyttä ja vas-
tustamme holhousta ja ylisääntelyä.

NYT ja lähivuosikymmeninä Suomen on tehtä-
vä monia suuria päätöksiä. Miten ratkaisemme 
talouden ja työllisyyden ongelmat, miten EU:n 
liittovaltiokehityksen ja hallitsemattoman maa-
hanmuuton uhkakuvat, millaiseksi muodostam-

Esittelyssä ehdokkaita perussuomalaisten puheenjohtajaksi.

Suomen otettava 
käyttöön oma valuutta

Sampo Terho:

Tarvitaan uusi alku

http://www.perussuomalaiset.fi
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Veera Ruoho:

OLEN 47-vuotias kansanedustaja, polii-
si ja valtiotieteiden kandidaatti, naimisissa 
yrittäjän kanssa, 1 lapsen äiti. Espoolainen 
kirkko-ja kaupunginvaltuutettu, syntynyt 
Hirvensalmella. 

OLEN suorittanut YK:n poliisialan kursse-
ja eri maissa mm. terrorismista, ihmiskau-
pasta, lapsiin kohdistuvan seksuaalisen 
väkivallan tutkinnasta sekä YK:n poliisiko-
mentajan koulutuksen Tukholmassa. Sivii-
likriisinhallintatehtävissä olen ollut mm. 
Kosovossa, Libanonissa ja Sudanissa. YK:n 
poliisikomentajana olin kaksi vuotta. 

OLEN olympiaurheilija ja mustavöinen 
moninkertainen arvokisamitalisti taek-
wondossa. Harrastuksina lapsuudesta asti 
ovat olleet hevosurheilu ja ratsastus ko-
titilan hevosilla, joilla useita mm. V75 ra-
vivoittoja, kuten myös yleisurheilu, uimi-
nen ja hiihto. Olen matkustellut runsaasti 
eri maissa ja olen kielitaitoinen. Kandidaa-
tintutkielman tein englanniksi, jota olen 
käyttänyt työkielenä. Puhun myös ruotsia 
ja saksaa.

VAHVAA oikeudentuntoani ja tarmoa-
ni puuttua epäoikeudenmukaisuuksiin 
kiitellään. Poliisikoulutuksiini liittynei-
den testien, joihin kuuluvat myös NASA:n 
käyttämät testit, mukaan olen kiistat-
ta parhaimmillani äärimmäisen vaikeis-
sa tilanteissa, minkä olen todistanut myös 
konfliktialueilla YK:n poliisijoukkojen ko-
mentajana. Neuvottelijana olen rakentava 
ja sitkeä etsiessäni kompromissiratkaisu-
ja vaikeimmissakin tilanteissa. Kunnioitan 
vanhempien ihmisten kokemuksen myötä 
tullutta viisautta, kuten myös luotettavas-
ti tutkittua tieteellistä tietoa. Luen paljon, 
kuuntelen ihmisiä. Tällä hetkellä olen pu-
heenjohtajana Itämeren parlamentaarik-

kokonferenssin Suomen valtuuskunnassa. 
PUOLUEEN puheenjohtajavaalissa jäse-
nistöllä tulee olla riittävästi erilaisia hyviä 
vaihtoehtoja, mikä on jo sinällään kunni-
oituksen osoitus arvokasta työtä tekevää 
kenttäväkeämme kohtaan. Nyt on kyse sii-
tä, millaista johtajaa jäsenistö haluaa. Pu-
heenjohtaja ei yksin päätä puolueen linja-
uksista tai muista tärkeistä asioista, vaan 
yhdessä puolueen elinten kanssa. Vaadin 
niihin parempaa koko Suomen kattavaa 
alueellista edustavuutta. 

LYHYESTI linjauksiani: Järkevä tiukka 
maahanmuuttopolitiikka tulee olla edel-
leen kärkiteemojamme niin turvallisuus- 
kuin taloussyistä. Meidän tulee ajaa tiu-
kemmin pienituloisten (joihin kuuluu 
palkansaajia, yrittäjiä, eläkeläisiä ja nuoria) 
asioita, joihin linkittyy usein asumisen hin-
ta. Nuorille tukea taloutensa ja elämänhal-
lintansa kehittämiseen. Eläkeläisten kun-
nioitus ja ymmärtäminen yhteiskunnan 
vahvana tukena on tärkeää. Ulkopolitii-
kassa Suomen etu on vaalia perinteikästä 
maltillista linjaa. 

TAVOITTEENI on pitää puolue suurena, 
jossa jokainen kokee olevansa tärkeä osa 
puoluetta ilman sisäistä kritisointia siitä, 
onko joku tarpeeksi perussuomalainen. 
Meillä on kansanedustajia, valtuutettu-
ja ja lautakuntien jäseniä, joilla on eri mie-
lenkiinnon kohteita, joiden puolesta he 
tekevät arvokasta vaikuttamistyötä. On-
kin olennaista ymmärtää puolueen laa-
jan kannatuksen perustuneen puolueen 
moninaisuudelle intresseistä, joita äänes-
täjät ovat tukeneet. Korostan jäsenistön 
keskinäisen kunnioittamisen ja tuen mer-
kitystä. 

JOS saan luottamuksenne puheenjohta-

jaksi, puolueeseen liittyy uusia jäseniä-
kin. Esimerkillisyyttä ja ahkeruutta arvos-
tetaan myös muissa puolueissa, mistä on 
etua neuvotteluissa. Yhteistyökyky on po-
litiikassa välttämätöntä, jos todella halu-
taan vaikuttaa meille perussuomalaisille 
tärkeisiin asioihin. 

me tulevaisuuden sosiaaliturvan ja verotuksen, miten 
ylläpidämme sisäistä ja ulkoista turvallisuutta, miten 
osallistumme globaalien ongelmien ratkaisemiseen?

PERUSSUOMALAISTEN täytyy olla puolue, joka antaa 
vastauksia. Säilyäksemme suurena puolueena mei-
dän on kyettävä uskottavasti esittämään ratkaisumal-
leja kaikkien eri politiikan alojen ongelmiin. Aion siksi 
käynnistää ohjelmiemme uudistustyön, jossa raken-
namme yhdessä puolueemme vastaukset politiikan 
suuriin kysymyksiin aina 30-40-luvuille saakka. Tulen 
uudistustyön osana kiertämään kenttää jäsenistön 
näkemyksiä kuullakseni. Samoin otan käyttöön säh-
köisen työkalun, jolla jokainen jäsen pääsee vaikutta-
maan puolueensa kehittämiseen esimerkiksi erilais-
ten kyselyjen kautta.

JOS tulen valituksi perussuomalaisten puheenjohta-
jaksi, aion johtaa puoluettamme edestä. Puheenjoh-
tajan on tärkeää olla tukemassa ja johtamassa kai-
kissa vaikeimmissa paikoissa yhtä lailla kentällä kuin 
päätöksenteon eri areenoilla. Hallituksessa puolueen 
linjaa ja sovittuja asioita on puolustettava tiukasti. 

HALLITUKSESSA oleminen ei silti ole itsetarkoitus, 
vaan työkalu saavuttaa puolueelle tärkeitä asioita. Me 
perussuomalaiset tiedämme kokemuksesta, että op-
positiosta käsin Suomen politiikassa ei vaikuteta, kos-
ka enemmistöhallitusten ei tarvitse kysellä oppositio-
puolueiden mielipiteitä.

PERUSSUOMALAISET on Suomen muutosvoima. 
Suuri muutos tulee lähivuosikymmeninä olemaan 

väistämätöntä, mutta muutoksen täytyy olla hallit-
tua. Perussuomalaiset on se puolue, joka vie Suomea 
eteenpäin turvallisesti ja ihmislähtöisesti. Me tarjo-
amme tavalliselle suomalaiselle mahdollisuuksia ja 
toivoa.

TOIVO on valinta. Kutsun kaikki tämän valinnan teke-
vät perussuomalaiset tukemaan kampanjaani ja mu-
kaan yhteisen kansanliikkeemme uudistustyöhön.

Puheenjohtajalta 
vaaditaan yhteistyökykyä



Kenestä puoluesihteeri?
Esittelyssä ehdokkaita perussuomalaisten puoluesihteeriksi.
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Niilo Kärki: 

Tiedottaminen ja 
kampanjointi uuteen 
uskoon
EVERSTILUUTNANTTI evp. Niilo Kärki lähtee tavoittele-
maan perussuomalaisten puoluesihteerin tehtävää.

- Nyt on laitettava puolueen tiedottaminen ja kam-
panjointi uuteen uskoon. Ilman jäsenistön tehokas-
ta koulutusta emme pysty nousemaan valtakunnan yk-
köspuolueeksi seuraavissa eduskuntavaaleissa, Kärki 
toteaa tiedotteessaan.

Kärki on toiminut järjestösihteerinä sekä Pekasus-jär-
jestötoiminnan kouluttajana pitkään. Hän katsoo, että 

kokemus perussuomalaisille työskentelystä antaa hä-
nelle hyvän tuntuman jäsenistön tarpeisiin.

- Lisäksi palvelus pääesikunnassa ja kokemukset kan-
sainvälisistä tehtävistä ovat antaneet minulle hyvät val-
miudet tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa.

Kärki on palvellut koulutus-, suunnittelu- ja organi-
sointitehtävissä kotimaassa ja ulkomailla. Hän oli muka-
na puoluesihteerivaalissa myös Joensuun puoluekoko-
uksessa 2013.

Kari Kolari: 

Paikallistason toimijat 
tarvitsevat koulutusta
KARI KOLARI Oripäästä ilmoittaa lähtevänsä tavoittele-
maan perussuomalaisten puoluesihteerin tehtävää ke-
säkuun puoluekokouksessa Jyväskylässä.

- Puoluetoimisto ja kenttätyötä tekevä jäsenistömme 
ovat ajautuneet liian kauas toisistaan. Paikallistasolla 
toimivat jäsenet tarvitsevat puoluetoimiston ja puolu-
een johdon tuen voidakseen antaa parhaansa aatteem-
me eteen. 

- Paikallistason toimijat tarvitsevat pikaisesti vahvaa 
koulutusta kokoustekniikkaan, valtuustotyöskentelyyn 

ja järjestötoimintaan. Koulutusta tarvitaan myös kunta-
lain osalta, Kolari sanoo.

Kolari on 55-vuotias Oripään kunnanvaltuutettu ja tar-
kastuslautakunnan jäsen. Kolari on ollut Varsinais-Suo-
men Perussuomalaisten piirihallituksen jäsen vuodes-
ta 2012 lähtien.

PERUSSUOMALAISTEN Helsingin piirissä piirisihteerinä 
toiminut Jarmo Keto asettuu ehdolle perussuomalais-
ten puoluesihteeriksi. Keto hakee tehtävään irtisanou-
duttuaan kymmenen henkeä työllistävän mainostoi-
misto G-Worksin toimitusjohtajan tehtävistä. Keto ehti 
työskennellä toimistossa yrittäjänä ja toimitusjohtajana 
kuuden ja puolen vuoden ajan. 

Keto on julkistanut verkkosivuillaan viiteen teemaan 
jakautuvan toimenpideohjelman puolueen uudistami-
seksi. Ohjelma pitää sisällään mm. sähköisten demokra-
tiatyökalujen käyttöönottoa, puoluehallituksen työs-
kentelyn ammattimaistamista sekä rahoituksen siirtoa 
paikallistasolle.

- Toteutamme puolueeseen sähköisiä, suoran vaikut-
tamisen välineitä, joilla jäsenistö voi luoda reaaliaikaisia 
aloitteita ja kerätä niille kannatusta. Kun tämän teem-

me, muiden puolueiden toiminta alkaa näyttää hyvin 
vanhanaikaiselta, ja heidän on seurattava esimerkkiäm-
me. Emme siis uudista pelkästään omaa puoluettam-
me, vaan koko suomalaisen demokratian, Keto toteaa.

