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Yle-maksu poistuu 200 000 hengeltä
- tuhannen euron tulot pian kokonaan verottomia

Kielikokeilu alkaa:

Turvallisuuteen
100 miljoonaa euroa

2 200 oppilasta
vapautuu
pakkoruotsista

Itsensä työllistävien
työttömyysturva
paranee

Päivähoitomaksut
alenevat

20 vuotta perussuomalaisia johtanut Timo Soini:

Kiitos näistä vuosista

MATIAS TURKKILA
PÄÄTOIMITTAJA

Q

PÄ Ä K I RJ O I TUS

PIENI NEUVO TULEVALLE
PUHEENJOHTAJALLE
PUOLUEKOKOUS sujuu ”perinteisen riitaisesti”. Kokouksessa melskataan, ettei perussuomalaisten ole varaa leimautua uudeksi SMP:ksi. Puhujapöntöstä ”kirota päräytetään” muutaman kerran reippaasti. Anteeksi
pyydetään. Kun valinnat ovat lopulta selvillä, perussuomalaisten puoluekokous oli juuri valinnut puheenjohtajakseen valtiotieteiden maisterin
Timo Soinin, ikää 35 vuotta.
”Työtön valtiotieteiden maisteri sai hikisen pestin”, maalaili Iisalmen Sanomat otsikossaan. Vuosi oli 1997.
JOTTA pesti olisi ollut astetta keveämpi, puoluekokouksessa kerätään
2 752 markan ja 20 pennin kolehti pappatunturimopon hankintaa varten,
SMP:n ex-puoluesihteeri Eino Poutiaisen esimerkin henkeen.
Jos ei puheenjohtajalla ollut ikää taikka kummoistakaan menopeliä, niin
kaukonäköisyyttä oli sitäkin enemmän. ”Perussuomalaisista syntyy vielä
vahva populistinen liike. Suomea viedään väkisin Euroopan talous- ja rahaliittoon seurauksista välittämättä. Meno tarvitsee vastapainoksi kovan
populistisen liikkeen, joka kykenee lyömään nyrkkiä pöytää isoisten edessä”, nuori Soini pohdiskeli Alueuutisten haastattelussa heinäkuussa 1997.

Monet tavoitteet
toteutuivat
puoliväliriihessä

TILANNE oli kuitenkin vielä hauras. SMP:n konkurssi painoi edelleen
mieliä, ja se oli otettava toimintasuunnitelmassa huomioon. ”Meillä on iso
sarka edessä, kun pyrimme palauttamaan ihmisten luottamuksen puolueeseemme. Se on mahdollista, mutta vain siten että lähdemme tekemään työtä suoraan kentälle, ihmisten pariin. Siitä kansa huomaa, että olemme vilpittömästi heidän asiallaan.”
NOISTA ajoista on nyt kaksikymmentä vuotta. Eivät olleet helppoja vuosia. Soinin oppi-isä Veikko Vennamo oli kuollut vain päiviä ennen puoluekokousta. Suomen poliittisen historian värikkäimpiin ja ristiriitaisimpiin hahmoihin lukeutuva Vennamo oli kuitenkin vuosien varrella ehtinyt
juurruttaa perussuomalaisiin sen, mistä unohdetulle kansalle puhumissa
on kyse.
VASTAVALITTU puheenjohtaja Soini tuomitsi EMU-hankkeen ja vaati
kansanäänestystä rahaliittoon liittymisestä. Alle prosentin kannatuslihaksilla vaatimus hukkui tuolloin tuuleen. Niin kuin moni muukin vaatimus.
PITKÄ aika on kulunut. Ja kannatuskin hieman noussut. Perussuomalaiset valmistautuu jälleen puoluekokoukseen, josta hyvällä todennäköisyydellä puhutaan vielä kahdenkymmenenkin vuoden päästä. Jyväskylässä
kesäkuussa tapahtuva puheenjohtajavaihdos on perussuomalaisille perustuksia järisyttävä, valtavan mittaluokan tapahtuma.
EN ole pitänyt lukua toimittajista, jotka ovat kyselleet arviota siitä, kuka
voittaa puolueenjohtajuuden. Aika monta kertaa on kysytty. Mutta turhaan kysyvät, koska en tiedä. Kukaan ei tiedä. Ei ole olemassa ketään, jolta asiaa voisi kysyä. Puoluekokous päättää. Ja sen mukaan, mikä päätös on,
mennään eteenpäin.
TULEVA puheenjohtaja joutuu välittömästi myrskyn silmään. Saa vastattavakseen valtavan määrän asioita, joutuu ottamaan taakakseen huolet ja
murheet sekä läpikotaisin jännitteisen poliittisen tilanteen. Samanlaisen,
mihin nuori Soini viskattiin, mutta monin osin vielä pahemman. Globalisaation nurjien puolten kolhiman Suomen sekä tuskissaan rimpuilevan
Merkelin ja Macronin Euroopan.
YKSI kysymys pohdituttaa monia perussuomalaisia - mikä on oma tuleva
suhde uuteen puheenjohtajaan? Syntyykö uuden vetäjän kanssa lämmin
sidos, vai jääkö hän etäiseksi? Riittääkö hänellä aikaa ajaa niitä asioita, jotka ovat minulle tärkeitä?
YKSI neuvo tulevalle puheenjohtajalle: kuuntele ihmisiä. Heiltä kuulee
kaiken tarvittavan. Tavalliset ihmiset pystyvät tutkimuslaitoksia paremmin kertomaan oman arkensa huolista ja murheista sekä siitä, mitä poliitikkojen toivotaan tekevän ja mistä pidättäytyvän.
TIMOLLE taas sanon meidän kaikkien puolesta: suuri kiitos näistä vuosista. Kiitos että jaksoit. Ei Veikolla ollut eläissään helppoa, mutta lienee
pilven reunalta oppilaansa polkua hyvillä mielin seurannut.
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Talous kasvaa, t
Perussuomalaisille oli hallituksen puoliväliriihessä tärkeintä, että Suomessa vahvistetaan turvallisuutta, työllisyystoimia ja kaikkein huono-osaisimpien asemaa.
Näin myös tapahtuu.
OLEELLISTA on myös korostaa, että
mitään lisäleikkauksia ei tullut opposition väitteistä huolimatta – paitsi turvapaikanhakijamäärän vähennyttyä
muun muassa kotouttamisrahoihin.
Jaettavaa oli niukalti, mutta toisaalta kaikki talouden tunnusluvut alkavat näyttää nyt positiivisemmilta kuin
vuosikausiin.
Turvallisuuteen hallitus panostaa lähes 100 miljoonaa euroa lisää määrärahoja, joista puolet menee puolustukseen. Vahvistusta saavat myös
suojelupoliisi ja rajavartiolaitos.

Kotihoidontukeen
ei kajota
Puoliväliriihen tuloksena päivähoitomaksut alenevat merkittävästi pieni- ja keskituloisten ryhmässä. Tämän
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toivotaan alentavan kannustinloukkuja työllistymiseen liittyen. Kotihoidontukeen tai perhevapaisiin ei tule muutoksia, mikä oli perussuomalaisten
vahva tahto. Ammattikouluihin tehdään merkittäviä panostuksia.
Korotamme myös eläkkeensaajien
hoitotuen perustasoa yhteensä kymmenellä miljoonalla eurolla ja panostamme päihdeäitien hoitoon sekä turvakoteihin. Puoliväliriihen myötä
lisähuomiota saavat erityisesti syrjäytyneet nuoret, joiden kouluun tai töihin pääsemistä pyritään helpottamaan
monin tavoin.

Ulkomaisille rekoille
tiemaksut
Myös muut työhön ja työllistymiseen
liittyvät toimet vahvistuvat. Itsensä

Pääministeri Juha
Sipilä, ulkoministeri
Timo Soini ja valtiovarainministeri Petteri
Orpo tapasivat mediaa
ennen puoliväliriihtä
pääministerin virkaasunnon Kesärannan
edustalla.

urvallisuuteen lisää panoksia
työllistävien työttömyysturva paranee, yrittäjien päivärahakarenssi
lyhenee ja veronumeron käyttö laajenee rakennusalalta telakka-, ravintola- ja siivousalalle. Tämä ehkäisee harmaata taloutta, erityisesti
maahanmuuttajien keskuudessa, ja
vahvistaa siten suomalaista työtä.
Niin sanotun vinjettimaksun myötä ulkomaiset rekkakuskit maksavat jatkossa Suomen tieverkon käytöstä. Myös nollatuntisopimuksiin
saadaan vihdoin reilut pelisäännöt.

Tonni verottomana
kuussa
Puoliväliriihessä hallitus valmisteli myös Yle-veron poistamista
200 000 pienituloiselta. Jo aiemmin tällä hallituskaudella Yle-vero
poistui 300 000 pienituloiselta. Nyt
tuo joukko siis edelleen kasvaa ja
käytännössä muutos tarkoittaa sitä,
että jatkossa voi tienata tuhat euroa
kuussa verottomana. Tämän myötä yksi perussuomalaisten vuoden
2015 merkittävimmistä eduskuntavaalitavoitteista toteutuu.
Puoliväliriihen myötä myös kon-

kurssilainsäädäntö uudistuu ja
muuttuu inhimillisemmäksi, kun
konkurssin tehneille tarjotaan
mahdollisuus aloittaa uudelleen.

