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Presidenttiehdokas Laura Huhtasaari: Perussuomalaisten pre-
sidenttiehdokas Laura 
Huhtasaari herätti 
kiinnostusta vierailles-
saan Rovaniemellä ja 
Oulussa (ylempi kuva). 
Huhtasaarta kehuttiin 
asialliseksi ja helposti 
lähestyttäväksi ehdok-
kaaksi.

Suomalaisten etuja on 
uskallettava puolustaa

malaisista päättäjistä puhumal-
la ja vaatimalla EU:lta konk-
reettisia toimia suomalaisen 
teollisuuden ja työpaikkojen 
puolustamiseksi.

- Suomen nykyinen hallitus 
ajaa EU-pöydissä linjaa, jos-
sa polkumyyntilainsäädännön 
säädökset koskisivat lähinnä 
Kiinaa eivätkä esimerkiksi Ve-
näjää, Brasiliaa, Irania tai Inti-
aa. Tämä on kestämätöntä.

Suomalaisten 
työntekijöiden 
edut turvattava

Polkumyynti vauhdittaa Huh-
tasaaren mukaan suomalaisten 

työpaikkojen siirtymistä EU:n 
ulkopuolelle.

- Suomalaisten työntekijöi-
den edut on turvattava. Presi-
denttimme ja ministereidem-
me on huolehdittava siitä, ettei 
uutta lainsäädäntöä Suomen 
kansalliseen harkintavaltaan 
vedoten vesitetä. Näin on tehty 
liian usein.

Terästeollisuus 
merkittävä työllistäjä

Huhtasaaren mielestä suoma-
laista teollisuutta on kuritettu 
sekä EU:n että Suomen omilla 
toimilla olan takaa.

- Pariisin ilmastosopimuk-

sen EU:n päättämä sisäinen 
taakanjako rampauttaa suo-
malaista terästeollisuutta. Te-
rästeollisuutemme lippulaiva, 
Outokummun Tornion tehtaat 
tuottavat terästä maailman te-
hokkaimmin ja puhtaimmin, 
Huhtasaari totesi.

Huhtasaari muistutti, että te-
rästeollisuus työllistää yli 15 
000 suomalaista osaajaa ja vas-
taa yli 12 prosenttia Suomen ta-
varaviennistä. 

- Pidetään kiinni suomalaisis-
ta työpaikoista!

TEKSTI SUOMEN UUTISET
      KUVAT HELI LAAKKONEN 
      JA PS-NUORET

PRESIDENTTIEHDOKAS 
Laura Huhtasaari pitää po-
sitiivisena sitä, että uudistus 
ottaa huomioon sekä ilmasto-
asiat että työntekijöiden rei-
lun aseman. Vaarana hän pi-
tää sitä, että hyvä uudistus 
vesitetään. 

- EU:n polkumyyntilainsää-
däntö uudistettiin lokakuun 
alussa. Siinä otetaan huomi-
oon sekä ilmastoasiat että 

työntekijöiden reilu asema. 
Tämä on positiivista. Vaarana 
on, että hyvä uudistus vesite-
tään. Suomalaisten etuja on 
uskallettava puolustaa. 

EU:lta vaadittava 
toimia työpaikkojen 
pelastamiseksi

Presidenttinä Huhtasaari 
sanoi eroavansa muista suo-

Perussuomalaisten presidenttiehdokas 
Laura Huhtasaari otti Rovaniemellä 
vieraillessaan kantaa EU:n polkumyynti-
lainsäädännön uudistukseen. 

Laura Huhtasaari, Kaisa Juuso, Riikka Purra, Jussi Halla-aho, Mika Mikkonen ja Terho Korpikoski Lapin piirin piirikokouksessa. Viereinen kuva Rovanie-
men Perussuomalaisten toritapahtumasta.
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Ansiomitalein palkittu Pertti Villo 
tuntee taloturvallisuusasiat:

YLI 25 vuotta taloturvalli-
suusasioiden parissa työsken-
nellyt Pertti Villo on huo-
mannut, että Suomessa on 
yli miljoona ihmistä eriarvoi-
sessa asemassa, mitä tulee 
asukasturvallisuuteen. Lain 
mukaan talojen turvallisuus-
tason päättää omistaja, mutta 
nykyään huomattava osa suo-
malaisista asuu taloissa, joita 
he eivät itse omista.

- Kaikilla asukkailla tuli-
si olla samat oikeudet päättää 
oman talonsa turvallisuusta-
sosta asumismuodosta riip-
pumatta, Villo vaatii.

Asian puolesta paljon puhu-
nut Villo on kuitenkin huo-
mannut merkillisen ilmiön: 
jostain kumman syystä ihmi-
siä eivät tunnu kiinnostavan 
oman talonsa turvallisuusasi-
at. Asumisen turvallisuudes-
sa ei ole kysymys mistään sen 
vähemmästä kuin asukkaiden 
itsensä, heidän omaisuutensa 
ja ympäristönsä turvallisuu-
desta. Mutta jostain syystä ih-
misiä ei kiinnosta.

- Jos tulen puhumaan asuin-
alueen turvallisuudesta, sil-
loin tulee mökki täyteen kuu-
lijoita. Mutta oman talon 
turvallisuus ei samalla lailla 
kiinnosta, Villo ihmettelee.

Kansalaisten 
kriisivalmiudet 
heikoissa kantimissa

Villon mukaan asiaan oli-
si tärkeätä saada parannus-
ta siksikin, että säästöjen ja 
leikkausten vuoksi on valtion 
ja kuntien kansalaisille tar-
joama turvallisuus mennyt 
koko ajan huonompaan suun-
taan. Turvallisuusasiat on yhä 
enenevässä määrin siirret-
ty asunto-osakeyhtiöiden ja 
asukkaiden vastuulle.

Pertti Villo on työskennellyt taloturvallisuusasioiden parissa jo yli 25 vuotta.

solla. Helsingin kaupungin 
asunnot Oy (Heka) onkin va-
lovuosia edellä kilpailijoitaan 
turvallisuusasioissa. Heka 
on saanut vapaaehtoiset tur-
vallisuushenkilöt järjestäy-
tymään, tekemään yhdes-
sä turvallisuustarkastuksia ja 
raportoimaan niistä yhtiölle. 
Kaikille alueyhtiöille on tehty 
kirjalliset toimintaohjeet. 

Turvallisuussuunnitelmaa 
ei tehdä enää pelkästään pa-
lotarkastajalle vaan ennen 
muuta asukkaille.

- Nämä järjestelyt on jou-
duttu tekemään osaksi sen 
jälkeen, kun laki omavalvon-
nasta astui voimaan. Olen 
onnistunut innostamaan 
asukkaita toimimaan talo-
yhtiöiden silminä ja korvina. 
Jotta heidän motivaationsa ei 
häviäisi, on ensiarvoisen tär-
keää pikaisesti puuttua on-
gelmiin, joita he havaitsevat, 
Villo sanoo.

Tekemisen palo 
ei ole laantunut

Perussuomalainen Pertti 
Villo on ollut kiinnostunut ta-
loturvallisuusasioista 90-lu-
vun alusta lähtien. Vuonna 
1996 hän oli mukana perus-
tamassa Helsingin nuorinta 
vapaapalokuntaa, Vuosaaren 
VPK:ta, jonka puheenjoh-
tajana hän toimi seitsemän 
vuoden ajan. Viimeiset kuu-
si vuotta Villo on ollut Hekan 
turvallisuuskoordinaattori. 

Villolle on myönnetty lukui-
sia ansiomitaleja toiminnas-
taan väestönsuojelun, talo-
suojelun ja vapaapalokunnan 
hyväksi.

- Ansiomitalien kanssa mi-
nulla on ollut onni matkassa, 
koska Helsingin Pelastusliit-
to, Helsingin pelastuslaitos ja 
Heka ovat olleet koko ajan tu-
kenani. Tunnustusta ei saa, 

ellei joku sitä esitä. Moni saa 
mitaleja asemansa vuoksi, ei 
niinkään tekojensa puolesta. 
Kun katsoo, kenelle mitale-
ja myönnetään, he ovat yleen-
sä korkea-arvoisia poliisin tai 
pelastustoimen virkamiehiä. 
Vapaaehtoisjärjestöjen jäse-
nille niitä harvemmin anne-
taan, sanoo Villo.

