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Kannatusta on parannettu ja tullaa
jatkossa parantamaan vielä lisää.

Pohjois-Pohjanmaan piirin jäsenmäärä kasvaa

”Hyvä, että on tullut
uusia toimijoita”
Perussuomalaisten Pohjois-Pohjanmaan
piirin puheenjohtaja Ahti Moilanen on
syystä tyytyväinen: piirin jäsenmäärä on
kesäkuisen eduskuntaryhmän hajoamisen
jälkeen lähtenyt hurjaan kasvuun.
AIVAN pienistä määristä ei
olekaan kysymys, sillä lokakuun alkuun mennessä nettolisäys oli jo 127 uutta jäsentä.
Viime vuoden lopulla Pohjois-Pohjanmaan piirin jäsenmäärä oli 749, joten uusien
jäsenien myötä piiri oli kasvanut 16,96 prosenttia lokakuulle tultaessa.
Eduskuntaryhmän hajoamisen jälkeen ihmiset turuilla ja toreilla rupesivat kyselemään paikallisilta toimijoilta,
ovatko nämä nyt halla-aholaisia vai soinilaisia. Sen jälkeen
piirihallituksessa päätettiin,
että oli toimittava nopeasti kansalaisten sekaannuksen
hälventämiseksi.
- Vastaus tietenkin oli, että
emme kumpaakaan, olemme edelleen perussuomalaisia. Piirin puitteissa organisoimme paikallisyhdistyksiä
ja paikallisia toimijoita liikkeelle levittämään tätä sanomaa. Kunnallisvaalit oli juuri
käyty ja vaalikassat tyhjentyneet, joten talkoohenkeä tarvittiin, kertoo Pohjois-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja
Ahti Moilanen Utajärveltä.
Pohjois-Pohjanmaan piirin
alueelle jäi vain kaksi kansan-

edustajaa, Olli Immonen ja
Ville Vähämäki. Heidän lisäkseen piirissä tekivät useita vierailuja kansanedustajat
Teuvo Hakkarainen ja Arja
Juvonen.
Paikallistoimijoiden ja kansanedustajien voimin kansalaisille tiedotettiin, ettei puolue ole muuttunut miksikään
ja että kaikki ennen eduskuntavaaleja hyväksytyt ohjelmat
ovat edelleen voimassa.

Äänestäjät tuomitsevat
loikkarien toiminnan
Uudet jäsenet ovat levittäytyneet Pohjois-Pohjanmaan
alueelle melko tasaisesti. Ainakaan Moilasen mieleen ei
tule yhtäkään pitäjää, jonne
ei olisi tullut vähintään yhtä
uutta jäsentä. Selvästi merkittävin kasvualue on ollut Oulun kaupunki, jonne on saatu
yli 70 uutta jäsentä, ja kasvu
jatkuu edelleen.
Kasvua saattaa osaltaan selittää sekin seikka, että eduskuntaryhmän loikkarien
irtiotto ei ole saanut äänestäjiltä minkäänlaista myötätuntoa. “Uuvattien” toimet on
tuomittu jyrkin sanankään-

tein.
- Ennen kaikkea sosiaali- ja
terveysministerimme Muhokselta ei ole missään paikassa myönteistä palautetta
saanut. En edes kehtaa tässä toistaa ankarimpia palautteita, joita olen kansalaisten
suusta kuullut, sanoo Moilanen.

Presidentinvaaleissa
odottaa yllätys
Pohjois-Pohjanmaan piirissä on tilanne eduskuntaryhmän hajoamisen jälkeen jo
melko lailla rauhoittunut. Sinisten saatua oman puolueensa rekisteriin lähti muutama yksittäinen henkilö,
mutta mitään merkittävää
ryntäystä siihen suuntaan ei
ole tapahtunut.
- Melkoisen ylimääräisen
työn ja neuvottelurumban
eduskuntaryhmän hajoaminen meille aiheutti. Meidän
täytyi pitää tarkkaa huolta siitä, ettei ylikunnallisia luottamusmiespaikkoja menisi sinisille, sillä joitakin henkilöitä
oli alkuvaiheessa epäilyksen
alla, Moilanen kertoo.
Moilasen mielestä puolueen
tulevaisuus näyttää tässä vaiheessa oikein hyvältä. Kannatusta on parannettu ja tullaan
jatkossa parantamaan vielä lisää. Presidenttiehdokkaamme ympärillä on melkoista
nostetta, eikä Moilanen yhtään epäile Laura Huhtasaa-

Ahti Moilanen
ren menestystä vaaleissa.
- Presidentinvaaleissa nähdään yllätys, sanoivat gallupit
mitä tahansa. Sanon tämän jo
tässä vaiheessa, Moilanen ennustaa.

Pitkät välimatkat
aiheuttavat ongelmia
Pohjois-Pohjanmaan piirin alue on erikoinen muodoltaan ja erityispiirteenä
ongelmia aiheuttavat pitkät
välimatkat. Koillinen-lounassuunnalla ei taida neljäsataa kilometriä riittää, jos sen
päästä päähän ajaa. Ne kilometrit eivät aivan ilmaisia ole
ajaa, josta syystä puolueeltakin toivotaan voimavaroja.
- Vaalien alla tulee helpos-

ti kymmenentuhatta kilometriä täyteen, kun lähtee
kiertämään. Aikamoista talkoohenkeä siis vaaditaan, sanoo Moilanen.
Pohjois-Pohjanmaan piirissä on kolme profiililtaan toisistaan selkeästi erottuvaa
aluetta: Kalajokilaakso, Oulun kaupunki ympäristöineen
sekä Koillismaan suunta.
Kenttäväki on aika sopeutuvaista, vaikka piirin etelälaidalla Kalajokilaaksossa on
osin elätelty toiveita omasta
piiristä. Se ei kuitenkaan puolueen sääntöjen puitteissa ole
mahdollista.
- Kieltämättä etäisyydet
ovat hankalia. Minultakin on
täältä Utajärveltä matkaa 180
kilometriä Kalajoelle. Lyhin
matka on Ouluun, noin kuusikymmentä kilometriä. Koillismaan suuntaan taas pitää
ajaa 240 kilometriä, Moilanen kertoo.

Kun hätä on suuri,
kokemusta tarvitaan
Puheenjohtaja Moilanen on
todella kiitollinen piirin väelle ja toivottaa uudet jäsenet
lämpimästi tervetulleiksi.
- Hyvä että on tullut uusia
toimijoita. En ole itsekään lukinnut itseäni puheenjohtajaksi niin, että tässä loputtomasti olisin. Vai onko niin,
että kun hätä on suuri, niin
silloin kokemusta tarvitaan?
Moilanen pohtii.
Moilanen on ollut perussuomalaisten toiminnassa mukana lähes alusta saakka, jo 21
vuoden ajan. Vuosien varrella
luottamustoimia on kertynyt
runsaasti, viimeksi puoluehallitukseen syyskuussa.
QTEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
KUVAT PS ARKISTO

JÄRJESTÖ

toimitus@perussuomalaiset.fi

Kahdeksan miljoonan remontti
ei auttanut

Lapset eivät
enää pääse
kouluun
Akaassa
Akaan Perussuomalaiset ja joukko huolestuneita vanhempia epäilevät Akaan kaupungin rikkoneen hyvän hallinnon periaatteita ja
useita lakeja täysin pieleen menneessä Keskustan koulun peruskorjaushankkeessa.
AKAAN kaupungin Viialan
kaupunginosassa sijaitseva
Keskustan koulu on pitkään
kärsinyt sisäilmaongelmista.
Vuonna 2013 koulu jouduttiin
sulkemaan, kun tutkimuksissa sieltä löydettiin muun muassa sädesientä.
Saman vuoden heinäkuussa Akaan kaupungin teknisenä johtajana aloitti Loimaan
kaupungininsinöörin virasta
Akaalle siirtynyt Antti Kemi,
joka oli jo Loimaalla menettänyt kaikki hankintaoikeudet
kustannusarvioiden pitämättömyyden, kustannusseurannan ja hankkeiden toteutumisen ongelmien vuoksi.
- Silloinen Akaan perussuomalaisvaltuutettu Risto Kajanto yritti puuttua esille
tulleisiin epäkohtiin Kemin
edellisessä sekä nykyisessä työssä ja sai kyseenalaisen
maineen ja kuraa niskaansa.
Myös toinen valtuutettu oli
selvitellyt Loimaalta Kemin
taustoja, mutta Akaan kaupunki ei reagoinut millään tavalla näihin esiin nostettuihin
taustoihin, kertoo varavaltuutettu Marko Kivi Akaan Perussuomalaisista.