Kielikokeilu pakkoruotsin
poistamiseksi
Puoliväliriihen yhteydessä päätettiin myös käynnistää kokeilu pakkoruotsin poistumisesta. Kokeiluun
osallistuu 2 200 oppilasta, jotka
voivat valita jonkin toisen kielen
ruotsin sijaan.
Moni kunta on jo osoittanut kiinnostusta lähteä mukaan kokeiluun.
Pakkoruotsista luopuminen on ollut vahvasti mukana perussuomalaisten tavoitteissa.
QTEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA LEHTIKUVA

Soini: Työllisyys paranee
PUHEENJOHTAJA Timo Soini painotti vappupuheessaan kohentuvaa työllisyyttä.
- Tosiasia on, että talous kasvaa ja
työllisyys paranee. Uusia työpaikkoja
syntyy. Edellisen hallituksen aikana tuli
100 000 työtöntä lisää. Tämä tosiasia
ei punavihreillä puheilla muuksi muutu. Tämä on parempi hallitus kuin edellinen. Siitä huolimatta tai sen vuoksi,
että perussuomalaiset ovat mukana.
Kotiäiti saa nukkua yönsä rauhassa ja
se on perussuomalaisten ansiota.
Soini myönsi, että hallitustaival on ollut ohdakkeinen.
- So what? Kuka odotti jotakin muuta? Jos haluaa helppoa elämää ei pidä
mennä politiikkaan tai olla ainakaan
puolueen puheenjohtaja. Tiedän kokemuksesta. Vaaleja tulee ja vaaleja menee. Ei elämä niihin lopu.
- Politiikassa pitää olla rohkea ja yrittää. Tämä testi perussuomalaisten on

kestettävä. Etulinjassa rytisee aina,
vaihtoehto on työnnellä moppia taustalla. Se homma kuuluu tällä hetkellä
punavihreille ja RKP:lle.
Puheenjohtaja sivusi myös viime päivinä esillä ollutta kysymystä siitä, onko
perussuomalaisten hallituspuolueena sallittua puhua EU- tai euroerosta vai ei.
Valtionvarainministeri Petteri Orpo
painotti aikaisemmin, ettei hallituksen riveistä voi kuulua EU-vastaisia puheita. Soinin mukaan EU:sta saa puhua
kriittisesti.
- Viime päivinä perussuomalaiset
ovat saaneet ohjeita Eurooppa-politiikkaan. Ei kannata hötkyillä. Euroopan unionista saa puhua myös kriittisesti. Paluuta Neuvostoliiton aikaiseen
itsesensuuriin, puhumattakaan muusta sensuurista, ei ole. Sama pätee kaikkeen politiikkaan, Soini linjasi.
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Kotihoidontukeen ei tule
muutoksia
Jatkoa edelliseltä aukeamalta

Päivähoitomaksut laskevat
pienituloisilta
PERUSSUOMALAISTEN kansanedustaja Laura Huhtasaari kiittelee hallituksen
päätöstä päivähoitomaksujen laskemisesta.
- Hallitukselta on erinomainen päätös laskea pieni- ja keskituloisten päivähoitomaksuja vielä lisää. Tämä on oikea tapa kannustaa äitejä töihin, ei päivähoitomaksujen poistaminen hyvätuloisilta, kuten useat puolueet ovat ehdottaneet, Huhtasaari toteaa.
Perussuomalaiset neuvotteli jo hallituksen alkutaipaleella helpotuksia kaikista pienituloisimpien päivähoitomaksuihin, ja osalta maksut poistuivat kokonaan. Nyt maksuttomuuden piiriin tulee lähes 7 000 perhettä.
- Perussuomalaiset olisivat jo alun perin olleet valmiita lisäämään päivähoitomaksujen progressiota eli pienituloiset maksaisivat vähemmän tai ei ollenkaan, suurituloisilla voisi olla varaa maksaa enemmänkin. Nyt saavutettu tulos
on muutos oikeaan suuntaan.
Hallituksen kehysriihessä ei kajottu perheille elintärkeään kotihoidontukeen,
vaan päätäntävalta lapsen hoitomuodon valinnasta jää edelleen perheen itsensä päätettäväksi.

Turvallisuuteen
100 miljoonaa euroa
HALLITUS toteuttaa lainsäädäntöhankkeita hybridiuhkiin, terrorismiin, ääriliikkeisiin ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen varautumiseksi. Turvallisuuteen
satsataan ensi vuodelle lähes sata miljoonaa euroa.
Varoja kohdennetaan seuraavasti: poliisille kohdennetaan 34,5 miljoonaa
euroa lisää muun muassa ydintoimintojen turvaamiseen vuonna 2018. Supon
määrärahoja korotetaan 3,5 miljoonalla eurolla. Rajavartiolaitoksen määrärahoja lisätään noin 8 miljoonalla eurolla muun muassa ulkorajoilla tehtävien
tarkastusten tehostamiseen vuonna 2018. Hallitus kohdistaa myös 50 miljoonaa euroa puolustukseen.
Hallitus vahvistaa hybridiuhkien tunnistamis- ja analyysikykyä ja toteuttaa
lainsäädäntöhankkeita hybridiuhkiin, terrorismiin, ääriliikkeisiin sekä järjestäytyneeseen rikollisuuteen varautumiseksi. Toimenpiteillä parannetaan yhteiskunnan kriisinkestävyyttä, ennalta estetään uhkia ja vastataan niihin.
Myös 80-kohtaisen turvapaikkapoliittisen toimenpideohjelman toimeenpanoa jatketaan.

Nollatuntisopimuksille
lakiin kirjatut pelisäännöt
OIKEUS ja työministeri Jari Lindströmin johdolla nollatuntisopimuksille tulee
pelisäännöt, ensimmäistä kertaa Suomen historiassa.
- Tämä on hieno saavutus, kehuu perussuomalaisten Ville Vähämäki.
Nollatuntisopimuksia on Vähämäen mukaan pidetty työntekijän kannalta
epäreiluina. Niiden kieltämiseksi tehtiin jopa kansalaisaloite, joka eteni eduskuntaan asti. Hallituksen puoliväliriihessä hallituspuolueet sopivat pääperiaatteet, miten nollatuntisopimuksia aletaan säätää lailla.
Esimerkiksi lailla tullaan turvaamaan työntekijän oikeus sairasajan palkkaan
myös nollatuntisopimuksia käytettäessä. Samoin pelisäännöt työajan vakiintumisesta sopimiseen kirjataan lakiin.
Asia on tärkeä suurelle joukolle pienituloisia palkansaajia, joiden puolia perussuomalaiset ovat jälleen pitäneet myös tässä asiassa.
- Tarvittiin perussuomalainen ministeri ottamaan ensimmäinen askel nollatuntisopimuksella työskentelevien tilanteen parantamiseksi. Demareilla oli
edellisen hallituksen työministerin salkku, mutta mitään ei tehty nollasopimuslaisten hyväksi, Vähämäki muistuttaa.
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Yle-maksu poistuu
200 000 hengeltä
PERUSSUOMALAISTEN kansanedustaja Ville Vähämäki iloitsee pienituloisille kohdistetusta veronkevennyksestä. Yle-vero poistuu 200 000 hengeltä. Hallitus päätti 2016 poistaa Yle-veron 300 000 pienituloiselta, joten huojennus
kohdistuu nyt jo puoleen miljoonaan suomalaiseen.
- Yle-maksu poistuu 200 000 hengeltä. Tämän hallituskauden aikana on siis
poistettu tämän päätöksen jälkeen maksu 500 000 hengeltä, Vähämäki täsmentää.
- Käytännössä tämän päätöksen jälkeen voi tienata tonnin kuussa siten, että
se jää puhtaana käteen.

TIMO SOINI
PERUSSUOMALAISTEN
PUHEENJOHTAJA

Q

KO LU M N I

KIITOS NÄISTÄ VUOSISTA
TOIMIN perussuomalaisten puheenjohtajana
20 vuotta. Aika ja matka on ollut sekä antoisa
että raskas. On ollut etuoikeus johtaa tätä puoluetta. Tulokset ovat kaikkien nähtävissä. Yhdessä tehdään, minä johdan on ollut filosofiani.
Mitä se tarkoittaa?
PUHEENJOHTAJA vastaa lopulta kaikesta; vaalituloksista, puolueen taloudesta, henkilökunnasta, toiminnasta, julkisuuskuvasta ja
tappioista. Yksin kukaan ei saa mitään aikaan.
Kyky on siinä, että saa muita mukaan, innostumaan, tekemään yhdessä työtä ja saa viestin
julkisuudessa perille. Tämä ei onnistu ilman
johtajuutta, jossa koko persoona on pelissä.
Puoluetyö on yhteistyötä, mutta puheenjohtajuus ei ole komiteatyötä. Puheenjohtajuus on
omien luottamusta, suurinta, mitä politiikassa
voi saada. Se on suuri kunnia.
PUHEENJOHTAJALLA on oltava näky, mihin ollaan yhdessä menossa. Puheenjohtajan
vastuuta ei voi ulkoistaa. On oltava kyky kestää henkistä epämukavuutta, ilman sitä ei kestä, koska omissakin on joskus kestämistä. Syystä tai syyttä. Voitot ovat usein yhteisiä, tappiot
kaatuvat puheenjohtajan syliin ja syyksi. Tämä
on tehtävään pyrkivien hyvä tietää... ettei tule
yllätyksenä.
PERUSSUOMALAISTEN puheenjohtajan
tehtävä on Suomen vaativin poliittinen luottamustehtävä. Se on myös palkitsevin. Ne tulevat
samassa paketissa. Puolueen rakenne ja jäsenkunta antavat mahdollisuuden kehittää puoluetta ketterästi ja tarpeen tullen reagoida nopeasti. Julkisuus on armottomin ja odotukset,
joihin vastata, haastavimmat. Vaatimustaso tuloksista on kova ja kaiken pitäisi tapahtua nopeasti, mutta politiikka on hidasta ja tulokset
tulevat rysäysten sijasta tipottain, mutta ne tulevat.

Työministeri
Jari Lindströmin
johdolla nollatuntisopimuksille tulee
pelisäännöt.

