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Perussuomalainen vaalii Marskin syntymäkotia

Taito Ylhäinen hallinnoi
Louhisaaren kartanoa
EU-aikana mennyt koko ajan huonompaan suuntaan ja monet tilat
rämpivät pakkoraossa, koska hinnat
on poljettu liian alas ja halpuutuksen
maksajia ovat alkupään tuottajat.
- Nuorison velkaantuminen johtuu
mielestäni aika pitkälle siitä, ettei nykyään enää olla käteisen rahan kanssa paljon tekemisissä. Silloin nuoret
eivät konkreettisesti näe, milloin he
elävät yli varojensa ja lainaaminen on
tehty liian helpoksi. Vaikea rahatilanne johtaa velkaantumiseen ja syrjäytymiseen, ja muutaman vuoden työttömyyden jälkeen on aika vaikea enää
päästä pinnalle, Ylhäinen pohtii.

Marsalkka Mannerheimin syntymäkoti Maskun Askaisissa,
Louhisaaren kartano, on tänä päivänä perussuomalaisen Taito
Ylhäisen omistuksessa museokäytössä olevaa kartanolinnaa ja
puistoa lukuun ottamatta, joita hallinnoi Senaattikiinteistöt.
LOUHISAAREN Kartanon Kahvila palvelee museon asiakkaita kesäaikaan ja toimii suosittuna juhlapaikkana ja maatilamajoituskohteena.
Nousiaisten kunnasta syntyisin oleva Taito Ylhäinen on alkuperäiseltä
ammatiltaan maanviljelijä ja edelleen
maataloudessa mukana. Ylhäinen on
toiminut koko ikänsä myös talouselämässä erilaisissa liiketoimissa.
Louhisaaren kartanon Ylhäinen osti
80-luvun loppupuolella Suomen Sydäntautiliitolta oltuaan tilalla sitä ennen vuokralla ja viljelijänä neljä vuotta.
- Tila tuli myyntiin ja tein siitä tarjouksen. Neuvottelujen jälkeen saatiin kauppa syntymään. Itse olen jo
luopunut peltoviljelyksestä ja vävyni viljelevät tilan peltoja, mutta Louhisaaren Kartanon Kahvila palvelee
museon asiakkaita ja järjestää häitä, hautajaisia ja muita juhlia, Ylhäinen kertoo.
Kaupan yhteydessä Ylhäisestä tuli
Askaisten kunnan asukas vuonna
1988, sillä maanhankintalaki edellytti tilalla asumista, jotta kartanon sai
ostaa.

Valtuustossa jo 70-luvulla
Politiikkaan Taito Ylhäinen lähti jo
vuoden 1972 kuntavaaleissa muutettuaan Lemuun SMP:n sitoutumat-

tomana ehdokkaana niin kutsutussa
riippumattomien porvarien vaaliliitossa, joka oli perustettu keskustan
ylivoiman nujertamiseksi.
Ylhäinen meni läpi ja istui Lemun
kunnanvaltuustossa pari vaalikautta
70- ja 80-luvuilla.
- Kartanon hankkimisen jälkeen jäin
pois politiikasta. Siinä vaiheessa olin
saanut nähdä jo yhtä ja toista, ja ajattelin, etten enää lähtisi ehdokkaaksi.
Vuoden 2000 kuntavaaleissa kuitenkin suostuin, kun perussuomalaiset
pyysivät ehdokkaakseen. Siitä lähtien olen ollut Askaisten ja sittemmin
Maskun valtuustossa. Se oli sitä aikaa, kun puolueen kannatus oli vajaan
prosentin luokkaa ja sille vähän naureskeltiinkin, Ylhäinen muistelee.

Ovi käy molempiin suuntiin
Perussuomalaisten tulevaisuuden
Ylhäinen näkee oikein valoisana kesäkuun dramaattisista tapahtumista
huolimatta. Osa on lähtenyt pois mutta uusia tullut tilalle. Ovi käy molempiin suuntiin, mutta puolueeseen nyt
jäänyt porukka vaikuttaa yhtenäiseltä.
- Perussuomalaisiin liittyi aika paljon väkeä kannatuksen huimimman
kasvun aikana, ja joukossa oli aika
paljon niitäkin, jotka katsoivat, että
tuossa joukossa pääsee nopeasti pinnalle. Sitten kun oma tahto ei men-

Politiikan lisäksi
Lions-toimintaa
Taito Ylhäinen on alkuperäiseltä
ammatiltaan maanviljelijä ja edelleen maataloudessa mukana.
nytkään kaikissa asioissa läpi, osa
koki että laitetaan sitten pillit pussiin
ja lähdetään, mikä on valitettavaa, Ylhäinen sanoo.

Kaikille suomalaisille
hyvät olot
Ylhäinen haluaa omalta osaltaan
olla vaikuttamassa siihen, että kaikilla suomalaisilla olisi tässä maassa
suhteellisen hyvä olla. Hän on täysillä niiden arvojen takana, joita Laura Huhtasaari piti esillä presidentinvaalikampanjansa aikana.
Esimerkiksi Suomen maatalous on

Tällä hetkellä Ylhäinen on yksi Maskun kunnanvaltuuston puheenjohtajista ja teknisen lautakunnan sekä
Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan jäsen. Hän on myös yksi perussuomalaisten tilintarkastajista ja tällä
kertaa myös puoluevaltuustossa. Ylhäinen toimii myös piirihallituksessa
ja Naantalin Perussuomalaisissa.
Politiikan lisäksi hän on ollut mukana Lions-toiminnassa yli neljäkymmentä vuotta. Hänellä on puolisonsa
Kaarinan kanssa kolme aikuista lasta. Vanhin poika on kehitysvammainen ja asuu palveluasunnossa, kaksi tytärtä ovat molemmat yrittäjiä ja
perheellisiä.
QTEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
KUVAT MATTI MATIKAINEN
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Perussuomalaisten aloitteesta:

Arja Juvonen, Heimo Hautala ja Toivo Mäkelä vierailulla
Keliberillä.

Pertunmaa on
jatkamassa ja
suurentamassa
lapsien kuntalisää
Perussuomalaisten Naisten aluevastaavan ja Pertunmaan kunnanhallituksen
jäsenen Outi Virtasen ajama lapsiperheiden kuntalisä saa jatkoa Pertunmaalla.
PERTUNMAA on maksanut
alle kolmivuotiaista lapsista
150 euroa kuukaudessa perheille. 3-6-vuotiaista on maksettu 50 euroa kuukaudessa.
Kunnanhallitus esittää, että
tuki saa jatkoa ja summia korotetaan pienempien kohdalla 250 euroon ja vanhempien
lapsien 75 euroon.
Perussuomalaisten Outi
Virtanen iloitsee asiasta.
- Olen tässä hykerrellyt,
kun tämä lapsiperheille tärkeä tuki saa jatkoa ja menee
eteenpäin, Virtanen toteaa.

Kuntalisää
kokeiltiin vuosi
Perussuomalaisten aloitteesta kuntalisää kokeiltiin
vuosi. Nyt tuo vuosi alkaa
täyttyä ja kunnanhallitus käsitteli asian jatkoa.

maksatusta jatketaan nyt ainakin kaksi seuraavaa vuotta ja korotamme aikaisemmin
maksettuja tukia reilusti. Esitykseni meni läpi, Virtanen
iloitsee.

