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Yhä pienemmät lapset voivat 
koko ajan huonommin

Vihtiläisvaltuutettu Terhi Mattila 
on huolissaan koululaisten hyvinvoinnista:

”Ekaluokkalaiset 

käyttäytyvät kuin 

murrosikäiset.”

KUOPPANUMMEN koulukeskuk-
sen koulunkäynninohjaajien lähiesi-
miehenä toimiva Terhi Mattila (ps.) 
kertoo kokevansa, ettei kasvatus- ja 
opetusalan ammattilaisten koulutus-
tausta enää aina riitä, sillä monet lap-
sista tarvitsisivat pikemminkin psy-
kiatrian ammattilaisten apua. Monet 
opettajat ja koulunkäynninavustajat 
kokevat suurta huolta näiden oppilai-
den puolesta.

- Oireilu voi ilmetä esimerkiksi väki-
valtana, jos muuta keinoa ongelmien 
käsittelemiseksi ei ole. Olen keskus-
tellut tästä asiasta monen opetus- ja 
terveysalan ammattilaisen kanssa, ku-
ten lastenpsykiatrian erikoislääkäri 
Jari Sinkkosen, joka puhui siitä pe-
laamisen maailmasta, johon lapset 
joutuvat nykyään liian varhain, en-
nen kuin heidän aivonsa pystyvät sitä 
käsittelemään. Samat peli- ja some-
maailma sekä vanhempien vastuun 
unohtaminen toistuvat kaikkien am-
mattilaisten puheissa, Mattila kertoo.

Kun tilanne on päässyt riittävän pit-
källe, aiheuttaa lasten henkinen pa-
hoinvointi suuren haasteen koulul-
la. Heidän tilanteeseensa olisi pitänyt 
puuttua hyvin paljon aikaisemmas-
sa vaiheessa, jotta ongelmat eivät olisi 
päässeet kehittymään niin pahoiksi.

Mattilasta tuntuu edelleen todella 
erikoiselta, kun joku ensimmäisen tai 
toisen luokan oppilas käyttäytyy asiat-
tomasti ja häntä menee siitä äidillisen 
napakasti ojentamaan, ei oppilas vält-

Suurin osa oppilaista voi ja jaksaa koulutiellä edelleen oikein hy-
vin. Alan ammattilaiset ovat kuitenkin seuranneet yhä huolestu-
neempina viimeisten vuosien aikana tapahtunutta kehitystä, jos-
sa yhä pienemmät lapset voivat psyykkisesti todella huonosti.

tämättä reagoi millään tavalla. Kou-
lunkäynninohjaaja saattaa saada osak-
seen vihamielisen katseen tai jopa 
haistatteluakin.

- Puhun siis seitsemänvuotiaista lap-
sista. Murrosikäiseltä tällaista käytös-
tä voi vielä odottaa, mutta ei vielä seit-
semänvuotiaalta. Toisinaan oppilas 
voidaan joutua fyysisesti siirtämään, 
kun puhe ei tehoa, Mattila sanoo.

Aikuisten uppoutuminen 
somemaailmaan hidastaa 
lasten kehitystä

Henkisten ongelmien lisäksi oppi-
lailla on monenlaisia muitakin haas-
teita ylitettävänään. Etenkin maa-
hanmuuttajataustaisilla oppilailla on 
paljon kielellisiä ongelmia, jos suomi 
on vasta toisena kielenä. Ongelmia voi 
olla matematiikassa, ymmärryksessä, 
hahmottamisessa ja oman toiminnan 
ohjauksessa. Ei esimerkiksi vain saa 
otettua sitä kirjaa esille oppitunnin 
alussa erikseen joka kerta pyytämättä.

- Sosiaalisen kanssakäymisen haas-
teita on paljon. Ihmiset ovat nykyään 
niin paljon kiinni kaikenlaisissa lait-
teissa, puhelimissa ja muissa kommu-
nikointivälineissä, etteivät lapset aina 
opi, miten fyysisesti ryhmässä toimi-
taan. 

- Juuri hiljattain eräs puheterapeut-
ti kertoi, että hänellä alkaa olla kolme-
vuotiaita oppilaita, joiden puhumaan 
oppiminen on viivästynyt siksi, ettei 

kukaan ole älynnyt heille puhua. Siitä 
voi itse kukin miettiä, miten järkevää 
se jatkuva luurien näprääminen on, 
Mattila pohtii.

Panostuksia tarvittaisiin 
aivan varhaislapsuuteen

Jos kehitys jatkuu tämän suuntaise-
na, ei muutaman vuoden päästä mi-
kään rahasumma enää riitä tilanteen 
korjaamiseksi. Panostuksia tarvittai-
siin aivan varhaislapsuuteen, jotta 
suunta saataisiin kääntymään ja lap-
sista kasvaisi ehyitä aikuisia.

- Kun valtakunnallisesti tiedetään, 
miten suuria haasteita niin päiväko-
deissa kuin kouluissakin on, oli halli-
tuksen päätös ryhmäkokojen kasvatta-
misesta aivan hullu ratkaisu. Vihdissä 
sentään onnistuimme sen torppaa-
maan, muuten seuraukset olisivat ol-
leet aivan katastrofaaliset, Mattila sa-
noo.

Ohjaajan tavoitteena itsensä 
tarpeettomaksi tekeminen

Mattila on itse koulutustaustaltaan 
yo-merkonomi, joka reilut kymme-
nen vuotta sitten sai tarpeekseen bis-
nesmaailmasta ja halusi tehdä jotain, 
mistä olisi oikeasti hyötyä jollekulle, 
mieluiten juuri lapsille. Hän suoritti 
koulunkäynninohjaajan ammattitut-
kinnon ja sai toimen Kuoppanummen 
koulukeskuksessa. 

Viimeiset viisi vuotta hän on toimi-
nut koulu- ja iltapäivätoiminnan vas-
taavana ohjaajana ja kaikkien kou-
lunkäynninohjaajien lähiesimiehenä. 
Kuoppanummen koulukeskus on suu-
ri yhtenäiskoulu, jossa koulunkäyn-

ninohjaajia on tällä hetkellä 42, opet-
tajiakin viitisenkymmentä.

- Koulunkäynninohjaajan tehtä-
vät voivat olla hyvinkin vaihtelevia 
ja niihin sisältyy paitsi yleisopetuk-
seen, myös erityisopetukseen liitty-
viä tehtäviä, kuten kehitysvammaisten 
ja meillä myös autistien ohjaamiseen 
liittyen. Oppilas saattaa tarvita apua 
esimerkiksi keskittymisen tukemiseen 
ja tunneilla mukana pysymiseen. Op-
pimisvaikeuksissa yritämme auttaa ja 
keksiä yhdessä keinoja, miten oppilas 
itse pystyisi vaikeutensa voittamaan. 
Koulunkäynninohjaajan lopullinen ta-
voite on tehdä itsensä tarpeettomaksi, 
Mattila kertoo.

Suuria haasteita erityisesti 
siirtymätilanteissa

Iästä ja kyvyistä riippuen oppilai-
ta voi joutua auttamaan esimerkiksi 
pukeutumisessa tai ruokailussa. Suu-
rimmat haasteet eivät välttämättä liity 
niinkään itse opetustilanteisiin vaan 
erilaisiin siirtymisiin. Oppilaalla voi 
olla esimerkiksi vaikeuksia hahmot-
taa, milloin pitäisi laittaa ulkovaatteet 
päälle ja lähteä taksiin.

- Jos oppilaalla on sosiaalisen kans-
sakäymisen vaikeutta, saatetaan eleet 
ja ilmeet tulkita väärin, mistä syn-
tyy tappelua. Koulunkäynninohjaajan 
tehtäviin voi kuulua myös oppimate-
riaalien tai tuntien valmistelua. Ke-
hitysvammaista oppilasta voi joutua 
auttamaan esimerkiksi vessassa käy-
misessä, Mattila kertoo.

TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVA MATTI MATIKAINEN

- Koulunkäyn-
ninohjaaja
saattaa saa-
da osakseen 
haistattelua 
jopa hyvinkin 
pieniltä lapsilta, 
Terhi Mattila 
harmittelee.

mailto:toimitus@perussuomalaiset.fi


P e r u s s u o m a l a i n e n  6 - 7 / 2 0 1 8  •  w w w . p e r u s s u o m a l a i s e t . f i2

Seuraavan vuoden aikana pidetään jopa 
kolmet vaalit. Perussuomalaisten poliit-
tiset suunnittelijat Riikka Purra ja Sakari 
Puisto ovat työstä päävastuussa, mutta oh-
jelmatyöhön halutaan mukaan paljon mui-
takin puolueen aktiivisia toimijoita. 
MAAKUNTAVAALEISTA 
kenelläkään ei ole varmaa tie-
toa – aikataulu on epäselvä 
ja koko uudistuskin voi vielä 
kaatua. Varmaa kuitenkin on, 
että eduskuntavaalit ovat tu-
lossa, viimeistään ensi huh-
tikuussa. Samoin Euroopan 
parlamentin vaalien ajankoh-
ta on tiedossa eikä sitä heiluta 
Suomen hallituksen touhut. 

Vaaleihin liittyvä ohjelma-
työ käy tällä hetkellä kiivaa-
na. Poliittiset suunnittelijat 
Riikka Purra ja Sakari Puis-
to ovat työstä päävastuussa, 
mutta ohjelmatyöhön halu-
taan mukaan paljon muitakin 
puolueen aktiivisia toimijoita. 

- Linjaa ja kommentte-
ja haetaan tietysti puolue-
johdolta, eduskuntaryhmältä 
ja eri sektoreilla asiantun-
temusta omaavilta jäseniltä. 
Myös kentän ääntä laajem-
min halutaan mukaan. Puo-
lueen jäsenistössä on aktiivi-
suutta, ideoita ja tietotaitoa, 
Purra ja Puisto kuvaavat oh-
jelmatyön prosessia.