KOKONAAN oma lukunsa on johtaa hallituspuoluetta. Se lyö puheenjohtajan taskuun vielä
monta kilon punnusta. Jotta pystyt johtamaan
sekä puoluetta että sen hallituspolitiikkaa ja
suoriutumaan ministerintehtävistä, se vaatii
johtajuutta. Osan tehtävistä voit jakaa ja sinun
pitää jakaa. Vastuuta kaikesta et voi jakaa. Se
on sinun, puheenjohtajan.
SIKSI puheenjohtajan on aina oltava etulinjassa. Puolueen hallituspolitiikkaa voi johtaa ainoastaan hallituksesta. Toinen vaihtoehto on,
että se ei ole kenenkään johdossa. Kaikki tapahtuu nopeasti. Puolueen kantaa tarvitaan
mitä erinäisempiin asioihin hallituksessa päivittäin. Joskus puheenjohtajalla on aikaa ky-

syä. Kysyn mielelläni, koska se on myös selkänoja itselle. Usein sitä ylellisyyttä ei ole, on
päätettävä itse ja vastattava siitä. On uskallettava ja kannettava vastuu.
JOS usko hallituksessa vaikuttamiseen menee,
tekee puheenjohtaja johtopäätökset myös siitä
ja vie puolueen oppositioon. Puolue ei voi olla
hallituksessa pelkästään puheenjohtajan tahdosta, mutta ei myöskään ilman hänen tahtoaan.
PUHUN ja kirjoitan kokemuksesta. Asian puolesta. Tiedän, mitä tämä tehtävä vaatii. Kaiken haluaisi tehdä rauhassa ja yhdessä muiden kanssa, mutta maailma ja aika ajavat Sinua
kiireeseen ja kosmiseen kylmään, jossa joudut
päättämään itse, vaikka olisi kiva kilauttaa kaverille. Tämä vastuu ja valta on puheenjohtajalla, koska se on hänelle puoluekokouksessa
annettu.
OLEN saanut perussuomalaisilta paljon ja antanut kaikkeni. Lähden hyvillä mielin. Puolue on yhden aikakauden läpikäynyt ja toisen
edessä. Minun kaudellani puolue kehittyi ja
kasvoi. Kasvoi työllä pienestä suureksi. Ongelmiakin oli ja niitä myös jäi. Puolue ei tule ikinä
valmiiksi eikä virheettömäksi.
TUNNEN henkilökohtaisesti satoja perussuomalaisten jäseniä, tunnistan tuhansia. Ilman
teitä matkani ei olisi ollut mahdollinen. Ilman
teitä en olisi kestänyt. Tuellanne minun oli
mahdollisuus onnistua ja yhdessä onnistuimme. Monessa, emme kaikessa.
OLEN lähtenyt kotoa tuhansia kertoja puolueen töihin ja tehtäviin, onneksi pääsin takaisin
kotiin yhtä monta kertaa. Olen lähtenyt aamun
kähmässä ja yön selkään. Se lapsena laulamani
Suojelusenkeli on ollut mukana maan korvessa kulkiessani.
KIITOS näistä vuosista perussuomalaiset.
Olen kiitollinen tästä ajasta. Hyvä matka ja pitkä marssi. Aina ei ollut helppoa. Ei vaikeasta
tehtävästä voi helpolla päästä.
TEHKÄÄ viisas valinta ja vahvistakaa valittua.
Antakaa tuki ja mahdollisuus. Onnistuakseen
uusi puheenjohtaja tarvitsee tukea ja aikaa.
Kun nyt valintaa tehdään, katsokaa vuosien
päähän. Tulevaisuuteen asti.
TÄMÄ on viimeinen puheenjohtajan palstani. Tätä aikaa ja muistoja ei mikään voi minulta
vielä. Kiitos perheelleni. Isä tulee nyt kotiin.
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Puheenjohtajakiertue rävähti
käyntiin
Perussuomalaisten puheenjohtajuus ei ole duuni helpoimmasta päästä, joten tehtävää tavoittelevat on syytä tentata
perusteellisesti. Tampereelle kokoontuneet puheenjohtajaehdokkaat joutuivatkin tiukkaan syyniin. Kysymyksiä sateli
juontajien lisäksi toimittajilta ja yleisöltä.
PERUSSUOMALAISTEN
puheenjohtajakiertue rävähti käyntiin Tampereella 6.5.
Runsaslukuinen Sokos Hotel Torniin kokoontunut yleisö- ja toimittajajoukko pääsi
arvioimaan puheenjohtajaehdokkaiden linjaa, ajatuksia ja esiintymistä. Kaikki puheenjohtajuutta tavoittelevat
ehdokkaat Jussi Halla-aho,
Leena Meri, Riku Nevanpää, Raimo Rautiola, Veera
Ruoho ja Sampo Terho olivat paikalla.
- Suomalainen ja ulkolainenkin media on liekeissä
puoluekokouksemme takia.
Laitetaan näihin liekkeihin
lisää bensaa, työmies Matti
Putkonen alusti.

Puolta maailmaa
ei voi siirtää Suomeen
Ja bensaa riitti. Ehdokkaat
esittelivät ensin itsensä, ja
sitten pureuduttiin asiakysymyksiin. Ehdokkaita tenttasivat Aamulehden päätoimittaja Jouko Jokinen ja
polittinen suunnittelija Riikka Purra.
Talousteemoilla kampanjoiva yrittäjä Raimo Rautiola näkee Suomen taloustilanteen hyvin huonona
– viennissä ei ole vetoa, kil-

pailukyky on syöty, kymmenes vuosi tulee täyteen
talouden alamäkeä. Puheenjohtajana hän ajaisi Suomen
EU-eroa ja tekisi itsenäisyysloikan. Omaan valuuttaan palaaminen nostaisi Rautiolan
mukaan työllisyyden nopeaan nousuun.
Leena Meri on koulutukseltaan lakimies. Hänen mukaansa johtajuus on sitä, että
”nostaa muita ja annat muiden loistaa”. Puheenjohtaja antaa muillekin tilaa. Hän
palauttaisi kansallisvaltion kunniaan ja painotti, että
meillä on oikeus olla ylpeitä suomalaisuudesta ja kulttuuristamme. Suomi ei hänen
mukaansa voi lähteä siitä,
että puoli maailmaa siirrettäisiin Eurooppaan. Meri lupasi puolustaa omiaan naarasleijonan sydämellä.

Uudistamalla
suurimmaksi
puolueeksi
Harjavallasta kotoisin oleva Riku Nevanpää kuvasi itseään arjen asiantuntijaksi.
Hän peräänkuulutti linjamuutoksia, EU-eroa ja ehdotonta kieltäytymistä Natosta.
Nevanpää muistutti, että ilman kenttää ei ole puoluetta,

ja ilman puoluetta ei tarvita
puheenjohtajaa. Hän korosti haluavansa edistää pienten
paikallisyhdistysten aktivointia. Nevanpää häätäisi kokoomuksen hallituksesta, saattaisi voimaan minimipalkat ja
yhdistäisi perheet sinne, missä perhe on – pois Suomesta.
Johtamista puolustusvoimissa opiskellut Sampo Terho hahmotteli uuden aikakauden alkua. Hänen
mukaansa perussuomalaisten tulisi olla tavallisille suomalaisille hyvä puolue. Hän
painotti myös, että puolueelta on löydyttävä vastauksia
talouteen, työllisyyteen, sosiaaliturvan uudistukseen,
EU:hun ja maahanmuuttoon.
Hän katsoi, että uudistumalla
puolueesta on väistämättä tuleva Suomen suurin puolue.
Terho poistaisi vetovoimatekijöitä turvapaikanhakijoilta ja pidentäisi kansalaisuuden saamisen ehtoja Tanskan
mallin mukaisesti.

Äänestäjien toiveet
etusijalle
Jussi Halla-aho tuumi, ettei
uuden puheenjohtajan tarvitse täyttää Timo Soinin saappaita. Hän toivoi, että henkilökeskeisyydestä päästäisiin

Kulttuuriministeri Sampo Terho:

Nuorisojärjestöjen
rahoitukseen
saadaan järjestys
Tuore eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri
Sampo Terho esitti ensimmäisen painavan linjauksensa heti nimittämisensä jälkeen.
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Sampo Terho
pois. Hän haluaisi keskustelevamman moninapaisen puolueen ja toivoi, että teemat,
jotka ovat äänestäjille tärkeitä, olisivat myös puheenjohtajan asialistan kärjessä.
Halla-aho ottaisi turvapaikkapolitiikassa mallia Unkarista. Hän totesi myös, että on
pidettävä kynsin ja hampain
kiinni hallitusohjelman kirjauksista.
Poliisikansanedustaja Veera Ruoho on valtiotieteiden
kandidaatti. Hän on toiminut kansainvälisissä kriisinhallintatehtävissä, tutkinut
ihmiskauppaa ja toiminut
Darfurin konfliktialueella poliisikomentajana. Ruoho moitti Helsingin Sanomia
kuntavaalien alla julkaistun
lokaamisjutun julkaisemisesta. Ruohon mukaan Suomi voi tiukalla maahanmuuttopolitiikalla vaikuttaa siihen,
keitä maahan tulee. Hän hy-

ENSIKSI haluan edistää
kulttuurialan yrittäjien toimintamahdollisuuksia Suomessa. Toiseksi tehtäviini
kuuluu korjata monien nuorisojärjestöjen tukiin liittyvät
epäkohdat, ministeri Sampo
Terho linjasi valtioneuvoston linnassa ministerivalansa jälkeen.
Terho viittasi ongelmilla jo
vuosia jatkuneeseen riesaan,
joka Perussuomalaiset nuoret –järjestöllä on ollut valtionavustusten saannissa. Perussuomalaiset nuoret ovat
saaneet vuodesta toiseen vain
murto-osan siitä, mitä vanhojen puolueiden nuorisojärjestöt saavat.
Näin kävi sittenkin, kun perussuomalaisista tuli suuri
puolue ja myös nuorisojärjestö kasvoi siinä mukana. Asi-

Raimo Rautiola
väksyisi työperäisen maahanmuuton. Jos humanitaarisia
tulijoita otetaan, hän toivoisi
valinnan kohdistuvan nykyistä enemmän naisiin sekä lähtöalueisiin, joissa ei olisi suuria kulttuurisia eroja.