Kunnan saamat
perinnöt lasten hyväksi

Outi Virtanen
- Keskustelimme asiasta ja
totesimme, että naapurikunnassa on myös kuntalisä käytössä ja siellä maksetaan alle
3-vuotiaan kotihoidosta 200
euroa kuukaudessa.
- Minäpä sitten otin ja tein
aloitteen, että kuntalisän

Virtanen huomauttaa, että
kunnan talousarvioon lisän
jatko ja korotus eivät vaikuta.
- Kuntamme on saanut perintöjä ja näistä testamenttivaroista tulevat kuntalisät
maksetaan - ne kun oli perinnön jättäjän puolesta suunnattava lasten ja varhaisnuorten hyväksi, Virtanen
huomauttaa.
QTEKSTI PS-NAISET
KUVAT LEHTIKUVA JA
PS ARKISTO

Tuulivoima ei tarvitse tukiaisia
PERUSSUOMALAISTEN PohjoisPohjanmaan piirihallitus kokoontui lauantaina 24.3.2018
mm. valmistelemaan maakuntavaaleja.
Kokouksessaan piirihallitus toi
esille, että Suomessa sähköä verotetaan varsin runsaasti, vaikka
Pohjois-Suomessakin sijaitseva energiaintensiivinen teollisuutemme on kansainvälisesti
katsottuna erittäin tehokasta ja
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ympäristöystävällistä.
Suomessa sähköveron tuotoksi arvioidaan tälle vuodelle kertyvän 1,2 miljardia euroa.
Tuulivoiman tukeen puolestaan käytetään jopa 300 miljoonaa euroa vuodessa. Parhaillaan
suunnitellaan uusien tuulivoimatukien käyttöönottamista,
vaikka tuulivoiman kerrotaan
olevan kilpailukykyinen sähköntuottaja ilman tukiaisiakin.

toimitus@perussuomalaiset.fi

Pohjois-Pohjanmaan Perussuomalaisten mielestä sähköveroa voitaisiin laskea erityisesti teollisuudelta, jolloin
parantuneen kannattavuuden
myötä työllisyyskin pyrkisi paranemaan. Sähköveron lasku rahoitettaisiin luopumalla uusista
tuulivoiman tukiaisista.
Pohjois-Pohjanmaan
Perussuomalaiset ry
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Tieliikenneuudistus
käyntiin Kaustisella
PERUSSUOMALAISTEN kansanedustaja Arja Juvonen teki hallitukselle kirjallisen kysymyksen
kevyen liikenteen sekä risteyksien uudelleenjärjestelystä
Kaustisen keskustaan tulevan litiumkaivoksen johdosta lisääntyneeseen liikenteeseen.
- Miten hallitus tukee sujuvan ja turvallisen liikenneinfran
rakentamista alueille, joille on
syntymässä teollisuutta ja työpaikkoja ja miten hallitus huomioi Pohjanmaan ja Kaustisen
alueen liikennejärjestelyjen parantamisen litiumtuotantolaitosten rakentamisen myötä?
Vastauksessaan hallitus lupasi
ottaa asian tärkeänä. Liikenneja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) mainitsi myös, että
hallitus panostaa erityisesti liikenneväylien korjausvelan pienentämiseen.
Uusien teollisuuslaitosten liikenneyhteyksiä tuetaan mahdollisuuksien mukaan ra-

kentamalla liittymiä, kevyen
liikenteen väyliä ja tieyhteyksiä yhteistyössä kunnan ja yritysten kanssa. Hallitukselta
löytyy lisärahoitusta kiireellisimpien elinkeinoelämälle tärkeiden kohteiden saamiseksi
kuntoon. Kaustisen litiumkaivoksen ympäristövaikutukset
ovat käynnissä ja samalla arvioidaan myös liikenteen määrää
sekä suuntautumista.
Kirjallinen kysymys lähti liikkeelle Arja Juvosen käydessä kahdesti Kaustisella, syksyllä myös Keliberillä kuultavana
sekä noin kuukausi sitten Kaustisen Perussuomalaisten teltalla
kuulemassa kaustislaisten mietteitä. Asian Arja näki tärkeänä,
koska hän itse on kotoisin Siilinjärveltä, jossa on myös kaivostoimintaa.
Tapani Pollari
Kaustisen Perussuomalaiset

Perussuomalaisten
Pohjois-Karjalan piiri tukee
avointa kansainvälisyyskasvatusta
MAAHANMUUTTOVIRASTON
virkamiesten julkisuuteen antamien tietojen perusteella 7080 % turvapaikanhakijoista on
liikkeellä ilman riittäviä tunnistetietoja.
Pohjois-Karjalan Perussuomalaisten mielestä turvapaikkatutkinnassa olevien henkilöiden
ei tule osallistua lasten ja nuorten yhteiskunnalliseen opetusja kasvatustoimintaan. Tutkinnassa olevien henkilöllisyyttä ei
ole mielestämme voitu todentaa riittävästi.
Kansainvälisyyskasvatus ja tutustuminen eri kulttuureihin

voidaan toteuttaa pakolaisstatuksen saaneiden, opiskelijoiden sekä työperäisten maahanmuuttajien avulla.
Kannatamme kansainvälisyyttä sekä eri kulttuureista tapahtuvaa oppimista. Haluamme
tukea myös eri oppiasteiden
kansainvälistä yhteistyötä. Vanhempien tulee kuitenkin tietää,
mitä monikulttuurisuuden arvoja heidän lapsilleen opetetaan ja ketkä niitä opettavat.
Annetaan perheiden päättää.
Perussuomalaisten
Pohjois-Karjalan piirihallitus

Laittomasti maassa olevien sosiaali- ja
terveyspalveluita ei pidä laajentaa
SOTEUUDISTUKSEN tärkein
tavoite on ollut kustannusten
nousun hillitseminen kolmella miljardilla eurolla. Kuitenkin meillä on puolueita, vihreät etunenässä, jotka haluavat
laajentaa julkisia sote-palveluja
laittomasti maassa oleville koskien kiireetöntäkin hoitoa. Näin
myös Turussa.
Välttämättömiin palveluihin
Helsingin valtuustossa katsottiin kuuluvan hätämajoitus, toimeentulotuki, kroonisten sairauksien hoito, lääkityksen
seuranta ja hammashoito. Miten meillä voi olla varaa säästötavoitteesta huolimatta laajentaa palveluja henkilöille, jotka
ovat täällä Suomen lakien vastaisesti? Tällä hetkellä kantasuomalaiset jonottavat leipäjonoissa, asunnottomien määrä on
huolestuttava ja yhä suurempi

joukko vähävaraisia jättää lääkkeensä ottamatta, koska heillä
ei ole siihen varaa.
Nykyään kunnat voivat päättää itsenäisesti siitä, antavatko
ne ns. paperittomille muitakin
palveluja kuin lain takaaman
kiireellisen hoidon. Kustannukset tulevat tällöin kunnille. Kuka
päättää silloin, kun maakuntauudistuksen mukaan sote-palvelujen järjestämisvastuu siirtyy maakunnille? Kun rahoitus
tulee valtiolta kapitaatiomallin
mukaisesti ja lisäksi sote-uudistuksen myötä tulee valinnanvapaus, miten tämän lukumäärältään arvaamattoman joukon
julkiset terveyspalvelut silloin
tullaan järjestämään. Vai jääkö
päätösvalta laittomasti maassa
olevien hoidosta ja sen laajuudesta edelleen kuntien vastuulle maakuntahallinnon ulkopuo-

lelle?
Turun Perussuomalaiset ei
voi hyväksyä laittomasti maassa olevien sote-palveluiden laajentamista. Heidän palauttamistaan pitää tehostaa, ei luoda
houkuttimia jäädä maahan kielteisten turvapaikkapäätösten
jälkeen. Emme voi kannattaa
uudistusta, jossa kansalaisten
yhdenvertaisuus ei toteudu
eikä sotekustannusten säästöjä synny kuin palvelujen saatavuudesta ja laadusta tinkimällä.
Turun Perussuomalaiset ei hyväksy julkisen rahoituksen siirtämistä yksityisille yritysmonopoleille, joista useimmat ovat
kansainvälisiä suuryrityksiä ja
joiden tehtävänä on luonnollisesti voiton maksimointi.
Turun Perussuomalaiset ry