Keto myös lupaa, että hänen valintansa jälkeen puo-
lue lopettaa ”rasistipallon” perässä juoksemisen.

- Media sekä poliittiset kilpailijamme pyrkivät tietoi-
sesti ohjaamaan jäsenpolitiikkaamme ja poliittista huo-
miotamme nostamalla kohuja milloin minkäkin Fa-
cebook-kirjoituksen vuoksi. Keskusteluun heitetään 
rasistipallo, ja pahimmillaan puolue juoksee pallon pe-
rässä viikkokausia, unohtaen tyystin poliittisen viestin-
sä. Jäsenpolitiikan tekeminen ulkopuolisen paineen alla 
on epäoikeudenmukaista, eikä epäoikeudenmukaisuus 
käy laatuun.

Jarmo Keto:

Uudistetaan suomalainen 
demokratia

http://www.perussuomalaiset.fi


Markku Saarikangas:

Kaikille sama kohtelu

Riikka Slunga-Poutsalo:

Periksi ei anneta

Maiju Tapiolinna:

Kenttää pitää kuunnella 
herkällä korvalla

PERUSSUOMALAINEN Helsinki ry:n puheenjohtaja, yrit-
täjä Markku Saarikangas asettuu ehdolle puoluesihtee-
rin tehtävään kesäkuun puoluekokouksessa Jyväsky-
lässä.

- Puoluetoimistomme tarvitsee nykyaikaista johtamis-
ta. Tämä on saatava jäsenistön näkyville. Puoluesihteeri 
on tässä avainasemassa. Me emme voi laittaa päätäm-
me pensaaseen vaikeissa kysymyksissä, vaan meidän 
on tuotava julki se, mitä perussuomalaiset ovat tehneet 
ja tulevat tekemään, Saarikangas toteaa tiedotteessaan.

Saarikangas sanoo, että puoluesihteeri vastaa PS-poli-
tiikan käytäntöjen järjestämisestä ja hän johtaa puolue-
toimistoa kuin toimitusjohtaja.

- Perussuomalaiset on suuri puolue. Puoluekoneisto 
on saatava rakennettua puolueen koon ja aseman mu-
kaiseksi. Puoluetoimisto on laajan kansanliikkeemme 
operatiivinen keskus! Vastuuta on jaettava enemmän 
kentälle, ja puoluetoimiston pitää pystyä nopeasti vas-

taamaan jäsenten viesteihin ja pyyntöihin.
- Puolueen viestintä on saatava uudelle tasolle. Mikä-

li viestimme ei mene perille, ei se ole jäsenistön ymmär-
ryksen tai median vika, vaan meidän on katsottava pei-
liin ja järjestettävä viestintästrategiamme tarkoitustaan 
vastaavaksi. Median kanssa on kyettävä tekemään yh-
teistyötä jatkuvan riitelyn sijaan, Saarikangas sanoo.

Saarikangas painottaa, että jäseniä pitää kohdella ryh-
dikkään tasapuolisesti. 

- Esimerkiksi jäsenten erottamisperusteiden pitää olla 
kaikille samat ja niiden on oltava selkeät ja kestävät. Ra-
hanjakoperusteet alueille pitää tarkistaa. Ohjenuorana 
tulee olla avoimuus, rehellisyys ja oikeudenmukaisuus.

- Puolueemme sisäiseen Hyvä veli -järjestelmään on 
puututtava. Meidän on noudatettava arvojamme. Nii-
hin ei kuulu pienen puolue-eliitin ohjausvalta kaikis-
sa keskeisissä asioissa. Puoluejohdon valinta kuuluu jä-
senkunnalle.

PERUSSUOMALAISTEN puoluesihteeri Riikka Slunga-
Poutsalo hakee jatkokautta kesäkuun puoluekokouk-
sessa. Hän on toiminut puoluesihterinä vuodesta 2013.

- Pääsiäinen teki tehtävänsä. Ensimmäinen oikea py-
sähdys sitten syksyn. Aikaa ajatella, kerrata, vertailla, 
suunnitella, jumittaa. Katsoa peiliin, selän taakse ja tule-
vaisuuteen, Slunga-Poutsalo kirjoittaa.

- Seuraavien kahden vuoden aikana on neljät isot vaa-
lit. Presidentinvaalikampanja alkaa jo ehkä puolueko-
kouksesta ja maakuntavaalien ehdokasasettelu alkaa 
viimeistään heinäkuussa, muutaman viikon kuluttua 
kokouksesta. Koko puheenjohtajisto tulee näillä näky-
millä vaihtumaan. Hallitustyöskentely ja kärkiteemat 
uusiutuvat juuri vaalien alla. Nyt ei ole aika heittää kir-
vestä kaivoon. Periksi ei anneta. Jos jäsenemme niin ha-
luavat, olen käytettävissä puoluesihteerin tehtävään ke-

säkuussa.
Hän kertoo perussuomalaisten toiminnan kehitty-

neen, mutta edelleen on tekemistä kahdessa asiassa, 
joiden Slunga-Poutsalo uskoo olevan avain seuraavan 
kahden vuoden onnistumiseen: osaamistason nostossa 
ja intohimossa politiikan tekemiseen.

- Tiedottamisella, kotisivuilla, käyntikorttipohjilla, to-
ritavaroilla saati sääntömuutoksilla ei ole mitään poh-
jaa, jos poliittinen intohimo puuttuu. Silloin jää puut-
tumaan myös politiikan sisältö ja äänestäjät eivät koe 
saavansa sitä, mitä ovat tilanneet. Puolue voi olla ää-
nestäjilleen vaihtoehto myös hallituspuolueena, kun in-
tohimo näkyy ja tuntuu.

PERUSSUOMALAISTEN Uudenmaan piirijärjestön va-
rapuheenjohtaja, Nurmijärven kunnanvaltuutettu Mai-
ju Tapiolinna asettuu perussuomalaisten puoluesihtee-
riehdokkaaksi.

- Perussuomalaisen puolueen jäsenet ja valtuute-
tut ovat joutuneet nykyisellä hallituskaudella jatkuvas-
ti vastaamaan paikkakunnillaan ja bensisten baareissa 
isoihin kysymyksiin: Miksi hallituksessa toimitaan, kuten 
toimitaan? Mitkä ovat päätösten perustelut ja mihin ne 
johtavat? Olemmeko syöneet sanamme ja miten perus-
telemme päätöksemme?

- Teemani puoluesihteerivaalissa on, että viestintää pi-
tää roimasti tehostaa. Kentän ääntä on kuunneltava ja 
puoluetoimiston pitää olla huomattavasti aktiivisempi 
tiedottaja, Tapiolinna sanoo.

Tapiolinnan mielestä maahanmuuttokriittisyys on säi-
lytettävä puolueen keskeisenä teemana.

- Korostan, että työperäinen maahanmuutto on 
myönteinen asia. Suomeen veronmaksajien elätettä-
väksi tuleminen sen sijaan ei.

- Valitaan puolueen puheenjohtajaksi kuka tahansa, 
puoluetoimiston tehtävä on puoluesihteerin johdolla 
pitää yhteyttä jäseniin ja antaa voimakasta tukea perus-
suomalaisille paikallistasolla. Puolueen perusviestin ki-
teyttäminen on puoluetoimiston tehtävä. Kenttää pitää 
kuunnella herkin korvin.

Kenestä puoluesihteeri?

7



P e r u s s u o m a l a i n e n  5 / 2 0 1 7  •  w w w . p e r u s s u o m a l a i s e t . f i8

Vaikka kuntavaalien tulos oli monelle 
perussuomalaiselle pettymys, istuu val-
tuustossa tulevallakin kaudella vahvoja 
ja suosittuja perusnaisia.
PERUSSUOMALAISTEN 
kansanedustaja Laura Huh-
tasaari rikkoi kaikkien ai-
kojen ääniennätyksen Po-
rissa täysin ylivoimaisella 2 
566 äänen potilla. Aikaisem-
paa ennätystä piti hallussaan 
29 vuotta valtiopäiväneuvos 
Mikko Elo (sd.).

Minna Reijonen oli puo-
lestaan Kuopion ääniharava 1 
197 äänellä ja Jenna Simula 
nappasi melkoisen osan Ou-
lun äänistä, 1 190 kaikkiaan.

- Vaalitulos oli minulle ää-
rimmäinen yllätys. Tällais-
ta tulosta en osannut odottaa 
enkä ollut lähtenyt havittele-
maankaan. Nyt on sellainen 
olo, että tunteja pitäisi saada 
vuorokauteen lisää, että oli-
sin tuon luottamuksen arvoi-
nen, Huhtasaari iloitsee.

Radikaali rehellisyys

Vaikka kenelläkään ei voi 
olla vastausta siihen, miten 

tällaisia ennätyksiä tehdään, 
Huhtasaari uskoo, että häntä 
on auttanut selkeä ja johdon-
mukainen linja sekä radikaali 
rehellisyys, joka on tie aitoon 
kontaktiin ja vuorovaikutuk-
seen äänestäjien kanssa.

- Radikaali rehellisyys tar-
koittaa sitä, että olen oikeasti 
sitä mieltä mitä sanon, seison 
omien mielipiteideni taka-
na ja pystyn pitämään kiinni 
myös epäsuosituista mielipi-
teistä. Ymmärrän myös eri-
laisia mielipiteitä, ja demo-
kratiassa päätökset syntyvät 
noita mielipiteitä yhteen so-
vittamalla. Kauniit puheet 
ovat tärkeitä, mutta kauniit 
teot vielä tärkeämpiä, sanoo 
Huhtasaari.

”Omasta kansasta” 
on tullut kirosana

Perussuomalaiset nousivat 
valtaan, koska he pystyivät 
tarjoamaan vaihtoehdon epä-

suositulle politiikalle. Perus-
suomalaisilla on ollut kolme 
teemaa, joilla puolue on pro-
filoitunut ja erottunut muista 
puolueista: maahanmuutto-, 
euro- ja EU-kriittisyys.

- Niin kauan kuin emme 
näille asioille tee mitään, jou-
tuu jokainen hallitus nipis-
tämään vähän lisää. Vallan 
keskittäminen ei kerta kaik-
kiaan toimi, ei Venäjällä eikä 
Turkissa sen enempää kuin 
EU:ssakaan. Maailman pa-
rantaminen alkaa aina vieres-
tä. En ymmärrä, missä vai-
heessa periaatteesta ”oma 
kansa ensin” tuli kirosana, 
Huhtasaari ihmettelee.

- Perussuomalaisilla on 
edelleen paljon kysyntää, 
mutta syy heikkoon vaali-
menestykseen ei löydy muu-
ten kuin peiliin katsomalla. 
Emme ole pystyneet riittä-
västi edistämään niitä kolmea 
asiaa, joiden kautta olemme 
profiloituneet, Huhtasaari to-
teaa.

Vaaleissa luottamus 
punnitaan

Kuopion ääniharava, Nilsiän 
apteekissa työskentelevä far-

maseutti Minna Reijonen on 
myös yllättynyt ja onnellinen 
äänestäjien hänelle osoitta-
masta luottamuksesta.

Toiseksi tullut entinen de-
marien kansanedustaja sai 
noin yhdeksänsataa ääntä, eli 
eroa seuraavaan kuopiolais-
valtuutettuun oli noin kol-
mesataa ääntä. Reijosen ääni-
määrä oli koko Pohjois-Savon 
suurin, vaikka ehdolla oli 
myös keskustalaisia kansan-
edustajia.

- Vaaleissahan se aina pun-
nitaan, onko valtuutettu 
osoittautunut hänelle anne-
tun luottamuksen arvoiseksi, 
Reijonen toteaa.