Peruskorjauksen
budjetti ylittyi yli
kahdella miljoonalla
Syksyllä 2013 tekninen johtaja Kemi valmisteli Keskustan koulun sisäilmaongelmien ratkaisemiseen liittyvää
asiaa ja ehdotti, että koulu
kannattaisi peruskorjata. Kemin tekemä pohjatyö ja esittely perustuivat puutteelliseen informaatioon, vaikka
hän itse väittikin, että koulusta oli tehty kattavat ja seikkaperäiset tutkimukset.
- Keskustan koulusta oli
tehty tutkimuksia, mut-
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Nyt koulu on
ollut tyhjä
oppilaista
toukokuusta 2017
lähtien ja keittiökin
suljettiin työsuojeluvaltuutettujen
toimesta
lokakuussa.
ta niissä kerrottiin, että Keskustan koulua on tutkittava
vielä lisää. Muun muassa ulkoseinien kunto olisi pitänyt
selvittää kattavasti niistä löytyneiden sädesienilöydösten
vuoksi. Lisäksi tekninen johtaja esitti, että täydellinen peruskorjaus maksaisi maksimissaan 5–6 miljoonaa euroa,
sanoo Kivi.
Lopulta koulun remonttiin
meni kuitenkin yli kahdeksan
miljoonaa euroa ja sisäilmaongelmatkin palasivat hyvin
pian peruskorjauksen jälkeen. Nyt koulu on ollut tyhjä
oppilaista toukokuusta 2017
lähtien ja keittiökin suljettiin
työsuojeluvaltuutettujen toimesta lokakuussa.

Valtava määrä
epäkohtia ja virheitä
Vuoden 2017 keväällä joukko viialalaisia vanhempia keräsi valtavan aineiston teknisen toimen tekemistä
epäkohdista. Kaupunginhallitukselle, valtuustolle, tarkastuslautakunnalle sekä tekniselle lautakunnalle osoitetut
aineistot lähetettiin Akaan
kaupungille kesän aikana.
Kaupunginhallitus merkitsi
osan kirjelmistä tiedoksi kesäkuussa, valtuusto ei tehnyt

mitään.
- Kesäkuussa 2017 meillä oli
uuden teknisen lautakunnan
ensimmäinen kokous, jossa
tein aloitteen teknisen johtajan ja edellisen teknisen lautakunnan tilintarkastuksen
aloittamiseksi. Tekemäni ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Samassa kokouksessa
piti käsitellä aktiivivanhempien tekemiä kirjelmiä ja kyselyä teknisen johtajan tekemistä virheistä, mutta
tekninen johtaja ( joka oli kokouksen esittelijä) oli jättänyt
sen pois listalta, Kivi kertoo.

Kaupunginhallitus
ei tutki asiaa
Tekninen lautakunta ei saanut tekniseltä johtajalta selvityspyynnön mukaisia vastauksia, joten Kemi jäävättiin
Keskustan koulun asioista
elokuussa. Siitä huolimatta
Kemi toimi koulun sisäilmatyöryhmän puheenjohtajana
vielä syyskuussa.
Heinäkuussa aktiivivanhemmat jättivät eduskunnan
oikeusasiamiehelle kantelun,
jonka perusteella oikeusasiamies jätti kaupungille selvityspyynnön syyskuussa.
- Elokuussa tein teknisen
lautakunnan kokouksessa esityksen, että kaupunginhalli-
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Marko Kivi
tus panisi teknisen johtajan
viralta ja alkaisi tutkia hänen
menettelyään. Tämä ehdotus
ei mennyt läpi, vaikka perusteita siihen olisi ollut. Kokouksen jälkeen osa valtuutetuista tuli sanomaan, että
ryhmäkuri oli esteenä esityksen kannattamiselle, sanoo Kivi.

Kukaan ei puolusta
lasten etua
Samassa kokouksessa kävi
ilmi, että tarkastuslautakunnan puheenjohtajana toimi
teknisen lautakunnan jäsen,
Antti Kemin ystävä Matti
Humaloja, joka ei silloin eikä
myöhemminkään ole jäävän-

nyt itseään eikä suostunut ottamaan listalle itse kannattamaansa tilintarkastusta. Hän
oli myös kieltänyt tarkastuslautakunnan jäseniä kertomasta mitään kokouksen sisällöstä.
- Vähän aikaa sitten paikallislehdessä luki, että Kemistä
tulee helmikuun 2018 alussa
osa-aikainen kaupungininsinööri. Lehden jutun mukaan
teknistä johtajaa kohtaan esitetyllä kritiikillä ei ole mitään
tekemistä asian kanssa vaan
kyse on siitä, että Kemi itse
halusi osa-aikaeläkkeelle eikä
teknisen johtajan toimesta voi jäädä osa-aikaeläkkeelle työn vaativuuden vuoksi.
Kaupunki ei siis ole puuttunut Kemin toimintaan millään tavalla, Kivi ihmettelee.
Akaalaiset vanhemmat kokevat, ettei kaupungissa mikään taho pidä huolta lasten
edusta eikä vanhemmilla ole
riittäviä keinoja turvata lapsilleen terveellistä kouluympäristöä. Lasten oikeusturva
on vaarantunut ja moni yläasteikäinen on jo vuosia menettänyt osan siitä koulutuksesta, joka lain mukaan heille
kuuluisi.
QTEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
KUVAT LEHTIKUVA JA
PS ARKISTO

Sinisten lähtö ei
hätkähdyttänyt Utsjoella

Perussuomalaiset olivat erinomaisesti esillä Pohjanmaalla, Mustasaaressa järjestetyillä kaksipäiväisillä Vasara-messuilla. Perussuomalaisten osastolla päivystysvuorossa Risto Rintamäki,
Jukka Mäkynen, Seppo “Sede” Jussila ja Juha Rantala. Kuva: Hannu Aro

Perussuomalaisuus kiinnosti
Vasara-messuilla Pohjanmaalla
RAKENNUSALAN kaksipäiväinen tapahtuma Vasara-messut
järjestettiin Pohjanmaalla, Botniahallissa Mustasaaren puolella kahdeksannentoista kerran.
Kahden päivän aikana messuilla
vieraili lähes 10 000 kävijää etupäässä rannikko-Pohjanmaalta.
Perussuomalaisten läsnäolo
messuilla herätti ansaittua huomiota. Perussuomalaiset oli ainoa messuille osallistunut puolue ja yli puolet messuvieraista
oli äidinkieleltään ruotsinkielisiä.
- Tämä oli meiltä rannikkoPohjanmaan ruotsinkielisille erinomainen kädenojennus.
Meidän ihmisläheinen, myönteinen ja aktiivinen kanssakäymisemme messuvieraiden
kanssa poisti kaikenlaisia meistä saatuja vääriä ennakkoasenteita ja väärinkäsityksiä. Oli ilo
todeta molempina päivinä,

kuinka meiltä ja suomenruotsalaisilta löytyi yllättävän paljon
yhteisiä päämääriä, ajatuksia ja
kiinnostuksen aiheita. Jo pelkällä ystävyydellä, hyvällä käytöksellä ja hymyllä saimme paljon
uusia ystäviä, tiivisti perussuomalaisten vaasalaisaktiivi Risto
Rintamäki messujen antia.
Samoilla linjoilla Rintamäen
kanssa oli myös Seppo “Sede”
Jussila.
- Messut osoittivat jälleen kerran täällä Pohjanmaalla sen,
että suomenruotsalaisuus ja
RKP ovat kaksi aivan eri asiaa.
Olin todella yllättynyt, kuinka
paljon kiinnostusta messuvieraat osoittivat Perussuomalaisten toimintaa ja aatetta
kohtaan. Jos pari nenäänsä nyrpistänyttä käveli osastomme
ohi, niin vastaavasti reilusti tuplaten pysähtyi osastomme kohdalle juttelemaan ja kysele-

mään. Teimme Vasara-messuilla
todella arvokasta PR-työtä.
Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piirin ensimmäinen
varapuheenjohtaja Jukka Mäkynen oli myös silminnähden tyytyväinen näkemäänsä ja kuulemaansa.
- Ainoa asia, josta tuli hieman
palautetta, oli se, että kymmenet ja kymmenet messuvieraat
kaipasivat perussuomalaista
materiaalia omalla äidinkielellään, siis ruotsinkielisenä. Mustasaaren yhdistyksen Micael
Westerholm ja piirimme tiedottaja Juha Rantala ovat tehneet asian eteen töitä ja puoluetoimistosta on näytetty tälle
asialle jo vihreää valoa. Tästä on sitten hyvä jatkaa kannatuksemme nostamista Pohjanmaalla.
Juha Rantala