Kuva: Kike Elomaa

Aurassa kerättiin nimiä
vanhusten liukuesteiden
puolesta

Perussuomalaiset kansanedustajat
Muhoksella
PERJANTAINA 23.3.2018 Muhoksella K-Supermarket Mimmin pihalla riitti vilskettä. Paikalliset perussuomalaiset
paistelivat aurinkoisessa säässä
grillimakkaroita ja kansanedustajat Arja Juvonen ja Ville Vähämäki jututtivat kansalaisia kertoen ajankohtaisia asioita.
- Sää suosi ja väkeä oli mahtava määrä, PS nostaa siis sykettä,
toteaa Muhoksen Perussuomalaisten puheenjohtaja Pasi Brot-

kin. Kansanedustajien vierailu
oli positiivista ja Muhoksen Perussuomalaisten paikallisyhdistys otti heidät ilolla vastaan.
Päätimmekin antaa vierailijoille jotain paikallista, eli Laserpoikien tekemät liikelahjat.
Laadimme viemistä myös
“isolle kirkolle” eli kirjelmät, jossa osoitimme kansanedustajille huolenaiheitamme ja parantamiskohteita. Kirjelmät, joissa
totesimme mm. Valtatie 22:n lii-

kenneongelmat, Pelson vankilan tilanteen, varhaiskasvatustilanteen sekä koko Suomen
maata koskevat susien aiheuttamat vahingot ja ongelmat.
Kirjelmä, liikelahjana olevat
kuksat ja voiveitset otettiin Villen ja Arjan toimesta halauksien
kera vastaan.
Heidi Pökiö
Muhoksen Perussuomalaiset

AURASSA kerättiin nimilista liukuesteiden puolesta. Tarkoituksena on saada kunta jakamaan
ilmaiset liukuesteet Auran eläkeläisten ja liikuntarajoitteisten
jalkineisiin. Auran R-kioskilla, Hulluponi -nimisessä ravintolassa ja Auran markkinoilla nimilistaan tuli yhteensä 369
puoltavaa allekirjoitusta. Lisäksi perussuomalaisten kansanedustajat Ritva ”Kike” Elomaa
ja Ville Tavio antoivat suosituksensa asiasta.
Markkinoilla oli myös arvonta, jossa palkintoina oli 3 paria
liukuesteitä. Allekirjoittaja kävi
henkilökohtaisesti toimittamassa palkinnot voittajien kotiovil-

le, josta voittajat ilahtuivat suuresti.
Auran markkinoilla perussuomalaiset tarjosivat yleisölle Auran palvituotteen grillimakkaraa, kahvia, mehua ja
Auranmaan leivän voisilmäpullia. Toriväki kävi ahkerasti keskustelemassa kansanedustajiemme Kiken ja Villen kanssa
päivänpolttavista asioista, kuten maakuntavaaleista ja sotesta ym.
Suuret kiitokset kaikille teltallamme käyneille ja tervetuloa
jälleen, kun olemme torilla.
Torivastaava Ilkka Soukka Aura

Perussuomalainen 5/2018
ilmestyy 25.5.2018
Aineistot ja lehtitilaukset viimeistään 15.5.2018

Lappeenrannan
kevätkokouksessa
ennätysmäärä
osallistujia
LAPPEENRANNAN Seudun Perussuomalaiset järjesti sääntömääräisen
kevätkokouksen 7.4.2018 puheenjohtaja Jari Nallin johdolla. Paikalle
oli saapunut ennätysmäärä osanottajia, yhteensä 29 yhdistyksen jäsentä. Myös kansanedustaja Jani Mäkelä
osallistui kokoukseen.
Päivi Levelä, Lappeenrannan Seudun
Perussuomalaiset
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PS

Kokoukset & tapahtumat
tapahtumat@perussuomalaiset.fi

NIVALA
Nivalan Perussuomalaiset telttailee Konekapinassa Nivalassa pe-la 20-21.4. Soppatykki on
paikalla ja Olli Immonen lupautunut tulemaan paikalle.
HUITTINEN
Huittisten Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään perjantaina 20.4.
klo 19 Matkahuollon Kahvilassa,
Risto Rytin katu 42. Käsitellään
sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus.
Tervetuloa!
UUDENMAAN
PERUSSUOMALAISET NUORET
Uudenmaan Perussuomalaiset Nuoret ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään
lauantaina 21.4. klo 15 ravintola Harlekiinissa, Kauppatori 1, Hyvinkää. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen
koollekutsujana hallitus. Ruokatarjoilu. Tervetuloa! Lisätiedot: suvi@suvikarhu.fi tai 041
437 5635.
KANTAHÄMEEN PERUSNAISET
Kanta-Hämeen PerusNaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
pidetään sunnuntaina 22.4. klo
14 Club Paratiisissa, Kauppakuja 1, Turenki. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen
koollekutsujana hallitus. Alapihalla iso ilmainen parkkipaikka. Kahvitarjoilu. Myös uudet
jäsenet ovat tervetulleita kokoukseemme!
NIVALA
Nivalan Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
pidetään sunnuntaina 22.4. klo
15 Nivalan Nuorisoseurantalolla. Käsitellään sääntömääräiset
asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
JYVÄSKYLÄ
Jyväskylän Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina
22.4. klo 17 hotelli Albassa, Ahlmaninkatu 4, Jyväskylä. Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
RAISIO
Raision Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina 22.4.
klo 17.30 Raision kaupungintalon valtuustosalissa. Käsitellään
sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
VETELI
Vetelin Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
pidetään sunnuntaina 22.4. klo
18.30 Räyringin monitoimitalolla. Sääntömääräisten asioiden
lisäksi täydennetään hallitusta
ja piirihallituksen valintoja. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
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SIILINJÄRVI
Siilinjärven Perussuomalaiset
ry:n kevätkokous pidetään sunnuntaina 22.4. klo 18 Ravintola Reppumiehessä (kabinetti),
Sorakuja 2. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen
koollekutsujana hallitus. Kahvitarjoilu. Jos olet kiinnostunut
toiminnastamme, tule rohkeasti
paikalle. Tervetuloa!

pidetään perjantaina 27.4. klo
16 Revonlahden Nesteellä. Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksen koollekutsujana hallitus. Kaikki yhdistyksen jäsenet
ovat tervetulleita!
ROVANIEMI
Rovaniemen Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään perjantaina 27.4.
klo 18 Tiroli-salissa, Rovakatu
2, Rovaniemi. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen
koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!

PORI
Porin Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
pidetään maanantaina 23.4. klo
18 piiritoimistolla, Satakunnankatu 33-35B. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen
koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!

UTAJÄRVI
Utajärven Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään perjantaina
27.4. klo 17 Hyvinvointitalolla,
Kyöstinkorvike, Kirkkotie 32. Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!

PERTUNMAA
Pertunmaan Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään keskiviikkona
25.4. klo 17 Pertun Pirtillä, Pertuntie 11. Käsitellään sääntömääräiset asiat ja täydennetään
hallitusta. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Hallitus kokoontuu jo kello 16.30 samassa paikassa. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

KAUSTINEN
Kaustisen Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään perjantaina 27.4
klo 18 Avain Säästöpankin kerhotiloissa, Kaustintie 2. Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!