Työ asukasturvallisuuden 
hyväksi on aina ollut Villol-
le melkein kuin voimakas-
ta huumetta, eikä into teke-
miseen ole vuosien varrella 
laantunut. Hänellä olisi kova 
halu levittää taloturvallisuu-
den hyväksi tekemäänsä talo-
yhtiöiden verkostoitumisaa-
tetta laajemmallekin, mutta 
julkisuuden saaminen on 
osoittautunut haasteelliseksi.

TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVA PS ARKISTO

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n turvalli-
suuskoordinaattori ja asukasturvallisuusasi-
oiden asiantuntija Pertti Villo (ps.) Helsingin 
Vuosaaresta vaatii lakiin parannusta liittyen 
asukkaiden mahdollisuuksiin vaikuttaa oman 
talonsa turvallisuuteen.

Tämän vuoksi myös kan-
salaisten omia taitoja ja val-
miuksia kriisitilanteiden ja 
onnettomuuksien varalta oli-
si saatava kohennettua ja 
kansalaistaitojen kuten ensi-
aputaitojen merkitystä koros-
tettua. 

Villo huomasi näiden asi-
oiden olevan retuperällä en-
simmäisen kerran Vuosaaren 
vapaapalokuntavuosinaan. 
Vuonna 2007 Helsingissä sat-
tui iso myrsky, jonka johdos-
ta kaikki vapaapalokunnatkin 
olivat hälytysvalmiudessa. 
Myrsky sitoi kaikki yksiköt 
niin, että eräs apua tarvinnut 
kohde joutui odottamaan sitä 
tunnin.

- Silloin minussa heräsi aja-
tus, että kansalaisten val-
miuksia näissä asioissa olisi 
parannettava, jotta he pärjäi-
sivät, jos apua joutuu odotta-
maan pitkään. Ei ole kauaa-
kaan siitä, kun yhtenä talvena 
oli lunta tullut niin paljon, et-
tei hälytysajoneuvoja meinat-
tu saada ollenkaan kohtee-
seen, Villo sanoo.

Heka valovuosia 
edellä kilpailijoitaan

Villo on työskennellyt tar-
mokkaasti turvallisuuden pa-
rantamiseksi paikallisella ta-

”Kaikilla 
asukkailla tulisi

olla samat 
oikeudet päättää 

oman talonsa 
turvallisuustasosta

asumismuodosta 
riippumatta.”

Yli miljoona 
suomalaista 
eriarvoisessa 
asemassa
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Johannes Niemisestä 
Vantaan puheenjohtaja

In memoriam: Eero Paananen
Auttavainen maanviljelijä

Ahti Moilanen ja Pia Pentikäinen 
puoluehallitukseen

PERUSSUOMALAISTEN pu-
heenjohtaja Jussi Halla-aho ter-
vehti vantaalaisia perussuo-
malaisia ja kertoi puolueen 
vetovoiman kasvusta ja linjak-
kaasta poliittisesta toiminnasta 
niin eduskunnassa kuin ympä-
ri Suomea. 

Kokouksessa valittiin yksimie-
lisesti yhdistyksen puheenjoh-
tajaksi Johannes Nieminen, joka 
on on puolueen pitkäaikainen 
vaikuttaja Vantaalla. Nieminen 
korosti sitä, että Vantaan Perus-
suomalaiset tulee näkymään 
Vantaalla vieläkin vahvemmin. 

- Presidentinvaalikampanja 
tulee näkymään. Keskiviikkona 
8. marraskuuta pidämme kai-
kille avoimen PS-foorumin Tik-
kurilassa, johon saapuu pre-
sidenttiehdokkaamme Laura 
Huhtasaari, kertoi tuore pu-
heenjohtaja Nieminen.

 Nieminen otti kantaa myös 
Vantaan kuntapolitiikkaan. Hän 
kertoi vantaalaisten ottavan jat-
kuvasti yhteyttä mm. koulujen 
sisäilmaongelmista, segregaati-
osta, taloudesta ja monista hy-
vin henkilökohtaisistakin asiois-
ta. Niemisen mukaan ihmiset 
kokevat, ettei heidän äänensä 
kuulu ja monet ovat hyvin tuka-
lassa tilanteessa. 

MAANVILJELIJÄ Eero Paananen 
kuoli 1. syyskuuta Reisjärven 
sairaalassa sairauden murta-
mana. Koko ikänsä Reisjärvellä 
asunut Paananen oli syntynyt 4. 
heinäkuuta 1926.

Paanasella oli keskikokoinen 
lypsykarjatila, jota hän hoiti 
koko aktiivisen työuransa ajan 
aina sukupolvenvaihdokseen 
saakka. Hän oli myös aktiivinen 
kunnallispolitiikassa. Keskustan 
riveissä uransa aloittanut Paa-
nanen istui neljä kautta Reisjär-
ven kunnanvaltuustossa ja oli 
välillä kunnanhallituksessakin. 
Perussuomalaisiin hän siirtyi 
noin seitsemän vuotta sitten. 
Paananen oli myös Reisjärven 

Perussuomalaisten perustaja-
jäseniä.

Politiikan lisäksi Paananen 
harrasti muun muassa näytte-
lemistä kesäteatterissa, vete-
raanitoimintaa ja oli mukana 
monenlaisessa yhdistystoimin-
nassa. Ystävät muistavat Paa-
nasen hyvin asiallisena, hyvä-
luontoisena ja auttavaisena 
ihmisenä. Missä vain apua tar-
vittiin, hän oli aina paikalla.

Leskeksi jo jäänyttä Paanasta 
jäivät kaipaamaan tytär ja poi-
ka lapsenlapsineen sekä lukui-
sat ystävät.

Mika Männistö

VAASA
Vaasan Perussuomalaiset va-
litsivat syyskokouksessaan yk-

simielisesti yhdistyksen uu-
deksi puheenjohtajaksi Juha 
Rantalan. Rantala toimii myös 

KOTKAN perussuomalaiset valitsi yksimielisesti puheenjohtajakseen 23-vuotiaan Arttu-Petteri Klamin. 
Arttu on SM-tason painija, opiskelija ja raskaan liikenteen ammattikuljettaja.

PERUSSUOMALAISTEN Lapin 
piirin syyskokousvalinta uudek-
si puheenjohtajaksi on Mika 
Mikkonen. Hän on oikeustie-
teen opiskelija.

Kokouksessa paikalla ollut pu-
heenjohtaja Jussi Halla-aho kiit-
teli kokousväkeä ja onnitteli 
tuoretta puheenjohtajaa.

- Lapin piirin syyskokous Ro-
vaniemellä sujui hienoissa tun-
nelmissa Kaisa Juuson johdol-
la. Onnittelut Mika Mikkoselle, 
joka valittiin uudeksi puheen-
johtajaksi, ja kiitokset Terho 
Korpikoskelle, joka veti piiriä va-
rapuheenjohtajana kesäkuusta 
alkaen, Halla-aho kiitteli. 

Kokouksessa oli paikalla myös 
perussuomalaisten presidentti-
ehdokas Laura Huhtasaari. 

SUONENJOEN Perussuomalai-
set ry teki valtuustoaloitteen ni-
meltä “Suomi100 v & Suonenjo-
ki100 €”. Aloitteen mukaan tänä 
vuonna suonenjokelaisena syn-
tyvän vauvan perhe saa 100 eu-
ron lahjakortin Suonenjoella 
olevaan liikkeeseen tai palve-
luun. Näin vauvarahaa jää vie-

lä yrittäjäystävällisesti paikka-
kunnalle.

 Vauvaraha rahoitetaan käyt-
tämällä siihen yhden kau-
pungin Suomi 100 -juhlaan 
budjetoitu raha. Yhden pönö-
tysjuhlan sijaan monta perhettä 
iloitsee kaupungin tarjoamas-
ta lahjasta - vaikka ruokakaup-

paan tai hierojalle, perhe saa 
itse päättää. Suonenjoella syn-
tyy noin 70-80 vauvaa vuosit-
tain. Perussuomalaiset ovat 
perheiden puolella.

Suonenjoen 
Perussuomalaiset ry

HELSINGISSÄ kokoontunut 
puoluevaltuusto valitsi puolue-
hallitukseen Pia Pentikäisen ja 
Ahti Moilasen. Eduskuntaryh-
män jäseneksi nimettiin kan-
sanedustaja Leena Meri.