Valtion rautateitä ei saa pilkkoa ja yksityistää
SUOMEN hallitus on tekemässä kansalaisten kannalta pahan
virheen pilkkoessaan VR:n kolmeksi erilliseksi yhtiöksi. Keskustan ministeri Anne Berner
pyrkii sosialisoimaan tärkeän ja
Euroopan parhaimpiin kuuluvan rataverkosta ja junaliikenteestä vastaavan yhtiön.
Kansalaisten yhteinen omaisuus valahtaa hetkessä kasvottomien ja monikansallisten yhtiöiden taskuun. Valtio saa ehkä
jonkinlaisen maksun näistä
myytävistä palasista, mutta sen
jälkeen verotulot ja voitot eivät
mene enää valtion kassaan. Aikataulujen, henkilöstön ja taksojen määrääminen siirtyy yritysten haltuun.
Me varsinaissuomalaiset odotamme ministeriltä ja VR:ltä
toimia nopean junayhteyden
”tunnin junan” toteuttamisesta
Helsingin ja Turun välille. Lisäksi
meitä kiinnostaa, mikä kotimai-

nen toimija voi ottaa osavastuun Hyperloopin kehityksestä
ja testauksesta, jos VR ajetaan
alas.
Meillä on sähkönjakelun yksityisen kilpailun avaamisessa varoittava esimerkki siitä,
mitä kansalaisilta perittäville lipunhinnoillekin voi tapahtua. Sähkönjakelupuolella meille tuli erikseen sähköverkon
omistukseen ja ylläpitoon liittyvä sähkönsiirtomaksu, joka on
nopeasti noussut paljon suuremmaksi kuin mitä asiakkaan
tarvitsema sähköenergia maksaa.
Sähköenergian hinnoista
avautunut kilpailu on tuonut
kuluttajaa rasittavan puhelinrumban, kun keskenään kilpailevat sähkönmyyjät pyrkivät
markkinoimaan oman yhtiönsä
sähköä kuluttajalle sillä hetkellä
edullisimpana. Tosin eri yhtiöiden hinnoitteluperusteet ovat

Tule mukaan
Kymi-Karjalan
PerusNaisten
toimintaan!

KYMIKARJALAN PerusNaiset ry
piti sääntömääräisen syyskokouksen Taavetissa. Puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Päivi
Sivenius Rautjärveltä. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Airi Aalto Imatralta, Soile
Suursoho ja Eija Heikkilä Kotkas-

sen verran vaihtelevia ja sekavia että asiakas ei puhelinkeskustelussa, syvällisiä laskelmia
tekemättä saa selville, onko tarjottu sopimus edullisempi kuin
se, joka hänellä on.
Tulevaisuudessa matkalipun
hinta koostunee kiinteästä,
matkan pituudesta riippumattomasta rataverkon käyttömaksusta ja liikevoiton verran
nykyistä junalipun hintaa kalliimmasta matkustusmaksusta.
Me perussuomalaiset vastustamme VR:n pilkkomista, koska se, mitä ilmeisemmin johtaa
rataverkon kunnon heikkenemiseen, palvelujen ja junavuorojen sekavuuteen ja matkalippujen hinnan nousuun, kun
lipputuloista pitää riittää jaettavaa yhä useammalle toimijalle.
Varsinais-Suomen
Perussuomalaiset

ta, Sharon Bos ja Jaana Takala Virolahdelta sekä Auli Kangasmäki
Lappeenrannasta. Toiminnantarkastajana jatkaa Eeva-Riitta
Pitko Kotkasta. Perussuomalaisten Naisten edustajana kokoukseen osallistui Outi Virtanen Pertunmaalta.

ISMO MANNINEN jatkaa Utsjoen Perussuomalaiset ry:n peräsimessä ja kokousväki valitsi
hallituksen myös jatkokaudelle.
Viime kesän sinisten lähtö
puolueesta ei hätkäyttänyt paikallisosaston väkeä, mutta ihmetystä herätti, mikä mahtaa
olla sinisten puolueohjelmassa ja arvopohjassa niin hienoa,
että loikkaus ja uuden puolueen perustaminen kannatti,
vai oliko oman edun tavoittelu
päällimmäisenä.
Kokousväki oli tyytyväinen
kunnanvaltuuston päätökseen
myydä matkailuyritys Arctic
Resort Oy:lle tonttimaata, jolle
yritys rakentaa 200-paikkaisen
ravintolan huolto ja majoitustiloineen. Tämä hanke on erit-

Ismo Manninen
täin tervetullut ja nostaa Utsjoen kunnan uudelle tasolle.
Utsjoen Perussuomalaiset

Puheenjohtaja vaihtui
Jyväskylässä
JYVÄSKYLÄN Perussuomalaiset
valitsivat sunnuntaina syyskokouksessaan uudeksi puheenjohtajaksi ensi vuodesta alkaen Jarmo Nahkamäen. Hän on
aiemmin toiminut mm. yhdistyksen sihteerinä ja Jyväs-Parkki Oy:n hallituksen jäsenenä.
Nykyinen puheenjohtaja Tapani Mäki toimii perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtajana.
Perussuomalaisten Jyväskylän
paikallisyhdistyksen jäsenmäärä on kasvussa viime kesäkuun
puoluekokouksen jälkeen. Nyt
esimerkiksi hallituksen kokouksessa hyväksyttiin kymmenkunta uutta jäsentä.
Yhdistyksen jäsenistö valitsi yhdistyksen hallitukseen seuraavat 10 henkilöä: Teemu Torssonen, Kauko Tuupainen, Jari

Jarmo Nahkamäki
Rouhiainen, Kaisa Karadew, Seppo Hiltunen, Seppo Saarela, Eero
Paananen, Pirkko Rastas, Markus
Isoaho ja Tapani Mäki.
Jyväskylän Perussuomalaiset

PS nosti kannatustaan
S-Keskimaan vaaleissa
SKESKIMAAN vaaleissa valittiin
50 edustajiston jäsentä. Aiemmalla kaudella edustajistossa istui 100 jäsentä, joista neljä oli
perussuomalaisia.
Edustajiston kokoa pienennettiin puoleen ja perussuomalaiset saivat lokakuussa pidetyissä vaaleissa läpi 6 edustajaa.
Vaaleissa oli kolme erillistä äänestysaluetta. Eteläisellä äänestysalueella perussuomalaiset
saivat 994 ääntä (14,6 %), pohjoisella äänestysalueella 1 008
ääntä (15,0 %) ja Jyväskylän äänestysalueella 896 ääntä (8,4
%). Yhteensä perussuomalaiset ehdokkaat nappasivat 2 898
ääntä (11,1 %).

Kuudella jäsenellä perussuomalaisilla on 12 prosenttia SKeskimaan edustajistosta.
Lämpimät onnittelut kaikille valituiksi tulleille, joita olivat:
Heli Kupari, Muurame (eteläinen
alue), Satu Jokinen, Kuhmoinen (eteläinen alue), Teuvo Hakkarainen, Viitasaari (pohjoinen
alue), Marke Tuominen, Äänekoski (pohjoinen alue), Juhani
Starczewski, Jyväskylä (Jyväskylän alue) ja Kauko Tuupainen,
Jyväskylä (Jyväskylän alue).
Tuupainen oli Jyväskylän alueen kaikkien ryhmien ehdokkaista ylivoimainen ääniharava.
Kakelle erityisonnittelut siitä!