KERAVA
Keravan Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous pidetään keskiviikkona 25.4.
klo 18.30 Keravan kaupungintalolla, 2. kerroksen Klubi-kokoustilassa, Kauppakaari 11. Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
MIKKELI
Mikkelin Seudun Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina
26.4. klo 18 Elomaantalolla, Pirttiniemenkatu 21. Käsitellään
sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
ÄÄNEKOSKI
Äänekosken Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina 26.4.
klo 18 Äänekosken kaupungintalolla, Hallintokatu 4. Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksen koollekutsujana hallitus. Kokouksessa äänioikeutettuja jäsenet, jotka ovat maksaneet paikallisyhdistyksen sekä
puolueen jäsenmaksun kuluvalta vuodelta viimeistään 20.4.
Tervetuloa!
KAUHAVA
Kauhavan Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina 26.4.
klo 19 Ylihärmässä, palvelutoimiston valtuustosalissa. Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
SIIKAJOKI
Siikajoen Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous

ESPOO
Espoon Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous pidetään perjantaina 27.4.
klo 18 Leppävaaran kirjastossa,
Akseli-salissa. Käsitellään sääntömääräiset asiat sekä syyskokouksen osoittamana “Käyttötaloussuunnitelma 2018”.
Kokouksen koollekutsujana hallitus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
JOUTSA
Kansanedustaja Arja Juvonen
saapuu Joutsan Perussuomalaiset ry:n vieraaksi kevättapahtumaan, joka pidetään pankkiaukiolla Joutsassa lauantaina 28.4.
klo 10-12. Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan! Samana päivänä tapahtuman jälkeen pidetään yhdistyksen
sääntömääräinen kevätkokous
klo 13 ravintola Kellarissa. Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
KOUVOLA
Kymen PerusNaiset ry telttailee Kouvolan torilla lauantaina
28.4. klo 11-13. Paikalla myös
Perussuomalaisten Naisten 1.
vpj. Marja-Leena Leppänen sekä
aluevastaava Outi Virtanen.
JUVA
Juvan Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina 28.4. klo
12 Juvan kunnantalolla, huone
303. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
VARISSUO
Turun Perussuomalaisten teltta on Varissuolla lauantaina
28.4.2018 klo 12-14. Paikkana on Itäkeskuksen Pihkalankadun puoleinen sisäänkäynti.
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Tavattavissa myös kansanedustajat Ritva ”Kike” Elomaa sekä
Ville Tavio. Tervetuloa paikalle
tapaamaan perussuomalaisia ja
kertomaan vaikka mielipiteesi
ratikkahankkeesta! Tarjolla kahvia ja grillimakkaraa.
KYMEN PERUSNAISET
Kymen PerusNaiset ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina 28.4. klo 14
Assan Popsiksella, Hallituskatu 3, Kouvola. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen
koollekutsujana hallitus. Hallitus kokoontuu klo 13, jonka jälkeen ruokailu ennen yleistä kokousta. Tervetuloa!
VANTAA
Tervetuloa tapaamaan Vantaan
Perussuomalaisia Tikkurilan
vappumarkkinoille sunnuntaina 29.4. klo 10-14 Tikkurilan uudella torilla, Asematie 7 ja Myyrmäen vappumarkkinoille klo
10-14 Vantaan paalutorille, Iskoskuja 3.
HAUSJÄRVI
Hausjärven Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina
29.4. klo 11.30 Hausjärven kunnantalolla, Keskustie 2-4, Oitti.
Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana
hallitus. Paikalla myös kansanedustaja Jari Ronkainen. Hallitus
kokoontuu ennen kevätkokousta klo 10.45 samassa tilassa.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
HATTULA
Hattulan Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
pidetään sunnuntaina 29.4. klo
14 Kouvalan Maamiesseurantalolla, Hyrväläntie 771, Hämeenlinna (Hattulan kunta). Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksen koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
TEUVA
Teuvan Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
pidetään sunnuntaina 29.4. klo
14 Orrelan siipiosan alaluokassa, sisäänkäynti D-ovesta. Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksen koollekutsujana hallitus. Kahvitarjoilu. Lämpimästi
tervetuloa!
TURENKI
Tervetuloa Janakkalan Perussuomalaisten tupailtaan tutustumaan toimintaamme ja keskustelemaan ajankohtaisista
asioista sunnuntaina 29.4. klo
14-18 Club Paratiisissa. Paikalla
myös kansanedustaja Jari Ronkainen klo 14–16. Kahvi & pullatarjoilu.
KANTAHÄME
Kanta-Hämeen Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen
kevätkokous pidetään sunnuntaina 29.4. klo 14 KHPS:n
toimistolla. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen
koollekutsujana hallitus. Olet
äänioikeutettu vain, jos olet
maksanut jäsenmaksusi. Yhdistyksen jäsen voi käyttää puhe-

ja äänioikeuttaan ainoastaan
henkilökohtaisesti. Tervetuloa!
KESKIPOHJANMAAN
PERUSNAISET
Keski-Pohjanmaan Perusnaiset
ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina
29.4. klo 15 osoitteessa Castreninkatu 12 D, Pietarsaari. Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksen koollekutsujana hallitus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
OULU
Oulun Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous
pidetään sunnuntaina 29.4. klo
15 Aleksinkulmassa, Aleksanterinkatu 9, Oulu. Käsitellään
sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus.
Tervetuloa!
RAASEPORI
Raaseporin Seudun Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen
kevätkokous pidetään sunnuntaina 29.4. klo 15 osoitteessa
Klasentie 210. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen
koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!
HELSINKI
PS Helsinki Vuosaaren jäsenilta sunnuntaina 29.4.2018 klo
16.45 osoitteessa Kaivonkatsojantie 14. Paikalla Helsingin piirin puheenjohtaja Markku Saarikangas ja toiminnanjohtaja
Anne Vuori. Tilaisuudessa kahvitarjoilu. Tervetuloa!
NURMES
Nurmeksen Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina
29.4. klo 18 kaupungin kerhohuoneella, Karjalankatu 12. Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksen koollekutsujana hallitus. Hallitus kokoontuu samassa paikassa klo 17. Tervetuloa
etenkin uudet jäsenet!
HELSINKI
Tervetuloa viettämään isänmaallista vappua perussuomalaisten kanssa! PS Helsingin
perussuomalainen vapputapahtuma järjestetään tiistaina
1.5. kello 12 Snellmaninaukiolla
Suomen Pankin edustalla. Tarjolla on kansallismielistä henkeä, mielenkiintoisia puheita,
makkaraa, ilmapalloja ja muuta
mukavaa. Tapahtuma on kaikille avoin. Vappupuheita pitävät
Oskar Viding (puheenjohtaja, Helsingin Perussuomalaiset Nuoret), Markku Saarikangas
(puheenjohtaja, Perussuomalainen Helsinki ry – Helsingin piiri), Mika Raatikainen (kaupunginvaltuutettu, kansanedustaja)
sekä Jussi Halla-aho (europarlamentaarikko, puolueen puheenjohtaja).
SYSMÄ
Sysmän Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina 5.5. klo
12 Sysmän kunnanvirastolla kirjaston Ilola-salissa, Valittulantie
5. Käsitellään sääntömääräiset
asiat. Kokouksen koollekutsuja-