Puoluehallitukseen kuuluvat 
valittujen jäsenten lisäksi puo-
lueen puheenjohtaja Jussi Hal-

la-aho, 1. vpj. Laura Huhtasaa-
ri, 2. vpj. Teuvo Hakkarainen, 3. 
vpj. Juho Eerola, puoluesihtee-
ri Riikka Slunga-Poutsalo sekä 
hallituksen jäsenet Marke Tuo-
minen, Irma Kemppainen, Veijo 
Niemi, Anssi Joutsenlahti ja Mira 
Nieminen.

Kotka sai nuoren puheenjohtajan 
Arttu-Petteri Klamista

Mika Mikkosesta Lapin piirin uusi 
puheenjohtaja

Suonenjoella jaetaan lahjakortteja 
vastasyntyneille

Entinen puheenjohtaja Olli Kekkonen ja Kymen piirin puheenjohtaja Ilpo Heltimoinen 
onnittelivat tuoretta puheenjohtajaa Arttu-Petteri Klamia (keskellä).

Johannes Nieminen

- En pysty ymmärtämään sitä, 
että uhraamme lapset, nuoret 
ja aikuisetkin. Sisäilmaongel-
mat ovat todellisuutta ja odo-
tan, että kaupungin nimeämä 
työryhmä saa tämän osalta tu-
loksia aikaiseksi. Tarvitsemme 
ihmisistä välittävän positiivisen 
Vantaan, joka uskaltaa myös 
tarttua vaikeisiin asioihin, kuten 
mm. segregaation aiheuttamiin 
ongelmiin. 

Kokouksessa valittiin myös 
uusi hallitus. Vantaan Perussuo-
malaiset jatkavat työtään kau-
punkilaisten parissa. 

Vantaan Perussuomalaiset

HENKILÖVALINTOJA
Perussuomalaisten Etelä-Poh-
janmaan piirin tiedottaja-
na ja vaalipäällikkönä. Ranta-
lan lisäksi hallitukseen valittiin 
Mauri Ollila, Seppo Jussila, Nii-
na Mäkinen, Anne Jussila, Lauri 

Karppi, Jukka Mäkynen ja Mat-
ti Sorvari. 

RUOKOLAHTI
Ruokolahden Perussuoma-
laiset valitsivat uudeksi pu-

heenjohtajaksi Viljo Raution. 
Yhdistyksen hallituksen muo-
dostavat puheenjohtajan lisäk-
si Helena Liukka, Matti Kalpio ja 
Virpi Repo-Laitinen.  



VIROLAHTI
Kaakonkulman Perussuoma-
laiset ry:n sääntömääräinen 
syyskokous pidetään lauantai-
na 21.10. klo 13 Sammontalon 
kahviossa Virolahdella. Käsitel-
lään sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana hal-
litus. Kannattavilla jäsenillä on 
osallistumis- ja puheoikeus. 
Äänioikeus on vain jäsenmak-
sunsa maksaneilla varsinaisil-
la jäsenillä. Kahvitarjoilu. Ter-
vetuloa!

YLÖJÄRVI
Pirkanmaan Perusnaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous 
pidetään lauantaina 21.10. klo 
13 Lamminpään ulkoilumajan 
takkatuvassa, Velodromintie 
45. Käsitellään sääntömääräi-
set asiat. Kokouksen koollekut-
sujana hallitus. Majan vieressä 
on autopaikoitustilaa. Terve-
tuloa!

KOKEMÄKI
Kokemäen Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään sunnuntai-
na 22.10. klo 17 Ystäväkamaril-
la, Tulkkilantie 15. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Koko-
uksen koollekutsujana hallitus. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa uudet 
ja vanhat jäsenet!

SIPOO
Sipoon Perussuomalaisten 
sääntömääräinen syyskokous 
pidetään maanantaina 23.10. 
klo 18 Nikkilässä Ravintola Ko-
lifejin kabinetissa, Iso Kylätie 
20. Käsitellään sääntömääräi-
set asiat. Kokouksen koollekut-
sujana hallitus. Paikka löytyy 
keskeltä Nikkilää ”vanhasta vi-
rastotalosta” toisesta kerrok-
sesta. Hallitus kokoontuu klo 
17.30–18. Tervetuloa!

PUUMALA
Puumalan Perusuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syysko-
kous pidetään tiistaina 24.10. 
klo 16.30 Kahvila Kuittisessa. 
Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsu-
jana hallitus. Tervetuloa!

ISOKYRÖ
Isonkyrön Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syysko-
kous pidetään tiistaina 24.10. 
klo 16.30 Isonkyrön kunnanta-
lolla, Pohjankyröntie 136. Kä-
sitellään sääntömääräiset asi-
at. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Äänioikeus 20.10.2017 
mennessä jäsenmaksunsa 
(puolue ja yhdistys) maksaneil-
la. Tervetuloa!

OULU
Oulun Perussuomalaisten tu-
pailta tiistaina 24.10. klo 17-19 
piiritoimistolla, Tarkka-ampu-
jankatu 14. Keskustelua ajan-
kohtaisista aiheista. Tilaisuus 
on kaikille avoin ja ilmainen. 
Kahvitarjoilu. Isäntinä Seppo 
Paakkari ja Esa Paloniemi. Ter-
vetuloa!

JÄRVENPÄÄ
Järvenpään Perussuomalai-
set ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään keskiviikko-
na 25.10. klo 18 Rekikatu 1:n 
kerhohuoneessa. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Koko-
uksen koollekutsujana hallitus. 
Kahvia ja pullaakin on tarjol-
la. Toivotamme tervetulleiksi 
kaikki jäsenet tai jäsenyydestä 
kiinnostuneet.

KOUVOLA
Kouvolan Seudun Perussuo-
malaiset ry:n sääntömääräinen 
syyskokous pidetään torstaina 
26.10. klo 17 Kuusankoskitalon 
kokoushuone Hirvelässä, Ky-
menlaaksonkatu 1. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Koko-
uksen koollekutsujana hallitus. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

VANTAA
Uudenmaan Perussuomalai-
set Nuoret ry:n sääntömääräi-
nen syyskokous pidetään tors-
taina 26.10. klo 17.30 Vantaalla 
Pähkinärinteessä, Lammastie 
7. Käsitellään sääntömääräi-
set asiat. Kokouksen koollekut-
sujana hallitus. Kokouksen jäl-
keen on mahdollisuus saunoa 
ja uida sisäuima-altaassa. Tar-
jolla pientä suolaista ja make-
aa naposteltavaa. Tervetuloa!

UTAJÄRVI
Utajärven Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään perjantaina 
27.10. klo 17 Utajärven Pappi-
lassa, Pappilantie 1. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Koko-
uksen koollekutsujana hallitus. 
Tervetuloa!

RIIHIMÄKI
Riihimäen Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään perjantaina 
27.10. klo 18 Ingaféssa, Eteläi-
nen Asemakatu 2. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Koko-
uksen koollekutsujana hallitus. 
Tervetuloa!

VETELI
Vetelin Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään perjantaina 27.10. 
klo 19 Räyringin monitoimita-
lolla. Sääntömääräisten asioit-
ten lisäksi käsitellään Vetelin 
Perussuomalaiset ry:n ja Hal-
suan Perussuomalaiset ry:n yh-
distymistä. Kokouksen koolle-
kutsujana hallitus. Tervetuloa!

LEMPÄÄLÄ
Lempäälän Perussuomalai-
set ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään lauantaina 
28.10. klo 13 kunnanhallituk-
sen kokoustilassa, Tampe-
reentie 6. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Kaikil-
la, jotka ovat maksaneet puo-
lueen ja Lempäälän Perus-
suomalaisten jäsenmaksun 
kuluvalta sekä edelliseltä vuo-
delta viimeistään 15.10.2017, 
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on äänioikeus. Otathan jäsen-
korttisi mukaan!

PUNKALAIDUN
Punkalaitumen Perussuomalai-
set ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään lauantaina 
28.10. klo 16 Kahvila Myötätuu-
lessa, Urjalantie 3. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat sekä yh-
distyksen henkilövalinnat lop-
puvuodeksi. Kokouksen kool-
lekutsujana Pirkanmaan piiri. 
Tervetuloa!