Kymi-Karjalan PerusNaiset ry
toimii Kymenlaakson ja EteläKarjalan alueella. Toivotamme
tervetulleiksi toiminnasta kiinnostuneet uudet jäsenet. Järjestämme tapahtumia ympäri
piiriä, kokoonnumme tasapuolisesti eri paikkakunnilla. Osallis-

tumme piirin tapahtumiin sekä
mahdollisuuksien mukaan valtakunnallisiin kokouksiin ja tapahtumiin.
Kymi-Karjalan PerusNaiset

3

Imatralla keskusteltiin
lautakuntapaikoista

Jäsenmäärä kasvaa
Naantalissa

TOIMIVAN hallituksen loikkauksen aiheuttama poikkeustila on nyt saatu päätökseensä ja
Imatran Perussuomalaiset kokosivat rivinsä kaupungintalolla. Kokous kutsuttiin paikalle
jäsenten toimesta poikkeusjärjestelyin ja ennen hallituksen
järjestäytymistä käytiin yleiskokous.
Yleiskokouksessa runsaasti keskustelua herättivät lautakuntapaikkojen uusjako sekä
ryhmä 22.
- Olemme tänään toimittanet
Imatran sinisille pitkään harkitun ja valmistellun ehdotuksemme luottamuspaikkojen
uusjaosta tämän ”avioeron” jäljiltä. Pallo on nyt sinisillä ja toivomme kaikkien yhteisen hyvän vuoksi, että saamme tämän
asian ratkaistua mahdollisimman nopeasti ja pääsemme takaisin päiväjärjestykseen tekemään niitä tärkeitä yhteisiä
asioita, sanoo puheenjohtaja
Joni Salmi.
- Ensisijainen tavoitteemme
on pysyä ryhmä 22:ssa, mutta mikäli yhteistyömme uuden
”veljespuolueemme” kanssa
lähtee takkuamaan jo alkumet-

NAANTALIN Perussuomalaisten syyskokous pidettiin kaupungintalolla. Yhdistys otti
julkilausumalla kantaa ulkopuolisten tahojen luomiin mielikuviin puolueesta.
Syyskokous totesi, ettei puoluekokouksen jälkeen ole lähtenyt ainuttakaan jäsentä ja
jäsenmäärä on lisääntynyt neljänneksellä.
- Totuus on, ettei meiltäkään
ole ketään lähtenyt. Sen sijaan
tulijoita riittää, sanoo hallituksen jäsen Eira Nokkala.
Perussuomalaisten mukaan

reillä, on mahdollisesti pakko
harkita myös muita vaihtoehtoja. Paikkajaon pitää olla reilu kaikille ja heijastaa niin kunkin omia kykyjä sekä tietämystä
kuin myötäillä valtuutettujen
sekä äänien määrää, kommentoi valtuutettu Jiri Montonen.
Hallituksen osalta päätettiin
aikaistaa vuoden 2018 hallituksen toimikausi alkamaan välittömästi sekä päätettiin hallituksen lopullinen kokoonpano.
Varapuheenjohtajan nuijaa heiluttaa Kirsi Remes ja muita varsinaisia jäseniä ovat Timo Härkönen, Jiri Montonen, Jani Järviö
sekä Seppo Heikinheimo. Sihteeriksi valittiin Sisko Sumentola.
- Olen erittäin tyytyväinen
ryhmäämme, joka edustaa molempia sukupuolia, kaikkia ikäryhmiä sekä monia eri ammattikuntia. Tällä uudistuneella ja
entistä energisemmällä porukalla on hyvä lähteä rakentamaan sitä tärkeintä, eli parasta
mahdollista Imatraa meille kaikille, Salmi painottaa.
Imatran Perussuomalaiset

he keskittyvät jatkossakin asiakysymyksiin. Syyskokous valitsi
Matti Naavasalon Merimaskusta jatkamaan puheenjohtajana. Muut hallitukseen valitut ovat Sari Outinen ja Vilhelm
Junnila Naantalista, Kari Salo ja
Anita Haapasalo Rymättylästä
sekä Taito Ylhäinen, Eira Nokkala, Jyrki Alastalo ja Jouko Kivikko Maskusta. Naantalin Perussuomalaiset ry toimii Naantalin
ja Maskun alueella.
Naantalin Perussuomalaiset

Vuorenpäästä Pirkanmaan
piirin puheenjohtaja
PERUSSUOMALAISTEN Pirkanmaan piiri valitsi puheenjohtajakseen vuodelle 2018 Harri
Vuorenpään Pirkkalasta. 35-vuotias Vuorenpää toimii Pirkkalan varavaltuutettuna ja kunnanhallituksen varajäsenenä
sekä omistaa tilitoimistoyrityksen. Vuorenpään toimikausi alkaa 1.1.2018.
- Kiitän nöyrimmin luottamuksesta ja tulen tekemään kaikkeni, että perussuomalaiset Pirkanmaalla tulevat menemään
yhtenä rintamana kohti tulevia
vaalivoittoja, tuore puheenjoh-

Joutsan Perussuomalaiset kiittävät pitkäaikaista puheenjohtajaansa Kai Vaaralahtea, joka luovutti paikkansa Saku Kaistiselle.

Valta vaihtui Joutsassa
JOUTSAN Perussuomalaisten
perustajajäsen ja pitkäaikainen
puheenjohtaja Kai Vaaralahti jää ansaitulle eläkkeelle. Yhdistyksen syyskokous valitsi uudeksi puheenjohtajaksi Saku
Kaistisen. Hän on liikennealan

insinööriopiskelija.
Yhdistyksen hallituksen muodostavat lisäksi Jussi Lehtonen,
Juhani Rantanen, Petri Salminen,
Aarre Talja ja Jukka Trast.
Joutsan Perussuomalaiset

Tietoliikenneyhteydet
puhuttavat Siikajoella
SIIKAJOEN Perussuomalaiset ry
kokoontui sääntömääräiseen
syyskokoukseen Revonlahdelle.
Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.
Siikajoen Perussuomalaisten
puheenjohtajaksi valittiin jatkokaudelle vuodeksi 2018 Saila
Juutilainen. Hallituksen sihteeriksi valittiin Jari Ojala, hallitukseen valittiin Martti Eskola,
Mauri Krankkala ja Veikko Laurukainen.
Kokouksessa keskusteltiin
ajankohtaisista asioista mm. tietoliikenneyhteyksistä.
Internetliikenne kasvaa eri
lähteiden mukaan noin kolminkertaiseksi verrattuna nykyiseen vuoteen 2020 mennessä
ja internettiin kytkettävien lait-
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teiden määrä kasvaa vielä jyrkemmin. Käynnissä on hankkeita, joilla kansalaisille tuodaan
digitaalisia palveluita, esim.
Digi haltuun -hanke, eivätkä nämäkään voi toteutua ilman toimivaa verkkoa.
Siikajoen Perussuomalaiset pitävät tärkeinä toimivia ja nopeita internetyhteyksiä koko Siikajoen kunnan alueella. Toimivaa
ja nopeaa internettiä voidaan
nykyisin pitää yhtäläisenä peruspalveluna kuin vesi- ja sähköverkkoa. Ihmisten tasavertaisuuden toteuttamiseksi verkko
täytyy olla saatavilla kaikille
kuntalaisille saman laatuisena
ja kohtuullisin kustannuksin.
Siikajoen Perussuomalaiset

FORSSA
Forssan seudun Perussuomalaiset ry:n puheenjohtaja vuonna 2018 on Pia Kuparinen ja hallituksessa istuvat
Jarmo Kalliola, Markku Heikkilä, Mikko Suomi, Jari Kantelus,
Matti Luostarinen sekä Sami
Mattila.
ILMAJOKI
Ilmajoen Perussuomalaiset
valitsivat syyskokouksessaan
yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi Petri Saunamäen.
Hallitukseen valittiin lisäksi vuodelle 2018 Harri Koskela, Juha Mäenpää, Veli-Matti
Köykkä ja Ville Muilu.
KANKAANPÄÄ
Kankaanpään Perussuomalaisten puheenjohtajana jatkaa yksimielisesti kokenut
Erkki Lilja. Hallitukseen valittiin Sofia Latvajärvi, Teuvo
Roskala, Tapio Laurila, Jari Koskela, Anssi Joutsenlahti, Sami
Ojala, Erkki Alakoski, Petri Ylikoski, Anne Tuuri ja Janne Katajamäki.
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Kokoukset &
tapahtumat
tapahtumat@
perussuomalaiset.fi
RUOKOLAHTI
Kymi-Karjalan PerusNaiset
ry:n sääntömääräinen yleisja nimenmuutoskokous pidetään lauantaina 18.11. klo 14
Ruokolahdella, Koivurannan kerhohuoneella. Käsitellään sääntömääräiset kevät- ja syyskokousasiat sekä yhdistyksen nimen
muuttaminen. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa kaikki jäsenet!
OULU
Oulun Perussuomalaiset ry:n
pikkujoulu lauantaina 18.11. klo
17 ravintola Poijussa Hietasaaressa, Puomitie 12. Kutsu myös
aveceille. Ilmoittautuneet tervetuloa!

taja kiittää.
Perussuomalaisten Pirkanmaan
piiri

HENKILÖVALINTOJA
ALAVUS
Yrjö Paukkunen valittiin yksimielisesti jatkamaan Alavuden Perussuomalaisten puheenjohtajana myös ensi
vuonna. Yhdistyksen syyskokous valitsi Paukkusen lisäksi hallitukseen Jukka Ketolan,
Mikko Knuutin, Pekka Kaihoniemen, Antti Mäkelän, Petri Juurakon, Matti J. Mikkolan
sekä Heli Luodon.