Kriittisiäkin äänen-
painoja tarvitaan

Reijonen on ollut puolueen 
ääniharava jo lukuisissa vaa-
leissa aiemminkin ja hänellä 
on pitkä lista luottamusteh-
täviä, eli kannatus on jo mo-
neen kertaan ansaittu ja pun-
nittu.

- Kansahan sen tietää par-
haiten, ketä he äänestävät ja 
miksi. Uskon, että kriittisiä 
äänenpainoja tarvitaan myös, 
positiivisuuden lisäksi. Olen 

pyrkinyt kirjoittamaan ak-
tiivisesti mielipidekirjoituk-
sia lehtiin ja aika paljon kam-
panjoinut kiertämällä toreilla 
kansan parissa. Jokunen mai-
noskin oli lehdissä, mutta ei 
kovin montaa, pohtii Reijo-
nen suosionsa salaisuutta.

Kansalta viesti 
puolueelle

Iloa omasta menestykses-
tä tietysti varjostaa tieto siitä, 
että puolueen kannatus koko-
naisuutena nyt laski. Kanna-
tuksen nousut ja laskut kui-
tenkin kuuluvat politiikkaan, 
ja ehkä seuraavissa vaaleissa 
menee jo paremmin. Vaalitu-
loksessa taisi myös piillä jon-
kinlainen viesti kansalta puo-
lueelle.

- Hallituksessa kun ollaan, 
niin siellä joutuu kantamaan 
vastuuta. Mutta on tässä var-
masti perussuomalaisilla 
pohdinnan paikka, mitä olisi 
tehtävissä, sanoo Reijonen.

Iso työsarka edessä

Toiselle kaudelleen Oulun 
kaupunginvaltuustoon hui-
malla äänivyöryllä valittu 

Naiset nousivat kuntavaaleissa

Perussuomalaisia äänikuningattaria

Minna Reijonen, Laura 
Huhtasaari ja Jenna Simula 
tekivät huippusuorituksen 

kuntavaaleissa.

http://www.perussuomalaiset.fi
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Perussuomalaisten saama kannatus kunta-
vaaleissa oli paikoittain jopa 20-30 prosenttia. 
Kuuden vahvimman kunnan lista on kovin 
tutun kuuloinen: Kihniö, Honkajoki, Kaustinen, 
Punkalaidun, Kankaanpää ja Rääkkylä. 

Suomen perussuomalaisimmat 
kunnat 2017

Kihniö (30,5 %)

Pieni vajaan kahdentuhan-
nen asukkaan Kihniö Pirkan-
maan pohjoisrajalla teki kun-
tavaalien ääniennätyksen yli 
kolmenkymmenen prosentin 
kannatuksellaan. Silti vaalien 
tulos heikkeni vuoden 2012 
kuntavaaleista ja perussuo-
malaisvaltuutettujen mää-
rä putosi kahdeksasta seitse-
mään. 

Aiemmin Kihniön suurim-
pana valtuustoryhmänä olleet 
perussuomalaiset ovat nyt 
seitsemällä valtuutetulla ta-
soissa keskustan kanssa.

- Valtakunnallinen kanna-
tuksen lasku vaikutti meillä-
kin, vaikka olimmekin Suo-
men ykkösiä. Kai meitä 
äänestetään siksi, että olem-
me hoitaneet kuntalaisten 
asioita hyvin, pidämme hei-
hin tiivistä yhteyttä ja tie-
dotamme heille, missä men-
nään. Vaalien alla tarjosimme 
makkaraa ja mehua Maurin-
torilla useamman kerran, ja 
ehdokkaita oli tilaisuuksissa 
mukana niin paljon kuin töi-
densä puolesta pääsivät, poh-
tii Kihniön Perussuomalais-
ten puheenjohtaja Martti 
Leppälä.

Kaustinen on vahvaa perussuomalaisten kannatusaluetta. Vuoden 2012 kuntavaaleissa 
Kaustinen oli valtakunnan ehdoton ykkönen hurjalla 37,3 prosentin kannatuksella.

Tommi Laitila

Urpo Myllymäki

Kaustinen (26,2 %)

Reilun neljäntuhannen 
asukkaan Kaustinen Kes-
ki-Pohjanmaalla on ollut pe-
rinteisesti vahvaa perussuo-
malaisten kannatusaluetta jo 
SMP:n ajoista lähtien. Vuo-
den 2012 kuntavaaleissa 
Kaustinen oli valtakunnan 
ehdoton ykkönen hurjalla 
37,3 prosentin kannatuksella, 
johon verrattuna nyt tuli ta-
kapakkia 238 äänen verran. 
Kaustisella myös valtuuston 
koko pieneni kahdestakym-
menestäseitsemästä kahteen-
kymmeneenyhteen, mistä 
syystä perussuomalaisvaltuu-
tettujen määrä tippui yhdes-
tätoista kuuteen.

- Heti alussa jouduimme 
lähtemään takamatkalta, kun 
yhdestätoista istuvasta val-
tuutetusta kuusi ei lähtenyt 
ehdokkaaksi. Meillä oli täysi 
lista kuten aina, mutta 17 uut-
ta ehdokasta oli liikaa. Tulos 
oli siitä poikkeava, että täl-
lä kertaa valtuustoon pääsi 
myös perussuomalainen nais-
ehdokas, Tina Lindskog. 

- Vaaliteltta oli pystys-
sä varmasti toistakymmen-
tä kertaa, käytössämme oli 
oma vaalitoimisto ja lisäk-
si kukin ehdokas teki omaa 
kampanjaansa, kertoo vaa-
lipäällikkönä kuntavaaleis-
sa toiminut Kaustisen val-
tuustoryhmän puheenjohtaja 
Urpo Myllymäki.

Honkajoki (28,5 %)

Lähes kolmenkymmenen 
prosentin lukemiin yllet-
tiin myös pohjoissatakunta-
laisella vajaan kahdentuhan-
nen asukkaan Honkajoella. 
Kannatusta hävittiin edelli-
siin vaaleihin verrattuna puo-
lisentoista prosenttia, mut-
ta valtuustopaikat säilyivät. 
Honkajoella vaalien todelli-
nen häviäjä olikin kokoomus, 
joka menetti molemmat paik-
kansa keskustalle. 

Honkajoen kunnanvaltuus-
ton kokoonpano on nyt kym-
menen keskustalaista, viisi 
perussuomalaista ja kaksi va-
semmistoliiton valtuutettua.

- Menestyksen salaisuus on 
uskottavan politiikan tekemi-
nen, se ettei huoju eikä hääly 
ja pystyy kovassakin paikassa 
tekemään vaikeita päätöksiä. 
Hyvät henkilöt vaikuttavat 
myös. Vaalien alla jaoimme 
mainoksia kuten ennenkin ja 
järjestimme pari makkaran-
jakotilaisuutta, joissa ehdok-
kaat olivat näkyvillä. Vaali-
työ on tietysti tärkeää, mutta 
pidemmällä tähtäimellä me-
nestyminen vaatii, että ollaan 
näkyvillä vaalien välissäkin 
ja viedään kuntalaisten asiaa 
eteenpäin, sanoo Honkajoen 
Perussuomalaisten puheen-
johtaja Tommi Laitila.

Jatkuu seuraavalla 
aukeamalla

Jenna Simula on omaan vaa-
litulokseensa hyvin tyytyväi-
nen. Samalla olo on puolueen 
kannalta vähän helpottunut-
kin, sillä vaikka vaalit hävit-
tiin, oli tulos kuitenkin ihan 
hyvä siihen nähden, mitä gal-
lupit välillä näyttivät.

- Hallitusvastuu on syönyt 
kannatustamme, koska äänes-
täjämme eivät ole tottuneet 
siihen, että hallituksessa jou-
tuu tekemään kompromis-
seja. Tästä lähdetään uuteen 
nousuun ja kohti maakunta-
vaaleja. Iso työsarka on edes-
sä, Simula sanoo.

Aito huoli Suomen 
tulevaisuudesta

Simula on ollut politiikassa 
mukana jo pitkään ja valtuus-
tossakin kauan aikaa. Osan 
vaalimenestyksestä selittänee 
pitkäaikainen ja tunnollinen 
työ kuntalaisten parhaak-
si, mutta työnteko yksistään 
ei näin suurta vaalimenestys-
tä selitä. Simula uskoo myös 
vaaliteemoillaan olleen rat-
kaisevan suuri merkitys ää-
nestäjille.

- Näkisin ihmisten äänestä-
neen minua, koska olen tiu-

kasti maahanmuuttokriit-
tinen ja samalla jatkuvaa 
velanottoa vastaan. Ihmiset 
ovat nyt aidosti huolissaan 
siitä, minkälainen Suomi ja 
minkälainen Oulu meillä on 
kahdenkymmenen vuoden 
kuluttua, Simula pohtii.

Rehellisesti oman-
näköistä politiikkaa

Kuntavaalien tulos oli sa-
malla viesti äänestäjiltä pe-
russuomalaisille siitä, että 
linjaa pitää tiukentaa maa-
kuntavaaleihin lähdettäessä. 
Myös kesän puoluekokouk-
sella tulee olemaan ratkaise-
van suuri merkitys sille, mi-
hin suuntaan puolueessa 
ollaan menossa.

- Henkilökohtaisesti yllätyin 
naisten suuresta vaalimenes-
tyksestä. Näyttää siltä, että 
perussuomalaiset äänestä-
vät nyt nuivia naisia – naisia, 
jotka uskaltavat sanoa mieli-
piteensä suoraan ja joilla on 
rohkeutta tehdä rehellisesti 
omannäköistään politiikkaa, 
Simula toteaa.

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVAT PS ARKISTO

“Valtakunnallinen 
kannatuksen

lasku 
vaikutti 

meilläkin, vaikka 
olimmekin 

Suomen 
ykkösiä.”

Perussuomalaisia äänikuningattaria

Minna Reijonen, Laura 
Huhtasaari ja Jenna Simula 
tekivät huippusuorituksen 

kuntavaaleissa.
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Haminalainen Hannu Järvinen jäi kuntavaaleissa yhden 
äänen päähän valtakirjansa uusimisesta, mutta se ei hän-
tä harmita, koska perussuomalaisille tuli yksi paikka lisää 
kaupunginvaltuustoon.

Täyden kympin valtuustoryhmä

VUODEN 2008 kunnallis-
vaalien jälkeen Hannu Jär-
vinen aloitti ainoana pe-
russuomalaisena Haminan 
43-jäsenisessä kaupunginval-
tuustossa. Vuoden 2012 vaa-
leissa ryhmän koko kasvoi 
kuuteen valtuutettuun. Tä-
män kevään vaaleissa kau-
punkilaisten eteen tehty uu-
rastus palkittiin vielä yhdellä 
lisäpaikalla. 

Leipätyökseen turvallisuus-
alalla työskentelevä Järvi-
nen jäi tosin itse yhden äänen 
päähän valtakirjansa uusimi-
sesta. Se ei miestä harmita: 
ensimmäiselle varavaltuute-
tullekin riittää takuuvarmasti 
hommia. Perussuomalaisten 
23 ehdokkaasta valitut seitse-
män varsinaista valtuutettua 
edustavat laajaa osaamista 
monilta eri elämänaloilta. 

- Puolueen ainoana kaupun-
ginvaltuutettuna en saanut 
lautakuntapaikkoja, Järvinen 

muistelee ensimmäistä val-
tuustokauttaan. 

- Sain kuitenkin mielipi-
teeni esille, ja saimme tehtyä 
hyvin esityksiä eri asioista. 
Päättyvältä valtuustokaudelta 
annan ryhmällemme arvosa-
naksi täyden kympin. Olem-
me vieneet yksimielises-
ti eteenpäin niitä toiveita ja 
aloitteita, joita kaupunkilai-
silta on tullut.