LAPPAJÄRVI
Lappajärven Perussuomalai-
set ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään lauantaina 
28.10. klo 13 Valtion Virastota-
lossa, Kärnäntie 11. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Koko-
uksen koollekutsujana hallitus. 
Hallitus kokoontuu klo 12. Kah-
vitarjoilu. Kaikki jäsenet ja asi-
asta kiinnostuneet mukaan. 
Tervetuloa!

JYVÄSKYLÄ
Jyväskylän Perussuomalai-
set ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään sunnuntai-
na 29.10. klo 13 Hotelli Albassa 
Jyväskylässä. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Terve-
tuloa!

HUITTINEN
Huittisten Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syysko-
kous pidetään sunnuntaina 
29.10. klo 18 Huittisten Matka-
huollon kahvilassa. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Koko-
uksen koollekutsujana hallitus. 
Tervetuloa!

HÄMEENLINNA
Kanta-Hämeen Perussuomalai-
set ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään sunnuntaina 
29.10. klo 14 Ammattiopisto Ta-
vastian auditoriossa, Jaakonka-
tu 28, Hämeenlinna. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Koko-
uksen koollekutsujana hallitus. 
Tervetuloa!

KANKAANPÄÄ
Kankaanpään Perussuomalai-
set ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään sunnuntaina 
29.10. klo 18 kaupungintalon 
valtuustosalissa. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Koko-
uksen koollekutsujana hallitus. 
Tervetuloa!

KAUSTINEN
Kaustisen Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syysko-
kous pidetään keskiviikkona 
1.11. klo 18 Kortesjärven Avain 
Säästöpankin kerhohuoneella, 
Kaustintie 2. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Terve-
tuloa!

IITTI
Iitin Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään keskiviikkona 1.11. 
klo 18 Ravintola Villen Mestas-
sa, Merrankuja 1, Kausala. Kä-
sitellään sääntömääräiset asi-
at. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Tarjolla ruokaa ja juo-
maa. Tervetuloa!

Eurooppa otti opiksi – 
muttei juurisyistä
MILJOONIEN ihmisten järjes-
telmällinen murhaaminen toi-
sen maailmansodan aikana loi 
pohjan suvaitsevaisuuden hen-
gelle, joka puolestaan vei eu-
rooppalaisia yhteiskuntia koh-
ti monikulttuurisuuden henkeä. 
Kansallisen yhtenäisyyden ta-
voittelu alettiin nähdä vaaralli-
sena rasistisena voimana. 

Vain tuntemalla historia voi-
daan välttää sen virheiden tois-
taminen. Nyt, yli 60 vuotta toi-
sen maailmansodan päätyttyä, 
on syytä kysyä, onko äärikan-
sallismielisen aatteen juurisyyt 
analysoitu oikein? Nimittäin 
yleisemmin sen syiksi väitetään 
ennakkoluuloja muunmaalaisia 
kohtaan sekä pelkoa siitä, että 
muunmaalaiset vievät oman 
maan työpaikat ja pärjäävät pa-
remmin kuin alkuperäisväestö. 
Väitän, että tämä on väärä ana-
lyysi. Ja koska analyysi on vää-
rä, siksi ehkäisytoimet ovat vää-
ränlaisia.

Juutalaisviha on noussut pal-
jolti kateudesta juutalaisten 
vaurautta kohtaan ja valheis-
ta, että se vauraus olisi varas-
tettu tai ainakin tienattu hy-
vin kyseenalaisilla liiketoimilla 
tai monopolistisella asemal-
la saavutettu. Sitä on höystet-
ty itsesäälillä, jonka mukaan it-
sellä olisi paremmin, jos toisilla 
olisi huonommin. Siten ollen 
se ei ole syntynyt pelosta muu-
kalaisia kohtaan tai oman kan-
sallisuuden ylikorostamisesta. 
Nyt islamisaation uhatessa Eu-
rooppaa ei ole varaa olla ym-
märtämättä, ettei ulkomaalais-
vastaisuus kumpua pelosta ja 
ennakkoluuloista.

 Ulkomaalaisvastaiset ajatuk-
set nousevat pohjimmiltaan 
siitä ihmisten inhimillisestä 
tarpeesta tuntea yhteenkuulu-
vuutta niiden kanssa, jotka asu-
vat ja elävät samassa elinpiiris-
sä. Yhteenkuuluvuuden tunne 
on yksi tekijä, joka luo luotta-
musta. Ilman luottamusta yhtei-
söelämä on vaikeaa.

1900-luvun alun Saksassa, 
kuten muuallakin, juutalais-

ten kanssa ei tunnettu yhteen-
kuuluvuutta, koska heillä oli 
oma uskontonsa, oma kielensä, 
omat ruokansa ja omat tapansa 
pukeutumisesta lähtien. Juuta-
laiset eivät yrittäneet sulautua 
kantaväestöön. Nyt on aivan 
samoin islaminuskoisten Lähi-
idästä ja Pohjois-Afrikasta tullei-
den maahantulijoiden kanssa. 
Aivan samoin kuin 1930-luvul-
la heidänkin koetaan vääryydel-
lä nauttivan kantaväestön tuot-
taman hyvinvoinnin hedelmiä. 
Tosin ansaintamalli on toinen. 

Nyt kun tätä ongelmaa yrite-
tään korjata vastustamalla rasis-
mia, ei osuta liekkien juureen, 
vaan yritetään vain rajoittaa pa-
loa. Pelkäänpä, että väärän-
laisten ehkäisytoimien vuok-
si etnisen väkivallan ehkäisy ei 
onnistu, vaan tilanne vain pa-
henee ja pahenee. Näin aina 
siihen asti, kunnes joko nou-
see valtaan joku kiihkonationa-
listi, joka tappaa kaikki ”väärä-
rotuiset” tai siihen asti kunnes 
kaikki ”vääräuskoiset” miehet 
kantaväestöstä on tapettu kiih-
koislamistien toimesta. 

 Tämän vuoksi jokaisen eu-
rooppalaisten valtion pitäisi ot-
taa käyttöön politiikka, joka 
korostaa kansakunnan yhteen-
kuuluvuutta. Tämä ei kuiten-
kaan ole mahdollista postmo-
dernismin ja siitä kumpuavan 
monikultturismin nimeen van-
novassa Euroopassa. Postmo-
dernissa yhteiskunnassa ei 
nimittäin hyväksytä yhteenkuu-
luvuutta hyveenä. Surullista on, 
että liberalismin arvoihin vetoa-
vissa eurooppalaisissa on liian 
monia, jotka eivät käsitä, että li-
beralismi ja monikultturismi ei-
vät sovi yhteen. 

Aidosti liberalismia eli ihmi-
sen poliittista vapautta ajavien 
ihmisten täytyy torjua kulttuu-
risuuntaukset, jotka eivät hy-
väksy liberalistisia arvoja. Isla-
milainen kulttuuri on tällainen 
kulttuurisuuntaus. Moni muu 
kulttuuri ei ole.

Mika Kivimaa (ps.)
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HEINÄVESI
Heinäveden Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syysko-
kous pidetään perjantaina 3.11. 
klo 18 Niittykuja 2:n alaker-
ran kerhotilassa. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Koko-
uksen koollekutsujana hallitus. 
Tervetuloa!

LOIMAA
Perussuomalaisia on tavatta-
vissa Loimaan torilla Savipäivä-
markkinoilla perjantaina 3.11. 
klo 8-14. Tervetuloa!

LEMPÄÄLÄ
Europarlamentaarikko Jus-
si Halla-Aho pitää medialle ja 
puolueen jäsenille avoimen ti-
laisuuden lauantaina 4.11. klo 
13-14 Ideaparkin 2. kerroksen 
Kotka-salissa, Ideaparkinkatu 4, 
Lempäälä. Tilaan mahtuu mak-
simissaan 150 henkilöä. Terve-
tuloa!

PSNUORET
Perussuomalaiset Nuoret ry jär-
jestää syyskokouksensa 4.-5.11. 
Scandic Hotel Porissa, Itsenäi-
syydenkatu 41, Pori. Tapahtu-
ma alkaa presidenttiehdokas 
Laura Huhtasaaren puheenvuo-
rolla lauantaina 4.11. klo 14. 
Kokous alkaa lauantaina klo 15 
ja keskeytyy klo 21. Kokous jat-
kuu sunnuntaina 5.11. klo 10 ja 
päättyy viimeistään klo 17. Ko-
kouksessa käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Tapahtuma on 
avoin vain nuorten jäsenille. 
Tervetuloa!