 
Askeleen edellä 
muita puolueita

Perussuomalaisilta julkais-
taan eduskuntavaaleja varten 
useita ohjelmia. Talouspo-
liittinen ohjelma, sosiaalipo-
liittinen ohjelma ja maahan-
muuttopoliittinen ohjelma 
ovat laajimmat. Näiden li-
säksi julkaistaan esimerkik-
si periaateohjelma, koulutus-
poliittinen ohjelma ja täysin 
uutena ympäristöpoliittinen 
ohjelma. Joitain vuoden 2015 
vaaleihin valmisteltuja ohjel-
mia, kuten ulko- ja turvalli-
suuspoliittista ohjelmaa, päi-
vitetään sopivin osin. 

Euroopan parlamentin vaa-
leihin tulee EU-ohjelma, ja 
mahdollisiin maakuntavaalei-
hin alueellisia maakuntaoh-
jelmia. Työtä siis riittää. 

- Perussuomalaiset on aina 
askeleen edellä muita puo-
lueita. Ohjelmistamme saa 
odottaa oikeasti jotakin eri-

”Maahanmuutto 
ei ole ”vain yksi 

asia”. Se vaikuttaa 
oleellisesti

yhteiskunnan ja 
politiikan useimmilla 
sektoreilla, taloudesta

koulutuksen kautta 
asumiseen ja 

sosiaaliturvaan.”

RIIKKA:  riikka.purra@perussuomalaiset.fi
SAKARI:  sakari.puisto@perussuomalaiset.fi

laista. Perussuomalainen 
idea, suomalaisten etu ja 
oman kansan ykköseksi lait-
taminen erottavat meidät 
kaikista muista puolueista, 
niin hengeltämme kuin ihan 
konkreettisilta vaatimuksil-
tammekin, Purra sanoo.

 
Talouspolitiikkaan 
uutta tuulta

Ohjelmatyö ei kuitenkaan 
ole aina helppoa. Esimerkik-
si talouspoliittisen ohjelman 
suhteen puolueen sisäiset 
näkemyserot tietyissä kysy-
myksissä ovat tiedossa. Tasa-
painotteleminen on jossain 
määrin välttämätöntä, sil-
lä puolue ei asetu yksinker-
taisesti oikeisto–vasemmisto-
ulottuvuudelle.

-  Talouspolitiikka tarvit-
see päivittämistä ja profiilin 
nostoa sekä uusia, raikkaita 
ideoita. Puolueen sisäisiä ja-
kolinjoja toki on, mutta lop-
pujen lopuksi kansallinen etu 
yhdistää, Sakari Puisto kuvaa 
ohjelmatyötä. 

- Olemme puhuneet pal-
jon rahan syytämisestä suo-
malaisten kannalta kyseen-
alaisiin kohteisiin, kuten 
maahanmuuttoon ja EU-
maksuihin. Näiden ruotimi-
nen on tietysti jatkossakin 
erittäin tärkeää, mutta sen li-
säksi talouspolitiikassamme 
tulee kiinnittää entistä tiu-
kemmin huomiota erilaisiin 
epäoikeudenmukaisiin ”sisäi-

siin” valtarakenteisiin ja ra-
hareikiin. Näitä ovat muun 
muassa poliittiset hallinto-
himmelit ja miljardien tuki-
aisviidakko, jotka kuormitta-
vat tavallisten kotitalouksien 
verotaakkaa, leikkaavat os-
tovoimaa ja samalla estävät 
taloutta uudistumasta sekä 
ylläpitävät epätervettä val-
lankäyttökulttuuria.

Veronmaksajien 
rahat valuvat 
asuntomarkkinoille

Puisto huomauttaa, että esi-
merkiksi nuorisotyöstä ja toi-
sen asteen koulutuksesta on 
leikattu ronskisti ja poliisin 
määrärahat ovat lasku-uralla, 
vaikka sisäinen turvallisuus 
heikkenee. Korkeasta vero-
tuksesta huolimatta myös pe-
rusterveydenhoito on rapau-
tunut. 

tyneet kotimarkkinat hait-
taavat myös pk-sektorin ke-
hitystä. Puolueilla on omat 
etupiirinsä ja oma lehmä 
ojassa, ja siksi on välttämä-
töntä, että perussuomalaiset 
lyö kiilaa tämän keskelle.

Maahanmuutto 
ei ole ”yksi asia”

Perussuomalaisia syytetään 
toisinaan yhden asian liik-
keeksi ja moititaan siitä, että 
maahanmuutosta puhutaan 
liikaa. Purra on toista mieltä.

- Ensinnäkään maahan-
muutto ei ole ”vain yksi 
asia”. Se vaikuttaa oleellises-
ti yhteiskunnan ja politiikan 
useimmilla sektoreilla, talo-
udesta koulutuksen kautta 
asumiseen ja sosiaaliturvaan.

- Useilla toimijoilla on vah-
va intressi väittää, että maa-
hanmuutto tai Suomen mo-
nikulttuuristuminen eivät ole 
keneltäkään tai mistään pois. 
Näin ei tietenkään ole. Maa-
hanmuutto vaikuttaa haitalli-
sesti erityisesti pieni- ja kes-
kituloisiin, vie huomattavasti 
valtion käytettävissä olevia 
resursseja sekä tietysti muut-

- Kuitenkaan miljardien eu-
rojen yritystukien viidakkoon 
ei oltu valmiita kajoamaan ja 
leikkaamaan senttiäkään. Itse 
asiassa kokoomuksen, kes-
kustan ja muiden valtapuolu-
eiden aikana nämä tukiaiset 
ovat vain kasvaneet.

Toinen ilmeinen esimerk-
ki on asumistuen epäkohdat. 
Asumistuen kautta kierräte-
tään veronmaksajien rahaa 
vuokra-asuntomarkkinoil-
le ja samalla joutilasta maa-
hanmuuttajaväestöä pakkau-
tetaan suuriin kaupunkeihin 
asuntoihin, joiden hintataso 
tuntuu korkealta tavalliselle 
työssäkäyvälle perheellekin.

- Monet näistä veronmaksa-
jien kannalta epäsuotuisista 
järjestelyistä ovat kehittyneet 
vuosikymmenten aikana, ja 
ne myös merkittävästi hait-
taavat talouden kehittymistä 
ja aitoa uudistumista. Näivet-

Haluatko lähettää vinkkejä tai ideoita ohjelmatyöhön?

Oma kansa ensin, 
suomalaisten 
etu edellä 

Perussuomalaisten ohjelmatyö käy kiivaana:
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Laita itsesi likoon
LÄMPIMÄN kevään jälkeen valmistaudutaan kesä-
lomiin ja poliittiset rukkaset putoavat meiltä kaikilta 
hetkeksi. Mutta vain hetkeksi, toivon. Elokuusta alkaa 
sellainen vuosi, että ei auta kuin hyräillä Neljän Suora 
-orkesterin biisiä ”Pidä huivista kiinni”.
 
PUOLUETOIMISTO ei ole kiinni tänä kesänä niin 
kuin se on ollut aikaisempina vuosina. Ihmiset tosin pi-
tävät lakisääteisiä lomiaan,  mutta tällä kertaa lomite-
tusti niin, että aina on joku, joka vastaa ja reagoi. Hel-
poin kanava saada ihminen langanpäähän on soittaa 
puolueen keskuspuhelinnumeroon.

MAAKUNTAVAALIEN vaalipäivän sähläys on muut-
tunut jo surulliseksi seurata. Suurin maksaja tässä säh-
läyksessä on äänestysaktiivisuus, sillä jatkuva vaali-
päivän siirtely syö uskottavuutta koko asialta. No, me 
kaikki olemme sitä mieltä, että ei se itse asiakaan ihan 
täydellinen ole. On kuitenkin hyvin tärkeää, että tule-
vien maakuntien valtuustoissa on perussuomalainen 
edustus, jolla on tarjota perussuomalainen vaihtoeh-
to. Asiat, mitä maakuntavaltuustoissa tullaan käsittele-
mään, vaativat perussuomalaista oikeudenmukaisuutta. 

VAALIPÄIVÄ näyttää siirtyvän kokonaan tältä vuo-
delta ensi vuoden puolelle. Kaikista tyhmintä olisi pitää 
ylimääräiset vaalit joskus vuodenvaihteen jälkeen, kun 
kaikkia kansalaisia äänestysuurnille vetävät eduskun-
tavaalit ovat huhtikuussa. Eiköhän tuupata nämä vaalit 
yhteen ihan suosiolla.

SAIMME siis pienen aikalisän maakuntavaaleja varten, 
mutta ne poliittiset lapaset eivät saa jäädä sinne kesä-
lomalle elokuun alussa. Meidän jokaisen on pistettävä 
itsemme likoon, olimme me ehdolla joissain vaaleis-
sa tai sitten emme. Tuleva kolmen vaalin putki merkit-
see puolueemme tulevaisuuden kannalta paljon, ja tässä 
pärjäämiseen tarvitsemme kaikkien panosta.

LAMAANNUTTAVIN jäsen puolueessamme on ”joku 
muu”. Se ”joku muu” on se kaveri, jonka pitäisi vetää to-
riteltta pystyyn, jakaa PS-lehteä laatikoihin, kirjoittaa 
yleisönosastokirjoitus tai räväkkä tekstari tai päivittää 
paikallisyhdistyksen kotisivulle viimeisimmät ryhmän 
valtuustoaloitteet. Vihoviimeinen kaveri, joka nauraa 
partaansa huhtikuun 14. päivän illalla maatessaan soh-
valla, kun meidän valtakunnallinen kannatuksemme 
laahaa matalalla.

TÄTÄ kaveria yrittävät tuupata meidän syliimme muut 
poliittiset puolueet ja media käymällä meidän kimp-
puumme tavalla, jolla halutaan syödä meidän jäsentem-
me motivaatio reagoida, tehdä ja toimia. ”Joku muu” ei 
ole tervetullut meille. 