Q Kokousilmoitukset lähetetään osoitteella: tapahtumat@SHUXVVXRPDODLVHWˉ
na hallitus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
HARJAVALTA
Harjavallan Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina
5.5. klo 18 Nakkilan Eräpirtillä,
Papintie 271. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen
koollekutsujana hallitus. Kokouksen jälkeen jatketaan iltaa
saunomisen merkeissä. Tervetuloa!
HELSINKI
Helsingin Perussuomalaiset
telttailee Hakaniemen maalaismarkkinoilla sunnuntaina
6.5. klo 9-15 Hakaniemen torilla. Paikalla Perussuomalaisia
aktiiveja ja kaupunginvaltuutettuja. Tervetuloa keskustelemaan ja noutamaan tuore
PS-lehti. Kansanedustaja Kike
Elomaa paikalla klo 9.30-10.30.
TOHMAJÄRVI
Tohmajärven Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen
kevätkokous pidetään sunnuntaina 6.5. klo 17 Pizzeria
Tähdessä Tohmajärvellä. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana hallitus. Hallitus kokoontuu
klo 16. Tervetuloa!
KANKAANPÄÄ
Kankaanpään Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen
kevätkokous pidetään sunnuntaina 6.5. klo 15 Tiimarin
tiloissa, Kauppatori 3. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana
hallitus. Tervetuloa!
KIRKKONUMMI
Kirkkonummen Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen
kevätkokous pidetään maanantaina 7.5. klo 17 Kirkkonummen kunnantalolla. Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksen koollekutsujana
hallitus. Paikallisyhdistyksen
sääntöjen mukaisesti yhdistyksen ja puolueen jäsenmaksun maksaneet henkilöt ovat
kokouksessa esitys- ja äänioikeutettuja. Tervetuloa!
TURKU
Turun Perussuomalaiset järjestää vapaamuotoisia keskustelutilaisuuksia toimitilassaan
Leijonanluolassa (Kärsämäentie 31, rivitalon kerhotilassa sisäpihan puolella) jokaisen kuukauden ensimmäisenä
tiistaina klo 17 alkaen (vapun
johdosta poikkeuksellinen
ajankohta toukokuussa tiistaina 8.5.). Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Tervetuloa!
VANTAA
Tervetuloa tapaamaan Vantaan Perussuomalaisia Tikkurilan Synttärimarkkinoille
lauantaina 12.5. klo 10-14 Tikkurilan torilla, Peltolantie 4.
HELSINKI
Tervetuloa Perussuomalainen
Helsinki ry:n järjestämään siivoustapahtumaan Tokoinran-

taan lauantaina 12.5. klo 1216. Esittelemme teltallamme
perussuomalaista politiikkaa
ja kannustamme ihmisiä ottamaan vastuuta ympäristön
siisteydestä kutsumalla ohikulkijoita siivoamaan kanssamme Tokoinrantaa ja sen
ympäristöä. Reippaan asenteen lisäksi tarjolla mehua,
keksejä sekä makkaraa.
HYVINKÄÄ
Hyvinkään Perussuomalaiset
ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina
12.5. klo 14 Hyvinkään kaupungintalolla (kokoushuone Kallio), Kankurinkatu 4-6,
Hyvinkää. Käsitellään sääntömääräiset asiat sekä täydennetään hallitusta. Kokouksen
koollekutsujana hallitus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
HELSINKI
Perussuomalainen Helsinki ry
perinteisesti mukana PohjoisHaaga -päivillä torstaina 19.5.
klo 10-14 Pohjois-Haagan leikkipuistossa, Ida Aalbergin tie
6. Tervetuloa keskustelemaan
ajankohtaisista asioista ja noutamaan tuore PS-lehti.
JOENSUU
Joensuun Perussuomalaiset
kalamarkkinoilla to-pe 19.20.5. klo 10-16 Matkustajasatamassa, Rantakatu 2.
PERUSSUOMALAISET NAISET
Perussuomalaiset Naiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina 26.5.
klo 12.30 Folkhälsan Välfärd
Ab:n tiloissa, Mannerheimintie
97, Helsinki. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen
koollekutsujana hallitus. Kokouksen aluksi ruokailu klo
11.30. Paikalla myös puolueen
puheenjohtaja Jussi Halla-aho
ja EU-meppi Pirkko RuohonenLerner. Tervetuloa!
HELSINKI
Perussuomalainen Helsinki ry
mukana Maailma kylässä -festareilla Kaisaniemen puistossa
mahdollisuuksien torilla lauantaina 26.5. klo 11-21 ja sunnuntaina 27.5. klo 11-19.

PS

Piirit

KYMI
Perussuomalaisten Kymen piiri ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina
21.4. klo 13 Imatran kylpylässä, Purjekuja 2, Imatra. Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksen koollekutsujana piirihallitus. Lisätiedot Ilpo
Heltimoinen (pj.), puh. 044501 7477. Tervetuloa!
POHJOISSAVO
Perussuomalaisten PohjoisSavon piiri ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään
lauantaina 28.4. klo 13 Tuusniemen Osuuspankin kerhotiloissa, Keskitie 26. Ruokailu puolueen jäsenille alkaa klo

12 Kellari Pupissa, Keskitie 26.
Käsitellään mm. sääntömääräiset asiat. Esityslista ja kokousedustajien ohjeistus lähetetään yhdistyksiin. Kokouksen
koollekutsujana piirihallitus. Kokouksen jälkeen (n. klo
14.30) Heimo Konttinen pitää
Pekasuksen ”Mitä on Perussuomalainen politiikka” -koulutuksen. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
KESKISUOMI
Perussuomalaisten Keski-Suomen piiri ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään
lauantaina 28.4. klo 13.30
Muuramen Riihivuoressa. Käsitellään sääntömääräiset asiat ja tehdään henkilövalintoja
koskien maakunta- ja eduskuntavaaleja sekä piirihallituksen kokoonpanoa ja varatilihoitajaa. Esityslista tulee
myöhemmin. Kokouksen koollekutsujana piirihallitus. Aloitamme kävelykadulla klo 10.
Vierailija paikalla Jyväskylässä
kompassilla klo 11–12. Ennen
kokousta ruokailumahdollisuus alkaen klo 12. Tervetuloa!
POHJOISPOHJANMAA
Perussuomalaisten PohjoisPohjanmaan piiri ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään lauantaina 28.4. klo
12 Aleksinkulmassa, Aleksanterinkatu 9, Oulu. Käsitellään sääntömääräiset asiat.
Kokouksen koollekutsujana piirihallitus. Piirin kokousedustajista pöytäkirjanotteet
mukaan. Jäsenmaksuasioiden
tulee olla kunnossa kokouspäivään mennessä. Vierailijoina kansanedustajamme Olli
Immonen ja Ville Vähämäki.
Tervetuloa!
UUSIMAA
Perussuomalaisten Uudenmaan piiri ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään
lauantaina 28.4. klo 14 Lohjan kaupungintalon Monkolan
valtuustosalissa, Karstuntie 4,
Lohja. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana piirihallitus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
KAINUU
Perussuomalaisten Kainuun
piiri ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina 29.4. klo 13 Kainuun Portissa, Mainuantie 350, Kajaani.
Käsitellään sääntömääräiset
asiat. Kokouksen koollekutsujana piirihallitus. Tervetuloa!
LAPPI
Perussuomalaisten Lapin piiri ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina
29.4. klo 13 Rovaniemen Tirolisalissa, Rovakatu 2. Käsitellään
sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana piirihallitus. Tervetuloa!
SATAKUNTA
Perussuomalaisten Satakunnan piiri ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään
sunnuntaina 29.4. klo 14 Me-