Nato-keskustelulle
ei tarvetta
Myös yleisö sai sanoa sanottavansa tentin aikana. Käsiäänestyksessä noin puolet kannatti EU-kansanäänestyksen
järjestämistä. Yleisökysymyksissä kartoitettiin ehdokkaiden suhtautumista nollatuntisopimuksiin, ay-liikkeen
asemaan sekä siihen, olisiko oppositio perussuomalaisille hallitusta parempi paikka. Tentin aikana kartoitettiin
myös energia-, ympäristö- ja
perhepolitiikkaa.
Kukaan ehdokkaista ei
aloittaisi Nato-keskustelua.

asta väännettiin kättä etenkin
Paavo Arhinmäen (vas.) vaikuttaessa kulttuuriministerinä. Hän vaikutti asiaan niin,
ettei lisärahaa herunut nuorille edes valitusten jälkeen.

Vuosikausien
taisto
Perussuomalaiset Nuoret
haki avustuksiin korotusta
vuodesta 2012 alkaen. Vuonna 2014 järjestö sai tukea 30
000 euroa, kun kokoomusnuoret saivat 600 000 euroa.
Asiasta päätti kulttuuriministeriö. Perusteena kuului mm,
ettei nuorella järjestöllä ollut
muka tuen vaatimaa laajaa
toimintaa, minkä nuorisojärjestö kiisti.
PS-nuorten tuolloinen puheenjohtaja, nykyinen kan-

Leena Meri

Jussi Halla-aho

Riku Nevanpää

Veera Ruoho
Tilaisuus lähetettiin suorana verkkolähetyksenä Suomen Uutisten, Ilta-Sanomien
ja Aamulehden kautta. Se lähetettiin myös Yle Radiossa
ja Järviradiossa. Voit kuunnella tentin kokonaisuudessaan osoitteessa:
http://suomenuutiset.fi/
kategoria/videot

Tampereen jälkeen
kiertue jatkuu
seuraavasti:
Turku
Lappeenranta
Oulu
Helsinki

Perussuomalaisten poliittinen suunnittelija Riikka Purra ja työmies Matti Putkonen tenttaavat ehdokkaita
puheenjohtajakiertueella.

sanedustaja Simon Elo vaati
asiaan korjausta ja ihmetteli,
että yhden järjestön ajatukset
eivät kelpaa tuen saantiin.
- On myös erikoista väittää, että me syrjisimme jotain. Mitään sellaista emme
ole tehneet, ja mitään sellaista ei opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksessä näytetä
toteen, Elo sanoi lokakuussa
2014 Turun Sanomissa.
Tuossa vaiheessa asiasta
päätti kulttuuriministerinä
toiminut Pia Viitanen (sd.).
Suomen Uutiset on seurannut tukiasiaa jo vuosien ajan.
Valtakunnallisten nuorisojärjestöjen tukirahoista on lohkaistu vuosittain miljoonakaupalla rahaa poliittiseen
toimintaan. Toiminta hakee
tökeryydessään vertaistaan.
Perussuomalaiset ovat vaati-

neet tukien alentamista kautta linjan jo pitkään.

Kielikokeilu jatkuu
Terholta kysyttiin, miten lähellä ruotsin kieli on häntä
kulttuuriministerinä. Terho
vakuutti, että hallituksen linja pysyy ennallaan, mutta kielikokeilu jatkuu.
- Olen itse kotoisin alun perin ruotsinkielisestä suvusta,
joka muutti nimensä Terhoksi vuonna 1906. Olen kasvanut kaksikielisellä Kirkkonummella. Olen elänyt
suurimman osan elämääni
ympäristössä, joka on kaksikielinen. Mutta se ei tietenkään muuta oman puolueeni
eikä henkilökohtaista kielipoliittista linjaani siinä, että
ajamme kielipoliittisen va-

pauden toteutumista. Tällä vaalikaudella tehdään mitä
hallitusohjelmassa luvataan
eli kielikokeilu jatkuu, Terho lupasi.
Kielikokeilussa 2 200 oppilasta saa valita, opiskeleeko ruotsia vai jotakin muuta kieltä. Alueellinen kokeilu
koskee myös lukioita ja ammatillisia kouluja. Hallituksen esitys on parhaillaan lausuntokierroksella.

“Meidän tulee olla
ylpeitä”
Terho korosti, kuinka suomalaisten tulee olla ylpeitä
kulttuuristaan itsenäisyytemme sadantena juhlavuonna.
- On suuri kunnia vastaanottaa kulttuuriministerin
tehtävät tänä itsenäisyyden

13.5.
20.5.
28.5.
4.6.

QTEKSTI MATIAS TURKKILA
KUVAT MATTI MATIKAINEN

- Meidän tulee olla ylpeitä kulttuurisaavutuksistamme,
sanoo kulttuuriministeri Sampo Terho.
juhlavuonna. Juhlimme itsenäisyyttä yhdessä, yhtenäisinä ja iloisesti. Meidän tulee
olla ylpeitä kulttuurisaavutuksistamme. Meidän tulee yhdessä viedä niitä eteenpäin ja katsoa tulevaisuuteen.
Kulttuuri on kansakunnan
sielu, Terho tiivisti.

Samalla presidentti nimitti
maa- ja metsätalousministeriksi Jari Lepän (kesk.) ja oikeusministeriksi Antti Häkkäsen (kok.).
QTEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA LEHTIKUVA
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Yleisradion päätoimittaja Atte Jääskeläinen toivoo, että Ylen asema vahvistettaisiin perustuslain tasolla.

Yle-pomo haluaa kirjata Ylen aseman perustuslakiin

PS: “Ei missään nimessä!”
Oikeusprofessori Erkki Havansi ja kansanedustaja
Jari Ronkainen torjuvat Ylen päätoimittajan esityksen. – Muutoksia pitää pystyä tekemään, eikä Yle voi
olla erityisasemassa.
YLEISRADION päätoimittaja Atte Jääskeläinen pohtii
Ylen asemaa ja tulevaisuutta uuden Journalisti-lehden
haastattelussa. Jutussa esillä
on myös Ylen nykyinen, verotukseen perustuva rahoitusmalli, jossa on Jääskeläisen
mukaan viilattavaa.
Hän ei kaipaa entistä lupamaksujärjestelmää. Sen sijaan Jääskeläinen toivoo, että
Ylen asema vahvistettaisiin
perustuslain tasolla.
- Voisi harkita, pitäisikö perustuslakiin kirjata, että Yleä

koskevat lainmuutokset tulisi tehdä vaikeutetussa säätämisjärjestyksessä, Jääskeläinen sanoo.
Esityksestä voi halutessaan
huomata epäluottamusta ja
turhautumista parlamentaarisen työryhmän, eli niin sanotun Satosen työryhmän
loppuraporttiin, jossa arvioitiin Ylen tehtävää ja rahoitusta tuleville vuosille. Työryhmä esitti viime vuonna suuria
muutoksia esimerkiksi Ylen
rahoitukseen, hallintoneuvoston asemaan ja ulkopuoli-

siin ohjelmaostoihin.

Ylen asemaa ei pidä
valaa betoniin
Perussuomalaisten kansanedustaja, Ylen hallintoneuvoston jäsen Jari Ronkainen
antaa täystyrmäyksen Yle-pomo Jääskeläisen esitykselle.
- Ei tällaista missään tapauksessa! Ylen asemaa ei pidä
”valaa betoniin” perustuslain
tasolla. Järjestely tekisi entistä vaikeammaksi koskea millään tavalla Ylen toimintaan.

Kuitenkin, koska maailma
muuttuu koko ajan, meidän
on pystyttävä tekemään jouhevasti muutoksia myös Ylen
osalta, Ronkainen sanoo.
Jääskeläisen esitys johtaisi päinvastaiseen tilanteeseen, koska perustuslain
muuttaminen on vaikeaa. Perustuslakia koskeva muutos
hyväksytään ensin eduskuntakäsittelyssä yksinkertaisella enemmistöllä, minkä jälkeen lakiehdotus jätetään
lepäämään seuraavaan vaalikauteen. Jotta perustuslain muutos tulisi voimaan,
seuraavissa vaaleissa valitun
eduskunnan pitäisi vielä hyväksyä muutos kahden kolmasosan ääntenenemmistöllä.
Perustuslakia voidaan
muuttaa myös yhdellä edus-

Lohela: Alhainen syntyvyys on viesti
luottamuksen puutteesta
EDUSKUNNAN puhemies Maria Lohela muistuttaa, että alhainen syntyvyys ei ole naisten syytä vaan yhteinen ongelma, jonka taustalla on
muun muassa taloudellinen epävarmuus. Lohela puhui Helsingin Naistenklinikan avajaisissa.
- Syntyvyys on vähäisintä taloudellisesti vaikeina aikoina, jolloin ihmiset
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pelkäävät tulevaisuutensa ja työpaikkojensa puolesta. Alhainen syntyvyys
on siis vakava muistutus meille päättäjille ihmisten luottamuksen puutteesta.
Pelastakaa lapset -järjestön Maailman äitien tila -raportin mukaan Suomi on maailman toiseksi paras paikka
äideille. Vain Norjassa äitien elämä on

vielä parempaa.
- Äidin hyvä elämä alkaa usein juuri täältä. Huolehditte ja hoivaatte, ohjaatte ja saatatte. Näytätte myös esimerkkiä synnytyssairaaloille niin
koti- kuin ulkomaillakin, puhemies
kiitti Naistenklinikan henkilöstöä.
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kuntakokoonpanolla. Se tosin
edellyttää, että muutosesitys
ensin julistetaan kiireelliseksi
vähintään viiden kuudesosan
kannatuksella.