ME määrittelemme itse, mistä puhumme. Meillä on 
oma poliittinen linjamme ja tarjoamme vaihtoehdon, 
mitä muut puolueet eivät pysty tekemään. Meidän täy-
tyy yhdessä kirkastaa tuo vaihtoehto ja saattaa se kaik-
kien äänestäjien tietoisuuteen. Menneisyydessä emme 
enää ryve päivääkään, tulevaisuus on meidän.

Hauskaa kesää ja nähdään 
kesätapahtumissa ympäri maata!

RIIKKA 
SLUNGA-POUTSALO
PERUSSUOMALAISTEN 
PUOLUESIHTEERI

 KOLUMNI

taa peruuttamattomalla taval-
la suomalaista yhteiskuntaa, 
sen sosiaalisia ja kulttuuri-
sia suhteita sekä turvallisuut-
ta. Nämä seikat otetaan oh-
jelmassa vahvasti huomioon, 
Purra selittää.

PS vastustaa 
halpatyövoimaa ja 
väestönvaihdosta

Purra arvelee, että viimeis-
tään neljän vuoden kuluttua 
Suomessa on perussuoma-
laisten lisäksi monia muita-
kin ”maahanmuuttokriittisiä” 
puolueita, mikäli seuraamme 
muun Euroopan jälkiä.

- Perussuomalaiset on kui-
tenkin koko ajan johdonmu-
kaisesti ollut suomalaisen 
puolella ja kritisoinut maa-
hanmuuttoa. Emme näe niin 
sanotussa humanitaarisessa 
maahanmuutossa mitään hy-
vää, sillä auttamisnäkökul-
mastakin se on täysin teho-
tonta, Purra toteaa. 

Uusi maahanmuuttopoliit-
tinen ohjelma ottaa hyvin 
kriittisen kannan niin turva-
paikkainstituutioon kuin esi-

merkiksi saatavuusharkinnan 
purkamiseen. Se kertoo myös 
karua faktaa siitä, millä vauh-
dilla suomalaisten osuus suh-
teessa vieraskielisiin laskee. 

- Useiden puolueiden ajama 
työperäisen maahanmuuton 
helpottaminen on pääasias-
sa halua saada Suomeen hal-
patyömarkkinat tai helpottaa 
kielteisen turvapaikkapää-
töksen saaneiden ihmisten 
maahan jäämistä. Perussuo-
malaiset on yksiselitteises-
ti molempia vastaan, kuten 
yleistä väestönvaihdostakin, 
Purra korostaa.

Jäsenistöä 
halutaan kuulla

Ohjelmatyöstä vastaavat 
Purra ja Puisto ottavat mie-
luusti vastaan jäsenistön 
kommentteja, ideoita ja asi-
antuntemusta.

- Esimerkiksi ympäristöpo-
liittiseen ohjelmaan olemme 
saaneet paljon ideoita. Ken-
tällä tunnutaan olevan in-
noissaan siitä, että puolue 
ylipäätänsä laatii ympäristö-
poliittisen ohjelman, Puisto 
kertoo.

Talouspoliittiseen ohjel-
maan kommentteja on saatu 
paljon myös esimerkiksi sosi-
aalisen median kautta. 

- Herkällä korvallahan tässä 
tietysti jäsenistöä koko ajan 
kuunnellaan. Linjoja ei vede-
tä missään suljetuissa kam-
mioissa, vaan hyödynnämme 
puolueena kaikenlaisia osal-
listamisen ja ideoiden vaih-
dannan kanavia, Purra ku-
vailee. 

Purra ja Puisto kehottavat 
perussuomalaisten jäsenistöä 
ottamaan rohkeasti yhteyt-
tä – mieluusti sähköpostit-
se – mikäli ideoita ohjelmien 
suhteen on. Kaikki ohjelmat 
menevät virallisesti puolue-
hallituksen kautta puolue-
neuvoston hyväksyttävik-
si. Puolueneuvosto pidetään 
Lahdessa syyskuun 1. päivä-
nä.

- Näillä ohjelmilla mennään 
tietysti voittamaan vaaleja, 
ei sen ihmeempää, Purra ja 
Puisto toteavat yhdessä.

 
TEKSTI PS-TOIMITUS

      KUVA MATTI MATIKAINEN
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Koululaisilla on oikeus 
terveeseen oppimisympäristöön

Kotkalainen kaupunginvaltuutettu:

NIIN ala- kuin yläkoulujen 
sekä lukion huono sisäilma on 
aiheuttanut oireita kymmenil-
le oppilaille. Lapset ovat jou-
tuneet jäämään pois omas-
ta koulusta kotiopetukseen tai 
siirtymään toiseen kouluun. 
Tuttu ympäristö, koulukaverit, 
opettajat ja jopa harrastukset 
ovat jääneet.

- Kotkan kouluasiat ovat päin 
persettä, vaikka meillä pitäisi 
olla erityinen vastuu huoleh-
tia lapsista. Heillä on oikeus 
käydä koulua terveissä tilois-
sa, ärähtää perussuomalaisten 
kotkalainen kaupunginvaltuu-
tettu Samuli Sibakoff.

Virkamiehet 
vähättelivät 
vanhempien huolta

Sibakoff on saanut tietoa 
koulujen sisäilmaongelmis-
ta oppilaiden vanhemmilta. 
He ovat vihaisia, sillä Kotkas-
sa lapset käyvät koulua ti-
loissa, joista saattaa aiheutua 
elinikäisiä terveysongelmia. 
Sisäilmasairaudet ovat kumu-
latiivisia. Kerran altistunut 
kantaa niitä mukanaan elimis-
tössään koko elämänsä.

Lapselta kysyttiin: ”Mitäs koulua sinä käyt?”. Vastaus oli napak-
ka: ”Homekoulua”. Kotkassa koulujen sisäilmaongelmat räjähti-
vät silmille viime syksyn aikana.

Perussuomalaiset ovat vaati-
neet toimia sisäilmaongelmi-
en kitkemiseksi. Puolueen läh-
tökohtana on, ettei kenenkään 
tule joutua asumaan, työsken-
telemään tai oleskelemaan 
kosteus- ja homevaurioisissa 
rakennuksissa. 

Kyläkoulun 
lakkauttaminen 
vei politiikkaan

Samuli Sibakoff on perussuo-
malainen kaupunginvaltuutet-
tu Kotkasta, Tiutisen kylästä. 
Vanhemman rikoskonstaa-
pelin töitä tekevä mies aset-
tui ensimmäistä kertaa ehdol-
le kunnallisvaaleissa keväällä 
2017. Äänimäärä 477 oli kau-
pungin 7. suurin.

- Aluksi virkamiehet leima-
sivat vanhemmat hysteerisik-
si liioittelijoiksi. Kohtelu oli 
asiatonta, sillä koulujen ongel-
mat ovat vakavia. Vanhempien 
aktiivisuuden ansiosta ongel-
makoulujen pihoille on lopul-
ta saatu väistötiloja, kiittelee 
Sibakoff.

Uusia terveitä 
rakennuksia home-
ongelmaisten tilalle

Kotkassa on vuosikymme-
niä remontoitu julkisia raken-
nuksia. Sekä tutkimusten että 
kokemusten mukaan kunnos-
taminen vain ani harvoin pois-
taa oireilua. Remontista ei 
mene kymmentäkään vuot-
ta ja rakennuksia piinaavat sa-
mat ongelmat. Rahaa kuluu 
valtavasti.

- Paloasemaa korjattiin aina-
kin viidellä miljoonalla eurol-
la, mutta sisäilmaongelmat ei-
vät poistuneet. Ihmiset ehtivät 
sairastua ja menettää ammat-
tinsa, mikä on hyvin surullis-
ta. Olisi järkevämpää raken-
taa uusia terveitä rakennuksia, 
se on ainut ja oikea tapa, Siba-
koff sanoo.

- Vanhempien 
aktiivisuuden 
ansiosta ongel-
makoulujen pi-
hoille on lopulta 
saatu väistötilo-
ja, Samuli Siba-
koff kertoo.

- Innostukseni kunnallispo-
litiikkaan lähti Tiutisen kylä-
koulun lakkauttamisesta. Pie-
nen säästön takia tuhottiin 
kokonaisen kylän lasten tur-
vallinen koulunkäynti. Otti 
päähän ja ottaa vieläkin.

Sibakoff teki koulun lakkau-
tuksesta valituksen Itä-Suo-
men hallinto-oikeuteen ja 
lopulta korkeimpaan hallinto-
oikeuteen, mutta hävisi kamp-
pailun.

 - Oikeuden hakemisesta jäi 
käteen 300 sivua valituspape-
reita ja 1 500 euron laskut. Nii-
tä tässä pikkuhiljaa makselen 
pois, Sibakoff sanoo.

Nyt Sibakoff yrittää vaikut-
taa päätöksentekoon kaupun-
ginvaltuustossa. Vaikeaa se on, 
sillä Kotkassa tehdään aivan 
järjettömiä päätöksiä.

- Viimeisin pohjanoteeraus 
on laittaa vanhaan satamaan 
kymmeniä miljoonia euroja. 
Ulkomaiset sijoittajat maalasi-
vat edelliselle kaupunginjoh-
tajalle katteettomia haaveku-
via. Ja näiden utopioiden takia 
valtuusto löi rahat tiskiin ku-
mileimasimen tavoin, Sibakoff 
ihmettelee.

Rahaa riittää erikoisiin 
investointeihin

Sibakoff myöntää, että vel-
kaisen kaupungin talousasi-

at ovat monimutkaisia. Mutta 
Kotkan rahatilanne on jännit-
tävä. Tuntuu siltä, että on ra-
hoja ja on toisia rahoja. Kun 
puhutaan lapsista ja koulutuk-
sesta, törmätään kaupungin 
budjetin realiteetteihin. Mut-
ta kun puhutaan kymmenien 
miljoonien eurojen investoin-
neista, rahasta ei yllättäen ole-
kaan puutetta.