PS

MUSTASAARI
Yrittäjä, kuntavaltuutettu Micael Westerholm valittiin yksimielisesti jatkamaan Mustasaaren Perussuomalaisten
puheenjohtajana yhdistyksen
syyskokouksessa. Hallitukseen valittiin lisäksi Susanna
Sariola, Heidi Aro ja Jussi-Petteri Lammi.
SIPOO
Sipoon Perussuomalaiset valitsivat hallituksen vuodelle
2018. Puheenjohtajaksi valittiin Kirsi Toivonen ja hallitukseen Jari Hursti sekä Bob Myrberg.
TEUVA
Eliisa Panttila valittiin edelleen yksimielisesti jatkamaan
Teuvan Perussuomalaisten
puheenjohtajana. Panttilan lisäksi yhdistyksen syyskokous valitsi hallitukseensa ensi
vuodeksi Kirsi Martikaisen,
Mika Lukkarisen, Satu Paanasen, Hannu Aron, Anneli Hangasluoman ja Erkki Tapanaisen.
SISÄSAVO
Sisä-Savon Perussuomalaiset ry. teki syyskokouksessaan
henkilövalintoja vuodelle
2018. Yhdistyksen perustajajäsen ja pitkäaikainen puheenjohtaja Pentti Puranen
väistyi tehtävästään ja luovutti puheenjohtajan pestin Arttu Matilaiselle. Hallitukseen
valittiin Pentti Puranen, Timo
Puranen ja Risto Simonen.

HARJAVALTA
Harjavallan Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään 18.11. klo 18 Nakkilan Eräpirtillä, Papintie 271,
Nakkila. Käsitellään sääntömääräiset sekä kokouksessa esille tulleet asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Ilta jatkuu
kokouksen jälkeen eri paikallisyhdistysten yhteistyöiltana, johon kaikilla Harjavallan jäsenillä
on myös mahdollisuus osallistua. Tarjolla ainakin kahvia ja
takkamakkaraa ja sauna on lämpimänä. Tervetuloa!
LEPPÄVIRTA
Leppävirran Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään sunnuntaina 19.11.
klo 18 kunnantalolla. Käsitellään
sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
ULVILA
Ulvilan Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään sunnuntaina 19.11. klo
16 Satakunnan PS-piiritoimistolla. Käsitellään sääntömääräiset
asiat ja valitaan ehdokas piirihallitukseen. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
SAVONLINNA
Savonlinnan Seudun Perussuomalaiset ry:n syyskokous pidetään sunnuntaina 19.11. klo 14.
Paikkana Koneveturi, veturitallit, Asemanie 19. Hallitus kokoontuu jo klo 12.30. Kokouksen
koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
PORI
Porin Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 20.11. klo
18 piiritoimistolla, Satakunnankatu 33-35 B. Käsitellään sääntömääräiset syyskokousasiat sekä
kevätkokouksessa käsittelemättä jääneet sääntömääräiset asiat.

Kokouksen koollekutsujana hallitus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
JOROINEN
Joroisten Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 21.11. klo 18 Hotelli Joronjäljessä, Motellikuja 1.
Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana
hallitus. Tervetuloa.
PYHÄJÄRVI
Pyhäjärven Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 23.11.
klo 18 Kahvila Karnevaalissa. Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
VARKAUS
Varkauden Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 23.11.
klo 18 Varkauden kaupungintalon saunakabinetissa (B-rappu).
Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana
hallituksen puheenjohtaja Esa
Rouvinen. Kokouksen ulkopuolella käsitellään presidentinvaaleihin liittyviä asioita sekä pidetään pienimuotoiset pikkujoulut
(saunomismahdollisuus, oma
pyyhe). Tervetuloa!
SIILINJÄRVI
Siilinjärven Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään perjantaina 24.11.
klo 17 Ravintola Reppumiehen
kabinetissa, Sorakuja 2. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
SEINÄJOKI
Perussuomalaiset Naiset ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 25.11. klo 11
Seinäjoella Original Sokos Hotel Lakeudessa, Torikatu 2. Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksen koollekutsujana hallitus. Mahdollisen majoituksen
varaa kukin osallistuja itse. Kahden hengen huoneen hinta hotelli Lakeudessa on 112€/vrk.
Tervetuloa!
SYSMÄ
Sysmän Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 25.11. klo 12
kunnanvirastolla kirjaston Ilola-salissa, Valittulantie 5. Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksen koollekutsujana hallitus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
VAALA
Vaalan Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 25.11. klo 14
Vaalan kunnantalon kahviossa.
Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana
hallitus. Tervetuloa!
LIPERI
Liperin Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 25.11. klo 15
Lipertekin alakerran neuvotteluhuoneessa, Tehtaantie 8, Ylämylly. Käsitellään sääntömääräiset
asiat ja puheenjohtajan valinta jo kuluvaksi vuodeksi. Paikalla

piirin puheenjohtaja Marko Koskinen. Tervetuloa vanhat ja uudet jäsenet!
YLIVIESKA
Ylivieskan seudun Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen
syyskokous pidetään lauantaina 25.11. klo 15 As. Oy Juurakon
takkahuoneella, Juurikoskenkatu 6. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa.
OULU
Pohjois-Pohjanmaan PerusNaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään sunnuntaina
26.11. klo 11 Oulun piiritoimistolla, Tarkka-ampujankatu 14.
Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana
hallitus. Tervetuloa!
KIIMINKI
Kiimingin Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään sunnuntaina 26.11. klo
12 Hannuksen koululla, Loukkojärventie 4. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
OULU
Oulun Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään sunnuntaina 26.11. klo
12 Aleksinkulmassa, Aleksanterinkatu 9. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Jäsenet
tervetuloa.
KIURUVESI
Kiuruveden Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään sunnuntaina 26.11.
klo 13 Hotelli-ravintola Peltohovissa, Asematie 9. Käsitellään
sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana yhdistyksen puheenjohtaja Juha Tapaninen. Äänioikeus jäsenmaksun
maksaneilla (puolue ja yhdistys).
Tervetuloa paikalle, kahvia ja
pullaa tarjolla.
HELSINKI
PS Helsinki -keskusteluilta sunnuntaina 26.11. klo 15.30-17.30
Vuosaaren VPK:n varikolla, Kaivonkatsojantie 14. Vapaata keskustelua illan alustajan johdolla.
Tervetuloa!
KERAVA
Keravan Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 27.11. klo
18 Keravan kaupungintalon harrastetilassa n:o 2, Kauppakaari
11. Käsitellään sääntömääräiset
asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
MIKKELI
Mikkelin Seudun Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään tiistaina 28.11.
klo 18 Porstuan kammarissa Savilahdenkadulla. Käsitellään
sääntömääräiset asiat ja hallituksen valmistelemat asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
TYRNÄVÄ
Tyrnävän Perussuomalaiset ry:n

sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina 30.11. klo 18
kunnantalolla. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen
koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
TURKU
Turun Perussuomalaiset ry järjestää jo perinteeksi muodostuneen pikkujoulupiknikristeilyn Turusta Maarianhaminaan
ja takaisin lauantaina 2.12.2017.
Mukaan toivotaan perussuomalaisia seuralaisineen koko
Varsinais-Suomen alueelta! Risteilymatkan hinta on 50 €/hlö.
Hintaan sisältyy joululounas, paluumatkalla käytössämme on
pari hyttiä ostosten säilyttämistä ja lepoa varten. Matkaan lähdetään Silja Linen Galaxylla klo
8.15 ja takaisin Turkuun saavutaan illalla klo 19.15. Maarianhaminassa tapahtuu laivanvaihto Baltic Princessiin, lounas
syödään todennäköisesti vasta laivanvaihdon jälkeen. Sitova ilmoittautuminen tapahtuu
maksamalla 50 euroa Liedon
Säästöpankissa olevalle Turun
Perussuomalaiset ry:n tapahtumatilille. Tilinumero: FI36 4309
0010 2688 78. Maksun saaja: Turun Perussuomalaiset ry. Viestikenttään osallistujan nimi ja
syntymäaika. Maksun tulee näkyä tilillä viimeistään 19.11. ja
paikkoja on 30 ensimmäiselle.
LAPPEENRANTA
PerusÄijät ry:n sääntömääräinen
syyskokous pidetään lauantaina
2.12. klo 14 Lappeenrannan Upseerikerholla, Upseeritie 2. Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
JÄRVENPÄÄ
Järvenpään Perussuomalaiset
osallistuvat joulukadun avajaisiin Järvenpään torilla 2.12. klo
9–14. Presidenttiehdokas Laura
Huhtasaari on paikalla klo 12 alkaen. Tervetuloa kuuntelemaan,
kysymään ja keskustelemaan!
HELSINKI
Helsingin Perussuomalaiset telttailee Hakaniemen maalaismarkkinoilla 3.12.2017 klo 9–15.
Tervetuloa juttelemaan teltalle
ja noutamaan tuorein PS-lehti!
Presidenttiehdokas Laura Huhtasaari vieraana klo 12-13.
TURKU
Turun Perussuomalaiset järjestää vapaamuotoisia keskustelutilaisuuksia toimitilassaan Leijonanluolassa, Kärsämäentie 31,
jokaisen kuukauden ensimmäisenä tiistaina klo 17 alkaen. Tapahtumat ovat avoimien ovien
ja matalan osallistumiskynnyksen tilaisuuksia, joissa ei edellytetä jäsenyyksiä. Tilaisuudessa
on kahvitarjoilu, tervetuloa! Yhteyshenkilö Turussa: Kimmo Tarke, puh. 046 952 0090.
HELSINKI
Helsingin Perussuomalaisten
keskusteluilta torstaina 7.12. klo
18-20 Pakilan yläasteella, Pilkekuja 10. Tule mukaan kuuntelemaan ja keskustelemaan! Kahvitarjoilu.

JOENSUU
Joensuun Perussuomalaiset
osallistuu Areenan joulumarkkinoille viikonloppuna 9.-10.12.
JoensuuAreenalla, Mehtimäenaukio 2. Tervetuloa tapaamaan valtuutettuja ja muissa
luottamustehtävissä toimivia.
HYVINKÄÄ
Hyvinkään Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 9.12. klo
14 JHL:n toimitilassa, Kutomokatu 5 H 33-34. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen
koollekutsujana hallitus. Kahvitarjoilu.
NURMIJÄRVI
Nurmijärven Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään sunnuntaina 10.12.
klo 16 Nurmijärven kunnantalon
valtuustosalissa, Keskustie 2B.
Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana
hallitus. Tervetuloa!
RANTASALMI
Rantasalmen Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään sunnuntaina 10.12.
klo 14 Hotelli Rinssi-Everstissä.
Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana
hallitus. Syyskokouksen jälkeen
vietetään yhdistyksen pikkujoulut. Yhdistys maksaa jouluruoan.
Tervetuloa!
JOENSUU
Joensuun Perussuomalaiset tarjoaa joulupuuroa lauantaina
16.12.2017 Joensuun Kävelykadulla. Tervetuloa tapaamaan valtuutettuja ja muissa luottamustehtävissä toimivia.
JÄRVENPÄÄ
Järvenpään Perussuomalaiset
ovat tavattavissa joulumarkkinoilla Järvenpään torilla lauantaina 16.12. klo 9–14. Tervetuloa!
HELSINKI
Helsingin Perussuomalaiset mukana Haagan joulutorilla lauantaina 16.12. klo 10-14.

PS

Piirit

KESKISUOMI
Keski-Suomen piirin sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 25.11. klo 11 Kartano
Kievarissa, Saarijärventie 434, Äänekoski. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen
koollekutsujana piirihallitus. Paikalla puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo. Tervetuloa!
ETELÄPOHJANMAA
Perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piiri ry:n sääntömääräinen
syyskokous pidetään sunnuntaina 26.11. klo 13 Kauhavalla Alahärmän Alapään Nuorisoseurantalossa Väinölässä, Seurantie 11,
Voltti. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana piirihallitus. Paikalla puolueen 2. varapuheenjohtaja Teuvo
Hakkarainen. Tervetuloa!

SATAKUNTA
Perussuomalaisten Satakunnan
piiri ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään sunnuntaina
26.11. klo 14 Euran yhteiskoulun
auditoriossa, Savikontie 11, Eura.
Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana
piirihallitus. Paikalla puheenjohtaja Jussi Halla-aho ja puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo. Tervetuloa!
POHJOISPOHJANMAA
Perussuomalaisten Pohjois-Pohjanmaan piiri ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 2.12. klo 14 Limingan
Luontokeskuksessa, Rantakurvi 6, Liminka. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen
koollekutsujana piirihallitus. Vierailijoina puolueen puheenjohtaja, europarlamentaarikko Jussi
Halla-aho ja puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo sekä kansanedustajat Ville Vähämäki ja Olli
Immonen. Jäsenmaksujen on oltava kunnossa kokousedustajilla
kokouspäivään mennessä (jäsenkortti tai kuitti maksusta) ja pöytäkirjanotteet kokousedustajista,
mikäli ei ole toimitettu piirihallitukselle. Ennen kokousta kaikille
avoin puolueen puheenjohtajan
kyselytunti klo 12-13, media paikalla. Tervetuloa!
ETELÄSAVO
Etelä-Savon Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 9.12.
klo 13.30 Savonlinnassa Ravintola Paviljonkissa. Käsitellään
sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Paikalla myös Perussuomalaisten
puheenjohtaja Jussi Halla-aho.
Ennen kokousta piiri tarjoaa jouluisen lounaan klo 12–13 kaikille
Perussuomalaisten Etelä-Savon
alueen jäsenille, jotka lähettävät
sitovan ilmoittautumisen piirisihteeri Outi Virtaselle 30.11.2017
kello 16 mennessä joko sähköpostilla: outi.virtanen@perusnaiset.fi tai tekstiviestillä numeroon
040 6737 523, viestiin osallistujan nimi. Tervetuloa!
POHJOISSAVO
Perussuomalaisten Pohjois-Savon piirin syyskokous pidetään
sunnuntaina 10.12. klo 12 Leppävirran kunnantalolla, Savontie 39.
Käsitellään sääntömääräiset asiat ja valitaan vuoden 2017 piirin
puheenjohtaja. Kokouksen koollekutsujana piirihallitus. Paikalla myös puolueen puheenjohtaja Jussi Halla-aho. Tilaisuus alkaa
puolueen jäsenille tarkoitetulla ruokailulla klo 11. Tilaisuuteen
osallistuville kahvitarjoilu klo 11
eteenpäin. Puolueen puheenjohtajan puhe klo 11.40. Media kutsuttu paikalle. Tervetuloa!

Q Kokousilmoitukset
lähetetään osoitteella:
tapahtumat@perussuoPDODLVHWˉ
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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.

Valtio nostaa hintoja kikystä huolimatta
SÄHKÖN siirtohinta, joka syntyy monopoliluonteisen valtion
toimijan palvelusta, on noussut
kohtuuttomasti. Tälle vuodelle sähkönsiirron kantaverkkoa
hoitava valtionyhtiö Fingrid korotti jo toista vuotta peräkkäin
asiakkailtaan perimäänsä verkkomaksua huomattavasti yli inflaatiovauhdin.
Korotus siirtyi paikallisen jakeluyhtiön kautta kuluttajien
maksettavaksi. Esimerkiksi Elenia on ilmoittanut 6 prosentin
korotuksesta toukokuun alusta.
Sähkön siirtohinnassa on veron
osuutta lähes toinen puoli, kun
valtio verottaa arvonlisäveron
lisäksi myös valmisteveron.
Uusi korotuspäätös on kiristyvä alkoholiverotus, joka nostaa
alkoholijuomien vähittäismyyntihintoja ensi vuonna keskimäärin noin viisi prosenttia. Hallitus

antoi esityksen alkoholiveron
korottamisesta 2.11.17.
Alkoholijuomien valmistevero
nousee ensi vuonna keskimäärin noin 10 prosenttia. Veronkorotus koskee kaikkia alkoholijuomia, mutta painottuu
lievästi muihin kuin väkeviin

juomiin. Erityisen haastavaksi
korotukset kokevat eläkeläiset,
jotka lienevätkin ainoita, joilla
maksukyky ei nouse.
Esko Järvenpää
Jämsä