Esityksessä
ei ole tolkkua
Suomen perustuslaissa säädetään lähinnä Suomen valtiojärjestyksestä sekä kansalaisten perusoikeuksista, eikä
perustuslaissa ole mainintaa muistakaan valtion omistamista tai rahoittamista yhtiöistä.
- Olisiko sitten seuraavaksi
edessä keskustelu Postin tai
Alkon asemasta? Ei liene kuitenkaan tarpeellista, että perustuslaissa turvataan kansalaisille esimerkiksi vapaus
ostaa alkoholia valtion omis-

- Perustuslaki on niin korkean tason asia. Yle kuitenkin on vain virasto, informaatio-organisaatio, joten ei liene
tarpeellista säätää Ylen asemasta perustuslain tasolla.
Mitä lisäarvoa sellaisesta olisi? Havansi kysyy.

Yle-kohuilla
merkitystä

Erkki Havansi
tamasta monopoliyhtiöstä,
Ronkainen sanoo.
Hän näkee, että Jääskeläisen esityksen taustalla on
osin epätietoisuuden aiheuttamaa pelkoa Ylen aseman
turvaamisesta.
- Ylellä on varmasti oma
tehtävänsä, mutta mielestäni Satosen ryhmässä on tehty hyvää työtä ja myös arvioitu kriittisesti Ylen asemaa.
Monen mielestä nykyisenkaltainen Yle on liian suuri organisaatio, joten tältäkin osin
muutoksen tarvetta on voitava arvioida jatkossa.
Perussuomalaisten eduskuntaryhmästä tuskin löytyy
kannatusta Jääskeläisen esitykselle. Ronkainen arvelee,
että tuskin laajemmin muistakaan puolueista.
- En usko, että tällaista missään pidetään kovin tolkullisena. Jääskeläisen esitys on
ylevästi muotoiltu, mutta se
käytännössä tarkoittaisi vain
sitä, että Ylessä olisi mahdollista toimia vapaasti ja että
rahoitus olisi aina turvattu.

Epärealistinen
esitys
Oikeustieteen professori, Keravan kaupunginvaltuuston jäsen Erkki Havansi (ps.) on Ronkaisen kanssa
samaa mieltä. Havansi näkee
Jääskeläisen esityksen ylimitoitettuna.
- Esitys on myös epärealistinen, kun ottaa huomioon
kuinka vaikeaa perustuslain
muuttaminen on. Epäilen,
olisiko edes mahdollista saada eduskunnassa tarvittava
enemmistö sille, että tällainen esitys voisi tulla käsittelyyn.

Hän arvioi, että esitys on
osin seurausta viimeaikaisista
Yle-kohuista.
- Hakematta tulee mieleen
tapaus Juha Sipilä ja esillä
olleet, Ylen johtoon kohdistuneet painostusoperaatiot. Tähän voi liittyä myös Suomen
heikentynyt asema sananvapauden mallimaana, Havansi arvioi.
Suomi putosi äskettäin Toimittajat ilman rajoja -järjestön lehdistönvapauslistalla
Norjan ja Ruotsin jälkeen sijalle kolme. Kyseinen lista ilmestyy vuosittain, ja Suomi
on useina aiempina vuosina
ollut listan kärjessä.
Havansi arvioi vielä, että
Jääskeläisen esitys on Euroopan mittakaavassa melko erikoinen.
- Lieneekö muissa Euroopan valtioissa järjestelyä, että
kansallisesta yleisradioyhtiöstä säädettäisiin näin korkealla tasolla?

BBC:lla
määräaikainen
toimilupa
Vertailukohtaa voi hakea
Ison-Britannian yleisradioyhtiöstä BBC:stä. BBC:n toimintaa säädellään kuninkaallisella lupakirjalla ja valtiovallan
ja yhtiön välisellä sopimuksella. Kuninkaallinen lupakirja on aina määräaikainen ja se
uusitaan kymmenen vuoden
välein. BBC:n toiminnasta
säädetään tavallisen lain tasolla, joten periaatteessa yhtiön toimintaan on mahdollista
aina tehdä muutoksia.
Huomattavaa on myös, ettei
Isossa-Britanniassa ole perustuslakia, vaan kaikkia kuningaskunnan lakeja voidaan
muuttaa parlamentin enemmistöpäätöksillä.
QTEKSTI ILKKA JANHUNEN
KUVAT LEHTIKUVA JA
PS ARKISTO

Toimi Kankaaniemestä
eduskuntaryhmän
puheenjohtaja
Toimi Kankaanniemi valittiin perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi eduskuntaryhmän kokouksessa. Hänet valittiin ensimmäisellä kierroksella äänin 16-6-6-yksi tyhjä.
KUN äänten enemmistö oli
näin suuri, toista kierrosta ei
tarvittu. Toiset ehdokkaat olivat Kaj Turunen ja Kari Kulmala.
Leena Meri luopui ehdokkuudestaan ennen äänestystä kuultuaan, että Toimi Kankaanniemi asettuu ehdolle.
Hän antoi tukensa Kankaanniemelle.
- Ääniä tuli yli 50 prosenttia, joten toista kierrosta ei
tarvittu, Kankaanniemi iloitsi silminnähden liikuttuneena
ryhmältä saamastaan luottamuksesta.
Hän sanoi yllättyneensä kannatuksen vahvuudesta ja valinnasta jo ensimmäisellä kierroksella: kun ehdokkaita oli
kolme, hän odotti toisen kierroksen ratkaisevan.

Hallintarekisteristä
puhuttiin kokouksessa
Kankaanniemi kertoi, että
viime aikoina kovasti keskustellusta hallintarekisteriasiasta
puhuttiin kokouksessa, mutta
hän ei osannut arvioida, olisiko asia vaikuttanut äänestyksen tulokseen.
Talousvaliokunnan puheenjohtajana toimiva Turunen on
ollut asiassa myrskyn silmässä.
Hän on suutaroinut kompromissia, jossa hallintarekisterin
käyttö omistuksen salaamiseen ja veronkiertoon tehtäisiin kannattamattomaksi lähdeveron avulla.
- Toki hallitusryhmän pitää
linjansa tehdä. Henkilökohtaisesti ajattelen, että asia pitäisi
palauttaa käsittelyyn tai ponsien sisältöä pitäisi täsmentää,
Kankaanniemi tuumaili.
Eduskuntaryhmä päätyi seuraavan viikon tiistaina kaikkia
tyydyttävään ratkaisuun. Esillä
olleen lähdeveron sijaan ratkaisuna on 50 prosentin enna-

Toimi Kankaanniemi
konpidätys ulkomailta tuleville
suomalaisten yritysten osinkotuloille siinä tapauksessa, että saajaa ei ole ilmoitettu verottajalle.

Pyyntöjä tuli pitkin viikkoa
Kankaanniemi kertoi, että häntä pyydettiin ryhtymään ehdolle heti sen jälkeen, kun kävi ilmi,
että Sampo Terho ryhtyy ministeriksi. Kyselyitä tuli jatkuvasti.
- Mielialani vaihteli niin, että
yhtenä päivänä olin ryhtymässä
ehdolle ja joka toisena päivänä
en. Eilisiltana päätin, että en kieltäydy, Kankaanniemi kertoi valintansa tunnelmista.

Luja yhteistyö eduskunta- ja
ministeriryhmän välillä
Kankaanniemi ei povannut
suurta muutosta aiempaan toimintaan, mutta hän painotti vankan yhteistyön merkitystä
eduskunta- ja ministeriryhmän
välillä. Hän arvioi, että puolueen
politiikka tulee saamaan uutta
leveyttä, kun Terho nousee ministeriksi ja tuo kulttuuria mukaan puolueen politiikkaan.
- Kyllä tässä haasteita riittää.
Minulla on kokemusta pienestä
seitsemän hengen ryhmän johtamisesta parinkymmenen vuoden takaa. Siinäkin oli työtä ihan
riittävästi. Nyt kun on 37 jäsenen hallituspuolueryhmä, se on

erittäin haasteellinen ja nyt alussa on puoluekokouskin. Mutta eduskuntaryhmän tehtävä on
toimia eduskunnassa kansan lähettiläinä yhteistä linjaa etsien
ja asioita eteenpäin vieden hallitusohjelman pohjalta, Kankaanniemi suunnitteli.

Ministeriryhmä
ei saa olla liian lepsu
Kankaanniemi piti ykkösasiana,
että ryhmä antaa vankkumattoman tukensa ministeriryhmälle ja samalla edellyttää tavoitteiden eteenpäin viemistä.
Onko se ollut aiemmin lepsua,
häneltä kysyttiin.
- Sanotaan, että olisi voinut
olla jämäkämpääkin. Ryhmä ei
saa olla kumileimasin. Puolueen,
eduskunta- ja ministeriryhmän
tiivis, luottamuksellinen ja avoin
yhteistyö on äärimmäisen tärkeää, Kankaanniemi korosti.
Hän kertoi pitäneensä itse yhden esittelypuheenvuoron, kuten muutkin ehdokkaat.
- Ilmoitin, etten ole SMP:läinen,
en soinilainen, en halla-aholainen, en terholainen enkä meriläinen enkä ruoholainen, vaan
suomalainen perussuomalainen,
Kankaanniemi paljasti.
QTEKSTI SUOMEN UUTISET
KUVA LEHTIKUVA

Tavio: Huostaanottoja voidaan ennaltaehkäistä tukitoimilla
PERUSSUOMALAISTEN kansanedustaja Ville Tavio on jättänyt eduskunnassa toimenpidealoitteen huostaanottojen ennaltaehkäisemisestä lastensuojelun matalan
kynnyksen palvelujen resursseja lisäämällä.
Tavion mukaan on sekä lasten että yhteiskunnan etu, että tukea tarvitsevat perheet
saavat apua mahdollisimman varhain.
Suomessa vuosina 2014–2015 tehdyssä
lastensuojelun tutkimushankkeessa havaittiin, että peräti 70 prosenttia tutkimukseen

osallistuneista lapsista ei ollut saanut jotain
tarvitsemaansa palvelua riittävästi ennen
sijoitusta kodin ulkopuolelle.
Suuntaamalla enemmän resursseja lastensuojelun ensisijaisiin, matalan kynnyksen palveluihin voidaan ehkäistä kiireellisiä
sijoituksia ja huostaanottoja, jolloin avun
tarpeessa olevien perheiden elämä on tasapainoisempaa ja yhteiskunnalle koituu samalla säästöjä.
- Lastensuojelussa on pulaa varhaisen

auttamisvaiheen resursseista ja työntekijöistä. Valtion pitää pyrkiä ennaltaehkäisemään kiireellisiä sijoituksia ja huostaanottoja kaikin keinoin, Tavio sanoo.
- Tarvitaan enemmän kotikäyntejä ja intensiivistä perhetyötä, jossa seurataan perheitä pidempään, jolloin sosiaalityöntekijöille välittyy kokonaisvaltaisempi kuva
asiakkaiden arjesta ja asiakkaita voidaan
auttaa paremmin.
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Paneelit kehittyneet tehokkaammiksi