- Kotkaan on rakennet-
tu viime vuosina muun mu-
assa merimuseo, akvaario ja 
moottoritien ramppeja sekä 
kunnostettu vanhoja laitureita 
yli sadalla miljoonalla eurolla. 
Ja samaan aikaan on lakkau-
tettu kahdeksan lähikoulua 
saaden aikaan minimaalisia 
säästöjä. Uskomatonta type-
ryyttä! Mitkä ovat kotkalai-
set arvot?

Kun Kotkan kouluissa todet-
tiin sisäilmaongelmia, Sibakoff 
teki valtuustoaloitteen lope-
tettujen kyläkoulujen uudel-
leen käyttöön ottamisesta, ai-
nakin väistötiloiksi. Tämä ei 
virkamiehille käynyt. Kotkan 
palvelujohtaja Jorma Haapa-
nen väitti, etteivät kyläkoulut 
sovellu koulukäyttöön, kos-
ka ne ovat liian pieniä ja koska 
niissä on sisäilmaongelmia.

- Se on törkeä vale. Tiutisen 
kyläkoulu on ollut kunnossa 
jo yli 100 vuotta. Minä kävisin 
koulua mieluummin pienessä 
ja hyväkuntoisessa kuin suu-
ressa ja sisäilmaongelmaisessa 
rakennuksessa. Lapset ansait-
sevat terveen oppimisympä-
ristön.

TEKSTI JA KUVA 
      MIKA ROKKA

Remontista 
ei mene 

kymmentäkään 
vuotta ja 

rakennuksia 
piinaavat samat

ongelmat.

mailto:toimitus@perussuomalaiset.fi
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Hakkarainen jututti kansaa Kokkolassa 

Pirkanmaan piiri nimesi ensimmäiset 
maakuntavaaliehdokkaansa 

TOUKOKUISEN lauantain pil-
visyys ja koleus väistyivät au-
ringonpaisteen ja kauniin 
kevätpäivän tieltä, kun Keski-
Pohjanmaan perussuomalaiset 
aloittivat Kokkolassa paikallisen 
yhdistyksen johdolla toritapah-
tumansa. Piirin puheenjohtaja 
Arto Pihlajamaa ja Kokkolan Pe-
russuomalaisten puheenjohta-
ja Irma Kemppainen olivat saa-
neet mukaansa tapahtumaan 
perussuomalaista väkeä ympä-
ri laajaa piirin aluetta. Paikalla 
vierailivat myös kansanedustaja 
Teuvo Hakkarainen ja Etelä-Poh-
janmaan piirin puheenjohtaja 
Jukka Mäkynen.

Perussuomalaisuus kiinnos-
ti myös kokkolalaisia, sillä to-
ritilaisuudessa käytiin vilkas-
ta keskustelua ajankohtaisista 
poliittisista aiheista aina sote- 
ja maakunta-asioista EU-poli-
tiikkaan ja paikallisiin asioihin. 
Siinä ohessa kelpasi toriväel-

le makkara ja mehu sekä tietys-
ti vankka perussuomalainen sa-
noma painetussakin muodossa.

Onnistuneen toritilaisuuden 
jälkeen kokoontui perussuoma-
laisten Keski-Pohjanmaan piiri 
puheenjohtajansa Pihlajamaan 
johdolla sääntömääräiseen ke-
vätkokoukseen. Tili- ja toiminta-
kertomusasioiden jälkeen kes-
kipohjalaiset kävivät vilkkaan 
keskustelun mm. tulevista vaa-
leista, ehdokasasetteluista ja 
yleensäkin poliittisesta toimin-
takulttuurista niin puolueessa 
yleensä kuin myös Keski-Poh-
janmaan piirissä.

Koska Keski-Pohjanmaa kuu-
luu Vaasan vaalipiiriin, niin on 
puheenjohtaja Pihlajamaan 
mukaan selvää, että Keski-Poh-
janmaa toimii läheisessä yh-
teistyössä samaan vaalipiiriin 
kuuluvan Etelä-Pohjanmaan 
perussuomalaisten kanssa.

- Yhteistyö piirien välillä on 

aina sujunut hyvin ja rakenta-
vassa hengessä. Siksipä meil-
lä onkin tapana vuorotellen vie-
railla toistemme kokouksissa ja 
toritapahtumissa. Nyt oli ete-
läpohjalaisten vuoro saapua 
meille kylään.

Tulevat vaalit olivat tietysti 
keskusteluissa vahvasti esillä.

- Maakuntavaalien ehdokas-
asettelu on meidän osaltam-
me lähtenyt hieman nihkeästi 
käyntiin. Syynä siihen on kaik-
ki se epätietoisuus, mitä tähän 
hallituksen kaavailemaan sote- 
ja maakuntapakettiin oikein liit-
tyykään. Hyviä uutisiakin on 
kerrottavana siltä osin, että 
koko piirin alueella jäsenmäärä 
on ollut kasvussa ja kiinnostus 
perussuomalaisia kohtaan on 
kasvanut, mikä täällä Kokkolas-
sakin nähtiin, totesi Pihlajamaa.

Juha Rantala

PIRKANMAAN Perussuoma-
laiset ovat aloittaneet valmis-
telunsa maakuntavaaleihin, 
pidettiinpä ne milloin tahan-
sa. Ehdokkaita maakuntaval-
tuustoon tulee olemaan tarjol-
la melkein kaikista Pirkanmaan 
kunnista. 

Ensimmäiset ehdokkaat on ni-
metty ja he ovat Akaasta Marko 
Kivi ja Tero Mäki, Hämeenkyrös-
tä Virve Soininen, Juupajoelta 

Mikko Valldén, Kangasalta Jan-
ne Tolvanen ja Marko Törhönen, 
Lempäälästä Veijo Niemi ja Ola-
vi Saarelainen, Mänttä-Vilppu-
lasta Tapio Wickström, Nokial-
ta Tuomo Isokangas, Orivedeltä 
Sami Kymäläinen ja Ulla Korolai-
nen, Parkanosta Jari Sammatti ja 
Mika Siro, Pirkkalasta Harri Vuo-
renpää, Seppo Orpana ja Jaa-
na Ristimäki-Anttila, Pälkäneel-
tä Tero Ahlqvist, Sastamalasta 

Eeva Määttänen, Tampereelta 
Sakari Puisto, Lassi Kaleva, Veik-
ko Vallin, Kirsi Riuttamäki, Kir-
si-Maarit Asplund, Kari Lindbom, 
Arja Tuppurainen, Heikki Luo-
to, Arja Hirvenoja, Jani Moisio, 
Urjalasta Mauri Rintamaa, Vesi-
lahdelta Jukka Niemi, Ylöjärvel-
tä Tomi Saaristo, Tuija Hirsimäki 
ja Henrik Pajunen. Lisää ehdok-
kaita nimetään lähitulevaisuu-
dessa. 

Juvonen vieraili Kiuruvedellä

PS-Naiset kokousti ja osallistui Naisten Kympille

KIURUVEDEN Perussuomalaiset 
saivat toriteltalleen mieluisan 
vieraan kansanedustaja Arja Ju-
vosesta. Kuvassa Juvosen kans-
sa poseeraavat Pohjois-Savon 
vaalipäällikkö Vesa Niskanen, 
Pekka Ahonen ja Kiuruveden 

Perussuomalaisten puheenjoh-
taja Juha Tapaninen. 

Ahonen on jäsen numero 5. 
Ahonen sai syntymäpäivänsä 
kunniaksi Pohjois-Savon piirin 
oman nimikkopyyhkeen.

PERUSSUOMALAISET Naiset pi-
tivät kesäkokouksensa touko-
kuun lopulla naisjärjestön Hel-
singin toimistolla. Kokoukseen 
osallistuivat vankan naisjou-
kon lisäksi puolueen puheen-
johtaja, europarlamentaarikko 
Jussi Halla-aho sekä europarla-
mentaarikko Pirkko Ruohonen–
Lerner.

PS-Naisten puheenjohtaja Rit-
va “Kike” Elomaa iloitsi erityises-
ti uusien jäsenten mukaantu-
losta naisjärjestön toimintaan. 
Poliittisen keskustelun lisäksi 
naiset ehtivät mukaan Naisten 
Kympille, joka juostiin aurinkoi-
sessa säässä.

Perussuomalaisten kansanedustaja Teuvo Hakkarainen keskustelutuokiossa Kokkolan 
toritapahtumassa. Kuva: Tapani Pollari

PS-valtuutettu rakentaisi 
uuden koulun Lapinlahdelle
PERUSSUOMALAISTEN kun-
nanvaltuutettu Tuomo Lyyti-
käinen on perehtynyt tulevaan 
Lapinlahden monitoimitalon 
mahdolliseen remonttiin tai pa-
rempaan vaihtoehtoon eli ko-
konaan uuden “monarin” ra-
kentamiseen. Hän tietää mistä 
puhuu, sillä toimihan hän am-
matissaankin kunnan kiinteis-
tönhoidon esimiehenä. 

Lyytikäinen on laatinut uuden 
koulun ja sen ympäristön osal-
ta oman suunnitelmansa piirus-
tuksista, joita hän on esitellyt jo 
nyt kunnanvaltuutetuille, kou-
lun henkilökunnalle ja eri vi-
ranhaltijoille sekä joillekin kun-
talaisille. Mies onkin saanut 
suunnitelmistaan myönteistä 
palautetta. Niinikään Lyytikäi-
sellä on täysi 100 prosentin tuki 
omalta Lapinlahden Perussuo-
malaisten ryhmältä.