“Pitää kuunnella 
ihmisiä”

Vuoden 2012 vaalimenes-
tyksen myötä Järvinen otti 
johtaakseen kaupungin lasten 
ja nuorten palveluiden lauta-
kunnan. Mies myöntää itse, 
että kausi oli rankka: valtuus-
tokauden aikana suuri asia oli 
muun muassa koulujen lak-
kauttamisia koskeneen palve-
luverkkoselvityksen käsittely. 
Järvinen on tyytyväinen siitä, 
että tehdyt supistukset eivät 
lopulta toteutuneet raskaim-
pien esitysten mukaan.

- Pienessä kaupungissa pi-
tää kuunnella ihmisiä. On-
gelmat ovat näkyvillä ja val-
tuutetun pitää olla aktiivinen. 
Oli tärkeä asia, että saimme 
kaupunginhallitukseen Pe-
ter Muurmanista aktiivi-
sen ja osaavan edustajan. Hän 
ei yksin saanut kaikkia halu-

Rääkkylä (22,7 %)

Runsaan parintuhannen 
asukkaan Rääkkylä Pohjois-
Karjalassa sai myös reip-
paasti yli kaksikymmentä 
prosenttia äänistä, joista yli 
puolet, 11,9 prosenttia kaikis-
ta kunnassa annetuista äänis-
tä, keräsi Rääkkylän Perus-
suomalaisten puheenjohtaja, 
kansanedustaja Kari Kulma-
la. Se oli prosentteina mitat-
tuna perussuomalaisista eh-
dokkaista korkein yksittäinen 
tulos. 

Rääkkylässä valtuutettu-
jen määrät pysyivät kaikil-
la puolueilla täysin samoissa 
lukemissa kuin edellistenkin 
kuntavaalien jälkeen, eli pe-
russuomalaiset jatkavat vii-
dellä valtuutetulla kunnan 
toiseksi suurimpana puolu-
eena.

- Tulos vähän ihmetyttää-
kin, kun perussuomalaiset 
kuitenkin ainoana hallitus-
puolueena taisteli itsenäisen 
Rääkkylän puolesta. Olisin 
odottanut parempaa tulosta. 
Menestyksen takana on var-
masti jo 70-luvulta saakka 
jatkunut pohjatyö. Näitä vaa-
leja varten kiersin itse lähes 
kaikki Pohjois-Karjalan kun-
nat vähintään kerran, mut-
ta varsinainen vaalityö pitää 
tehdä ja äänestäjien luotta-
mus ansaita edeltävien nel-
jän vuoden aikana. Kuukaut-
ta ennen vaaleja se voi olla jo 
myöhäistä, kertoo Kulmala.

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVA PS ARKISTO

Punkalaidun (25,2 %)

Noin kolmentuhannen 
asukkaan Punkalaitumel-
la Lounais-Pirkanmaalla pe-
russuomalaiset saivat reilun 
neljäsosan kannatuksellaan 
pidettyä asemansa valtuus-
tossa suurin piirtein entisel-
lään, vaikka valtuutettujen 
määrä putosikin kuudesta vii-
teen. Perussuomalaiset me-
nettivät 0,8 prosenttia edel-
listen vaalien kannatuksesta 
ja yhden paikan vain kuudel-
latoista äänellä, eli suuris-
ta kannatuksen heilahteluis-

Kankaanpää (24,4 %)

Lähes kahdentoistatuhan-
nen asukkaan Kankaanpäässä 
Pohjois-Satakunnassa perus-
suomalaiset saivat melkein 
neljäsosalla kaupunkilaisten 
äänistä peräti yhdeksän val-
tuustopaikkaa, mikä tekee 
perussuomalaisten valtuus-
toryhmästä Kankaanpääs-
sä Suomen suurimman tällä 
hetkellä, vaikka valtuutettu-
jen määrä vähenikin yhdellä. 
Kankaanpään Perussuoma-
laisten sihteeri Tapio Laurila 
uskoo Kankaanpään menes-
tyksen takana olevan tyylillä 
tehdyn vaalityön.

- Täällä on hyvin aktiivinen 
porukka. Merkittävä tekijä on 
myös Perussuomalainen-leh-
ti, jota jaamme joka kuukau-
si postilaatikoihin. Uutena 
teemana näissä vaaleissa kä-
vimme myös kylillä, kolmes-
sa paikassa kolmena eri lau-
antaina. Vastaanotto oli joka 
paikassa hyvä ja saattoi vie-
lä vähän nostaa vaalitulosta, 
kun varsinaiset äänestyspai-
kat Kankaanpäässä väheni-
vät. Kyllä perussuomalaiset 
ovat Satakunnassa edelleen 
aika vahvoilla, vaikka vaaleis-
sa vähän takkiin tulikin. -2,6 
prosentin vaalitappio ja yh-
den valtuustopaikan mene-
tys johtuivat pitkälti kotiin 
jääneistä äänestäjistä, Lauri-
la toteaa.

ta ei Punkalaitumella voida 
puhua. 

Nyt perussuomalaiset ovat 
neuvotelleet kunnanhallituk-
sen puheenjohtajan paikan 
neljäksi vuodeksi, kun toisek-
si suurimman puolueen ase-
ma säilyi.

- Menestymisen takana on 
pitkäjänteinen työ. On hoi-
dettu yhteisiä asioita eikä ole 
lähdetty riitelemään omi-
en kanssa keskenään. Tällä 
kertaa sain vaalityöhön apua 
muistakin ehdokkaista, mis-
tä olen kiitollinen, koska ai-
kaisemmissa vaaleissa olen 
joutunut tekemään vaalityön 
pitkälti yksin vuodesta -84 
lähtien. Meillä oli myös oma 
vaalitoimisto, jonka eteen 
saimme ehdokkaiden kuvat. 
Silläkin oli suuri merkitys 
näissä vaaleissa, sanoo Pun-
kalaitumen Perussuomalais-
ten puheenjohtaja, kansan-
edustaja Martti Mölsä.

Martti Mölsä

Tapio Laurila

Kari Kulmala

“Pienessä 
kaupungissa pitää
kuunnella ihmisiä. 

Ongelmat
ovat näkyvillä ja 

valtuutetun
pitää olla 

aktiivinen.”

http://www.perussuomalaiset.fi
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Täyden kympin valtuustoryhmä

Hannu Järvinen uskoo, että nyt 

saavutetun vaalimenestyksen 

myötä Haminan Perussuomalaisilla 

on hyvät mahdollisuudet saada 

omat edustajansa läpi Kymen-

laakson valtuustoon.

amiamme asioita läpi, mut-
ta sai ainakin äänemme kuu-
luviin.

Taistoon lähi-
palveluiden puolesta

Se, että perussuomalaisten 
valtuustoryhmä pysyi koko 
valtuustokauden peruslinjal-
laan eikä sortunut takinkään-
töihin, palkittiin tämän ke-
vään vaaleissa todella hyvällä 
ehdokaslistalla. Kun moni 
muu puolue tuskaili ehdok-
kaiden löytämisen kanssa, Pe-
russuomalaiset saivat melko 
helposti listalleen 23 hyvää 
nimeä. 

- Suurin osa ilmoittautui 
oma-aloitteisesti. Viimeisel-
tä haettiin nimi viimeisenä 
mahdollisena päivänä por-
voolaiselta huoltoasemalta, 
perussuomalaisten hamina-
lainen puoluekonkari nauraa.

- Vaalityössä emme mainos-
taneet niin hirveästi, olim-
me torilla ja käytimme leh-
timainontaan ne vähät rahat 
jotka meillä oli. Kampanja oli 
varsin tyypillinen, tosin sata 
ilmaiseksi jakamaamme muo-
viämpäriä menivät torilla tosi 

nopeasti!

Elinvoimaan on 
satsattava

Perussuomalaisten uusi val-
tuustoseitsikko saa alkaval-
la toimikaudellaan eteensä 
kovia haasteita.  Sosiaali- ja 
terveyspalveluiden siirtyes-
sä maakunnan järjestämis-
vastuulle vuoden 2019 alussa 
päättäjien on huolehditta-
va siitä, ettei kaupunkilaisten 
välttämättömiä lähipalveluita 
heikennetä. 

Myös Haminassa, reilun 21 
000 asukkaan pikkukaupun-
gissa Suomen itärajalla, pai-
nitaan väestön ikääntymisen 
ja vähenevän asukasluvun 
kurimuksessa. 

- Elinvoimaan on satsatta-
va. Ei se käy niin, että asukas-
luvun vähentyessä vähenne-
tään palveluja samalla kun 
nostetaan veroja ja maksuja, 
Järvinen sanoo totisena.

 - Ei sillä lailla saada uusia 
asukkaita. Eihän kukaan tule 
sellaiseen huvipuistoon, joka 
vähentää laitteita, mutta nos-
taa pääsylippujen hintoja!

Hyvä ehdokaslista 
palkitaan

Se Järvistä harmittaa, että 
Haminassa ollaan siirtymässä 
luottamushenkilöorganisaati-
ossa lautakuntamallista valio-
kuntasysteemiin. Valiokun-
tiin pääsevät vain vaaleilla 
valitut kaupunginvaltuutetut 
ja varavaltuutetut – ja perus-
suomalaisilla kun olisi tarjota 
luottamushenkilöiksi muita-
kin hyviä asiantuntijoita. 

Se kirpaisi, että valtakun-
nallisesti perussuomalaiset 
eivät menestyneet näissä vaa-
leissa niin hyvin kuin olisi pi-
tänyt. Syitä taitaa löytyä sekä 
sysistä että sepistä. 

- Monella paikkakunnalla 
taisi olla rimakauhua, ei us-
kottu että me voidaan menes-
tyä. Varsinkin kuntavaaleis-
sa pitää olla mahdollisimman 
paljon ja mahdollisimman 
hyviä ehdokkaita, valtuusto-
ryhmän puheenjohtajuuden 
uudessa valtuustossa jättävä 
Järvinen painottaa. 

■ TEKSTI JA KUVA 
      MARTTI LINNA

Mika Hoppari esittelee ministeri Pirkko Mattilalle visioi-
taan. Taustalla paikallisyhdistyksen sihteeri Risto Järvinen.

TERVOLAN Perussuomalaiset 
tarjosivat kansalle vaalien jäl-
keiset makkarat ja kahvit. Ilma 
oli, kuten se keväällä toisinaan 
on. Aurinko paistoi ja väliin tuli 
räntää. Paikalla oli ihmisiä hy-
vin ja tarjoilut kävivät kaupaksi. 
Tuttuja nähtiin ja parannettiin 
maailmaa, ihan sitä perussettiä. 

Muissa menoissaan liikkeellä 
ollut ministeri Pirkko Mattila pii-
pahti myös paikalla. Tyylilleen 
uskollisesti pohjoisen ministe-
ri oli ihmisten keskuudessa kuin 
kala vedessä. Ruodittiin myös 
puolueen vaalitulosta Tervo-
lan osalta. Valtuutettujen mää-
rä pysyi entisellään, mutta puo-
lueen kannatus kunnassa nousi 
2,8 %. Joissakin piireissä voitai-

siin puhua Tervolan osalta jopa 
torjuntavoitosta. Tuleehan nii-
tä kaikenlaisia vaaleja vielä tu-
levaisuudessa ja näinhän se on, 
että kyllä kansa tietää.

Ministerin kanssa olikin pu-
hetta, että seuraavan kerran ta-
paamme sitten kesäkuussa Jy-
väskylässä puoluekokouksessa. 
Tervolasta onkin sinne lähdös-
sä useampi henkilö, kun äänes-
tetään puolueelle uutta johtoa.  
Menemällä paikanpäälle voi 
vaikuttaa tulevaisuuteen ja sa-
malla näkee vanhoja tuttuja. Ja 
jos entiset merkit paikkansa pi-
tävät, niin löytyy uusiakin tutta-
vuuksia.