rikievarissa, Harjutie 28, Tuorila. Sääntömääräisten asioiden
lisäksi käsitellään piirihallituksen täydentämistä Porin yhdistyksen osalta. Kokouksen
koollekutsujana piirihallitus.
Kokousedustajien ilmoittautumiset klo 13-13.45. Piiri tarjoaa lounaan klo 13 alkaen. Tervetuloa!
HELSINKI
Perussuomalainen Helsinki
ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina 29.4. klo 16 osoitteessa Kaivonkatsojantie 14, Vuosaari.
Käsitellään mm. sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana piirihallitus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
PIRKANMAA
Perussuomalaisten Pirkanmaan piiri ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään
sunnuntaina 29.4. klo 18 Vaihmalan Hovin juhlasalissa, Vaihmalantie 144, Lempäälä. Käsitellään sääntömääräisten
asioiden lisäksi tilintarkastajan valinta sekä täydennetään
paikallisyhdistyksien edustajien valintoja piirihallituksessa
ja piirikokousedustajissa varsinaisten jäsenten ja/tai henkilökohtaisten varajäsenten
osalta. Kokouksen koollekutsujana piirihallitus. Puhe- ja
äänioikeus on puolueen jäsenmaksun vuonna 2018 ja
2017 maksaneilla jäsenillä. Piirin kokouksiin on jokaisella jäsenyhdistyksellä oikeus
lähettää yksi (1) puhe- ja äänioikeutettu edustaja jokaista
jäsenyhdistyksen alkavaa viittä (5) varsinaista jäsentä kohden kuitenkin niin, että jäsenyhdistys voi lähettää enintään
kymmenen (10) edustajaa. Piirikokousedustajat on jokainen paikallisyhdistys päättänyt syyskokouksessa 2017.
Paikallisyhdistyksen edustajien määrä lasketaan vuoden
2016 lopussa olleen paikallisyhdistyksen jäsenmäärän mukaan, ei paikkakuntanne puolueeseen liittyneiden mukaan.
Tervetuloa!
VARSINAISSUOMI
Perussuomalaisten VarsinaisSuomen piiri ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään
sunnuntaina 29.4. klo 12 Aurasalissa, Urpontie 2, Aura. Käsitellään sääntömääräiset kevätkokousasiat. Kokouksen
koollekutsujana piirihallitus.
Tervetuloa!
KESKIPOHJANMAA
Perussuomalaisten Keski-Pohjanmaan piirin sääntömääräinen kevätkokous pidetään
lauantaina 5.5. klo 13 Hotelli Kaarlen kabinetissa. Sääntömääräisten asioiden lisäksi käsitellään piirihallituksen
täydentäminen. Kokouksen
koollekutsujana piirihallitus.
Kokouksessa mukana eduskuntaryhmän puheenjohtaja Leena Meri. Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!
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VAPAA SANA

Populismisana lyömäaseena
NYKYISIN ennen kaikkea poliittisessa keskustelussa käytettäviä sanoja ovat otsikon mukaiset sanat
populismi, vihapuhe ja rasismi.
Populismi-sanaa on käytetty Suomessa lyömäaseena jo vuosikymmeniä silloin, kun on haluttu osoittaa sormella esimerkiksi sellaista
poliittista suuntausta, joka poikkeaa valtavirrasta ja haluaa haastaa
harjoitetun politiikan.
Vihapuhe-termi on tullut muotiin
viime vuosien aikana ja sen jälkeen,
kun Suomeen vyöryi 2015 syksyn
jälkeen yli 30 000 pakolaista, joista
suuri osa oli paperittomia.
Niitä kansalaisia, jotka arvostelivat tätä vyöryä ja siitä aiheutuneita ongelmia, syytettiin ja syytetään
edelleen vihapuhujiksi.
Alun perin populismi terminä tulee latinankielisestä sanasta, popula, ja tarkoittaa kansaa. Käsitykseni
mukaan sanalla populismi tarkoitetaan kansanomaista. Käytännössä se tarkoittaa esim. poliittisessa
puheessa sitä, että puhuja käyttää
sellaisia ilmaisuja, joita kuulijat varmasti ymmärtävät. Puhuja ei piiloudu sivistyssanojen tai sellaisten termien suojaan, joita puhuja itsekään
ei ymmärrä. Tällainen puhuminen
kuitenkin koetaan viisaudeksi ja arvostetuksi – eikä se ainakaan populismia ole.
Edesmenneistä puoluejohtajista
SMP:n Veikko Vennamon päälle langetettiin populistin viitta. Tällä haluttiin pimentää ja jopa häpäistä
esim. Vennamon suuret sodan jälkeiset työt – Karjalan siirtoväestön
ja rintamamiesten asuttaminen.
Veikko Vennamon saavutukset ja
uhrautuvaisuus tunnustetaan ympäri maailman, mutta ei Suomessa.
Vihapuhe-termillä on suojeltu Sipilän-Orpon-Soinin hallitusta ja sitä
epäonnistumista, jonka seurauksena noin 32 000 pakolaista ja turvapaikanhakijaa virtasi hallitsemattomasti 2015-2016 Ruotsista
Tornioon.
Tämä hallitus ja sen kokematon
sisäministeri Petteri Orpo (kok.)
epäonnistui tilanteen hallinnassa täydellisesti. Ne kansalaisemme,
jotka ovat uskaltaneet arvostella
tätä epäonnistumista ja sen seurauksia, on leimattu vihapuhujiksi ja
rasisteiksi.
Mielestäni tässä yhteydessä esiin
tulleet kansalaismielipiteet ovat
tervettä huolestuneisuutta, jota jokaisen vastuullisen kansalaisen tulisi ajatella ja myös toimia. Toimimisella en tarkoita väkivaltaa tai
muuta vastaavaa. Vaikuttaa voi
muutenkin kuin ”sapeleita kalistelemalla”. Onneksi Suomessa on toimintaan olemassa demokraattiset
ja hyväksyttävät keinot.
Jos tämä kirjoitukseni julkaistaan
jossakin joukkotiedotusvälineessä,
olen sataprosenttisen varma, että
minut leimataan populistiksi, vihapuhujaksi ja rasistiksi.
Pentti Kettunen
ex-kansanedustaja (ps.), Kajaani
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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.

Työvoimapula?
EI pidä paikkaansa. Kokemuksesta tiedän, että päteviä hakijoita on jonoksi asti, jos on tarjota täysi työaika ja palkka, jolla
tulee toimeen sekä inhimillinen
kohtelu. On täysin ymmärrettävää, että muutaman tunnin kiireapulaisen paikka silloin, kun
tarve ilmenee, ei nappaa.
Työvoimapulasta hokemisella haetaan hyväksyntää halpatyövoiman tuomiselle Suomeen. Ensimmäinen sukupolvi
heistä vielä suostuukin mihin
hommaan vaan, mutta heidän
Suomessa kasvaneet lapsensa
ovatkin jo eri asia. Siirtolaisuuden pitää siis jatkua vilkkaana
vuodesta toiseen, että halpatyömarkkinat pyörivät myös jatkossa.
Dokumentti Etiopian kenkätehtaasta 80 euron kuukausi-

palkkoineen oli näiden narisijoiden märkä uni. Nuorille pitää
yhteiskunnan opettaa, että työ
on arvokasta ja siitä pitää saada
myös palkka. Diplomi palkattomasta harjoittelusta ei piisaa.

Ostovoimasta

Meidän tulee muistaa, että
perussuomalaiset on puolueena sen heikomman puolustaja.
Mikko Nurmo
Valkeakoski

Keskittämisen haitat selvitettävä
MAASSAMME on syntynyt suurien kaupunkien keskittämisliike 21, jonka vaikutuksia ei ole
analysoitu. Joitain kansantalouden rasitusselvityksiä on tehty, esimerkiksi asumistukimenoista yli 80 prosenttia eli 1,43
miljardia euroa maksettiin kaupunkeihin. Turun yliopiston
akatemiatutkijan Elias Oikarisen mielestä asumistuki edistää
ihmisten keskittymistä suuriin
kaupunkeihin.
Taloustieteen professorin Matti Virénin mielestä nykyisen
asumistukijärjestelmän suurin ongelma on tukien painottuminen pääkaupunkiseudulle.