HELSINKI
Helsingin Perussuomalaiset 
telttailee Hakaniemen maalais-
markkinoilla 5.11. klo 9–15. Ter-
vetuloa juttelemaan teltalle ja 
noutamaan tuorein PS-lehti!

RAAHE
Raahen Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous 
pidetään sunnuntaina 5.11. klo 
16 Pattijoen Teknisessä Palvelu-
keskuksessa, Ruskatie 1, Pattijo-
ki. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsuja-
na hallitus. Tervetuloa!

TUUSULA
Tuusulan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous 
pidetään sunnuntaina 5.11. klo 
16 Tuusulan kunnantalolla, Hy-
ryläntie 16. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Terve-
tuloa!

FORSSA
Kanta-Hämeen PerusNaisten 
sääntömääräinen syyskokous 
pidetään sunnuntaina 5.11. klo 
14 Forssassa ravintola Kosken-
niskassa, Turuntie 1. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Koko-
uksen koollekutsujana halli-
tus. Tarjolla kahvia ja sämpylää. 
Lämpimästi tervetuloa!

ALAJÄRVI
Alajärven Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syysko-
kous pidetään sunnuntaina 
5.11. klo 16 Alajärven kaupun-
gintalolla. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Paikal-

la myös piirin tiedottaja Juha 
Rantala ja piirin varapuheen-
johtaja Jukka Mäkynen. Terve-
tuloa!

SALO
Salon seudun Perussuomalai-
set ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään sunnuntaina 
5.11. klo 17 Salon kaupunginta-
lolla. Käsitellään sääntömääräi-
set asiat. Kokouksen koollekut-
sujana hallitus. Samalla kokous 
täydentää piirikokousedusta-
jien listaa. Kahvitarjoilu. Terve-
tuloa!

SOMERO
Someron Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään sunnuntaina 5.11. 
klo 17 Pellavakeskuksessa, Jo-
ensuuntie 49. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Terve-
tuloa!

TURKU
Turun Perussuomalaiset järjes-
tää vapaamuotoisia keskustelu-
tilaisuuksia toimitilassaan Lei-
jonanluolassa (Kärsämäentie 
31, rivitalon kerhotilassa sisä-
pihan puolella) jokaisen kuu-
kauden ensimmäisenä tiistai-
na klo 17 alkaen. Tapahtumat 
ovat avoimien ovien ja mata-
lan osallistumiskynnyksen tilai-
suuksia, joissa ei edellytetä mi-
tään jäsenyyksiä, vaan silkkaa 
mielenkiintoa tutustua uusiin 
ihmisiin ja viettää aikaa yhdes-
sä. Tilaisuudessa on kahvitar-
joilu. Tervetuloa! Yhteyshenkilö 
Turussa: Kimmo Tarke, puh. 046 
952 0090.

VANTAA
Perussuomalaisen presidentti-
ehdokas Laura Huhtasaari saa-
puu keskiviikkona 8.11. klo 20 
alkaen Vantaan PS-foorumil-
le Vantaan Tikkurilan seurakun-
tayhtymän auditorioon, Unik-
kotie 5 C. Tule kuuntelemaan, 
kysymään ja keskustelemaan. 
Tervetuloa!

LAHTI
Lahden Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään torstaina 9.11. klo 
18 Ravintola Wanhassa Herras-
sa Paavola-kabinetissa, Laakso-
katu 17, Lahti. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Ääni-
oikeus jäsenmaksunsa maksa-
neilla jäsenillä. Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa!

ÄÄNEKOSKI
Äänekosken Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syysko-
kous pidetään torstaina 9.11. 
klo 18 Äänekosken kaupungin-
talolla, Hallintokatu 4, kokous-
huone 123. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Ääni-
oikeus kokouksessa on jokai-
sella yhdistyksen varsinaisel-
la jäsenellä, joka on maksanut 
kuluvalta ja sitä aikaisemmal-
ta vuodelta määrätyn Ääne-
kosken Perussuomalaiset ry:n 
jäsenmaksun 8.11.2017 men-
nessä yhdistyksen pankkitilille 
ja joka ei ole laiminlyönyt puo-
lueen jäsenmaksua. Tervetuloa!

KAUHAVA
Kauhavan Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syysko-
kous pidetään torstaina 9.11. 
klo 19 Alahärmän palvelutoi-
mistolla, Härmäntie 18. Käsi-
tellään sääntömääräiset asi-
at. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Kahvitarjoilu. Terve-
tuloa!

LOIMAA
Loimaan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskokous 
pidetään perjantaina 10.11. klo 
18 Loimaan Seudun Omaishoi-
tajat ja Läheiset ry:n Olohuo-
neessa, Pekankuja 4, Loimaa. 
Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsu-
jana hallitus. Omaistoiminnan 
ohjaaja Jaana Boström alus-
taa omaishoitoasiaa ennen ko-
kousta klo 18 alkaen. Kahvitar-
joilu. Tervetuloa!

YLÖJÄRVI
Ylöjärven Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään lauantai-
na 11.11. klo 10 kirjasto Leijan 
monitoimitilassa, Koivumäen-
tie 2. Käsitellään sääntömääräi-
set asiat. Kokouksen koollekut-
sujana hallitus. Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa!

TAMPERE
Tampereen Perussuomalaiset 
ry:n syyskokous pidetään lau-
antaina 11.11. klo 13 hotel-
li Scandic Tampere Stationissa, 
Ratapihankatu 37. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat ja jäsen-
ten erottamiset. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Kahvit 
klo 12.30. alkaen. Tervetuloa!

RAASEPORI
Raaseporin seudun Perussuo-
malaiset ry:n sääntömääräinen 
syyskokous pidetään lauan-
taina 11.11. klo 14 Hotelli-Ra-
vintola Sociksessa, Nils Grab-
benkatu 8, Karjaa. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Koko-
uksen koollekutsujana hallitus. 
Tervetuloa.

KÄRSÄMÄKI
Kärsämäen seudun Perussuo-
malaiset ry:n sääntömääräinen 
syyskokouus pidetään keski-
viikkona 15.11. klo 19 Jones Ba-
rissa. Käsitellään sääntömää-
räiset asiat ja valtuustoryhmän 
kokous. Kokouksen koollekut-
sujana hallitus. Tervetuloa!

HELSINKI
Helsingin Perussuomalaisten 
keskusteluilta torstaina 16.11. 
klo 18-20 Pakilan yläasteella, 
Pilkekuja 10, Helsinki (Pakilan-
tie 67, Teboilia vastapäätä). Si-
säänkäynti Pilkekujan puolelta. 
Tule mukaan kuuntelemaan ja 
keskustelemaan! Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa!

LIETO
Liedon Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen syyskoko-
us pidetään perjantaina 17.11. 
klo 18 Neste Oil Liedon (Louki-
nainen) kabinetissa, Haimiontie 
25. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsuja-
na hallitus. Tervetuloa!

HELSINKI
Perussuomalainen Helsinki ry:n 
sääntömääräinen syyskokous 
pidetään lauantaina 18.11. klo 
11.50 Pakinkylän VPK:n tiloissa, 
Pakilantie 64, Helsinki. Käsitel-
lään sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana hal-
litus. Avaussanat klo 11-11.50, 
puhujina Jussi Halla-aho, Mika 
Raatikainen ja Markku Saarikan-
gas. Tervetuloa!

ASIKKALA
Asikkalan Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään lauantaina 
18.11. klo 16 Tammenlehvä-ta-
lolla, Vartiopolku 3, Vääksy. Kä-
sitellään sääntömääräiset asi-
at. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Tervetuloa!

TUUSNIEMI
Tuusniemen Perussuomalai-
set ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään sunnuntai-
na 26.11. klo 16 Tuusniemen 
Osuuspankin kerhohuoneel-
la. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsuja-
na hallitus. Tarjotaan joulupuu-
ro ja kahvit. Tervetuloa!

KYMI
Perussuomalaisten Kymen pii-
ri ry:n sääntömääräinen syysko-
kous pidetään lauantaina 28.10. 
klo 13 Lappeenrannassa Keh-
ruuhuoneella, Kristiinankatu 20. 
Käsitellään sääntömääräiset asi-
at. Kokouksen koollekutsujana 
piirihallitus. Kokouksessa muka-
na puolueen puheenjohtaja Jus-
si Halla-aho. Piirin tarjoama lou-
nas ennen kokousta. Tervetuloa!