Ari Saukko

LAHDEN Perussuomalaiset ry 
pitää tulevan valtuustokauden 
ensisijaisena tavoitteena Lah-
den kaupungin talouden va-
kauttamista niin, että Lahti sel-
viää menossa olevista koulujen 
ja päiväkotien peruskorjauksis-
ta hallitusti ja suunnitelmalli-
sesti. Tämä merkitsee sitä, että 
vähemmän tärkeitä investoin-
teja on tarvittaessa lykättävä 
ajallisesti eteenpäin. Lahden 
perussuomalaiset muistutta-
vat, että usean vuoden mittai-
set alijäämäiset taloudelliset tu-
lokset merkitsevät kaupungin 
velkataakan kasvua kiihtyvällä 
vauhdilla ja alijäämäisyys uhkaa 
muodostua hallitsemattomaksi.

Sosiaali- ja terveydenhoidon 
uudistuksessa järjestellään alan 
maakunnalliset toimitilat uu-
delleen. Lahteen valmistuu 
ajanmukainen terveyskeskus 
kaupunginsairaalan yhtey-
teen. Kaupungin edunvalvon-
nassa on huolehdittava, että 
tämä kiinteistökokonaisuus tu-

lee tehokkaaseen käyttöön ter-
veydenhoidon uudistuksen 
yhteydessä. Lahden perussuo-
malaiset painottavat, että on 
koko maakunnan etu, että kau-
punginsairaalan muodostama 
terveyden ja hyvinvoinnin kes-
kus on toiminnallinen ja teho-
kas.

Lahti on jo omalta osaltaan 
varmistamassa, että ikäänty-
neet henkilöt voivat asua koto-
naan mahdollisimman pitkään. 
Tämä hoito-ohjelman painopis-
teen muutos edellyttää riittä-
vää kodinhoidon ja kotisairaan-
hoidon palveluhenkilökuntaa. 
Tämä on sekä palvelun taso-
kysymys, turvallisuuskysymys 
että henkilökunnan jaksamisen 
edellytys. Lahden perussuo-
malaiset edellyttävät, että alan 
henkilöstöä lisätään määrälli-
sesti niin, että hyvän palvelun 
odotukset täyttyvät.

Lahden Perussuomalaiset

Vaalien jälkilöylyt Tervolassa

Kaupungin talouden tasapaino 
on varmistettava
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Suomessa elää kymmeniä tuhansia YK:n 
rauhanturvatehtävissä palvelleita miehiä 
ja naisia. 

Unohdetut kriisin-
hallintaveteraanit

SEN jälkeen, kun ensimmäi-
set YK:n UNEF-operaatioon 
osallistuneet rauhanturvaajat 
lähtivät Suezille vuonna 1956, 
on yli 45 000 suomalaista 
osallistunut yhteensä yli nel-
jäänkymmeneen rauhantur-
va- ja kriisinhallintaoperaa-
tioon Lähi-idässä, Afrikassa, 
Aasiassa ja Euroopassa. Heitä 
on elossa vielä noin 38 000.

Suomi on kuitenkin laahan-
nut kolmekymmentä vuot-
ta perässä muita Pohjois-
maita ja läntistä Eurooppaa, 
mitä tulee omien rauhan-
turvaajiemme hoitami-
seen. Vasta vuonna 2015 
päätti eduskunta myöntää 
”kriisinhallintaveteraani”-
statuksen rauhanturvaamis- 
ja kriisinhallintatehtävissä 
palvelleille. Tämän vuoden 
alussa Nurmijärven Perus-
suomalaisten valtuustoryhmä 
jätti valtuustoaloitteen krii-
sinhallintaveteraanien huo-
mioimiseksi.

- Aloitteen tarkoituksena 
on saada tunnettuutta sille, 
että Suomessakin elää paljon 
ihmisiä, jotka ovat tehneet 
rankkaa työtä maailmanrau-
han edistämiseksi sekä sor-
rettujen ja hädänalaisten 
auttamiseksi, sanoo Nurmi-
järven kunnanvaltuustossa ja 
-hallituksessa istuva Kimmo 
Kakko, itsekin 90-luvulla Li-
banonissa ja Israelissa palvel-
lut kriisinhallintaveteraani.

Fyysisiä ja 
psyykkisiä traumoja

Monet suomalaiset kriisin-

hallintaveteraanit kärsivät 
erilaisista vammoista ja trau-
moista, niin fyysisistä kuin 
psyykkisistäkin. Moni on krii-
sialueella kuollutkin. 

Elämä kriisialueella on 
rankkaa, kun ei koskaan tie-
dä, mihin seuraava kranaat-
ti iskee eikä voi esimerkiksi 
puuttua suoraan siviiliväes-
tön elämään, vaikka mitä nä-
kisi. Siitä huolimatta kriisin-
hallintaveteraanit eivät kuulu 
vielä minkään korvauksen 
piiriin.

- Tähän on onneksi tulossa 
parannusta tänä vuonna, kun 
rauhanturvaajat pääsevät vii-
mein tapaturma- ja palvelus-
sairauden korvaamislain pii-
riin. Tämä on mahtava alku. 
Aiemmin rauhanturvaaji-
en ainoa edunvalvoja on ollut 
Rauhanturvaajaliitto, jonka 
vertaistukiverkoston kautta 
kriisinhallintaveteraanit ovat 
voineet saada apua ja tukea, 
Kakko kertoo.

Myös kunnat 
voisivat huomioida
rauhanturvaajat

Tärkeimmät valtiolli-
set toimet suomalaisten 
kriisinhallintaveteraani-
en auttamiseksi ovat olleet 
”kriisinhallintaveteraani”-
statuksen myöntäminen ja 
korvaamislain piiriin pääse-
minen. Näin Suomessakin 
on lainsäädäntö saatu samal-
le tasolle, jossa muut Poh-
joismaat ja Länsi-Eurooppa 
ovat olleet jo kolmekymmen-
tä vuotta. 

Kimmo Kakko on 90-luvulla 
Libanonissa ja Israelissa 
palvellut kriisinhallintave-
teraani.

Kakko toivoo, että myös 
kunnissa huomioitaisiin krii-
sinhallintaveteraanit esimer-
kiksi tarjoamalla heille kun-
toutusta kuntien liikunta- ja 
urheilupaikoissa tai sisällyt-
tämällä heidät johonkin voi-
massa olevaan eturyhmään.

- Aloitteeni on ensimmäi-
nen laatuaan Suomessa. Rau-
hanturvaajaliiton puheenjoh-
taja, everstiluutnantti Paavo 
Kiljunen (evp.) jakaa aloitet-
ta eteenpäin ja esimerkiksi 
Etelä-Pohjanmaalla on samaa 
aloitetta jo lähdetty levittä-
mään, sanoo Kakko.

TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
KUVA PS ARKISTO

Puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo selvitti Hämeen 
piirin kevätkokoukselle puolueen kannattajatutkimusta
ja valmistautumista maakuntavaaleihin.

Maakuntavaaleihin 
valmistaudutaudutaan jo
PERUSSUOMALAISTEN Hämeen 
piirin kevätvuosikokous järjes-
tettiin Lopen kunnantalossa. Po-
liittisen tilannekatsauksen esitti 
perussuomalaisten puoluesih-
teeri Riikka Slunga-Poutsalo. 
Hän muistutti, että juuri käydyt 
kuntavaalit olivat puolueen his-
torian toiseksi parhaat. Hämeen 
alueen kunnista parhaiten me-
nestyivät Hollola 16,6 prosen-
tin äänimäärällä, Orimattila 16,5 
prosentilla, Hartola 11,7 prosen-
tilla, Hämeenlinna 11,3:n ja Ja-
nakkala 10,2:n prosenttiosuu-
della annetuista äänistä. 

- Se oli vaaleissa huomatta-
vissa, että sosiaalisen median 
vaikutus ei ole niin suuri kuin 
kuvitellaan, Slunga-Poutsalo 
mainitsi.

Slunga-Poutsalo totesi, että 
tutkimuksen mukaan puolu-
een kannattajista suurin ryhmä 
on se, joka odottaa puolueen 
kamppailevan köyhien ihmisten 
ja oikeudenmukaisuutta kaipaa-
vien puolesta. Puoluesihteerin 
mukaan juuri käydyissä kunta-
vaaleissa tämä ryhmä jätti pal-
jolti äänestämättä. Tyypillisin 
kannattajaperhe on vanhempi-

en osalta 40-55-vuotiaita, joilla 
on ammattina yrittäjä tai toimi-
henkilöammatti. Tällä keskiver-
toperheellä on yleensä huoli 
myös kotona asuvista iäkkäistä 
isovanhemmista. 

Tutkimuksen mukaan perus-
suomalaisten kannattajat ovat 
isänmaallisia sekä rehellisyyt-
tä ja oikeudenmukaisuutta kai-
paavia. Perussuomalaisten kan-
nattajat tarkkailevat ensi sijassa 
verorahojen käyttöä, vastusta-
vat säätelyä ja holhousta sekä 
autoilun käyttökuluja. Maahan-
muuton seuraukset ovat kan-
nattajien tarkkailulistalla. Työ-
elämän sisällön arvostaminen 
näkyy myös tässä valtakunnalli-
sessa kyselytutkimuksessa. 

Puoluesihteeri käsitteli myös 
ensi tammikuun maakuntavaa-
leja. Niissä Kanta-Hämeeseen 
kukin puolueryhmittymä voi 
asettaa 88 ehdokasta ja Päijät-
Hämeessä 103. Näistä Lahden 
osuus voi olla laskennallisesti 61 
ja Hämeenlinnan 35. Ehdokas-
asettelu tulee tehdä 28. heinä-
kuuta 2017 mennessä. 

Lasse Koskinen

Vaikka perussuomalaisten kannatus laski Kouvolassa, tunnelmat olivat korkealla koko 
vaalikamppailun ajan. “Kouvolassa oli hyvä pössis”, ehdokkaat sanovat ja kertovat matkan 
olleen ikimuistoinen.

Kouvola kiittää

http://www.perussuomalaiset.fi
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JOENSUU
Joensuun Perussuomalaiset 
osallistuvat Kalamarkkinoille 
lauantaina 13.5. klo 10-16.30 
Joensuun matkustajasataman 
alueella, Rantakatu 9. Tervetu-
loa keskustelemaan ajankoh-
taisista asioista.

VANTAA
Kivistön markkinat lauantaina 
13.5. Vantaan perussuomalais-
ten teltta on Kanniston koulun 
pihalla klo 10-13. Tervetuloa!

VANTAA
Tikkurilan Synttärimarkkinat 
lauantaina 13.5. klo 10-14 Tik-
kurilan torilla, Peltolantie 4.

KÄRSÄMÄKI
Kärsämäen seudun Perusuo-
malaiset ry:n kuukausikoko-
us ja puhetilaisuus pidetään 
lauantaina 13.5. klo 12 Kär-
sämäen Nesteellä Juustopor-
tin kokoustiloissa. Käsitellään 
kuntavaaleihin liittyviä asioita, 
kuten luottamusmiespaikko-
jen jakoa ym. Kokouksen kool-
lekutsujana hallitus. Mukana 
kansanedustaja Ville Vähämä-
ki. Tervetuloa!

LIETO
Liedon Perussuomalaiset pai-
kalla Motoristitorilla, Liedon 
vanhalla torilla lauantaina 
13.5. kello 12-16.

PORI
Porin Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkoko-
us pidetään maanantaina 15.5. 
klo 18 Satakunnan piiritoimis-
tolla, Satakunnankatu 33-35 B, 
Pori. Käsitellään sääntömääräi-
set asiat. Kokouksen koollekut-
sujana hallitus. Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa!