- Esitykseni on, että entinen 
“monari” purettaisiin ja uusi 
koulu sijoitettaisiin nykyisen 
“monarin” etupihalla olevan 
kentän paikalle, johon se hy-
vin sopisi. Silloin myös tarvitta-
essa uutta rakennusta voisi ete-
läpäähän jatkaa ja nykyinen 
D-talo purettaisiin myös ja sen 
tilat mahtuisivat hienosti uu-
den koulurakennuksen yhtey-
teen. Sirenin koulu olisi huolella 
remontoitava sekä entisöitävä. 
Näin jos uuden koulun raken-
nus toteutuisi, olisi kaksi kou-
lurakennusta käytössä, eli uusi 
koulu ja Sirenin koulu, Lyytikäi-
nen kertoo.

Lyytikäinen sijoittaisi parkki-
paikan jäähallin takana olevalle 
alueelle, jolloin se olisi huomat-
tavasti turvallisempi kuin nykyi-
nen ahdas parkkialue ja samalla 
se palvelisi myös jäähallin käyt-
täjiä, sillä onhan todettu, että 
jäähallinkin parkkipaikat ovat 
auttamatta liian ahtaat. Uuden 
koulun keittiö ja ruokala sijoi-
tettaisiin rakennuksen päätyyn 
siten, että ruokakuljetuksetkin 
voisivat toimia liikenteellisesti-
kin turvallisesti.

- Uuden koulun rakennus on 
aloitettava ensi vuonna ja jos 
vain oppilaat ja henkilökun-

Kunnanvaltuutettu Tuomo 
Lyytikäinen Lapinlahden 
huonossa kunnossa olevan 
monitoimitalon edustalla.

ta voisivat pari vuotta vielä toi-
mia entisissä tiloissa, voisivat 
he tämän jälkeen siirtyä suju-
vasti uusiin tiloihin. No, kaikki-
han maksaa. Jos entinen koulu 
rempattaisiin, tulisi se maksa-
maan noin 17 miljoonaa euroa 
ja remontin ajaksi pystytettä-
vä epäinhimillinen parakkiky-
läkin maksaisi kahden vuoden 
aikana noin miljoona euroa. Uu-
den koulun rakennus, joka tu-
lisi joko puu- tai betoniraken-
teisena, tulisi maksamaan noin 
20 miljoonaa euroa, arvioi Lyy-
tikäinen.

- Kaiken tämän tavoitteena 
on saada käytännöllinen, ter-
ve ja turvallinen oppimisympä-
ristö ja alue. Kuntastrategia  oh-
jaa meitä ottamaan huomioon 
omaisuuden järkiperäisen hal-
linnan, joka näin ollen kiinteis-
töjen osalta myös ohjaa niiden 
käyttöasteen mahdollisimman 
korkeaksi. Minulle ovat tärkei-
tä kunnan ja maakunnan asi-
at sekä terveet rakennukset 
turvallisine ympäristöineen, sik-
sipä olenkin pohtinut tätäkin 
kouluasiaa perusteellisesti, sa-
noo mies joka tietää mistä pu-
huu.



P e r u s s u o m a l a i n e n  6 - 7 / 2 0 1 8  •  w w w . p e r u s s u o m a l a i s e t . f i6

KESÄLAHTI
Persut Kesälahden Muikku-
markkinoilla viikonloppu-
na 30.6.-1.7. klo 9-14 Karjalan 
Kievarissa, Lappeenrannantie 
18. Muikkumarkkinoilla tapaat 
perussuomalaisia eduskunta-
vaali- ja maakuntavaaliehdok-
kaita. Tervetuloa!

FORSSA
Perussuomalaiset Forssan Hei-
nämessuilla lauantaina 30.6. 
klo 10-17 ja sunnuntaina 1.7. 
klo 10-16 Forssan Kutomolla, 
Kutomokuja 2.

PIELAVESI
Pielaveden Perussuomalaiset 
ry ja Perussuomalaisten Poh-
jois-Savon piiri ovat mukana 
Pielaveden Muikkufestivaa-
leilla lauantaina 30.6. klo 10-
16.30 Pielaveden torilla. Tule 
juttelemaan PS-teltalle ja ha-
kemaan uusin PS-lehti. Muik-
kareilla tavataan!

KIHNIÖ
Perinteiset Kihniön kesämes-
sut sunnuntaina 1.7. klo 10-
16 Kylänraitilla. Kihniön Pe-
russuomalaiset paikalla. 
Tervetuloa keskustelemaan 
ajankohtaisista asioista!

LIPERI
Perussuomalaiset tavatta-
vissa sunnuntaina 1.7. klo 
14.30-16.30 Saariston Puo-
dilla Liperissä, Saaristontie 
25. Tavattavissa maakunta- 
ja eduskuntavaaliehdokkai-
ta. Tarjoamme mehua ja grilli-
makkaraa. Tervetuloa!

ORIPÄÄ
Oripäässä järjestetään Okra 
2018 -maatalousnäytte-
ly 4.7.-7.7.2018 välisenä aika-
na. Näyttely on avoinna joka 
päivä klo 10-17. Vuonna 2016 
näyttelyvieraita kävi 83 500. 
Näytteilleasettajien henkilö-
kuntaa oli 4 700. Varsinais-
Suomen Perussuomalaiset on 
perinteisesti paikalla. Tapah-
tumaan osallistuvat myös Pe-
rusäijät, Perusnaiset ja Perus-
nuoret. Tervetuloa!

LAPPAJÄRVI
Perussuomalaisten puheen-
johtaja Jussi Halla-aho avaa 
Lappajärven perinteiset kesä-
markkinat heinäkuussa Ma-
neesintiellä Lappajärvellä. 
Mukana markkinoilla on myös 
kansanedustaja Teuvo Hak-
karainen. Tervetuloa kaikki 
moikkaamaan perussuoma-
laisia Lappajärvelle 20.–21.7. 
Perjantaina (20.7.) markkinat 
ovat avoinna klo 10–19 ja lau-
antaina (21.7.) klo 9–15.

HELSINKI
Helsingin Perussuomalaiset 
paikalla Hakaniemen maa-
laismarkkinoilla sunnuntaina 
1.7. klo 9-15, Malmin markki-

noilla lauantaina 4.8. klo 9-15 
Ylä-Malmin torilla, sunnun-
taina 5.8. klo 9-15 Hakanie-
men torilla sekä Malminkar-
tanon elojuhlilla sunnuntaina 
26.8. klo 10-14 Leikkipuisto 
Piiassa, Arentikuja 5. Paikalla 
perussuomalaisia vaikuttajia 
ja yhdistysaktiiveja. Tervetu-
loa perussuomalaisten teltal-
le keskustelemaan ajankoh-
taisista asioista ja noutamaan 
tuore PS-lehti.

TURENKI
Janakkalan Perussuomalaiset 
mukana Turengin markkinoil-
la sunnuntaina 5.8. klo 9-14 
Turengin torilla. Perussuoma-
laisia tavattavissa myös tu-
paillassa lauantaina 11.8. klo 
14-18 Club Paratiisissa, jossa 
vieraana perussuomalaisten 
puheenjohtaja Jussi Halla-aho. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

HÄMEENLINNA
Tervetuloa Elomessuille Pe-
russuomalaisten teltalle lau-
antaina 11.8. klo 10-16 ja 
sunnuntaina 12.8. klo 10-15 
Hämeenlinnan Verkatehtaal-
la, Paasikiventie 2. Lauantai-
na paikalla puolueen puheen-
johtaja, MEP Jussi Halla-Aho 
klo 11-13, MEP Pirkko Ruoho-
nen-Lerner klo 11-13 ja Pe-
rusNaisten puheenjohtaja 
Kike Elomaa klo 12-14. Teltal-
la molempina päivinä myös 
Hämeen eduskuntavaalieh-
dokkaita. Järjestäjinä Kan-
ta-Hämeen PerusNaiset ry ja 
Kanta-Hämeen Perussuoma-
laiset. Tervetuloa!

VANTAA
Tervetuloa tapaamaan Van-
taan Perussuomalaisia Myyr-
mäen Elomarkkinoille lauan-
taina 18.8. klo 10-14 Vantaan 
Paalutorilla, Iskoskuja 3.

JOENSUU
Perinteinen Joen Yö -tapahtu-
ma perjantaina 24.8. klo 14-22 
rantapuistossa Joensuun mat-
kustajasataman alueella, Ran-
takatu 9. Perussuomalaiset 
mukana.

KIRKKONUMMI
Kirkkonummen Perussuoma-
laiset osallistuvat perinteisesti 
Kirkkonummi-päivien järjestö-
torille lauantaina 25.8. klo 10-
16 Kirkkonummen torilla.

KONTIOLAHTI
Tervetuloa PerusPop-mu-
siikkitapahtumaan lauan-
taina 25.8. klo 10-23 Museo 
Vanhaan Mestaan, Kontionie-
mentie 26b. Tero Vaara, Suu-
ri Tuntematon ja Perusbändi 
vahvistettuja. Loput ilmoite-
taan myöhemmin.

LESTIJÄRVI
Lestijärven Perussuomalai-
set ry:n sääntömääräinen ke-

Kokoukset & tapahtumatPS tapahtumat@perussuomalaiset.fi

”Nimetön” tutkintapyyntö

JÄMSÄN poliisille toimitettiin 
16.10.2017 kirjallinen tutkinta-
pyyntö, jossa poliisia pyydettiin 
tutkimaan, ovatko perussuo-
malaisvaltuutetut Pekka Kataja, 
Jukka Haaparanta, Esko Järven-
pää, Jouni Kotiaho ja Jyrki Niit-
tymaa syyllistyneet vihapuhee-
seen mielipidekirjoituksissaan 
Jämsän Seutu -lehdessä. 

Tutkintapyynnössä viitattiin 
30.8.2017 ilmestyneeseen kir-
joitukseen, jossa suomalaisvi-
ranomaisilta kadonneita lait-
tomasti maassa oleskelevia 
maahanmuuttajia kutsuttiin po-
tentiaalisiksi terroristeiksi ja esi-
tettiin muun muassa, että kiel-
teisen turvapaikkapäätöksen 
saaneet pitäisi voida ottaa suo-
raan säilöön odottamaan vali-
tuksensa käsittelyä.