Virén myöntää, että pääkaupunkiseudulla on vetovoimaa,
mutta onko valtion tehtävänä tukea verovaroin ihmisten
muuttamista sinne?
Valtion omistaman Asumisen
rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) tukemista runsaasta
370 000 vuokra-asunnosta noin
kolmannes sijaitsee Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Tästä
huolimatta näissä kunnissa asuvat saivat asumistukia yli 450
miljoonaa euroa.
Helsinki on nyt melkoinen
päästötehdas ja pienhiukkasten kannalta terveysriski. ”Onko
Helsingin alettava laskuttaa

kaupungissa autoilusta päästäkseen ilmastotavoitteisiinsa?
Muun muassa tämä kysymys
nousee esille kaupungin virkamiesten laatimasta toimenpideohjelmaesityksestä, jonka pohjalta poliitikot sorvaavat
tiekarttaa kohti ekologisempaa
tulevaisuutta.”(HS 20.3)
Keskittämisen terveys- ja kansantaloudelliset vaikutukset tulisi puolueettomasti tutkia hyvinvointipolitiikan ohjaamiseksi
oikeaan suuntaan.

SDP:n vuosikokous teki jopa
naureskellen sysimustan päätöksen olla korjaamatta Kimmo
Kiljusen ja Kari Rajamäen esityksestä huolimatta eläkeindeksin
vääryyttä eläkeläisiä kohtaan.
Jopa Nallen pankin Nordean ekonomisti Olli Kärkkäinen
myöntää Nordean sivuilla blogissaan saman asian: ”Ostovoima kasvaa, mutta ei kaikilla”.
Suurella osalla työeläkeläisiä ostovoima heikkenee viime vuoteen verrattuna, kun työeläkkeen indeksitarkistus 0,55 % jää
inflaatiota matalammaksi.
Olen nyt onnistunut selvittämään, kuinka moni palkansaaja (850 000) ja eläkeläinen (613
000) ei maksa valtiontuloveroa,
joten yhteensä lähes 1,5 miljoonaa verovelvollista eivät saa
näitä poliitikkojen suuresti mainostamia pienituloisten tuloveronkevennyksiä. Pitääkö näitä
lähes 1,5 miljoonaa tuloverokevennyksiä (valtiontuloveroraja noin 16 500 euroa) saamattomia nimittää vähätuloisiksi ja
vain kaikkien veron- ja maksukorotusten maksajaryhmäksi?
Esimerkkejä vähätuloisille
suoduista maksukorotuksista:
harvoin nauttimani viinin hinta oli 10 euroa 2017 ja 2018 se
maksaakin 10,50 euroa, korotusta 0,50 euroa eli 5 % lisää

hintaan, tulostimen musta kasetti 2017 maksoi 19,95 euroa
ja 2018 uusi hinta 20,95 €, lisää
yksi euro eli 5 % siihenkin ja lopuksi SAK:n ”ahmattiliittojen”
osaomistaman Kojamo OYJ:n
(entinen yleishyödyllinen VVO)
vuokrankorotukset 2,5 %. Kuopion Lumo-asunnoissa 40 neliöltä korotus 600 euron vuokraan 15 euroa/kk, kun 1 500
euron eläke nousi 8,25 euroa,
aika reilua yleishyödyllisyyttä.
Tupakkavero nousee, asuntolainojen korkovähennys 2017
oli 45 % ja pienenee 35 prosenttiin 2018, enkä edes vielä
tiedä, mitä kaikkia muita korotuksia on jo päätetty ja tulossa. En myöskään tiedä, miten
elinkustannusindeksi lasketaan,
kun tuntuu että mikään näistä
korotuksista ei vaikuta sitä korottavasti.
Eduskuntavaalit ovat vuoden
päästä, ellei tämä hallitus kaadu jo sitä ennen. Suomessa on
monella puolueella eläkeyhdistyksiä. Olisiko jo aika alkaa kysellä, mikä puolue (SDP:hän se
ei ainakaan ole) sitoutuu tosissaan korjaamaan eläkeindeksin
vääryyksiä?
Ostovoimaterveisin,
eläkeläinen Varkaudesta

Esko Järvenpää
valtuutettu (ps.), Jämsä

Jubilate = riemuitkaamme
JEESUS mainitsee seitsemän
kertaa “vielä vähän aikaa” ensi
sunnuntain (3. sunnuntai pääsiäisestä) Johanneksen evankeliumista otetussa tekstissä.
Hän viittaa tulevaan ristinkuolemaansa, ylösnousemukseensa ja taivaaseen astumiseensa
niin, että vielä vähän aikaa ja te
taas näette minut!
Aina emme ymmärrä ajan lyhyyttä, vaikka psalmin 103 sanat ovat tuttuakin tutumpia: ”Ihmisen elinpäivät ovat
niin kuin ruoho, hän kukoistaa niin kuin kukkanen kedolla,
kun tuuli käy hänen ylitsensä,
ei häntä enää ole, eikä hänen
asuinsijansa häntä enää tunne.”
Viime vuonna saimme juhlia satavuotista itsenäisyyttämme, tänä vuonna on kulunut
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sata vuotta kansamme järkyttävistä sisäisistä taisteluista. Aika
tuntuu pitkältä, mutta sittenkin
– aikaa on vähän, niin rakkauden osoittamiseen kuin kärsimiseenkin. Sitähän Jeesus meille opettaa.
Näemme tämän myös omassa elämässämme: vuodenajat
vaihtuvat nopeasti, elinvuotemme lisääntyvät. Vaikka kevät on ollut myöhässä ja lunta
on ollut runsaasti, niin sittenkin
kevät on koittamassa ja luonto
heräämässä. Lintujen kevätäänet ovat kuultavissa. Samoin
oma ikämme lisääntyy, vuosi
kuluu lähes huomaamatta.
Aikaa ei ole liikaa, siksi meidän tulisi pyytää viisautta osataksemme käyttää elämäämme
rakkauden palvelustyöhön. Ja

tähän me saamme voiman Jeesukselta, kun hän puhui opetuslasilleen: ”Minä näen teidät
uudelleen, ja silloin teidän sydämenne täyttää ilo, jota kukaan ei voi teiltä riistää.”
Näin mekin saamme aikamme lyhyyden ja rakkautemme riittämättömyyden keskelle
lohdutuksen ja varman vakuutuksen Vapahtajamme meille tuomasta armosta ja syntiemme anteeksiantamuksesta.
Saamme elää synnin ja armon
tuntemisessa samanaikaisesti vanhurskaina ja syntisinä Jumalan lapsina rakkauden tekoja tehden. Tästä aiheutuu
sunnuntain otsake Jubilate =
riemuitkaamme!
Anssi Joutsenlahti, rovasti
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Sipilän hallituksen tekemä
takuueläkkeen korotus
PIENI työeläkkeeni nousi
1.1.2018 lukien tasan 1,25 euroa ja laupiaan hallituksen toimesta sain takuueläkkeeseeni
peräti 15 euron korotuksen samasta ajankohdasta lukien. Ja
miten kävi?
Koska olen ulosottovelallinen,
niin viimevuotinen ulosmittausmääräni 50,40 euroa nousi kuluvan vuoden alusta 62,20 euroon eli takuueläkkeen korotus
meni lähes täysimääräisesti vel-

kojeni hyväksi, kuten hallitus oli
varmaan tarkoittanutkin, koska se ei millään tavalla pyrkinyt
parantamaan ulosottovelallisen
asemaa.
Onko todella niin, että olisin
paremmassa asemassa, jos en
olisi koskaan tehnyt mitään työtä ja saisin vain takuueläkettä?
Miksi köyhää rangaistaan työnteostakin?
Vähäjärkinen mummo