HELSINKI
Länsi-Helsingin PS foorumin 
aiheena torstaina 18.5. klo 18-
20.30 on puheenjohtajavalinta 
puheenjohtajapaneelin muo-
dossa Pohjois-Haagan yhteis-
koulussa, Pietari Hannikaisen 
tie 6, Helsinki. Paneelin vetä-
vät Perussuomalainen Helsin-
ki ry:n toiminnanjohtaja Anne 
Vuori ja puheenjohtaja Markku 
Saarikangas. Tulonsa ovat vah-
vistaneet puheenjohtajaeh-
dokkaat Veera Ruoho, Sampo 
Terho ja Leena Meri. Tule mu-
kaan kuuntelemaan ja keskus-
telemaan! Kahvitarjoilu.

RAAHE
Raahen Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous 
pidetään perjantaina 19.5. klo 
18 Pattijoen Teknisessä Palve-
lukeskuksessa, Ruskatie 1. Kä-
sitellään sääntömääräiset asiat 
ja puheenjohtajan valinta lop-
puvuodeksi 2017. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Ter-
vetuloa!

RAUTALAMPI
Sisä-Savon Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen kevät-
kokous pidetään perjantaina 
19.5. klo 17 Kalevan kokousti-
loissa, Kuopiontie 8, Rautalam-
pi. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsu-
jana hallitus. Hallitus kokoon-
tuu klo 16. Kahvitarjoilu. Ter-
vetuloa!

TUUSULA
Ensimmäistä kertaa Hyrylässä 
kaksipäiväisenä järjestettävät 
Keski-Uudenmaan Suurmark-
kinat la-su 20.-21.5. Tuusulan 
Perussuomalaiset paikalla mo-
lempina päivinä n. klo 9-14.

SYSMÄ
Sysmän Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkoko-
us pidetään lauantaina 20.5. 
klo 12 Sysmän kunnanviras-
tolla Majutsalissa, Valittulantie 
5. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsu-
jana hallitus. Kahvitarjoilu. Ter-
vetuloa!

TAMPERE
Tampereen Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen kevät-
kokous pidetään lauantaina 
20.5. klo 12 Pron tiloissa, Hä-
meenkatu 10 A 9 b. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Koko-
uksen koollekutsujana hallitus. 
Tervetuloa!

HELSINKI
PerusÄijät ry:n sääntömää-
räinen kevätkokous pidetään 
lauantaina 20.5. klo 13 Vuota-
lossa, Vuosaarentie 1, kokous-
huone 1, Helsinki. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Koko-
uksen koollekutsujana halli-
tus. Kokoukseen ovat tervetul-
leita kaikki PerusÄijien jäsenet. 
Äänioikeus on jäsenmaksun-
sa ennen kokousta maksaneil-
la jäsenillä. Heti kokouksen 
jälkeen järjestetään puoluesih-
teeriehdokkaiden paneelitilai-
suus kello 14-16. Tervetuloa!

KOUVOLA
Perussuomalaiset Naiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous 
pidetään lauantaina 20.5. klo 
14 Hotel Cumulus Kouvolassa, 
Kouvolankatu 11. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Koko-
uksen koollekutsujana hallitus. 
Tervetuloa!

LAPPEENRANTA
Perussuomalaiset Nuoret jär-
jestää puolueen puheenjoh-
tajakandidaateille panee-
lin lauantaina 20.5. klo 16-18 
kevätkokouksen yhteydessä 
Lappeenrannan ravintola Ka-
sinolla. Paneelin juontaa Pe-
russuomalaisten Nuorten pu-
heenjohtaja Samuli Voutila ja 
yleisö pääsee myös kysymään 
ehdokkailta kysymyksiä. Tilai-

suus on avoin Perussuomalais-
ten Nuorten ja Perussuoma-
laisten jäsenille sekä medialle. 
Paikalla on myös muita puolu-
een luottamustehtäviin hake-
via ehdokkaita.

PIETARSAARI
Pietarsaaren seudun Perussuo-
malaiset ry:n sääntömääräinen 
kevätkokous pidetään sunnun-
taina 21.5. klo 16 osoitteessa 
Castreninkatu 12 C 24. Käsitel-
lään sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana halli-
tus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa.

KAARINA
Kaarinan seudun Perussuoma-
laiset ry:n sääntömääräinen 
kevätkokous pidetään sun-
nuntaina 21.5. klo 16 Littois-
ten Monitoimitalolla, Tallakatu 
2. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsu-
jana hallitus. Tervetuloa!

IITTI
Iitin Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkoko-
us pidetään sunnuntaina 21.5. 
klo 19 ravintola Villen Mestas-
sa, Merrankuja 1. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Koko-
uksen koollekutsujana hallitus. 
Tervetuloa.

KIIMINKI
Kiimingin Perusuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkoko-
us pidetään tiistaina 23.5. klo 
18 Hannuksen koululla. Käsi-
tellään sääntömääräiset asi-
at. Kokouksen kokoonkutsuja-
na hallitus. Tilaisuuden jälkeen 
saunotaan myös. Tervetuloa!

LAVIA
Lavian Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous 
pidetään torstaina 25.5. klo 19 
Markku Heinimäen grillikatok-
sella, Porintie 325, Lavia. Kä-
sitellään sääntömääräiset asi-
at. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Tervetuloa!

HYVINKÄÄ
Hyvinkään Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen kevät-
kokous järjestetään lauantaina 
27.5. klo 14 JHL:n toimitilassa, 
Kutomokatu 5 H 33-34. Käsitel-
lään sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana halli-
tus. Kahvia ja purtavaa tarjolla!

KEITELE
Keiteleen Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen kevätko-
kous pidetään lauantaina 27.5. 
klo 15 Ari ja Tiina Kaunisaholla, 
Rinnepolku 1, Keitele. Käsitel-
lään sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana halli-
tus. Tervetuloa!

VETELI
Vetelin Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkoko-
us pidetään sunnuntaina 28.5. 
klo 19 Räyringin Monitoimita-
lolla. Käsitellään sääntömääräi-
set asiat. Kokouksen koollekut-
sujana hallitus. Kokouksessa 
mukana kansanedustaja Rei-

jo Hongisto. Kahvitarjoilu. Ter-
vetuloa!

VALKEAKOSKI
Valkeakosken Perussuomalai-
set järjestää linja-autokulje-
tuksen Jyväskylän puolueko-
koukseen. Lähtö Valkeakosken 
linja-autoasemalta 10.6. klo 
5.00, Kangasalan linja-autoase-
ma klo 5.30. Matkalta mukaan 
Tampere, Orivesi, Jämsä. Mat-
kan hinta 20€. Ilmoittautumi-
set/tiedustelut Mikko Nurmo, 
040 841 5980 tai mnurmo@
gmail.com.

SEINÄJOKI
Farmari 2017 -maatalousnäyt-
tely 14.-17.6 Seinäjoella. Ete-
lä-Pohjanmaan piiri mukana 
näyttelyssä Seinäjoki-Areenan 
sisäosastolla. Tervetuloa käy-
mään paikan päällä!

SATAKUNTA
Perussuomalaisten Satakun-
nan piiri ry:n sääntömääräinen 
kevätkokous pidetään sunnun-
taina 21.5. klo 14 Luvian koulu-
keskuksessa, Luvian Kirkkotie 
18. Käsitellään sääntömääräi-
set asiat. Kokouksen koollekut-
sujana piirihallitus. Tervetuloa!

LAPPI
Perussuomalaisten Lapin piiri 
ry:n sääntömääräinen kevätko-
kous pidetään lauantaina 27.5. 
klo 13 Rovaniemellä Tiroli-salis-
sa, entisessä Rovaniemen maa-
laiskunnan talossa, Rovakatu 
2. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat, puoluekokousmatka ja 
maakuntavaalien ehdokkaiden 
hankinta. Kokouksen koolle-
kutsujana piirihallitus. Valtakir-
jojen tarkastus klo 12. Lounas 
klo 11. Tervetuloa!

POHJOIS-SAVO 
Perussuomalaisten Pohjois-Sa-
von piiri ry:n sääntömääräinen 
kevätkokous pidetään tiistaina 
30.5. klo 17 Lohimaan yritys-
talossa, Lohitie 701, Tervo. Ää-
nivaltaisten kokousedustajien 
sisäänkirjaus alkaa klo 16.30. 
Piirihallitus kokoontuu klo 17, 
varsinainen kokous alkaa klo 
18. Kokouksen koollekutsujana 
piirihallitus. Tervetuloa!

KESKI-POHJANMAA
Perussuomalaisten Keski-Poh-
janmaan piiri ry:n sääntömää-
räinen kevätkokous pidetään 
sunnuntaina 4.6. klo 13 So-
kos Hotel Kaarlessa, Kaup-
patori 4, Kokkola. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat sekä 
Kruunupyyn edustajan vaih-
to piirihallitukseen. Kokouksen 
koollekutsujana piirihallitus. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

■  Kokousilmoitukset 
lähetetään osoitteella: 
tapahtumat@perussuo-
malaiset.fi

Kokoukset & tapahtumatPS tapahtumat@perussuomalaiset.fi

PiiritPS

KOKOUKSIA

Valtuuston 
kokous
pidetään maanantaina 
12.6.2017 klo 13.00 alkaen 
Oulun yliopistollisen sairaa-
lan luentosalissa 10.

Kokouskutsu löytyy osoit-
teesta www.ppshp.fi

Pöytäkirjan nähtävillä 
pidosta ilmoitetaan 
Pohjois-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiirin kunta-
yhtymän ilmoitustaululla 
julkaistavalla ilmoituksella. 
Ennen pöytäkirjan nähtä-
vänä pitämistä siitä lähete-
tään jokaisen jäsenkunnan 
kunnanhallitukselle 
jäljennös.

Valtuuston 
puheenjohtaja
Esko Valikainen

TYÖPAIKAT

Haetaan 
sivutoimisia 
opettajia

Peruskansan 
Sivistysliitto ry hakee 
kahta sivutoimista 
tuntiopettajaa Opinto-
keskus Pekasukselle 
vapaasta sivistystyöstä 
annetun lain mukaiseen 
opetukseen siten, että 
toisen opettajan opetus-
alana on vaalityö ja toisen 
opettajan opetusalana on 
politiikka.  Opettajantyö 
edellyttää matkustamista 
Suomessa.

Kelpoisuusvaatimuksena 
on soveltuva korkeakoulu-
tutkinto ja vähintään 60 op 
tai 35 ov laajuiset opettajan 
pedagogiset opinnot.  
  Opintokeskus Pekasus 
noudattaa toiminnassaan 
perussuomalaista arvomaa-
ilmaa.  Palkkaus määräytyy 
alan työehtosopimuksen 
mukaan.

Kirjallinen hakemus ja 
liitteenä ansioluettelo 
lähetetään osoitteeseen 
Peruskansan Sivistysliitto ry, 
Yrjönkatu 8-10, 00120 
Helsinki tai sähköpostiosoit-
teeseen auli.kangasmaki@
perussuomalaiset.fi  
29.5.2017 mennessä.

Lisätietoja antaa rehtori 
Lasse Lehtinen 
(p. 0500 704 956).

Unohdetut kriisin-
hallintaveteraanit

mailto:tapahtumat@perussuo-malaiset.fi
mailto:tapahtumat@perussuo-malaiset.fi
mailto:tapahtumat@perussuo-malaiset.fi
mailto:tapahtumat@perussuomalaiset.fi
http://www.ppshp.fi
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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.

Arvokas vanhuus on kunnia-asiamme
VIIMEAIKAISET keskustelut 
vuodeosastojen lakkautuksista, 
vanhusten kaltoinkohteluista 
ja kotihoidon epäkohdista saa-
vat monen ikäihmisen suoras-
taan pelkäämään vanhenemis-
ta ja sitä päivää, kun on muiden 
ihmisten armoilla. Tähän vie-
lä yhdistettynä meneillään ole-
va keskustelu eutanasiasta lisää 
ahdistusta. Saattaapa jollekin 
jopa tulla mieleen, että käyte-
tään sitten tuo mahdollinen eu-
tanasia-kortti hyväksi, jos ja kun 
tulee yhteiskunnalle tarpeetto-
maksi ja vaivaksi. 