Kannattaako
aurinkosähkö?
Hurjat sähkönsiirtohinnat ajavat yhä
useammat omakotitaloasujat hakemaan
halvempaa energiaa aurinkopaneeleista.
AURINKO antaa Suomessa energiaa vuositasolla keskimäärin noin tuhat kilowattituntia jokaista neliömetriä
kohti. Noin 15 prosenttia siitä
voidaan muuttaa laadukkailla
keruujärjestelmillä sähköksi.
- Paras tuotantokausi sattuu
yleensä ajanjaksolle toukokuulta elokuulle, kertoo kehityspäällikkö Heikki Rantula aurinkosähköratkaisuja
suunnittelevasta ja toteuttavasta Kymenlaakson Sähkö
Oy:stä.
- Talvella sähköä ei synny,
jos paneelit ovat lumen peitossa.
Sen määritteleminen, kannattaako aurinkosähkölaitteiston hankkiminen vai ei,
lähtee Rantulan mukaan liikkeelle omien sähkönkulutustottumuksien seuraamisesta. Parhaiten systeemi tuottaa
talouksissa, joissa kuluu kesälläkin paljon sähköä ja kulutuspiikit osuvat aikaan, jolloin aurinkokin paistaa.
Toistaiseksi sähkön varastointijärjestelmät ovat vielä melko kehittymättömiä ja
nostavat järjestelmien hintaa
huomattavasti.

Paneelit auringon
puolelle
Tuottaakseen sähköä aurinkopaneelit eivät tarvitse pilvetöntä taivasta ja porottavaa
auringonpaistetta. Pilvisellä
säällä niiden tuotto luonnollisesti on pienempi. Tuotetun
sähkön määrään vaikuttavat
lähinnä asennettujen paneelien hyötysuhde, niiden ym-

päristön lämpötila, paneelien
suuntauskulma ja puhtaanapito sekä niille mahdollisesti osuvat puiden latvusten
kaltaiset varjostukset.
- Aurinkopaneelien parhaat
suuntaukset osuvat etelään,
lounaaseen ja kaakkoon. Järjestelmän suuntauksella on
kallistusta (asennuskaltevuus
suhteessa paneeleihin kohdistuvaan auringonvaloon)
suurempi vaikutus tuottoon.
Paras tuotto saadaan noin 45
asteen kaltevuudella, mutta
asennus voidaan tehdä 10-60
asteen kaltevuudelle, jolloin
tuottoa ei juurikaan menetetä.
- Yleensä paneelit on järkevää asentaa katon suuntaisesti mahdollisimman aurinkoiseen paikkaan, Rantula
neuvoo.
Aurinkopaneelit kytketään
kaapelein niiden tuottamaa
tasavirtaa talon sähkölaitteiden käyttämäksi vaihtovirraksi muuttavaan invertteriin. Asennuksessa on
huomattava, että alle kolmen
kilowatin aurinkosähköjärjestelmät ovat usein yksivaiheisia (vanhan kansan suussa
valovirtaa) ja sitä suuremmat
kolmivaiheisia (voimavirtaa).
Lisäksi tarvitaan erotuskytkin paikkaan, johon on mahdollisimman esteetön pääsy.
Näin sähköverkkoa korjaavat
asentajat voivat tarvittaessa
kytkeä pois päältä omakotitaloasukkaan yleiseen sähköverkkoon syöttämän sähkön.
Järjestelmän yhteyteen
asennettava kaksisuuntainen
sähköntuottomittari mahdol-

listaa sen, että pientuottajan
sähkönmyyjälle myymän sähkön määrää voidaan mitata.

Kannattavuus
omasta käytöstä
Sähkön myynnillä ei pientuottaja ainakaan vielä rikastu. Parhaan tuoton saa käyttämällä kaiken tuottamansa
sähkön itse, jolloin sähkölaskut jäävät pienemmiksi. Jos
ylijäämäsähköä syntyy, sähkönmyyjäyhtiö maksaa siitä
pientuottajalle markkinahintaa samoin perustein, joilla
sitä maksetaan muilla tavoin
tuotetusta sähköstä.
Jokainen aurinkosähköjärjestelmä on määriteltävä tapauskohtaisesti, asiakkaan
ja paikan mukaan sopivaksi.
Jonkinlaisena nyrkkisääntönä voi Rantulan mukaan pitää, että tavallisen, vuodessa
noin 20 000 kilowattituntia sähköä kuluttavan kotitalouden toimiva paketti irtoaa paikalleen asennettuna
noin kymppitonnilla. Järkevä
järjestelmän koko määräytyy
oman kulutusprofiilin mukaisesti. Kannattavuutta laskiessa kannattaa muistaa, että
laitteiston asennuskulut ovat
verotuksessa kotitalousvähennyksen piirissä.
- Investoinnin tyypillinen
takaisinmaksuaika on 15-20
vuotta. Suurilla järjestelmillä, jos kulutusta on paljon ja
kaikki tuotanto voidaan hyödyntää omassa käytössä, on
mahdollista päästä alle 15
vuoden takaisinmaksuaikoihin, Rantula laskee.
- Laadukkaiden paneelien valmistajat antavat tuotteilleen 25 vuoden tehotakuun. Me annamme lisäksi
toimittamillemme paketeille
kymmenen vuoden järjestel-

Investoinnin
tyypillinen
takaisinmaksuaika
on 15-20vuotta.
mätakuun, joka kattaa myös
invertterin ja muut järjestelmän komponentit.

Stoppi oudoille
kauppiaille!
Kun auringon valosta on
tullut bisnestä, on alalle syntynyt myös hämärää liiketoimintaa. Sähköyhtiöiden asiakaspalveluihin on parin viime
vuoden aikana tullut hämmentyneitä soittoja ihmisiltä,
jotka ovat joutuneet pihaansa
yllättäen tupsahtaneiden paneelikauppiaiden kiihkeiden
myyntipuheiden kohteeksi.
- Meilläkin on törmätty ilmiöön, että varsinkin ikäihmisille myydään järjestelmiä
aggressiivisesti ja selvään ylihintaan. Pyydetty hinta on
voinut olla 2-3 kertaa suu-

rempi kuin markkinoilla keskimäärin. Yleensä asialla
ovat ne kuuluisat ovelta ovelle -kauppiaat. Tapana on, että
nimet pitää saada nopeasti
paperiin, Rantula kertoo.
Usein näin markkinoitu järjestelmä paljastuu sellaiseksi,
joka ei sovellu talon muuhun
sähköjärjestelmään. Joskus
asiakkaille tuputetaan akuilla
varustettua pientä mökkipakettia omakotitaloon kertomatta, ettei se sisällä sähkövirran jännitteen kodin
laitteille sopivaksi muuttavaa
invertteriä. Tällaisille kauppiaille on syytä näyttää suosiolla ovea.
QTEKSTI MARTTI LINNA
KUVAT MARTTI LINNA JA
LEHTIKUVA

Juvonen: Varusmiehille parempi tapaturmasuoja
PERUSSUOMALAISTEN kansanedustaja Arja Juvonen esittää lakialoitetta, jolla otettaisiin varusmiespalvelusta tai kertausharjoituksia
suorittavat henkilöt saman tapaturmien korvauskäytännön piiriin kuin
kriisinhallintaoperaatioissa palvelevat sotilas- ja siviilihenkilötkin.
- Sotilastapaturmaa ja palvelussairauden korvaamista koskevassa

10

Perussuomalainen 5/2017 • www.perussuomalaiset.fi

laissa ei ole vastaavia säännöksiä lisäkorvauksesta pysyvästä haitasta tai kuolemantapauksen johdosta maksettavasta lisäkorvauksesta,
kuin laissa tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävässä. Tämä asettaa aseellista, aseetonta ja siviilipalvelusta
suorittavat heikompaan asemaan
kuin kriisinhallintatehtäviin osallis-

tuvat, Juvonen perustelee.
Juvosen mukaan sotilaiden kohtelulle eri tavalla riippuen siitä,
ovatko he suorittamassa lakisääteistä velvollisuuttaan vai osallistumassa kriisinhallintatehtävään, ei
ole perusteita.

Heikki Rantula kehottaa ottamaan selvää kunnan rakennusvalvonnan kannan aurinkopaneelien asentamisesta
talon katolle. Asemakaava-alueilla rakennuksen ulkoasun
muuttaminen saattaa vaatia toimenpideluvan.

Jotta ylijäämäsähkön
voi myydä sähköyhtiölle, tuotantolaitos
on oltava kytkettynä
paikalliseen sähkönjakeluverkkoon. Sähköverkkoyhtiöt ohjeistavat liittyjiä, ja niihin kannattaa
olla ajoissa yhteydessä.
Järjestelmän kytkijän
on oltava pätevä sähköasentaja jolta löytyy
myös sähköurakointioisähköurak
keudet.

Ota talteen auringon ener
energia

Aurinkosähköjärjestelmä
1. Aurinkopaneelit 2. Liitäntärasia 3. Invertteri (vaihtosuuntaaja 4. Erotuskytkin 5. Talon
sähköpääkeskus, jossa sijaitsee sähkönmittaus Lähde: Kymenlaakson Sähkö Oy

Aurinkosähkötuotannon vaatima elektroniikka vie tilaa
pienen matkalaukun verran. Invertterin ja erotuskytkimen
lisäksi siihen kuuluu talon sähköpääkeskukseen sijoitettava kaksisuuntainen sähkömittari.