Hihat heilumaan Lauran ja puolueen puolesta
PRESIDENTINVAALIT lähestyvät ja näyttää, että niistä tulee
kokoomuslaisen Sauli Niinistön
läpihuutojuttu. Eihän siinä niin
pidä käydä, presidentinvaaleissahan jokainen puolue asettaa
ehdokkaan siksi, että pystytään
nostamaan oman puolueen
kannatusta ja tuomaan esiin
omaa linjaa.
Meillä perussuomalaisilla
on sanavalmis ja upea ehdokas Laura Huhtasaari ja hänen
eteensä meidän kannattaa tehdä töitä, koska silloin teemme

myös työtä puolueen kannatuksen eteen. Ei ole mitään järkeä
nousta kokoomuksen kelkkaan.
Sieltä emme saa mitään, vaan
tuhlaamme vain omaa tulevaisuuttamme ja menetämme hyvän näytönpaikan.
Vaikka Niinistö on muka kansanliikkeen ehdokas, kokoomus
tulee varmaan ottamaan kaiken
hyödyn siitä itselleen. Siksi tulevat gallupit pitää muuttaa ainakin puolueen kannatuksen
tasolle. Samalla teemme työtä
sekä Lauran että perussuoma-

laisten eteen.
Meillä on hyvä mahdollisuus
nostaa Laura toiselle kierrokselle. Hän on todellinen vaihtoehto ja raikas tuulahdus jotakin uutta ja erilaista. Ei viime
vaaleissakaan olisi voinut uskoa, että vihreiden Pekka Haavisto menisi toiselle kierrokselle, mutta niin siinä vain kävi ja
tulevissa vaaleissa on meidän
vuoro.
Ville Ruotsalainen
Oulu

Oi jos voisin valvoa
KIRKKOVUODEN loppua eläessämme meitä puhutellaan lopun aikaan liittyen valvomisella.
Jeesus itse sanoo, ettei maailmanlopun ajankohtaa tiedä edes hänkään itse Jumalan
Poika, vaan Taivaan Isä yksin.
Ja kuitenkin aina on löytynyt ja
niin nytkin niitä, jotka väittävät
sen tietävänsä. Mikä ylpeys!
Mutta juuri sen tähden, kun
emme tiedä lopun ajankohtaa,
meidän tulisikin valvoa eli olla
hereillä, aivan niin kuin viisi viisasta morsiusneitoa Jeesuksen
vertauksessa. Siksi Hän kehottaakin meitä valvomaan, koska emme tiedä päivää emmekä hetkeä.
Joka tapauksessa tiedämme,
että aikamme on lyhyt. Sen
huomaamme omaa elämäämmekin tarkastellessa. Nuore-
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na tuntuivat 50 vuotta täyttäneet jo kovin vanhoilta, ja nyt
kun rupeaa mittarissa olemaan
melkein kolme neljäsosaa sadasta vuodesta, on aika mennyt nopeasti ja tietää että suurin osa elämästä on väkisinkin
jo elettynä.
Kaikki maailmassa on katoavaisuuden alaista. Todella ruoho kuivuu ja kukkanen lakastuu! Jeesuskin sanoo taivaan ja
maan katoavan, mutta hänen
sanansa eivät koskaan katoa.
Kaiken katoavaisen keskellä on
sittenkin yksi pysyvä: Sana Jeesus Kristus. Maan piiri horjuu,
risti seisoo. Ja tältä ristiltä Jeesuksen sovituskuoleman tähden me saamme sen voiman,
jonka varassa jaksamme VALVOA ja RUKOILLA. Ja siksi kestämme myös lopun koittaessa
viimeisellä tuomiolla. Tekojem-

me varassa emme kestäisi. Tarvitsemme armahdusta, Jeesuksen lahjoittamaa syntiemme
anteeksiantamusta.
Suloista evankeliumia on,
että heikkoina armoa ikävöivinä syntisinä saamme omistaa
itsellemme Kristuksen anteeksiantamuksen.
“Myös tulkaa heikkouskoiset,
te väsyneet ja murheiset, nyt
taivaan tietä kulkemaan ja Herran virttä veisaamaan.” Ja kerran saamme saamme yhtyä
saman siioninvirren riemuitsevaan loppusäkeistöön: “Jo
näkyy Ylkä saapuvan, iloiten
käymme vastahan. Nyt valmihiksi lamppumme. Oi terve, rakas Herramme.”
Anssi Joutsenlahti
rovasti
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Digitaalisen perusinfran
kehittäminen
PALATAANPA näihin tietoverkkojuttuihin vaihteeksi. Viime aikoina Kuusamossa on
ollut ainakin jonkun verran
keskustelua siitä, miten paikkakunnalle mahdollisen kuituverkon vetäminen tapahtuisi. Itse olen tehnyt asian
selvittämisestä kuntalaisaloitteen ja toivottavasti mahdollisimman kattava selvitys
nyt tulee. Puhumme edelleen yhdestä nyky-yhteiskunnan tärkeimmistä asioista. Ilman toimivia tietoverkkoja
ammumme taatusti itseämme jalkaan.
Otetaanpa aikamatka kymmenen vuoden päähän eli
vuoteen 2027. Tässä vaiheessa digitalisaatio on edennyt
paljon pitemmälle kuin mitä
se on nyt. Puhumme todennäköisesti siinä vaiheessa siitä, että suurin osa esimerkiksi
kotien laitteista on yhdistetty verkkoon. Ja moni muukin asia tuolloin tapahtunee
verkon ylitse. Tässä vaiheessa tuskin pelkkä mobiiliverkko riittää kaiken mahdollisen
datan kuljettamiseen internetissä. Esimerkkinä lääkärissä käyminen voi osittain jäädä
historiaan ja silloin päivystyksessä käynti voi tapahtua verkon ylitse. Tällöin puhutaan
sellaisista datamääristä, että
verkkojen toimivuus on yksinkertaisesti pakko varmistaa.
Osa töistä tulee siirtymään
verkkoon ja toimivat tietoverkot ovat tällöin työntekemisen kannalta äärimmäisen tär-

keä asia. Voit olla esimerkiksi
mökillä ja käytät työnantajasi
järjestelmiä verkon yli. Tällöin
verkon pätkiminen estää työn
suorittamisen. Ja työnantaja
ei taatusti pidä siitä, että työ
jää suorittamatta.
Tuossa oli muutamia esimerkkejä siitä, mihin suuntaan asiat mahdollisesti kehittyvät. Puhumme nyt
sellaisesta asiasta, joka vaikuttaa yhteiskunnassa joka
paikkaan. Toimiva digitaalinen perusinfra varmistaa talouskasvua, helpottaa ihmisten elämää ja parantaa myös
peruspalveluitten saatavuutta. Jos tähän asiaan suhtaudutaan yliolkaisesti, niin myöhästymme junasta.
Joten tarvitsemme tähän
asiaan ratkaisun. Se ratkaisu
on se, , että digitaalinen perusinfra vedetään osittain kuidulla ja sitä tukee toimiva mobiiliverkko. Tämän takia asian
selvittäminen Kuusamossa on
tärkeää ja asia pitää selvittää
perinpohjaisesti. Kyse on kuitenkin elintärkeän digitaalisen perusinfran toimivuuden
varmistamisesta datamäärän
kasvaessa.
Olen jo aiheesta tälle syksyä
kerran kirjoitellut, joten menköön tämä kirjoitus lisäpaineena kaupungin suuntaan.
Asian toitottamisella on toivottavasti edes jotain vaikutusta siihen suuntaan. Elämme muutoksen aikoja.
Tapio Lämsä (ps.)

Väärinkäytösten ilmoittajia
suojeltava
EUROOPAN parlamentti hyväksyi täysistunnossaan 24.10.2017
väärinkäytösten ilmoittajien
suojelua koskevan mietinnön.
Mietinnössä esitetään anonyymien raportointikanavien luomista, taloudellista apua väärinkäytösten ilmoittajille sekä
kansainvälistä yhteistyötä heidän suojelemisekseen.
Kiitos väärinkäytösten ilmoittajien, meillä on tietoa Panaman papereista, LuxLeaksista
ja muista tietovuodoista sekä
suuryritysten ja rikkaiden yksityishenkilöiden harjoittamasta
laajasta ja järjestelmällisestä veronkierrosta.
Hyväksytty mietintöteksti on
tärkeä poliittinen signaali jäsenmaille ja Euroopan komissi-

olle. Odotan, että komissio tuo
selkeitä lainsäädäntöehdotuksia mietinnön pohjalta. Olisi tärkeää säätää myös rangaistuksia
väärinkäytösten ilmoittajia vastaan hyökkääville yrityksille ja
yhteisöille.
Tarvitsemme vahvaa lainsäädäntöä sellaisten henkilöiden turvaksi, jotka paljastavat
väärinkäytöksiä ja rikoksia, sillä he tekevät yhteiskunnallisesti erittäin merkityksellistä työtä.
Myös Suomen hallituksen tulisi
ottaa väärinkäytösten ilmoittajien suojelu vakavasti ja ryhtyä
lainsäädäntötoimiin.
Pirkko Ruohonen-Lerner
Euroopan parlamentin jäsen,
PS/ECR