Näin ei kuitenkaan saisi olla. 
Sotien jälkeinen sukupolvi on 
rakentanut nykyisen hyvinvoin-
tivaltiomme kovalla työllään. 
He ovat tottuneet niukkuuteen 
ja köyhyyteen. Sota-aikana ka-
veria ei jätetty. Ei edes rintamal-
le. Maata rakennettiin yhdessä.

Meneillään olevilla palvelura-
kenteen muutoksilla haetaan 
säästöjä kun vuodeosastot lak-
kautetaan ja vanhuksia hoi-
detaan kotona tai tehostetun 
asumisen palveluyksiköissä. Yk-
siköitä on kuitenkin lakkautettu 
ennen kuin kotihoitoa on kehi-
tetty ja resursoitu riittävästi. 

Ei siis ihme, että Superin mu-
kaan kotihoito on kriisissä koko 
maassa. Liitto julkisti vuon-
na 2015 selvityksen, jonka mu-
kaan kotihoito on yhä pahene-
vassa kriisissä. Hoidon laadusta 
oli huolissaan 95 prosenttia ky-
selyyn vastanneista. Vain vii-

SUOMEEN on muodostunut yh-
teiskunnan ulkopuolella oleva 
paperittomien ulkomaalaisten 
ryhmä. Henkilöt, joilla ei ole oi-
keutta turvapaikkaan tai muu-
hun lupaan olla Suomessa ja 
maastapoistumismääräykses-
tä huolimatta jäävät maaham-
me, ovat ilman tuloja tai asuin-
paikkaa. Monet heistä elättävät 
itsensä rikollisilla tavoilla ja ovat 
uhka suomalaisille. 

Näin ei kuitenkaan tarvit-
se olla. Suomessa oli vuosina 
1937-1986 voimassa irtolaisla-
ki. Tämän lain mukaan yhteis-
kunnan ulkopuolelle jääneet ja 
jättäytyneet otettiin kiinni, ja 
laitettiin hallinnollisella päätök-
sellä esimerkiksi työlaitoksiin, 
siis lukkojen taakse. 

Ehdotan, että irtolaislaki ote-
taan uudestaan käyttöön pa-
perittomien kohdalla. Luvatta 

ja ilman laillista elinkeinoa Suo-
messa olevat ulkomaalaiset lai-
tettaisiin suljettuihin laitoksiin 
odottamaan maasta poistamis-
ta, ja tekemään työtä aiheutta-
mansa kustannukset korvatak-
seen. 

Kun sana, että Suomessa jou-
tuu tekemään töitä ruokan-
sa eteen leviäisi, Suomeen tu-
levien turvapaikanhakijoitten 
määrä laskisi ja laatu nousisi, 
sillä tänne hakeutuisivat vain 
ne, joilla on peruste jäädä Suo-
meen ja halu tehdä työtä elääk-
seen. 

Työn ja laitoksen uhka myös 
kannustaisi laittomasti Suomes-
sa olevia poistumaan vapaaeh-
toisesti Suomesta. Vanha keino 
parempi kuin pussillinen uusia. 

Esa Paloniemi 
Kellon Kiviniemi

TAVALLISEN kansalaisen 
mielikuva perussuomalais-
ten maahanmuuttokannas-
ta on selvästi muuttunut ku-
luneiden vuosien aikana. Yhä 
useampi ymmärtää, että pe-
russuomalaiset hyväksyvät tu-
lijan, joka on valmis ja halukas 
sopeutumaan uuden koti-
maansa lakeihin ja yhteiskun-
taan, tekemään työtä ja mak-
samaan veronsa. 

Sisäministeriön Vaasan yli-
opistolla teettämän mielipi-
detutkimuksen mukaan selvä 
enemmistö, eli 78 prosent-
tia kansalaisista, oli samaa tai 
vahvasti samaa mieltä perus-
suomalaisten kanssa siitä, että 
viranomaisten tulee palauttaa 
ne kielteisen päätöksen saa-
neet turvapaikanhakijat, jotka 
eivät poistu maasta vapaaeh-
toisesti. Lukua selittää se, että 
69 prosenttia vastaajista koki 
nämä paperittomat henkilöt 

uhaksi yhteiskunnan sisäiselle 
turvallisuudelle ja vakaudelle.

Perussuomalaisten käden-
jälki 2015 valmistuneessa hal-
lituksen turvapaikkapoliitti-
sessa toimenpideohjelmassa 
oli ratkaiseva. Pian astuivatkin 
voimaan uudet linjaukset, joi-
den mukaan Afganistan, Irak 
ja Somalia katsottiin aiempaa 
turvallisemmiksi paluukoh-
teiksi. 

Tilastot kertovat totuuden 
perussuomalaisten vaikutuk-
sesta hallituksessa. 

Vanhan hallituksen aikaan, 
vuonna 2014, edellä mainituis-
ta maista tulleiden turvapaik-
kahakemuksista hylättiin yh-
teenlaskettuna ainoastaan 18 
prosenttia. Vuonna 2016 hyl-
käysprosentti oli kasvanut mil-
tei nelinkertaiseksi, 71 pro-
senttiin. Molemmista luvuista 
on putsattu pois muun mu-

assa Dublin-sopimuksen pe-
rusteella tutkimatta jätetyt, 
rauenneet ja ilmeisen perus-
teettomat tapaukset.

Kädenjäljellämme on erityi-
sen suuri taloudellinen mer-
kitys. Vuonna 2016 tehtiin 12 
789 kielteistä turvapaikkapää-
töstä koskien kolmea edellä 
mainittua maata. Jokainen tu-
lija, joka ei työllisty, kustantaa 
elinaikanaan varovaisen ar-
vion mukaan yhteiskunnalle 
miljoona euroa. 

On kaikkien etu auttaa oi-
keasti avuntarpeessa olevia 
esimerkiksi turvallisissa mais-
sa konfliktien lähialueilla sen 
sijaan, että tuhlaamme velal-
la eläen vähiä resurssejamme 
tapauksiin, joissa turvapaikan 
myöntämisen edellytykset ei-
vät toteudu.

Lassi Kaleva (ps.)
Tampere

Irtolaislaki takaisin

PS piti vaalilupauksensa hallituksessa

TURVAPAIKANHAKIJOITA puo-
lustellaan usein argumentilla 
”valtio maksaa kustannukset”. 
Mutta mistä ne rahat valtion 
pohjattomaan kassaan tulevat? 
Rahat kertyvät meiltä työtä te-
keviltä veronmaksajilta.

 Turvapaikanhakijat eivät työl-
listy. Tilastot vuosina 1990–
2009 maahan tulleiden työlli-
syysasteen eroista suhteessa 
samanikäiseen kantaväestöön 
ovat todella karua luettavaa.

 Haluan avata humanitääri-
seen maahanmuuttoon uppo-
avan rahan määrää. Keuruun 
vastaanottokeskuksen kulut 
vuonna 2016 olivat 9,7 miljoo-
naa euroa!

 Kuluerittelystä näkyy muun 
muassa, että kiinteistöistä mak-
settiin vuonna 2016 3 636 096 
euroa, terveydenhoitoon meni 
611 980 euroa ja toimeentulo-
turvaan 820 336 euroa. Aloitta-
misvuonna Keuruun vastaanot-
tokeskuksen kulut olivat olleet 
yhden kuukauden 12/2015 ajal-
ta jopa 2 927 956 euroa.

 Vertailun vuoksi haluan mai-
nita muutamia muita luku-
ja. Vuonna 2016 Keuruulla toi-
meentulotuen tarpeessa oli 
n. 560 asuntokuntaa, ja heil-
le maksetun toimeentulotuen 
määrä oli 890 000 euroa. Suh-
teellisen paljon närkästystä he-
rättäneellä vene- ja moottori-
pyöräverolla oli tarkoitus kerätä 
vuosittain 50 miljoonaa euroa 
eli viiden vastaanottokeskuksen 
vuoden kulut.

 Rohkenen lisäksi väittää, että 
vastaanottokeskusten välittö-
mien kulujen päälle tulee myös 

epäsuoria kustannuksia (pe-
lastuslaitos, oikeuslaitos jne.). 
Veronmaksajilta otettavat to-
delliset kulut tulevat olemaan 
varmasti miljardiluokissa. Koko 
Suomen valtion vuoden 2017 
budjetti on siis 55,5 miljardia 
euroa.

 Mitä jos nämä varat olisi käy-
tetty keuruulaisten ja suoma-
laisten hyväksi? Olisi vältytty lu-
kuisilta leikkauksilta, jotka ovat 
olleet omiaan vähentämään 
suomalaisten syntyvyyttä.

 Suomalaisten kokonaisvero-
rasite on kasvanut kohtuutto-
maksi tulonsiirtojen takia. Pie-
ni- ja keskituloiset suomalaiset 
ovat ongelmissa leikkausten ja 
veronkorotusten vuoksi, kun 
muun muassa Kela-korvauksia 
on leikattu, päivähoito- ja ter-
veydenhuollon maksuja korote-
taan ja yksityisautoilua verote-
taan kohtuuttomasti.

 Kirsikkana kakun päällä Ti-
lastokeskuksen maaliskuussa 
julkaiseman raportin mukaan 
vuonna 2016 poliisin, tullin ja 
Rajavartiolaitoksen selvittä-
missä rikoksissa on havaitta-
vissa huolestuttavia piirteitä. 
Suomessa tapahtuneista sek-
suaalirikoksista joka toiseen on 
syyllistynyt turvapaikanhakija 
tai ulkomaalaistaustainen hen-
kilö. Lisäksi pahoinpitelyistä 
joka seitsemäs on ulkomaalai-
sen tekemä.

 Eikö Suomessa ole nyt jotain 
pahasti vinksallaan?

 
Joonas Röppänen
kaupunginvaltuutettu (ps.), 
Keuruu

Kulut turvapaikanhakijoista 
nousevat miljardiluokkaan

dennes oli sitä mieltä, että ko-
tihoidon asiakkaiden hoito- ja 
palvelusuunnitelmat toteutuvat 
hyvin. Työntekijät ovat uupu-
neita ja kokevat, ettei heillä ole 
mahdollisuutta tehdä työtään 
niin hyvin kuin haluaisivat. Hoi-
don laatu ja asiakasturvallisuus 
kärsivät, kun henkilökuntaa ei 
ole riittävästi. Lahdessakin koti-
hoidon henkilökuntamäärässä 
on vajetta 30 hoitajan verran.

Helsingin Vuosaari onnis-
tui vähentämään hoitajien työ-
kuormaa ja lisäämään sekä 
hoitajien että asiakkaiden hy-
vinvointia, kun ruuhkahuippuja 
tasattiin. Kotihoitajien työvuo-
roja muutettiin ja työ suunni-

teltiin uudestaan. Kotihoito-
yksikölle myönnettiin myös La 
Carita -säätiön palkinto innova-
tiivisesta vanhustenhoidosta.

Kun kotihoidon henkilöstö-
menoissa säästetään, tulee lisä-
lasku ensihoidon kotikäynteinä 
ja lyhytaikaisten sairaalajakso-
jen lisääntymisenä. Hyvinvoiva 
työntekijä jaksaa enemmän ja 
sairastaa vähemmän. Myös ko-
tihoidon asiakas saa tarvitse-
mansa (ja ansaitsemansa) hoi-
van ja huolenpidon.