Valinnanvapausmalli uhkaa
suomalaisia pienyrityksiä

Vauvakustannukset
sukupuolineutraaleiksi
SULKUPUOLINEUTRAALIUS on
noussut myös täällä Suomessa
uskomattomiin mittasuhteisiin.
Tyttöjä ei saisi sanoa tytöiksi
eikä poikia pojiksi. Sukupuolineutraalit vessat ovat saamassa
jalansijaa, eikä virkamies oikeastaan saisi olla virkamies eikä
palomies missään nimessä palomies.
On kuitenkin yksi merkittävä
asia, jossa sukupuolineutraaliutta ei ole nostettu esiin. Vauvoista aiheutuvat kulut kaatuvat edelleen naisvaltaisten
alojen työnantajien niskaan.
Vauvoihin liittyvät kustannukset ovat siis mitä suurimmassa määrin sukupuolisidonnaisia, sillä synnyttäjän on oltava
biologisesti nainen. Eikö meidän tulisi vaatia täydellistä vauvakustannusten sukupuolineutraaliutta?
Noin kolmannes Suomen yrittäjistä on naisia, ja myös heidän
palkkaamistaan työntekijöistä suurin osa on naisia. Naisvaltaisilla aloilla ja yrityksillä onkin rankka taloudellinen vastuu
perheiden perustamisesta. Vauvakustannukset ovat raskaat
erityisesti pienyrittäjille, jotka
voivat joutua pahoihin taloudellisiin ongelmiin rakkaiden ja
Suomen tulevaisuuden kannal-

ta välttämättömien vauvojen
vuoksi. Yrittäjä kun maksaa jokaisesta työntekijänsä synnyttämästä vauvasta noin 14 000 euron laskun. Kelan antama 2 500
euron perhevapaakorvauskaan
ei helpota pienyrittäjän tilannetta kuin vähän.
Vauvakustannusten maksattaminen äitien työnantajilla heikentää edelleen naisvaltaisten alojen yrittämistä, kasvua
ja työllistämistä. Myös nuorten naisten syrjintää rekrytointitilanteissa tapahtuu edelleen,
vaikka se onkin lailla kielletty. Tämä epätasa-arvoa lisäävä
naisyrittäjiin kohdistuva kilpailuhaitta on poistettava seuraavan hallituskauden aikana. Vanhempainvapaakulut on jatkossa
jaettava täysin tasapuolisesti
molempien vanhempien työnantajien kesken. Kulut voitaisiin
maksaa esim. samoin kuin työttömyysturva nykyisin.
Vauvakustannukset eivät saa
vaikeuttaa naisvaltaisten alojen
ja pk-yritysten menestymistä.
Vaadimme sukupuolineutraaleja vauvakustannuksia!
Lulu Ranne
Perussuomalaiset Naiset (2.vpj.),
Kanta-Hämeen Perusnaiset (pj.)

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

SOTEUUDISTUKSEN ytimeen
kaavailtu valinnanvapausmalli uhkaa hävittää merkittävän
osan pienimmistä kotimaisista
sosiaali- ja terveysalan yrityksistä. Vaikka yksityisten monopolien syntyminen nostaisi
rajusti sote-kustannuksia, haluaa hallitus poliittisista syistä ottaa valtavan riskin avatessaan nopealla aikataululla
kansainvälisten suuryhtiöiden
etujen mukaiset sote-markkinat. Samalla hallitus on unohtanut kotimaiset sote-alan
pienyrittäjät.
Hallituspuolue kokoomuksen kansanedustaja Elina Lepomäki on esittänyt valinnanvapausmallissa ammottavia
aukkoja kohtaan vahvaa kritiikkiä. Lepomäen mukaan
eräs mallin merkittävimmis-

tä riskeistä on alan pienimpien yritysten kilpailuttaminen
hengiltä.
Lepomäen arvioon on helppo yhtyä. Suuret yksityiset
sote-keskukset saisivat leijonanosan rahoituksestaan asiakkaiksi listautuvien henkilöiden määrän nojalla ja tämän
myötä hallitsevan markkina-aseman. Samaan aikaan
pienimmät sosiaali- ja terveysalan yritykset joutuisivat
tyytymään murusiin niiden tulojen perustuessa hoitosuoritteisiin markkinoinnin sijaan.
Pienten sosiaali- ja terveysalan tuottajien katoaminen
markkinoilta olisi vakava isku
alan työllisyydelle ja aiheuttaisi suurta nousupainetta hoitokustannuksiin. Kilpailuvääristymä heikentäisi sosiaali- ja

terveyspalveluiden saatavuutta erityisesti maamme laajoilla
harvaan asutuilla alueilla, vaikka hoitoonpääsy on syrjäseuduilla jo nyt vaikeaa.
Perussuomalaisten kanta
sote-uudistukseen on selkeä.
Estääkseen sosiaali- ja terveydenhuollon kriisiytymisen tulee hallituksen palata alkuperäiseen suunnitelmaansa,
jossa valinnanvapauden laajentaminen toteutetaan vasta julkisen sote-palvelurakenteen uudistamisen jälkeen.
Tämä on tehtävä hallitusti ja
asteittain sekä samalla pienten kotimaisten sote-yritysten
toimintaedellytykset turvaten.
Sami Savio
DI, KTM, kansanedustaja (ps.),
Ylöjärvi

Perussuomalaisen
sen
nipputilaukset

i
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

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
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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
Järjestöjohtaja • 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 Mänd
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
Jukka Mäkynen • Puh: 050 543 0231
uglyjukka@gmail.com
ETELÄ-SAVO
Jari Rajapolvi • Puh: 040 815 3639
rajapolvi@gmail.com
HELSINKI
Markku Saarikangas • Puh: 0400 361 018
pj@perushelsinki.fi
HÄME
Mira Nieminen • Puh: 040 504 6494
mira.a.nieminen@gmail.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
Tapani Mäki • Puh. 09 432 4054
tapani.maki@eduskunta.fi
KYMI
Ilpo Heltimoinen • Puh: 040 701 747
ilpo@heltimoinen.fi
LAPPI
Mika Mikkonen • Puh: 046 528 1112
mikamikkonenpalaute@nullgmail.com
PIRKANMAA
Harri Vuorenpää • Puh: 040 725 7128
harrivuorenpaaps@gmail.com
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 • Puh: 046 593 7968
pia.pentikainen@gmail.com
SATAKUNTA
Tapio Laurila • Puh: 040 861 6430
tapioj.laurila@gmail.com
UUSIMAA
Timo Riskilä • Puh: 044 261 1161
riskilatimo@gmail.com
VARSINAIS-SUOMI
Vilhelm Junnila • Puh: 044 500 1982
posti@vilhelmjunnila.fi
PERUSSUOMALAISET NAISET
Puheenjohtaja • Ritva Elomaa
Puh: 050 512 0806
ritva.elomaa@eduskunta.fi
PERUSSUOMALAISET NUORET
Puheenjohtaja • Samuli Voutila
Puh: 0400 988 960
samuli.voutila@ps-nuoret.fi
Pääsihteeri • Marika Sorja
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
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
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:
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 OL E STA SI .