POHJOISKARJALA
Perussuomalaisten Pohjois-Kar-
jalan piiri ry:n sääntömääräinen 
syyskokous pidetään sunnuntai-
na 29.10. klo 14 Karelia-AMK:n 
auditoriossa, Tikkarinne 9, Jo-
ensuu. Käsitellään sääntömää-
räiset asiat. Kokouksen koolle-
kutsujana hallitus. Kokouksessa 
mukana puolueen puheenjoh-
taja Jussi Halla-aho. Kahvitarjoi-
lu. Ennen kokousta klo 11-13 
järjestämme toritapahtuman 
Joensuun kävelykadulla, kaup-
pakeskus Ison Myyn edessä. Tar-
jolla grillimakkaraa. Halla-aho 
tavattavissa teltalla klo 11.30-
12.30. Tervetuloa!

PIRKANMAA
Perussuomalaisten Pirkan-
maan piiri ry:n sääntömääräi-
nen syyskokous pidetään lau-
antaina 4.11. klo 14 Ideaparkin 
2. kerroksen Kotka-salissa, Idea-
parkinkatu 4, Lempäälä. Käsi-
tellään sääntömääräisen asioi-
den lisäksi vuoden 2016 tilit ja 
tilinpäätös, toimintakertomus, 
tilintarkastajan lausunto, toi-
minnantarkastajan kertomus 
vuodelta 2016 sekä paikallisyh-
distyksien edustajien valinnat 
piirihallituksen varsinaisiksi jä-
seniksi ja henkilökohtaisiksi va-
rajäseniksi. Kokouksen koolle-
kutsujana piirihallitus. Puhe- ja 
äänioikeus on puolueen jäsen-

maksun vuonna 2017 ja 2016 
maksaneilla jäsenillä. Jäsenmak-
sujen tulee olla maksettu vii-
meistään 20.10.2017 mennessä. 
Piirin kokouksiin on jokaisel-
la jäsenyhdistyksellä oikeus lä-
hettää yksi (1) puhe- ja ääni-
oikeutettu edustaja jokaista 
jäsenyhdistyksen alkavaa viit-
tä (5) varsinaista jäsentä koh-
den kuitenkin niin, että jäsen-
yhdistys voi lähettää enintään 
kymmenen (10) edustajaa. Pii-
rikokousedustajat on jokainen 
paikallisyhdistys päättänyt syys-
kokouksessa 2016. Paikallisyh-
distyksen edustajien määrä las-
ketaan vuoden 2015 lopussa 
olleen paikallisyhdistyksen jä-
senmäärän mukaan, ei paikka-
kuntanne puolueeseen liitty-
neiden mukaan. Kokouksessa 
mukana puheenjohtaja Jussi 
Halla-aho. Tervetuloa!

KESKIPOHJANMAA
Perussuomalaisten Keski-Poh-
janmaan piiri ry:n sääntömää-
räinen syyskokous pidetään lau-
antaina 11.11. klo 15 Vanhalla 
Tullipakkahuoneella, Tullika-
marintie 1, Kokkola. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouk-
sen koollekutsujana piirihallitus. 
Valtakirjojen tarkistus tuntia en-
nen kokousta. Otathan jäsen-
korttisi mukaan. Tavattavissa 
myös puheenjohtaja Jussi Halla-
aho ja presidenttiehdokas Laura 
Huhtasaari. Tervetuloa!

VARSINAISSUOMI
Perussuomalaisten Varsinais-
Suomen piiri ry:n sääntömääräi-
nen syyskokous pidetään lau-
antaina 18.11. klo 14 Paimiossa, 
Paimion kaupungintalon val-
tuustosalissa, Vistantie 18. Kä-
sitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana pii-
rihallitus. Kahvitarjoilu ja ääni-
oikeuden tarkastus alkaen klo 
13. Kokouksessa mukana pu-
heenjohtaja Jussi Halla-aho. Ter-
vetuloa!

UUSIMAA
Perussuomalaisten Uudenmaan 
piiri ry:n sääntömääräinen syys-
kokous pidetään sunnuntaina 
19.11. klo 16 Nurmijärven kun-
nanviraston valtuustosalissa, 
Keskustie 2 B, Nurmijärvi. Käsi-
tellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana pii-
rihallitus. Asialistan liitteet jae-
taan paikan päällä. Kokouksen 
jälkeen tarjolla pientä suolaista 
syötävää. Kokouksessa mukana 
puheenjohtaja Jussi Halla-aho. 
Tervetuloa!

KAINUU
Perussuomalaisten Kainuun pii-
ri ry:n syyskokous pidetään sun-
nuntaina 3.12. klo 12 Raatteen 
portilla, Raatteentie 2, Suomus-
salmi. Käsitellään sääntömää-
räiset asiat. Kokouksen koolle-
kutsujana piirihallitus. Hallitus 
kokoontuu klo 11. Paikalla puo-
lueen puheenjohtaja Jussi Halla-
aho. Tervetuloa!

PiiritPS

  Kokousilmoitukset 
lähetetään osoitteella: 
tapahtumat@perussuo-
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Joka piruja pelkää, 
se piruja luo
PELKO on käsijarru. Jos se 
jää päälle tai hirttää, ajoneu-
vo ei ehkä käynnisty tai liiku. 
Seuraukset voivat olla tuhoi-
sia. Peloista aiheutuu stres-
siä. Se syntyy kun mieli us-
koo olevansa vaarassa. Alan 
viisaiden mielestä se on mel-
kein kaikkien sairauksien pe-
russyy. 

Turvallista on tietää, että kä-
sijarru on erillinen järjestel-
mä. Jos pelkää, että jalkajarru 
ei toimi tai haluaa pysähtyä 
varmasti, niin käsijarru aut-
taa. Kun adrenaliini kohisee 
on käsijarru, terve pelko, itse-
suojelua. 

Itse kukin pelkää. Rohke-
utta on tehdä se, jota vält-
täisi, mutta tietää välttämät-
tömäksi. Turvallisuus on sen 
tiedostamista, että sitä ei ole 
olemassa. Pelon vallassa elä-
minen ei ole ihmisarvoista.

Kun olin pieni, kotimme lä-
histöllä sanottiin talvisin liik-
kuvan susia. Minua varoitet-
tiin niistä. Susien ohella piti 
varoa romaneja. Pelkäsin mo-
lempia. Asuimme aivan rau-
tatien varressa ja eräänä syys-
iltana läheisen maitotalon 
piika kietoi päänsä ympäril-
le huivin niin, ettei hän näh-
nyt eikä kuullut mitään. Sit-
ten hän laskeutui kiskoille ja 
antoi yöjunan ajaa ylitseen. 
Tämän jälkeen aloin pelätä 
myös junia. 

Pelko on mielen tuote. Kuvi-
telma. Samanlainen kuin kro-
kotiili lapsen vuoteen alla.

Meihin on uskomattoman 
helppo ohjelmoida pelko-
ja. Media maalaa silmiemme 
eteen uhkakuvia, joita emme 
muutama vuosi sitten osan-
neet kuvitellakaan. Siilou-
dumme ja asumme yksin. Se 
on otollinen maaperä kaiken-
maailman haittaohjelmille, 
uhkakuville sekä poliittiselle 
hullaantumiselle. Mieli täyt-
tyy huolista sekä ahdistuk-

sesta. Ne tukeutuvat omiin 
tulkintoihin ja ajatuksiin 
menneestä ja tulevasta. Pelko 
ja viha ruokkivat toistaan. Jos 
ulospääsyä ei löydy, seuraa 
kyynisyys, motivaation puu-
te, uupuminen ja lamaantu-
minen. Lopuksi mitataan lii-
kakuormitus eli ”burn out”.

 Mielen huoltoon eivät auta 
ulkoiset nautinnot, hermo-
myrkyt, energiajuomat tai ad-
diktiot. Tiikerillä ratsastava ei 
voi hypätä sen selästä. Pelko 
on tunne. Se voi tulla hiipien 
tai äkkiä. Vaikutus on sama. 
Pystyt hallitsemaan, vaihta-
maan, säätämään ja kontrol-
loimaan tunteitasi, sillä pää-
tät itse mitä ajattelet.Tavat ja 
rutiinit helpottavat toimin-
taa. Etene pienin muutoksin. 
Kun pelottaa, toista myöntei-
siä lauseita. Torju muut. Uusi-
en ystävien hankkiminen on 
muutoksen ensi askel. 