Maarit Tuomi
lähihoitaja, 
kaupunginvaltuutettu (ps.)

http://www.perussuomalaiset.fi
mailto:toimitus@perussuomalaiset.fi
mailto: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

Huijareiden rangaistukset 
eivät ole ajan tasalla
DIGITALISAATION myötä huijaa-
misesta on tullut kansainvälistä 
bisnestä, koska toiminnan kulut, 
rangaistukset ja kiinnijäämisen 
riski ovat minimaalisia. Nykyi-
nen lainsäädäntö ei ota riittävästi 
huomioon, että internetin myö-
tä huijaamisesta on tullut suurri-
kollisuutta.

Perinteinen hyväuskoisuus pe-
rustuu elämään turvallisessa yh-
teiskunnassa, jossa ihmisen ei 
tarvitse koko ajan pelätä huija-
reita, hyväksikäyttäjiä ja valhei-
ta, vaan hän voi luottaa ystävän 
apuun joka tilanteessa. Jostain 
syystä hyväuskoisuudelle naure-
taan, vaikka siihen perustuva yh-
teiskunta pitäisi olla yhteinen ta-
voite.

Digitalisaatio on antanut avai-
met massiiviseen huijaamiseen, 
ja samalla tehnyt myös realis-
tien elämästä miinakentän, jos-
sa joutuu jatkuvasti miettimään 
mihin uskaltaa astua. Yleinen kä-
sitys on, että asialle ei voida teh-
dä mitään, tämä ei kuitenkaan 
pidä paikkaansa. Ratkaisut ovat 
valmiina, jos niitä vain päätetään 
käyttää.

Netin myötä huijaamisesta on 
tullut koko yhteiskuntaa koske-
va ongelma, joka ei koske pelkäs-
tään lapsia ja muita hyväuskoisia. 
Netissä ilmaiselta näyttävä so-
vellus tai jonkun nappulan klik-
kaus voi johtaa jatkuvaan rahas-
tukseen, josta on äärimmäisen 
työlästä päästä irti. Esimerkiksi il-
maiset lehden näytenumerot voi-
vat olla ansa, jolla sitoutuu jatku-
vaan tilaukseen.

Nykyään pitkään käytössä ol-
leeseen email-osoitteeseen tu-
lee massiiviset määrät spämmiä, 
huijareiden tarjouksia ja viruk-
sia. Vaikuttaa jopa siltä, että ope-
raattorit ovat kimpassa spämmä-
reiden kanssa, koska esimerkiksi 
Elisan email-selaimessa spämmä-
reiden suodatus on tehty erittäin 
vaikeaksi.

Myös yritykset kärsivät huija-
reista, esimerkiksi väärien lasku-
jen muodossa. Yleensä nämä saa 

peruttua, mutta huijareille riit-
tää, että osa uhreista vahingossa 
maksaa laskun. Huijauslaskujen 
peruutus on mahdollista, mutta 
yleensä se on vaikeaa. Perusku-
vio on, että nettisivut eivät toimi, 
eikä email tai puhelin vastaa.

Huijareiden uhreille naureskel-
laan, mutta ei ajatella mihin tämä 
johtaa. Kyse on miljardien euro-
jen ylimääräisestä työstä, joka on 
pois yhteiskunnan todellisesta 
kehityksestä. Perusongelma on 
se, että huijaustapauksia käsitel-
lään yksittäisinä vähäisinä rikok-
sina, mutta ei oteta huomioon, 
että kun pientä kiusaa tehdään 
miljoona kertaa, se muuttuu 
luonteeltaan suurrikollisuudeksi.

Uudessa lainsäädännössä mas-
siivisten huijausten ja petosten 
rangaistuksia on syytä merkittä-
västi koventaa. Lainsäädäntöä tu-
lee myös tarkentaa, esimerkiksi 
tilausten syntymisen todistami-
nen pitää olla kokonaan myyjän 
vastuulla. Nykyään tilaajalla on 
melkoinen työ todistaa, että ti-
lausta ei ole tehty. Lisäksi toimit-
tajan piiloutumisesta ja tilausten 
peruutusten vaikeuttamisesta tu-
lee tehdä rikollista toimintaa.

Nettirikollisten työtä voidaan 
merkittävästi jarruttaa, perus-
tamalla poliisin alainen rikollis-
ten huijausyksikkö joka lähettää 
koneellisesti massiiviset mää-
rät väärennettyjä tilauksia späm-
mien lähettäjille sekä vastailee 
henkilökohtaisesti esimerkik-
si auervaarojen lemmenpostei-
hin. Suomesta löytyy melkoinen 
määrä työttömiä näihin vedätys-
hommiin.

Operaattorien vastuuta tulee li-
sätä, jotta spämmiä ja viruksia lä-
hettävät palvelimet voidaan no-
peasti eristää netistä. Lisäksi 
rahaliikenteen ja nettisivujen jäl-
jitettävyys pitää saada vihdoin 
kuntoon EU-tasolla. Nämä ovat 
tärkeimpiä keinoja, joilla huijaus-
tyyppisen rikollisuuden kasvua 
voidaan hillitä.

Antti Roine, Ulvila

ILMOITA tilattavien lehtien määrä 
ja mihin tarkoitukseen lehdet ovat 
tulossa. Muista laittaa tilaukseen 
yhteystietosi ja lehtinippujen 
toimitusosoite. Laita mukaan myös vastaanottajan puhelinnu-
mero. Toimitus varaa itselleen oikeuden päättää lehtitilausten 
määrästä ja toimituksesta.  
Tilaukset täytyy lähettää halutun numeron aineistopäivänä. 
Aineistopäivät löytyvät perussuomalaisten nettisivuilta.

Perussuomalaisen 
nipputilaukset

Tilaa lehtiä: lehtitilaukset@perussuomalaiset.fi

Perussuomalainen-
lehteä voi tilata 
tapahtumiin ja 
yleiseen jakeluun 
uudesta 
osoitteesta.

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

tapahtumat@
perussuomalaiset.fi

Muista laittaa 
ilmoitukseen tapah-
tuman nimi, paikka, 
osoite, päivämäärä ja 
kellonaika. 

Ylösnousemuksen pääsiäinen
ELÄMME pääsiäisen jälkeistä 
aikaa. Siksi vielä näin kevään 
korvalla on hyvä muistaa pää-
siäisen sanomaa.

 Pääsiäismessun loppuke-
hotuksessa sanotaan täydel-
lä syyllä:

“Synnin ja kuoleman kahleet 
on murrettu, uskovien pääsiäi-
nen on alkanut.
Maailma on saanut toivon.
Sen tähden, veljet ja sisaret,
ottakaa vastaan pelastavan 
kärsimyksen voitonmerkki,
sillä te kuulutte Kristukselle -
häneen teidät on kastettu.
Eläkää uudessa kuuliaisuu-
dessa.
Viettäkää iloiten suurta 
juhlaa.”

 Jeesus Mestarimme jakaa 
todella iloa ja hyvää mieltä. 
Hän on jopa sanonut: “Minä 
olen tullut, että teillä olisi elä-
mä ja olisi yltäkylläinen elä-
mä.”  Tämän lauseen olen saa-

nut muistolauseeksi omalta 
rippikoululeiriltäni ja voisiko 
parempaa ja rohkaisevampaa 
opetusta saada elämäntien 
kulkemista varten. Ei ole-
kaan suurempaa iloa kuin saa-
da Jeesuksen omasta suusta 
kuulla: “Poikani, tyttäreni, ole 
hyvässä turvassa, sinun syntisi 
on anteeksiannettu. Sinä olet 
Jumalan lapsi! Olet taivaan 
perillinen!”

 Pääsiäisenä ensimmäisinä 
Jeesuksen tyhjälle haudalle 
saapuneet naiset valtasi tämä 
sama pyhä ilo. Jeesus antoi-
kin heille tehtävän: “Menkää 
ja viekää sanoma minun vel-
jilleni.” Ja tämä sama tehtä-
vä tulee voimakkaasti esiin 
myös Matteuksen evanke-
liumin lopussa olevassa tutus-
sa lähetyskäskyssä: “Menkää 
ja tehkää kaikki kansat minun 
opetuslapsikseni.”

 Voidaankin sanoa, että Kris-
tuksessa alkoi täällä maan 
päällä uusi aika, ratkaise-

va käännekohta koko ihmis-
kunnan historiassa. Kristuk-
sen tähden kaikki ihmiset 
ovat Jumalalle yhtä arvokkai-
ta ja rakkaita. Kun Kristus kuo-
li kaikkien meidän puolestam-
me, osoitti hän esimerkillään 
ja puheillaan kaikkien ihmis-
ten samanarvoisuuden. Ja 
näin Jumalan meillä osoitta-
ma käsittämätön rakkaus Po-
jassaan Kristuksessa on meille 
voimakkain motiivi lähim-
mäisemme rakastamiseen. 
Apostoli Paavali kirjoittaa-
kin: “Kristus on kuollut kaikki-
en edestä, että ne, jotka elä-
vät, eivät enää eläisi itselleen, 
vaan hänelle, joka heidän 
edestään on kuollut ja ylös-
noussut.”  Näin todellisen lä-
himmäisenrakkauden perus-
ta on anteeksiantamus. Ja on 
hyvä muistaa, että rakkaus on 
aina velassa.

 
Anssi Joutsenlahti
rovasti

i

http://www.perussuomalaiset.fi/jasenyys
mailto:lehtitilaukset@perussuomalaiset.fi
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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
Poliittinen suunnittelija • Riikka Purra
Puh: 040 547 7703 • riikka.purra@perussuomalaiset.fi
Projektisuunnittelija • Jaana Vesterinen-Prähky
Puh: 040 661 6919 • tuki@perussuomalaiset.fi

Jäsenasiat • Suvi Karhu • 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 
Pertti Ahlqvist • Puh: 0400 232 591
pertti.ahlqvist@saunalahti.fi
KESKI-POHJANMAA 
Arto Pihlajamaa • Puh: 0400 167 832
arto.pihl@kase.fi 
KESKI-SUOMI 
Heli Kupari • Puh. 040 411 5272
heli.kupari.ps@gmail.com
KYMI 
Ilpo Heltimoinen • Puh: 040 701 747
ilpo@heltimoinen.fi
LAPPI 
Matti Torvinen • Puh: 0400 822 872
matti.torvinen@lexlappia.fi

POHJOIS-POHJANMAA
Ahti Moilanen • Puh: 044 550 0297
ahti.moilanen@nullhotmail.fi
PIRKANMAA 
Veijo Niemi • Puh: 0400 627 264
veijo.niemi@elisanet.fi
POHJOIS-KARJALA 
Marko Koskinen • Puh: 0400 927 200
marko@nullmakesafe.fi
POHJOIS-SAVO 
Jani Kolehmainen • Puh: 050 587 1320
kolehmainenjani@gmail.com 
SATAKUNTA 
Anssi Joutsenlahti • Puh: 044 572 2205
anssi.joutsenlahti@dnainternet.net
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 • Samuli Voutila
Puh: 0400 988 960 • samuli.voutila@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 • Mikko Wikstedt 
Puh: 050 30 11 990 • mikko.wikstedt@gmail.com

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

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
Pirkko Mattila • Puh: 0295 16001 (vaihde)
pirkko.mattila@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
Anssi Joutsenlahti • Puh: (02) 572 2205
anssi.joutsenlahti@dnainternet.net
Irma Kemppainen  Puh: 040 738 5402
irma@asuntogalleria.fi
Jani Kolehmainen Puh: 050 5871320
kolehmainenjani@gmail.com 
Veijo Niemi • Puh: 0400 627 264
veijo.niemi@elisanet.fi
Mira Nieminen
mira.a.nieminen@gmail.com
Marke Tuominen • Puh: 0400 925 187
marke.tuominen@pp1.inet.fi
Jari Turpeinen Puh: 040 184 2686
jariturpeinen@mac.com

 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 
Kaj Turunen  (09) 432 3187
Ville Vähämäki  (09) 432 3195

Sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

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 !
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