- Kaikkein erikoisinta oli se, et-
tei meille, tutkinnan kohteil-
le, kerrottu asiasta mitään. Sain 
kuulla asiasta vasta Jämsän 
Seutu -lehden päätoimittajalta 
yritettyäni tarjota heille mieli-
pidekirjoitusta. Päätoimittajalle 
tuli suurena yllätyksenä, ettem-
me tienneet olevamme valta-
kunnansyyttäjän tutkittavina, 
ihmettelee valtuustoryhmän 
puheenjohtaja Pekka Kataja.

Mielipiteenvapaus se on 
perussuomalaisillakin

Kataja sai myöhemmin polii-
silta kuulla, että ns. viharikose-
päilyissä tutkinnan kohteena 
oleville ei tutkinnan aikana tule 
asiasta kertoa, jos esitutkinta ei 
johda kenenkään kuulustelui-
hin. Viharikosepäilyt myös ete-
nevät automaattisesti valtakun-
nansyyttäjän pöydälle, ainoana 
rikostyyppinä Suomessa.

- Poliisia ei tietenkään pidä 
missään nimessä syyllistää, sil-
lä he toimivat lakien ja ohjeis-
tustensa mukaisesti. Ihmettelen 
kuitenkin, voiko kuka hyvänsä 
jättää kenestä tahansa nimet-
tömänä tutkintapyynnön, jota 
valtakunnansyyttäjän tasolla 
lähdetään tutkimaan? Eikö sil-
loin olla aika kaltevalla pinnal-
la? Kataja kysyy.

Poliisin päätöksestä esitut-
kinta aiheesta lopetettiin ai-
heettomana 6.2.2018. Kihla-
kunnansyyttäjä Janne Kankaan 
kannanoton mukaan mieli-
pidekirjoituksissa ei esiinty-
nyt sellaista tahallista uhka-
usta, panettelua tai solvausta, 
jota kiihottamista kansanryh-
mää kohtaan koskeva säädös 
edellyttää. Poliittiseen sanan-
vapauteen kuuluu, että kau-
punginvaltuutettujen täytyy 

Jämsän Perussuomalaisten valtuustoryhmä joutui tietä-
mättään tutkintapyynnön kohteeksi syytettynä kiihot-
tamisesta kansanryhmää vastaan. Valtakunnansyyttäjän 
virastoon saakka edennyt ”nimettömänä” jätetty tutkinta-
pyyntö todettiin valtakunnansyyttäjän ja poliisin taholta 
aiheettomaksi.

voida osallistua ja esittää mie-
lipiteitään yhteiskunnallises-
ti merkittävissä asioissa, eivät-
kä valtuutettujen ilmaisut olleet 
asiayhteyden perusteella liian 
voimakkaita.

”Nimettömästä” 
tutkintapyynnöstä 
löytyi jättäjän nimi

Perussuomalaisvaltuutetuil-
le sittemmin toimitetusta esi-
tutkintamateriaalista käy ilmi, 
että tutkintapyynnön jättäjä oli 
halunnut jättää ilmiantonsa ni-
mettömänä. Hän oli kuitenkin 
lisännyt tutkintapyyntöön ni-
mensä ja yhteystietonsa, jotka 
näin siis tulivat myös perussuo-
malaisvaltuutettujen tietoon. 
Tutkintapyynnön jättänyt Veik-
ko Paakkanen on paikallisen va-
semmistovaltuutettu Arja Paak-
kasen aviomies.

- Jämsän Perussuomalaisten 
valtuustoryhmä on hyvinkin yh-
teistyökykyinen voima, mutta 
olemme esittäneet joskus hy-
vinkin jyrkkää kritiikkiä vihrei-
tä ja vasemmistoliittoa kohtaan 
ja saaneet muutaman viimei-
sen vuoden aikana joitakin vi-
hamiehiä nimenomaan vuoden 
2015 muukalaisvyöryn takia. 
Jämsässä vastaanottokeskus 
perustettiin ison koulun vie-
reen, ja tein siitä aikanaan ison 
numeron. Valtuustoryhmän pu-
heenjohtajana olen asiasta esi-
tetyt puheenvuorot pitänyt ja 
laatinutkin, ja tiedän niiden är-
syttäneen tiettyjä tahoja kovas-
ti, Kataja valottaa tapahtumien 
taustaa.

- Vasemmistoliittokin syrjäy-
tettiin tällä valtuustokaudel-
la monesta tehtävästä liiallisen 
kiihkeytensä takia. Varsinkin 
Arja Paakkasen mielestä ai-
van kaikki maahanmuuttoon ja 
maahanmuuttajiin liittyvä on 
ollut pelkästään positiivista.

TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
KUVA PS-ARKISTO

Jämsän perus-
suomalaisvaltuutetut 
ajojahdin kohteina

Pekka Kataja

vätkokous pidetään torstai-
na 28.6. klo 19 Lestijärven 
kunnanvirastolla, Lestintie 39. 
Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekut-
sujana hallitus. Kokouksessa 
mukana piirin puheenjohtaja 
Arto Pihlajamaa. Tervetuloa!

TURKU
Turun Perussuomalaiset jär-
jestää vapaamuotoisia kes-
kustelutilaisuuksia jokaisen 
kuukauden ensimmäisenä 
tiistaina klo 18 alkaen. Tapah-
tumat ovat avoimien ovien 
ja matalan osallistumiskyn-
nyksen tilaisuuksia, joissa ei 
edellytetä mitään jäsenyyk-
siä, vaan silkkaa mielenkiin-
toa tutustua uusiin ihmisiin 
ja viettää aikaa yhdessä. Ke-
sän aikana keskustelukerho 
kokoontuu Panimoravintola 
Koulussa, Eerikinkatu 18. Ter-
vetuloa mukaan! Yhteyshenki-
lö Turussa: Kimmo Tarke, puh. 
0469520090.

LAHTI
Lahden Perussuomalaiset 
osallistuvat heinäkuun mark-
kinoille keskiviikkona 4.7. ja 
elokuun markkinoille kes-
kiviikkona 1.8. klo 8-12. Pai-
kalla yhdistysaktiiveja sekä 
maakunta- ja eduskuntavaa-
liehdokkaita. Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa!

TURKU
Turun Perussuomalaisten lä-
hiökiertue jatkuu lauantai-
na 28.7. PS-teltta on tuolloin 
Länsikeskuksen Prisman edes-
sä (Viilarinkatu 3) klo 12-14. 
Tule tapaamaan perussuoma-
laisia vaikuttajia. Paikalle saa-
puu myös vieras Pohjanmaal-
ta, Mauri Peltokangas! Tarjolla 
on kahvia ja grillimakkaraa. 
Tervetuloa!

KOTKA
Kotkan Perussuomalaiset ry:n 
ylimääräinen yleiskokous pi-
detään lauantaina 4.8. klo 
14 Honkalassa, Honkalantie 
12, Kotka. Kokouksen aiheena 
eduskuntavaaliehdokkaiden 
valinta ehdotukseksi piirijär-
jestölle. Kokouksen koollekut-
sujana hallitus. Kokouksen jäl-
keen vietämme perinteiset 
kesäpäivät. Tervetuloa!

  Kokousilmoitukset 
lähetetään osoitteella: 
tapahtumat@

Perussuomalainen 
8/2018 

ilmestyy 31.8.2018

Aineistot ja lehti-
tilaukset 

viimeistään 
21.8.2018

mailto:tapahtumat@perussuomalaiset.fi
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Iloa ja riemua OECD:stä maailman kansoille: kasvu jatkuu?

PERUSSUOMALAISTEN kansan-
edustaja Ville Tavio vieraili tou-
kokuussa Vaasassa. Ensin oli oh-
jelmassa toritapahtuma, jonka 
jälkeen Tavio tapasi paikallisia 
aktiiveja. Toukokuisena lauan-
taina oli Vaasan torilla tavallis-
ta enemmän kansainvälisyyttä, 
kun torielämää värittivät yhtä 
aikaa kaupungissa järjestetty-
jen kansainvälisten kuorofesti-
vaalien esiintyjät ja runsaslukui-
nen yleisö.

Perussuomalaiset sai lauantai-
päivänä runsaasti näkyvyyttä, 
sillä se oli ainoa puolue vilkkaan 
torielämän keskellä. Tarjolla oli 
paitsi puolueen agendaa niin 
myös makkaraa ja virvokkei-
ta. Ja hyvin yleisö tuntui viihty-
vän perussuomalaisten teltalla 
ja keskustelua käytiin vilkkaana 
aina Nato-kannanotoista maa-
hanmuuttoon ja sote- ja maa-
kuntauudistuksiin. Vieraak-
si saapunut perussuomalaisten 

kansanedustaja Ville Tavio sai 
erinomaista palautetta paikal-
lisilta siitä, että hän nosti roh-
keasti esille kansallisen identi-
teetin puolustamisen.

- Kansallinen identiteettimme 
on säilytettävä ja meidän pe-
russuomalaisten tehtävänä on 
puolustaa suomalaisuutta, sen 
arvoja ja kulttuuria. Toisin kuin 
esimerkiksi ylikansallinen ko-
koomus, me vastustamme tiu-
kasti, että Euroopan unionia tai 
talous- ja rahaliittoa syvennet-
täisiin entisestään. EU-politiik-
kaa tulee tehdä sellaisista lähtö-
kohdista käsin, joilla turvataan 
teollisuutemme kilpailukyky, 
huoltovarmuus ja ennen kaik-
kea kansallinen itsemääräämis-
oikeus.

Tavio kantoi myös huolta pie-
ni- ja keskituloisten ostovoi-
man heikkenemisestä, eläke-
läisten asemasta ja työllisyyden 
hoidosta.