Maailmaa ei voi muuttaa, 
mutta ajatuksia ja asentei-
ta kyllä. Autoakin ajetaan si-
sältä.

Murehtijoiden kerho on 
maailman levinnein. Olet 
mitä ajattelet. Jokainen on 
tunteistaan sekä kokemuksis-
taan itse vastuussa. Kukaan 
toinen ei voi olla Sinun elä-
mäsi asiantuntija. Meillä on 
vapaus valita millainen elämä 
tahansa. Usein siinä lääkäri-
kin lievittää ja häntä avittaa 
lääketeollisuus.

Mielikuvitus on yhtä tot-
ta kuin todellisuus. Minä 
pelkään enemmän moni-
kansallisen hoivayrityksen 
vaipanpunnitsijoita kuin 
maailmanpoliittista seka-
melskaa. Se, miten maailman 
kokee, on oma valinta. Muu-
toksen on tapahduttava kor-
vien välissä.

Mikael Miikkola
turkulainen 
veteraanipoliitikko (ps.)

Antaessaan saa
JEESUKSEN opetuksesta muis-
tamme hyvin, miten hän is-
tui vastapäätä uhriarkkua ja 
katseli ihmisten almujen an-
tamista. Monet rikkaat laittoi-
vat paljon, mutta leskivaimolla 
ei ollut laittaa kerta kaikkiaan 
enempää kuin pari penniä. 
Mutta hän laittoi kaiken, koko 
elämisensä. 

Lähimmäissuhteestamme 
Jeesus kertoo todella puhutte-
levia tapahtumia. Yksi on lau-
pias samarialainen, joka py-
sähtyi auttamaan rosvojen 
käsiin joutunutta. Samarialai-
sia pidettiin halveksittuna se-
kakansana. Sen sijaa kansan 
kunnioittamat pappi ja temp-
pelipalvelija menivät kylmästi 
ohi puolikuolleen. 

Jeesus näki ihmisen sisim-
pään asti. Niinpä hän kuvaa 

temppeliin menneitä kahta 
rukoilijaa. Toinen kansan joh-
tomiehiin kuuluva fariseus, 
joka temppelin etuosassa kä-
det kohotettuina kiitti Juma-
laa omasta erinomaisuudes-
taan ja siitä, ettei ole niin kuin 
temppelin takaosaan jäänyt 
publikaani ja muut syntiset. 
Tämä publikaani eli tullimies 
sen sijaan jäi aivan ovisuuhun, 
löi rintaansa ja huokasi yksin-
kertaisesti: “Jumala, ole mi-
nulle syntiselle armollinen.” Ja 
kuitenkin, publikaani meni ko-
tiinsa vanhurskaampana kuin 
fariseus, sillä joka itsensä alen-
taa, hänet ylennetään ja päin-
vastoin. 

Lähimmäisestämme huoleh-
timinen muistuttaa juuri tätä 
Jeesuksen sanomaa: “Kaikki, 
minkä olette tehneet yhdelle 

näistä vähimmistä veljistänne, 
sen te olette tehneet minulle.” 

Kun eduskuntakaudella ker-
roin kustantaneeni taas kerran 
bussilastillisen pohjoissata-
kuntalaisia eduskuntaretkel-
le, joku kysyi, miten siihen on 
varaa. Vastasin, että varaa on 
siksi, että maksan palkkiollani 
kahden hoitotyöntekijän pal-
kat Kankaanpään Pohjois-Sa-
takunnan peruspalvelu-liike-
laitoskuntayhtymässä. Niin 
toteutuu Franciscus Assisilai-
sen rukouksen sanoin: “Sillä 
antaessaan saa, kadottaessaan 
löytää, antaessaan anteeksi 
saa itse anteeksi, kuollessaan 
nousee iankaikkiseen elä-
mään. Amen!”

Anssi Joutsenlahti
rovasti

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

Näin kirjoitat 
palstalle:

Kirjoita lyhyesti ja ytimekkäästi. 
Kirjoituksen pituus saa olla 
korkeintaan 1 500 merkkiä! Laita 
mukaan kirjoittajan yhteystiedot, 
jotka jäävät vain toimituksen tietoon. 

Toimitus voi otsikoida ja lyhentää 
kirjoituksia. 
Lähetä mielipiteesi osoitteella: 
toimitus@perussuomalaiset.fi tai 
Yrjönkatu 8-10, 00120 Helsinki.

Ministeri Bernerin konsultoinnit
LIIKENNE ja viestintäministeri 
Anne Berner (kesk.) teetätti VR:n 
pilkkomis- ja kilpailuttamis-
hankkeesta konsulttiselvityk-
siä. Selvitykset maksoivat 700 
000 euroa.

Erittäin arvostettu Boston 
Consulting Group teki ammat-
titaitoisen ja kattavan selvityk-
sen. Heidän selvityksensä joh-
topäätös oli, että Bernerin pilko 
ja kilpailuta -malli ei kannata, 
vaan se lisää kustannuksia.

Tämä selvitystulos ei tieten-
kään miellyttänyt ministeriä. 

Berner tilasi muitakin tutkimuk-
sia. Kysynnän ja tarjonnan laki 
toimi, mutta Boston Consultin-
gin selvitys ei jäänyt ainoaksi, 
joka ennusti valtion kustannus-
ten kasvavan VR-uudistuksen 
myötä.

Lopulta Sipilän hallituksen mi-
nisterit päättivät tukea Bernerin 
mallia kriittisistä konsulttiselvi-
tyksistä huolimatta. Kokoomus 
ja keskusta olivat täysin Berne-
rin vietävissä. Perussuomalais-
ten silloisista ministereistä asi-
asta vastaava ministeri oli Jussi 

Niinistö (nyk. sin.), joka vastoin 
suositustani lähti Bernerin kelk-
kaan.

Kilpailuttaminen Bernerin 
esittämällä tavalla ei paran-
na junamatkojen tarjontaa eikä 
pienennä lippujen hintoja. VR:n 
kannattavien reittien antami-
nen ulkomaisille suuryrityksille 
on täysin kansallisen edun vas-
taista.

Ville Tavio
kansanedustaja, 
eduskuntaryhmän 1. vpj. (ps.)

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

Nauttikoon vielä 
hillotolpastaan
PALJON on kommentoitu me-
dioissa sitä, miksi Jussi Hal-
la-ahosta leivottiin niin yli-
voimaisella tavalla puolueen 
puheenjohtaja kesäkuun puo-
luekokouksessa. 

Syitä on varmasti monia, mut-
ta se varmasti löi Timo Soinin 
marionetin eli Sampo Terhon 
arkkuun sen viimeisen naulan, 
kun Halla-aho sanoi siirtävänsä 
kansan ja kentän suussa jo kiro-
sanaksi muuttuneen Soinin syr-
jään ministerin pallilta.

 Tähän loikkareiden pakoon 
puolueesta ei löydy kuin yksi 
syyllinen ja se on hillotolppaan-
sa ja ulkoministerin salkkuunsa 
rakastunut Soini. On kai kaikil-
le tullut itsestään selväksi sekin, 
että ilman Soinia ja hänen leh-
mänkauppojaan rintamakarku-
ruudesta Juha Sipilän kanssa ei 
kukaan näistä ”sinisistä enke-
leistä” olisi nähnyt edes kosteita 
päiväunia. 

Mutta sitä saa mitä tilaa. Vaik-
ka nyt saavatkin puoluerekis-
teriin tämän aatteettoman, 
arvottoman, hajuttoman ja 
mauttoman kyhäelmänsä, niin 
gallupitkin jo osoittavat näil-
le loikkareille, miten korkealle 
kansalaiset arvottavat kotinsa 
myyvät helppoheikit. Viimei-

nen gallup Ylessä osoitti heil-
le 1,5 prosentin kannatusta, 
mutta kun kansan tuntoja ais-
tii laajemmin, niin tähän pro-
senttilukuun kuuluu vielä mii-
nusmerkki etupuolelle. 

Oikeasti maassamme on nyt 
kaksipuoluehallitus ja sini-
set toimivatkin vain nimenkir-
joittajina kepun ja kokoomuk-
sen tavoitteiden takuumiehinä. 
Sitä minä suuresti ihmettelen, 
että muut puolueet ovat tämän 
epädemokraattisen näytel-
män nielleet karvoineen, mutta 
näyttää se perussuomalaisten 
pelko hyväksyvän vaikka oman 
äidin myymisen, kunhan omat 
“sulle-mulle” -kaupat eivät vain 
vaarannu. 