Ruohonen-Lerner esitti Kreikalle euroeroa
EUROOPAN parlamentti keskusteli
täysistunnossaan Kreikan talouden
sopeutusohjelmasta. Puheenvuoroissa nousivat esille Kreikan taloudesta viime vuosien aikana tehdyt
ylipositiiviset ennusteet, jotka eivät vastaa maan talouden todellista tilaa.
Perussuomalaisten europarlamentaarikko, talous- ja raha-asioiden va-

liokunnan jäsen Pirkko RuohonenLerner piti epärealistisena arviota
Kreikan tilanteen parantumisesta.
- Kreikan perusylijäämän kasvu
ei todennäköisesti tule kestämään
kovin pitkään. Kansainvälisen valuuttarahaston mukaan se johtui
kertaluontoisista tekijöistä, kuten
suuremmasta verokertymästä.
Ruohonen-Lerner huomautti

myös, kuinka Lissabonin sopimus
kieltää euroalueen jäsenmaan velan
nimellisen leikkaamisen. Lisäksi hän
korosti, että Kreikan suurin ongelma ei ole velka, vaan maan puuttuva kilpailukyky.
- Koko ajan on ollut olemassa nopea ja kivuttomampi tie ulkoisen
kilpailukyvyn palautukseen, nimittäin eurosta luopuminen.
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Kokouskutsu
Perussuomalaiset rp:n XII puoluekokous pidetään 10.6.2017
alkaen klo 11 messu- ja kongressikeskus Paviljongissa,
Lutakonaukio 12, 40100 Jyväskylä.

Tervetuloa Jyväskylään
10.-11.6.2017

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja päätetään
perussuomalaisten presidenttiehdokkaan nimeämisestä vuoden
2018 vaaleihin sekä käsitellään puolueen sääntömuutokset.
Puoluekokouksessa ovat äänioikeutettuja kaikki ne puolueen jäsenet, jotka ovat maksaneet kuluvan vuoden jäsenmaksut 28.4.2017
mennessä, eikä edellisen vuoden jäsenmaksua ole laiminlyöty.
Huom! Äänioikeutetuilla jäsenillä tulee olla kuvallinen
henkilökortti, passi tai ajokortti.
Kokoukseen tulee ilmoittautua 15.5.2017 mennessä puolueen
kotisivujen kautta: www.perussuomalaiset.fi
Timo Soini
Puheenjohtaja

Riikka Slunga-Poutsalo
Puoluesihteeri

Perussuomalaiset –
Sannfinländarna r.p.
XII puoluekokous 10.–11.6.2017
Käsittelylista
Lauantai 10.6. klo 11.00
Klo 11.00 Kokouksen avajaisjuhlallisuudet
Finlandia-hymni (video)
Suomen lippu piirien lippujen kanssa tuodaan saliin Lippulaulun
saattelemana. Yleisö ja orkesteri. Suomen lippua kantaa vpj. Jussi
Niinistö ja airuena toimivat vpj.t Hanna Mäntylä ja Perussuomalaisten Keski-Suomen piirin puheenjohtaja Heli Kupari.
Jyväskylän kaupungin tervehdys
Musiikkia orkesteri
Puoluekokouksen avaus
Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini
Kokouksen puheenjohtajien valinta
Kokouksen sihteerien valinta
Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta
Kokouksen ääntenlaskijoiden valinta
Todetaan kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja osanottajat
kokouskutsu, jäsenet, läsnäolo-oikeus
Päätetään käsittelylistasta, puoluekokouksen toimintasäännöistä
sekä muista tarpeellisista kokouksen menoon liittyvistä asioista
Valitaan puolueen puheenjohtaja
Valitaan puoluesihteeri
Valitaan puolueen varapuheenjohtajat (1-3)
Kokous keskeytyy klo 19.00 jatkuen sunnuntaina klo 10.00

Sunnuntai 11.6. klo 10.00
Hartaus klo 10.00 kirkkoherra Anssi Joutsenlahti
Ministeriryhmän kyselytunti ja poliittinen yleiskeskustelu
Puolueen sääntöjen muuttaminen. PRH on ennakkotarkastanut sääntömuutoksen. Mikäli muutos hyväksytään, se astuu
heti voimaan.
Päätetään presidenttiehdokkaan nimeämisestä
Selostus puolueen toiminnasta ja taloudesta
puoluekokouksen ajalta
Selostus eduskuntaryhmän toiminnasta
puoluekokouksen ajalta
Valitaan puoluevaltuuston jäsenet
Muut kokouksessa päätettävät asiat
Uuden puheenjohtajan linjapuhe ja kokouksen päättäminen
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Puoluekokouksen toimintasäännöt
Puheenvuorojen käyttöoikeus ja muut puoluekokouksen menettelytavat

A

Asioiden
käsittelyjärjestys

1.

Osanottajille jaettu käsittelylista on asioiden käsittelyjärjestyksen pohja, josta kokouksen puheenjohtajan harkinnan mukaan voidaan
tarvittaessa poiketa, paitsi henkilövalintojen kohdalla.
Puoluehallituksen ja/tai kokouksen valiokuntien esitys tai
mietintö on aina kannatettu esitys.

2.
B

Valmisteluvaliokunta

3.

Valmisteluvaliokunnalle kuuluvat kaikki valmistelua vaativat
puoluekokouksen asiat paitsi ne, jotka lähetetään vaali- tai julkilausumavaliokuntaan.
Valmisteluvaliokunnan muodostavat puoluekokouksen puheenjohtajisto ja sihteeristö täydennettynä ennen puoluekokousta
asioiden valmistelusta vastanneella puoluehallituksella. Valmisteluvaliokunnassa puhetta johtaa puoluekokouksen puheenjohtajisto ja kirjaa
pitää puoluekokouksen sihteeristö.

4.

C

Vaalivaliokunta

5.
6.

Vaalivaliokunnalle kuuluvat
muut henkilövalinta-asiat paitsi
kokouksen järjestäytyminen.
Vaalivaliokunnan muodostaa
puoluehallitus täydennettynä
piirien puheenjohtajilla. Vanha puoluehallitus vaihtuu uudeksi vasta,
kun puoluekokous on valinnut puheenjohtajan, varapuheenjohtajat ja
puoluesihteerin.
Vaalivaliokunnan on erityisesti
puoluevaltuuston kokoonpanoesitystä tehdessään otettava piirien
toiminnallisuus huomioon (kv-ehdokkaat, kunnanvaltuutetut, piiri- ja
paikallisyhdistykset, piirien vaalitulokset, puolueen jäsenmäärä ja jäsenyys piirissä jne.).

7.

D

8.

Ohjelma- ja julki-lausumavaliokunta

Ohjelma- ja julkilausumavaliokunnan muodostavat puoluekokouksen puheenjohtajisto ja
sihteeristö sekä puoluekokouksen
valitsema määrä muita jäseniä. Valiokunta voi tarvittaessa pyytää kuultavakseen asiantuntijoita ja/tai ohjelmaehdotuksen tekijöitä.
Kaikki valiokuntakäsittelyyn
tarkoitetut, kannatetut muutos- ja ponsiehdotukset on jätettävä
puoluekokouksen sihteeristölle kirjallisesti. Ehdotusta, jota ei ole kannatettu, ei oteta valiokunnassa käsiteltäväksi, ellei valiokunta toisin
päätä. Valiokunta päättää muutoinkin itsenäisesti omasta työskentelystään, esille otettavista asioista sekä
mietinnöstään.
Valiokuntakäsittelyn jälkeen
valiokunnan mietintö on käsittelyn pohjana. Puoluekokouksen
käsitellessä valiokunnan mietintöä
voidaan käsittelyyn ottaa vain kannatettuja kirjallisia esityksiä, jotka on
toimitettu puheenjohtajalle viimeistään ennen äänestysjärjestyksen
esittämistä, jotta ehdotus voitaisiin

9.

10.

ottaa käsittelyssä huomioon.

E

Ääni- ja
puheoikeus

11.

Puolueen suoran jäsenyyden
perusteella ääni-, puhe- ja esitysoikeus on kaikilla puolueen jäseniksi hyväksytyillä ja 28.4.2017 mennessä jäsenmaksun maksaneilla sekä
sitä aikaisemman vuoden jäsenmaksun maksaneilla puolueen jäsenillä. Kaikilla v. 1995 perustajajäsenillä
on läsnäolo- ja puheoikeus. Kokouksen puheenjohtaja voi harkintansa
mukaan lisäksi antaa puheoikeuden
myös muullekin puoluekokouksessa läsnäolo-oikeutetulle henkilölle.
Valtakirjalla ei voi edustaa eikä äänestää.

F

Puheenvuorojen
käyttö

12.

Puheenvuorot voidaan pitää
molemmilla kotimaisilla kielillä, suomeksi tai ruotsiksi. Tehdyt
ehdotukset ja päätökset saatetaan
kokousedustajien tietoon suomen
kielellä.
Kaikki puheenvuoropyynnöt
toimitetaan kirjallisesti kokouksen puheenvuorosihteerille. Puheenjohtaja antaa puheenvuorot
pyydetyssä järjestyksessä. Puheenjohtaja voi harkintansa mukaan poiketa tästä järjestyksestä. Asian käsittelyjärjestyspuheenvuoro on
annettava ennen muita.
Kaikki puheenvuorot pidetään puhujapöntöstä.
Puheenvuorojen pituus, esityslistaan merkittyjä ja muita
valmisteltuja puheenvuoroja lukuun
ottamatta, on asiakohdissa enintään
3 min ja henkilövaalikohdassa 1 min.
Puheenjohtaja voi tarvittaessa rajoittaa puheenvuoroja tai puheaikaa tai
molempia.
Puheenjohtajan käskystä
asiaton tai ylipitkä puhe on
lopetettava. Puheessa on puhuttava vain esillä olevasta asiasta. Jos puhuja poikkeaa varsinaisesta aiheesta, on puheenjohtajan kehotettava
häntä palaamaan asiaan. Ellei puhuja noudata puheenjohtajan kehotusta, voi puheenjohtaja keskeyttää hänen puheenvuoronsa.
Mikäli puhuja haluaa puheensa koko sisällön, myös kesken
jääneeltä osalta, merkittäväksi pöytäkirjaan liitteenä, tulee puhe toimittaa kokonaisuudessaan kirjallisena
kokouksen aikana kokouksen ensimmäiselle tai toiselle sihteerille.