Perussuomalaisten sanoma otettiin Vaasassa taas hyvin vastaan. Viestiä viemässä mm. 
kansanedustaja Ville Tavio. Kuva: Lauri Karppi

EUROOPAN yhteistyön ja kehi-
tyksen järjestön OECD:n (Organi-
zation of Economic Co-operati-
on and Development) uusimmat 
tilastot ja ennusteet julkaistiin 
30.5.2018 Pariisissa. 

Tämän säännöllisesti ilmesty-
vän Economic Outlookin esitte-
livät OECD:n pääsihteeri Angel 
Gurria ja järjestön pääekonomis-
ti Álvaro Santos Pereira. Julkis-
tustilaisuus oli sijoitettu erityisen 
OECD-foorumin yhteyteen. Tänä 
vuonna aiheena oli ”What brings 
us together”. 

OECD perustettiin aikoinaan 
vuonna 1961 eurooppalaisten 
maitten aloitteesta stimuloi-
maan maailmantalouden kas-
vua. Nyt jäsenvaltioita on 35. 

Peruskirjan mukaan järjestö on 
omistautunut “market economy” 
-ajatukselle ja ”demokratialle”. 
Tämän vuoden foorumissa isku-
sanoina olivat ”monenkeskisyys” 
(multilateralism) ja inklusiivinen 
kasvu. Ensimmäisen sanan voi-
si asiallisesti kääntää ”globaalik-
si maailmanhallinnaksi” ja tämän 
jälkimmäisen taas ”kivatalou-
deksi”, jossa saadut tulot jaetaan 
”reilusti” ja tämä luo mahdolli-
suuksia kaikille. 

Parasta järjestön toiminnassa 
on sen monipuolinen talouden 
suhdanteiden seuranta. Tämän 
vuoden foorumin mielenkiin-
toisinta antia olivatkin terävät 
huomiot työvoiman ongelmis-
ta ja siitä, miten työnantajat ha-
luaisivat maksaa yhä vähemmän 
veroja ja maksaa yhä vähemmän 
palkkaa ihmisille. 

Ikävintä OECD:ssa on sen ”her-
rakerhoisuus”. Maailman kansat 
eivät ole tässä projektissa mil-
lään lailla mukana. Asian voi-
si kärjistää ja todeta, että OECD 
on eliitin projekti, jossa liberaa-

Vaasalainen kaupunginval-
tuutettu ja tuleva kansanedus-
tajaehdokas Päivi Karppi kiitteli 
Ville Taviota älykkääksi, välittö-
mäksi ja sanavalmiiksi tuttavuu-
deksi, jota oli Vaasan torilla ih-
misten helppo lähestyä.

- Mutta kyllä torilla tuli se elä-
män raadollinenkin puoli esil-
le. Monilla ihmisillä oli todella-

kin kirjaimellisesti nälkä, joten 
makkaratarjoilumme tuli todel-
la tarpeeseen.

Vaasalainen perussuomalais-
aktiivi Ville Hämäläinen oli Kar-
pin kanssa samoilla linjoilla.

- Makkara maistui eikä Tavio 
epäröinyt tuoda esille mielipi-
teitään. Ja tuollainenhan esiin-
tyminen on aina pohjalaisten 

mieleen. Kyllä tämä taas osoitti 
sen, että nämä toritapahtumat 
kannattavat ja ne luovat lisäus-
koa myös omaan toimintaan, 
kiitteli ahkerasti ihmisten kans-
sa keskustellut Hämäläinen.

Juha Rantala

vat. Samoin järjestö on sitä miel-
tä, että maailman hallitusten 
reformihalukkuus on väsähtä-
nyt ja maailman talous on altis 
kriiseille. 

Järjestön keinot kriisien välttä-
miseksi ovat kovat: on panostet-
tava koulutukseen ja reformei-
hin. Verotuksen ”kannustavalla” 
kehittämisellä uskotaan saavu-
tettavan sellaisia etuja, että hyvä 
kehitys jatkuu. Kuten mainit-
tu, erityisenä ongelmana järjes-
tö näki korkojen äkillisen kasvun, 
joka iskisi velkaisiin talouksiin. 
Siinä tilanteessa ei olisi enää 
mahdollista harjoittaa elvytys-
tä perinteisessä mielessä. Itali-
aa ei mainittu uhkana, mutta sen 
maan tilanne oli kuitenkin epävi-
rallisissa keskusteluissa aina mu-
kana. Toivottiin, että populisti-
en toiminta lakkaisi, kun ihmiset 
saisivat enemmän tietoa OECD:n 
toiminnasta. Ajatus eliittipolitii-
kan epäonnistumisesta ei tullut 
kenellekään mieleen.

Meillä OECD:n tilastot herät-

tänevät hallituksessa yleistä rie-
mua. Kunhan media jaksaa kah-
lata tilastot lävitse. Totuus on se, 
että hallitus on kahlannut näkö-
alattomasti ja teknokraatin rai-
volla eteenpäin ja päässyt sitten 
onnella maailmantalouden nou-
susuhdanteeseen mukaan. 

Samalla kun hallitus taputte-
lee itseään selkään, ovat tosiasi-
at tylyjä. Vuonna 2015 iskettiin 
koulutukseen ja tehtiin kaksin-
kertainen vahinko. Tätä itse-
aiheutettua haavaa on nyt pa-
ranneltava monta vuotta. Sinä 
aikana menetettiin ihmisiä ja 
osaamispääomaa. 

Samoin Suomen reformitoi-
minta on nyt väsynyt ja lamas-
sa. Sote-uudistus ja sen “valin-
nanvapauden” idea ei merkitse 
todellista reformia vaan ainoas-
taan yksityistämistä. Juha Sipi-
län ”reformit” ovat olleet lähinnä 
sitä, että jokaisen reformin hin-
tana kokoomuksen on maksetta-
va kepulle jotain konkreettista ja 
käsinkosketeltavaa. Bernerin re-

Tavio korosti Vaasassa 
kansallisen identiteetin 
tärkeyttä

lin demokratian nimissä koulute-
taan ja koulitaan uutta talouden 
herraluokkaa eri puolille maa-
ilmaa. Mutta ehkä sitäkin tarvi-
taan. Suomen puolesta tätä tär-
keää työtä hoitaa ansiokkaasti 
apulaispääsihteeri Mari Kivinie-
mi.

Edellä mainitun uuden julkai-
sun mukaan maailman taloudel-
linen kasvu jatkuu vahvana. Noin 
4 %. Globaalisti työttömien mää-
rä laskee – laskelmien mukaan 
nyt maailmassa on prosentuaali-
sesti yhtä paljon työttömiä kuin 
1980-luvulla. Myös investointien 
määrä on nousussa. Ja mikä pa-
rasta, ne keskittyvät tuotantoon. 
Myös kauppa elpyy samalla kun 
jatketaan alhaisten korkojen po-
litiikkaa. 

Ongelmiakin on. Palkat nouse-
vat hitaasti ja kotitalouksien re-
aalitulot ovat pienentyneet. Toi-
sin sanoen – palkka ei riitä! Öljyn 
hinnan nousu voi merkitä myös 
sitä, että vähitellen alhainen in-
flaatio nousee ja korot nouse-

formit ovat taas pysähtyneet sii-
hen, että niissä ei ole järkeä. 

Lyhyesti: kun OECD toivoo nyt 
”more resilience” ja “social secu-
rements” - politiikkaa, niin meil-
lä on ajauduttu kaverikapitalis-
mireformeihin, joissa ei todella 
puututa esimerkiksi pienyrittä-
jien verotuksen älyttömyyksiin. 
Suomalainen kaverikapitalismi ei 
välitä isosta kuvasta eikä pienes-
tä ihmisestä. 

Tuloksena on tilanne, jossa 
meidän työttömyytemme on 
vielä kaikesta kosmeettisesta 
paranemisesta huolimatta tus-
kallisen ”syvältä”. Koulutuksen 
aliresursointi on johtanut tilan-
teeseen, jossa meille on syntynyt 
nuorten miesten syrjäytyneiden 
armeija, joka on tuupattu elä-
män sivuraiteelle. 

Hallitukselle on kuitenkin miel-
lyttävämpää siivota asia hiljai-
sesti sivuun ja vaieta ongelmis-
ta. Suomalaiseen tapaan häpeä 
ja toivottomuus on kärsittävä 
yksin. Tai sitten on tehtävä itse-
murha, kuten 1990-luvulla kym-
menet tuhannet suomalaiset te-
kivät. 

Meille on myös pesiytynyt 
maailmalta tuttu yleinen tau-
ti, jossa yritykset eivät haluaisi 
maksaa veroja tai maksaa palk-
kaa. Tämän hallituksen aika-
na tällainen kiemurtelu on ihan 
normia. Nyt voi lyödä ay-liiket-
tä; kehottaa ihmisiä eroamaan 
liitosta, piehtaroida paikallisel-
la sopimisella ja yrittää nipistää 
viikkoa kesälomasta. 

Lyhyesti: suomalainen kaveri-
kapitalismi kynkkää eteenpäin 
ähisevänä ja surkeana verrattu-
na globaaleihin verrokkeihinsa. 
Mutta yhtä tuhoisana.

Arto Luukkanen
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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 kirjoituk-

sia. Lähetä mielipiteesi osoitteella: toimitus@perussuomalaiset.fi tai Yrjönkatu 8-10, 00120 Helsinki.

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

Legenda huojuvan talon hurjasta miehestä
TULIPAHAN otsikko, mutta oi-
keastaan se kuvaa erästä joh-
tavaa poliitikkoamme mainios-
ti. Kyse on tietysti nykyisestä 
pääministeristä Juha Sipiläs-
tä (kesk.), joka hurjana alkoi 
puolustamaan nyt suomalaista 
maataloutta. Syynähän tähän 
ovat tietenkin lähestyvät vaalit 
ja sytykkeenä toimii EU-komis-
sion ehdotus maataloustukien 
laskemisesta. 