Mahtavatkohan siniset enää 
tuntea sanaa häpeä, kun edel-
leen mennään rinta kaarella, 
vaikka huijasivat röyhkeästi ää-
nestäjiään? Mutta nauttikoon 
nyt vielä hillotolpastaan, se tu-
lee muuttumaan kusitolpak-
si kansalaisten arvoasteikossa, 
kun vaaliuurnille mennään pe-
russuomalaisille valtakirjaa rus-
taamaan. 

Arvi Matias Marjamäki 
Tampere

ILMOITA tilattavien lehtien määrä ja mihin tarkoitukseen 

lehdet ovat tulossa. Muista laittaa tilaukseen yhteystietosi ja 

lehtinippujen toimitusosoite. Laita mukaan myös vastaanotta-

jan puhelinnumero. 

Toimitus varaa itselleen oikeuden päättää lehtitilausten 

määrästä ja toimituksesta. Tilaukset täytyy lähettää halutun 

numeron aineistopäivänä. 

Aineistopäivät löytyvät perussuomalaisten nettisivuilta.

Perussuomalaisen 
nipputilaukset

äärä ja mihin tarkoitukseen

sen 

Tilaa lehtiä: lehtitilaukset@perussuomalaiset.fi

Perus-
suomalainen-
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. 

i

Hyvä perussuomalaisten 
jäsen

Muistathan päivittää muuttuneet yhteystietosi! 
Osoite, puhelinnumero, 

sähköpostiosoite - jäsenrekisteriin.

 040 631 7099 tai 
jasenasiat@perussuomalaiset.fi

http://www.perussuomalaiset.fi/jasenyys
mailto:lehtitilaukset@perussuomalaiset.fi
mailto:jasenasiat@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 

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

Toimistosihteeri• Sirje Haaranen

Puh: 040 573 0160 • sirje.haaranen@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

Poliittinen suunnittelija • Sakari Puisto

Puh: 050 359 1370 • sakari.puisto@perussuomalaiset.fi

Projektisuunnittelija • Jaana Vesterinen-Prähky

Puh: 040 661 6919 • tuki@perussuomalaiset.fi

Jäsenasiat • Puh: 040 631 7099

jasenasiat@perussuomalaiset.fi

PIIRIEN PUHEENJOHTAJAT

ETELÄ-POHJANMAA 

Raimo Vistbacka • Puh: 050 511 3186

raimo.vistbacka@alajarvi.fi

ETELÄ-SAVO 

Reijo Paunonen (vpj.) • Puh: 040 152 2021

r.paunonen@hotmail.com

HELSINKI

Markku Saarikangas • Puh: 0400 361 018

pj@perushelsinki.fi

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 

Mika Mikkonen • Puh: 046 528 1112 

mikamikkonenpalaute@nullgmail.com

PIRKANMAA 

Veijo Niemi • Puh: 0400 627 264

veijo.niemi@elisanet.fi

POHJOIS-KARJALA 

Marko Koskinen • Puh: 0400 927 200

marko@nullmakesafe.fi

POHJOIS-POHJANMAA

Ahti Moilanen • Puh: 044 550 0297

ahti.moilanen@hotmail.fi 

POHJOIS-SAVO 

Pia Pentikäinen (vt.) • Puh: 046 593 7968

pia.pentikainen@gmail.com

SATAKUNTA 

Anssi Joutsenlahti • Puh: 044 572 2205

anssi.joutsenlahti@dnainternet.net

UUSIMAA 

Timo Riskilä (vpj.) • Puh: 044 26 111 61

riskilatimo@gmail.com

VARSINAIS-SUOMI 

Lauri Heikkilä (vpj.) • Puh: 050 514 6764

lauri.heikkila@marttila.fi

PERUSSUOMALAISET NAISET 

Puheenjohtaja • Marja-Leena Leppänen

Puh: 040 775 1757 

marja-leena.leppanen@perusnaiset.fi

Sihteeri • Iiris Peltomaa

Puh: 045 898 5400 • sihteeri@perusnaiset.fi 

www.perusnaiset.fi

PERUSSUOMALAISET NUORET 

Puheenjohtaja • 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

 

 OPINTOKESKUS PEKASUS

Rehtori • Lasse Lehtinen

Puh: 06 873 358 • lasse.lehtinen@pekasus.fi

 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

jussi.halla_aho@perussuomalaiset.fi

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@europarl.europa.eu

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

 PUOLUEHALLITUS 

Puheenjohtaja • Jussi Halla-aho

Puh: +358 44 976 3628

jussi.halla_aho@perussuomalaiset.fi

1. Varapuheenjohtaja • Laura Huhtasaari

Puh: (09) 432 3045

laura.huhtasaari@eduskunta.fi

2. Varapuheenjohtaja • Teuvo Hakkarainen

Puh: (09) 432 3040

teuvo.hakkarainen@eduskunta.fi

3. Varapuheenjohtaja • Juho Eerola

Puh: (09) 432 3013

Puoluesihteeri • Riikka Slunga-Poutsalo

Puh: 040 505 1660 • riikka.poutsalo@perussuomalaiset.fi

Eduskuntaryhmän pj. • Leena Meri

Puh: (09) 432 3165 • leena.meri@eduskunta.fi

MUUT JÄSENET:

Anssi Joutsenlahti • Puh: (02) 572 2205

anssi.joutsenlahti@dnainternet.net

Irma Kemppainen  Puh: 040 738 5402

irma@asuntogalleria.fi

Ahti Moilanen  Puh: 044 550 0297

ahti.moilanen@hotmail.fi

Veijo Niemi • Puh: 0400 627 264

veijo.niemi@elisanet.fi

Mira Nieminen

mira.a.nieminen@gmail.com

Pia Pentikäinen • Puh: 046 593 7968

pia.pentikainen@gmail.com

Marke Tuominen • Puh: 0400 925 187

marke.tuominen@pp1.inet.fi

 EDUSKUNTARYHMÄ

Juho Eerola  (09) 432 3013

Ritva Elomaa (09) 432 3022

Teuvo Hakkarainen  (09) 432 3040

Laura Huhtasaari  (09) 432 3045

Olli Immonen (09) 432 3049

Arja Juvonen (09) 432 3060

Toimi Kankaanniemi  (09) 432 3054

Rami Lehto  (09) 432 3087

Jani Mäkelä (09) 432 3109

Leena Meri  (09) 432 3165

Mika Niikko  (09) 432 3129 

Tom Packalén  (09) 432 3136

Mika Raatikainen  (09) 432 3042 

Jari Ronkainen  (09) 432 3141

Sami Savio  (09) 432 3149

Ville Tavio  (09) 432 3177 

Ville Vähämäki  (09) 432 3195

Sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

 PERUSSUOMALAISTEN RYHMÄKANSLIA

Eduskuntaryhmän työntekijät ja heidän tehtävänsä:

Pääsihteeri Antti Valpas • Puh: 050 574 1886

antti.valpas@eduskunta.fi)

Kansliasihteeri Tiina Ullvén-Putkonen • Puh: 046 922 3452

tiina.ullven-putkonen@eduskunta.fi) 

Tiedottaja Heikki Tamminen • Puh: 050 574 1532 

heikki.tamminen@eduskunta.fi)

Suuri valiokunta, ulkoasiainvaliokunta, puolustusvaliokunta

Lainsäädäntösihteeri Juha Johansson • Puh: 050 574 1650

juha.johansson@eduskunta.fi)

Lakivaliokunta, perustuslakivaliokunta, hallintovaliokunta,

sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskuntasihteeri Iiro Silvander • Puh: 050 574 0215

iiro.silvander@eduskunta.fi)

Liikenne- ja viestintävaliokunta, maa- ja metsätalousvaliokunta,

työelämä- ja tasa-arvovaliokunta, ympäristövaliokunta, 

sivistysvaliokunta

Talouspoliittinen asiantuntija 

Nuutti Hyttinen • Puh: 050 574 2646

nuutti.hyttinen@eduskunta.fi)

Valtiovarainvaliokunta, talousvaliokunta, tulevaisuusvaliokunta,

tarkastusvaliokunta

PS O TA  Y H T E Y T TÄ !
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