Hallituksen verolinjaukset eivät
ole tasapuolisia

Suuri taistelu kansallisesta
suvereniteetista
EU näkee massamuuton keinoksi valvoa jäseniään. Euroopan byrokraatit vihaavat kansallisen identiteetin käsitettä.
Siksi ajatuksena on saada Eurooppaan mahdollisimman paljon maahanmuuttajia kaikkialle
ja kumota yksittäisten maiden
suvereniteetti.
Mitä enemmän maahanmuutto kasvaa, sitä helpompaa on
pakottaa EU-maita, kuten Unkaria, ottamaan tietty kiintiö
siirtolaisia ja ruokkimaan ne,

vaikka unkarilaisilla ei ole rahaa
omaan ruokaansa.
Euroopan eliitti on täysin vieraantunut todellisuudesta, he
asuvat jättiläismäisessä saippuakuplassa. Näin kirjoittaa exmeppi Philip Claeys artikkelissaan “Euroopan unionissa on
suuri taistelu yksittäisten maiden kansallisesta itsemääräämisoikeudesta”.
Airi Pulkkinen

Musta aurinko nousee
siniselle tulevaisuudelle
KYLLÄ se nyt on nähty, mitä poliittista peliä tässä käydään. Sinisellä tulevaisuudella haluttiin
pelastaa yhden ministerin paikka puoluekokouksen jälkeen.
En olisi halunnut joutua todistamaan tämänkaltaista episodia Suomen poliittisessa historiassa, mutta nytpähän koin
tämänkin. Sinisen tulevaisuuden ministereillä on näköjään
varaa riskeerata oma poliittinen
uransa ja vetää samaan muutama muu entinen perussuomalainen edustaja. No, siinähän
pelaavat peliänsä. Poliittinen
uskottavuus on nyt mennyt.
Todellinen syy perussuoma-

laisista lähtöön ovat nähtävästi henkilökohtaiset epäonnistumiset vaaleissa. Olen saanut
kentältä viestiä, että nyt on
herkkuhetki erota puolueesta.
Minä uskon edelleen lujasti siihen, että perussuomalaiset tulevat voittamaan tämän
taistelun. Puolueella puolueena on niin hyvät ideologiset ja
kristillissosiaaliset tarkoitukset
ja tavoitteet, että haluan seisoa
perussuomalaisten riveissä jatkossakin. Toivottavasti loikkarit
huomaavat virheensä ja palaavat ruotuun niin kuin oikein on.

HALLITUSOHJELMAN mukaan
”ansiotuloverotuksen mahdollinen lisäkeventäminen koskee
kaikkia tuloluokkia sekä eläkeläisiä, pieni- ja keskituloisia
painottaen”. Kirjauksen toteutuminen toisi pienituloisille palkansaajille ja eläkeläisille kaivattua ostovoimaa. Ensi vuoden
verotaulukkoja laatiessaan hallitus on valitettavasti unohtanut erityisesti pienen työeläkkeen saajat.
Hallituksen tuloveroesitys keventää 8 000 euroa kuukaudessa ansaitsevan palkansaajan
tuloverotusta yli 400 euroa vuodessa, 1 600 euron tai pienemmällä työeläkkeellä sinnittelevän eläkeläisen tuloverotusta
korkeintaan 10 euroa. Samalla esitys lisää pienituloisten eläkeläisten ja palkansaajien verotuksen eriarvoisuutta.
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Eläkeläisten on lähes mahdotonta kasvattaa omia tulojaan,
ja monen on laskettava euronsa hyvin tarkasti ennen seuraavaa eläkkeenmaksupäivää.
Ongelmia tuottaa välttämättömien elinkustannusten kasvu ja
erityisesti asumiskulujen jatkuva nousu. Kuitenkin hallitus aikoo kiristää muun muassa lämmityspolttoaineiden verotusta,
mikä tuntuu kipeimmin pienituloisen kukkarossa.
Kiinteistöveron tuotto on kaksinkertaistunut vuosikymmenen aikana ja sen osuus verorasituksesta kasvanut. Silti
hallitus esitti yleisen kiinteistöveron alarajan nostamista 1,03
prosenttiin. Vielä vuosikymmen
sitten veron ylärajakin oli vain
1,00 prosenttia. Lisäksi hallitus kaavaili vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveron laki-

sääteiseen alarajaan vastaavaa
korotusta vuoden 2019 alusta lukien.
Esitys olisi nostanut sekä
omistusasumisen kustannuksia
että vuokria pakottamalla peräti 170 kuntaa nostamaan yleistä kiinteistöveroa ja kymmeniä
kuntia kiristämään vakituisten asuntojen kiinteistöverotusta. Määrä on hätkähdyttävä. Onneksi hallitus perui viime
tingassa aikeensa kiinteistöveroprosenttien alarajojen nostamisesta perussuomalaisten
ja muun opposition painostuksen myötä. Vaikka päätös oli lopulta oikea, on hallituksen korjattava verolakiesityksiään vielä
monelta osin oikeudenmukaisemmiksi.
Sami Savio
kansanedustaja (ps.), Ylöjärvi

Perussuomalaisen
sen
nipputilaukset

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

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

Perussuomalainenlehteä voi tilata
tapahtumiin ja
yleiseen jakeluun
uudesta
osoitteesta.
ILMOITA tilattavien lehtien määrä
äärä 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.

Tilaa lehtiä: lehtitilaukset@perussuomalaiset.fi

Seppo Hiltunen

PA LV E L U KO R T T I
Haluan liittyä Perussuomalaiset-puolueeseen
25 euron jäsenmaksuun sisältyy
Perussuomalainen-lehden vuosikerta
Haluan tilata ainoastaan Perussuomalainen-lehden:
Vuositilaus 30 euroa

YHTEYSTIEDOT

RASTITA JOS KYSESSÄ ON
OSOITTEENMUUTOS

SUKUNIMI

ETUNIMET

LÄHIOSOITE

1/2 vuosikerta 20 euroa
Ilmainen näytenumero
Lahjatilaus (maksajan tiedot alle) tai jäsenhankkijan tiedot

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

POSTINUMERO JA -TOIMIPAIKKA

KOTIKUNTA

HETU JA KANSALAISUUS

AMMATTI / TOIMI / KOULUTUS

PUHELIN

SÄHKÖPOSTI

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS

IR R OITA TÄYT ET T Y LOMAKE. S UL JE JA L AI TA PO S TI I N , PO S TI M AKS U O N M A K SE T T U P U O L E STA SI .

PS O TA Y H T E Y T TÄ !
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

Puheenjohtaja • Mikko Wikstedt
Puh: 050 30 11 990 • mikko.wikstedt@gmail.com

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

PERUSYRITTÄJÄT

EDUSKUNTARYHMÄ

Rehtori • Lasse Lehtinen
Puh: 06 873 358 • lasse.lehtinen@pekasus.fi
PERUSÄIJÄT

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

Juho Eerola
Ritva Elomaa
Teuvo Hakkarainen
Laura Huhtasaari
Olli Immonen
Arja Juvonen
Toimi Kankaanniemi
Rami Lehto
Jani Mäkelä
Leena Meri
Mika Niikko
Tom Packalén
Mika Raatikainen
Jari Ronkainen
Sami Savio
Ville Tavio
Ville Vähämäki

(09) 432 3013
(09) 432 3022
(09) 432 3040
(09) 432 3045
(09) 432 3049
(09) 432 3060
(09) 432 3054
(09) 432 3087
(09) 432 3109
(09) 432 3165
(09) 432 3129
(09) 432 3136
(09) 432 3042
(09) 432 3141
(09) 432 3149
(09) 432 3177
(09) 432 3195

Sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi
PERUSSUOMALAISTEN RYHMÄKANSLIA
Eduskuntaryhmän työntekijät ja heidän tehtävänsä:

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

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

TA I TA TÄ S TÄ J A N I D O K I I N N I


POSTIMAKSU
MAKSETTU

PERUSSUOMALAINEN
TUNNUS 500 9637
00003 VASTAUSLÄHETYS

IR R OITA TÄYT ET T Y LOMAKE. S UL JE JA L AI TA PO S TI I N , PO S TI M AKS U O N M A K SE T T U P U O L E STA SI .