13.

14.
15.
16.

17.
G

18.
19.

Vastapuheenvuorot

Puheenvuoroasioissa kaikki valtuudet ovat kokouksen
puheenjohtajalla.
Vastauspuheenvuoro-oikeus
on puolueen puheenjohtajalla, varapuheenjohtajilla, puoluesihteerillä, taloudenhoitajalla, puolueen
lehden päätoimittajalla, eduskuntaryhmän puheenjohtajalla, varapuheenjohtajilla ja sihteereillä puheenvuorojärjestyksestä poiketen.
Mikäli eduskuntaryhmän toimintaa käsiteltäessä esitetään kansanedustajalle itselleen ky-

20.

symys tai arvostelu, on edellisen
kohdan lisäksi ao. kansanedustajalla
oikeus käyttää vastauspuheenvuoro
puheenvuorojärjestyksestä poiketen.
Vastaava koskee myös EU-edustajia.

H

Vaalit

21.

Puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajiksi ja puoluesihteeriksi, sekä puoluevaltuuston jäseniksi voidaan valita vain kuluvan
vuoden ja sitä aikaisemman vuoden
jäsenmaksun maksaneita jäseniä.
Puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja puoluesihteeri valitaan sähköistä äänestysmenetelmää käyttäen, mikäli kannatettuja
ehdokkaita on enemmän kuin yksi.
Sähköisestä äänestyksestä annetaan
tarkemmat ohjeet äänioikeutetuille
kokoussalissa.
Mikäli puolueen puheenjohtajaa, varapuheenjohtajia
tai puoluesihteeriä valittaessa on samalle paikalle enemmän kuin kaksi
kannatettua ehdokasta eikä kukaan
heistä saa ensimmäisessä äänestyksessä yli puolta annetuista äänistä,
järjestetään kahden ensimmäisessä äänestyksessä eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä toinen vaali,
jossa valituksi tulee eniten ääniä saanut. Mikäli puoluevaltuustoa valittaessa ehdokkaita on enemmän kuin
valittavia jäseniä, järjestetään äänestys, jossa valituksi tulevat eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan
ratkaisee arpa.

22.
23.

I

Äänestys

24.

Äänestys suoritetaan äänestyslippua (JAA/EI) käyttämällä tai nimenhuudolla, jos kokouksen puheenjohtajisto suullisesti tai
kymmenen (10) äänivaltaista kokousosanottajaa sitä kirjallisesti esittää
ja kokous niin päättää. Äänten mennessä tasan ratkaisee asian se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

J

Läsnäolo-oikeus

25.

Läsnäolo-oikeus myönnetään puolueen perustajajäsenille, niille puolueen tukijoille,
kokouksen toimihenkilöille ja avustajille sekä tiedotusvälineiden edustajille, joille läsnäolo-oikeutuksen
osoitukseksi on annettu osanottajamerkki.

K

26.

Järjestyksen
pito

Puheenjohtaja pitää kokouksessa järjestystä ja kehottaa
järjestysmiehiä poistamaan häiritsijät kokouksesta. Jokaisen tulee pitää osanottajamerkkinsä näkyvillä ja
vaadittaessa näyttää se.
Puoluekokous voi puheenjohtajistonsa ehdotuksesta tehdä näitä puoluekokouksen
toimintasääntöjä täydentäviä päätöksiä.

27.

Suorajäsenyyden
oikeudet ja vastuut
Perussuomalaiset rp:n vahvuus on suorajäsenyys
puolueessa. Se takaa jokaiselle jäsenelle yhdenvertaisen mahdollisuuden vaikuttaa puolueen keskeisiin päätöksiin eli jokaisella on äänioikeus puoluekokouksessa. Tämä ainutlaatuinen oikeus on
maamme eduskuntapuolueista vain perussuomalaisilla. Kaikilla muilla puolueilla on edustuksellinen
demokratia eli piirit ja puolueyhdistykset valitsevat
jäsentensä keskuudesta joko vaaleilla tai yksimielisesti puoluekokousedustajat, esim. yksi edustaja alkavaa sataa jäsentä kohden.
Perussuomalaisten suorajäsenyys estää ylätason
ja puolueen eliitin mahdollisuuden sopia ennakkoon esim. henkilövalinnat. Muissa puolueissa piirien johto neuvottelee listat niistä henkilöistä, jotka
valitaan puheenjohtajistoon ja puoluesihteeriksi.
Suorajäsenyys takaa, ettei tällainen puolue-eliitin
kähmintä ole mahdollista perussuomalaisten puoluekokouksessa, vaan jäsenet suorittavat valinnat
itsenäisesti. Demokratia toteutuu sanan todellisessa merkityksessä.
Syy, miksi kokoukseen ennakkoilmoittautuminen
on tehtävä viimeistään 15.5.2017 mennessä, on
varmistaa kokouksen läpimeno kahden päivän aikana.
Kokousäänestykset suoritetaan sähköisellä äänestyksellä. Sähköisen äänestyksen läpimeno juohevasti äänioikeustarkistuksineen edellyttää sekin ennakkoilmoittautumista.
Kolmas keskeinen syy, miksi ennakkoilmoittautuminen kokoukseen on tehtävä viimeistään
15.5.2017 mennessä, on turvallisuus. Olemme hallituspuolue.
Turvatasot ovat korkeammat kuin missään muussa kokouksessa. Puoluekokoukseen on odotettavissa 3 000-3 500 edustajaa. Meidän on syytä tunnustaa ympärillä olevat tosiasiat. Maailma on
muuttunut ja se tulee rajoittamaan monia vapauksiamme liikkua ja kokoontua avoimin ovin.
Ääni- ja puheoikeus
Puolueen suoran jäsenyyden perusteella ääni-,
puhe- ja esitysoikeus on kaikilla puolueen jäseniksi hyväksytyillä ja 28.4.2017 mennessä jäsenmaksun maksaneilla sekä sitä aikaisemman vuoden jäsenmaksun maksaneilla puolueen jäsenillä. Kaikilla
v. 1995 perustajajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus. Kokouksen puheenjohtaja voi harkintansa mukaan lisäksi antaa puheoikeuden myös muullekin
puoluekokouksessa läsnäolo-oikeutetulle henkilölle. Valtakirjalla ei voi edustaa eikä äänestää.
Vaalit
Puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajiksi ja puoluesihteeriksi sekä puoluevaltuuston jäseniksi voidaan
valita vain kuluvan vuoden ja sitä aikaisemman
vuoden jäsenmaksun maksaneita jäseniä.
Ehdokasasettelu
Puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajiksi ja puoluesihteeriksi voi esittää jokainen äänioikeutettu puoluekokousedustaja. Jokainen ehdokas tarvitsee vähintään kaksi kannatuspuheenvuoroa, jotta pääsee
vaaleihin.
Timo Soini
Puheenjohtaja

Riikka Slunga-Poutsalo
Puoluesihteeri
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Perussuomalaisen
nipputilaukset
Perussuomalainen-lehteä
voi tilata tapahtumiin ja
yleiseen jakeluun uudesta
osoitteesta.
ILMOITA tilattavien lehtien
määrä ja mihin tarkoitukseen lehdet ovat tulossa.
Muista laittaa tilaukseen
yhteystietosi ja lehtinippujen toimitusosoite. Laita
mukaan myös vastaanottajan puhelinnumero.
Toimitus varaa itselleen
oikeuden päättää lehtitilausten määrästä ja toimituksesta. Tilaukset täytyy
lähettää halutun numeron
aineistopäivänä.
Aineistopäivät löytyvät
perussuomalaisten
nettisivuilta.

Hyvä perussuomalaisten
jäsen
Muistathan päivittää muuttuneet
yhteystietosi (osoite, puhelinnumero,
sähköpostiosoite) jäsenrekisteriin.
Puh: 040 631 7099 tai
jasenasiat@perussuomalaiset.fi

Perussuomalainen-lehti • ISSN 1239-2324
Perussuomalaiset rp:n äänenkannattaja vuodesta 1996
Ilmestyy: kerran kuukaudessa
Painos: 30 000 - 1 000 000 kpl, keskimäärin 30 000 kpl
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Ulkoasu: Mojo Man Oy / Jorma Remsu • jorma.remsu@gmail.com
Jäsenasiat ja lehtitilaukset: 040 631 7099
jasenasiat@perussuomalaiset.fi
Jäsenmaksu: 25,-/vuosi, sisältää lehden
Tilaushinnat: Vuosikerta 30,-, 1/2 vuotta 20,- irtonumero 3,Ilmoitushinnat:
Teksti, määräpaikka ja kuulutukset: 3,00,- / pmm
Rivi-ilmoitus: 5,00,- / rivi • Aineiston muokkaus: 50,- / tunti
Painopinta-ala: 260 x 375 mm • Palstojen määrä: 5-6 kpl
Painopaikka: Botnia Print, Kokkola
Aineisto: Toimitukseen viimeistään ilmoitettuna aineistopäivänä. Toimitus pidättää itsellään oikeuden muokata ja
otsikoida tekstejä. Lehti ei vastaa tilaamattoman aineiston
säilyttämisestä tai palauttamisesta.

Tilaa lehtiä:
lehtitilaukset@
perussuomalaiset.fi

Lue kiinnostavimmat aiheet myös
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