Kyseessä on kuitenkin vain 
täysi mediatemppu, jolla Sipilä 
pyrkii kiillottamaan naarmuun-
tunutta kilpeään. Ei yhtikäs 
mistään muusta. Nykyinen hal-
litus on onnistunut siinä, kuten 
moni edeltäjänsäkin, että kaik-
ki alussa esitetyt tavoitteet on 
kyllä saatu vedettyä pöntöstä 
alas melko vilkasta tahtia. Mis-
sä ovat normienpurut? Missä 
tiukempi maahanmuuttopoli-
tiikka? Missä tiukempi EU-poli-
tiikka? Nousukaudesta otetaan 
kyllä täydet pisteet kotiin, mut-
ta maa edelleen velkaantuu 
miljardeilla vuosittain. Sote- ja 
maakuntahimmeli on täydel-
listä hasardia johtuen kunnon 
lehmänkaupoista. Alkoholilaki 
sentään saatiin maaliin hirveän 
promillesäätämisen jälkeen.

Käytännössä nykyinen Sipilän 
huojuva talo menetti lopulli-
sesti uskottavuutensa viime ke-
sän perussuomalaisten puolue-
kokouksen jälkeen. House of 

Cardsiin verrattavan sooloilun 
ja sekoilun jälkeen kepu ja ko-
koomus sai tuekseen kahden-
kymmenen loikkarin joukon, 
jotka nyt toimivat Sipilän huo-
juvassa talossa äänettöminä yh-
tiömiehinä. 

Sipilä on täysin Brysselin lie-
kanarussa kulkeva puudeli. 
Hän nielee kaiken valmiiksi pu-
reskeltuna, mitä Brysselistä ja 
EU:n isoista valtioista syötetään. 
Tämä näkyy maahanmuuttopo-
litiikan löperyytenä, EU:n edes-
sä ryömimisenä ja muutenkin 
kaikkena Suomen vastaisena 
toimintana. Suomalaisen etu 
ei taida olla rahoittaa EU-eliitin 
syöttöpöytiä, EU:n isojen jäsen-
maitten pankkeja jne.

Elämme nyt sotesekoiluihin 
liittyen jänniä aikoja ja odotam-
me, kuinka hyvin hallituksen 
äärimmäisen pieni enemmis-

Täyskielto pikavipeille!
KANSALAISTEN maksuvaikeu-
det ovat lisääntyneet vuodesta 
toiseen huolestuttavalla taval-
la. Viime vuonna 501 000 kan-
salaista ja 57 000 oikeushenki-
löä oli ulosotossa, ja velallisten 
määrä kasvoi edellisvuoteen 
verrattuna.

 Pikavippien ja kulutusluotto-
jen kasvava tarjonta on merkit-
tävä syy maksuvaikeuksien li-
sääntymiselle. Pikavippifirmat 
jatkavat härskiä toimintaansa, 
ja muutama vuosi sitten pika-
vipeille säädettyjä korkokatto-
ja kierretään surutta. Laki mää-
rää nykyisellään maksimissaan 
50 prosentin vuosikoron alle           
2 000 euron suuruisille luotoille, 
mutta sitä suuremmille summil-
le korkokattoa ei ole määritel-
ty. Suurten luottojen todelliset 
vuosikorot voivat tästä johtu-
en olla jopa satoja prosentteja. 
Keväällä uutisoitiin, että halli-
tus esittää korkokaton laajenta-
mista koskemaan kaikensuurui-
sia luottoja.

 Pikavipit edustavat mielestä-
ni jonkinlaista puolilaillista ko-

ronkiskontaa, jonka pitäisi olla 
kiellettyä rikoslain 36. luvun no-
jalla. Tämän johdosta olen jo 
kansanedustajana toimiessa-
ni vaatinut niille täyskieltoa. Pi-
kavippejä tarjoavien yritysten 
asiakkaat ovat käytännössä yh-
teiskunnan vähävaraisimpia ja 
pienituloisimpia kansalaisia. Pi-
kavippifirmojen toiminnassa ei 
todellakaan ole kysymys asiak-
kaiden auttamisesta vaan näi-
den taloudellisen ahdingon 
hyväksikäytöstä. Voittojensa 
maksimoimiseksi pikavippifir-
mat pyrkivät pitämään asiak-
kaat mahdollisimman pitkään 
pihdeissään, minkä seuraukse-
na monet ajautuvat vuosikau-
sia kestävään lainakierteeseen 
ja ulosottoon, mikä usein es-
tää myös vuokra-asunnon saa-
misen.

 Pikavipit kieltävän lainsää-
dännön säätämisen lisäksi tulisi 
kiinnittää huomiota maksuon-
gelmaisten tilanteen helpot-
tamiseen. On olemassa usei-
ta tapauksia, joissa pikavippien 
ylisuuria viivästyskorkoja on 

kohtuullistettu käräjäoikeu-
den päätöksellä. Velallisen pitää 
kuitenkin osata esittää vaati-
mus korkojen kohtuullistami-
sesta itse.

 Jos lapset ja nuoret saisivat jo 
kouluissa riittävästi tietoa oman 
taloutensa hoitamisesta, voitai-
siin ennaltaehkäistä moni vel-
kakierre. Pikavipeistä aiheutu-
neet ongelmat eivät kosketa 
pelkästään nuorisoa, vaan meil-
lä on paljon eri ikäisiä, myös 
eläkeläisiä, jotka kamppaile-
vat maksuvaikeuksiensa kans-
sa. Ongelman yhteiskunnallisen 
laajuuden johdosta kansalaisia 
suojelevia päätöksiä on tehtä-
vä pikaisesti. Ja ennen kaikkea 
pienituloisten asemaa tulisi ko-
hentaa siten, että korotettaisiin 
etuuksien suuruutta, jotta mah-
dollisimman moni pärjäisi omil-
la tuloillaan, myös silloin kun 
pesukone menee rikki tai lääkä-
ri määrää kalliita lääkkeitä.

Pirkko Ruohonen-Lerner
Euroopan parlamentin jäsen
PS/ECR

Teuvan perussuomalaisilla 
menivät kesämarkkinat nappiin 

Suonenjokelainen Pia Pentikäinen 
voitti hallinto-oikeudessa

TEUVALLA järjestettiin 42. ker-
ran perinteiset kesämarkkinat. 
Viikonlopun tapahtuma keräsi 
runsaslukuisesti väkeä paikalle 
läheltä ja vähän kauempaakin. 
Paikalla olivat myös Teuvan Pe-
russuomalaiset tyylikkään ke-
säisellä osastollaan, joka tarjosi 
Suomen lippuineen, koivunok-
sineen ja syreeneineen silmän-
ruokaa, mutta myös perussuo-
malainen asia oli vahvasti esillä, 
kuten myös muu markkina-ak-
tiviteetti arpamyynteineen, 
kahvitteluineen ja muine tarjoi-
luineen. 

Paikalla vieraili myös kesä-
tapahtumia ja -markkinoi-
ta kiertävä Perussuomalaisten 
Etelä-Pohjanmaan piirin pu-
heenjohtaja Jukka Mäkynen, 
joka oli silminnähden tyytyväi-
nen näkemäänsä. 

- Täydet pisteet teuvalaisil-
le ja eritoten Teuvan perussuo-
malaisille erinomaisen tapah-
tuman järjestelyistä. Teuvan 
paikallisosasto näytti esimerk-
kiä siitä, miksi meitä sanotaan 
maan parhaaksi toripuolueeksi. 
Jos aurinko paistoi sunnuntai-
na lämpimästi, niin lämpöä ja 
ystävällisyyttä välittivät Teuval-
la myös perussuomalaiset, kiit-

teli Mäkynen markkinoiden il-
mapiiriä. 

Perussuomalaiset ottivat 
muutenkin kirjaimellisesti pin-
nat kotiin, sillä se oli ainoa puo-
lue, joka oli vastannut kesäi-
seen markkinakutsuun. 

- Kyllä meillä jäi tapahtumas-
ta hyvä mieli. Suotuisampaa il-
mapiiriä ei olisi voinut kuvitel-
lakaan. Teuvalla ovat asenteet 
perussuomalaisia kohtaan 
muuttuneet tosi myönteisik-
si ja sen huomasi kaikessa kans-
sakäymisessä ihmisten kans-
sa tässä parin markkinapäivän 
aikana, kiitteli Teuvan Perus-
suomalaisten puheenjohtaja ja 
Etelä-Pohjanmaan piirin ensim-
mäinen varapuheenjohtaja Elii-
sa Panttila. 

- Tällainen vastaanotto, mitä 
me täältä saatiin, lupaa hyvää 
jo vaalejakin ajatellen. Tämä jos 
mikään kannustaa tekemään 
entistä enemmän työtä ihmis-
ten paríssa. Ja senhän asian me 
kaikki olemme jo aina tienneet, 
että perussuomalaisuus ja poh-
jalaisuus ovat täällä vähän niin 
kuin synonyymejä, naurahtivat 
Mäkynen ja Panttila. 

Juha Rantala

SUONENJOEN kaupunginval-
tuusto teki 28.9.2015 päätöksen, 
että se kannattaa 16-18-vuotiai-
den turvapaikkahakijanuorten 
asumisyksikköä Suonenjoelle, 
Vanhamäki-säätiön lastensuoje-
luyksikköön. Päätöstä perustel-
tiin mm. siten, että kaupungille 
ei tulisi kustannuksia. Valtuuston 
kokouksessa Pia Pentikäinen oli 
ainoa, joka vastusti päätöstä.

Koulutuslautakunta päätti so-
pimuksella 19.1.2016 palkata yli 
17-vuotiaiden turvapaikanha-
kijoiden Vanhamäen ohjaajan 
opettajaksi eli kaupungin työn-
tekijäksi. Sopimuksen myötä 
vain ohjaajan palkka ja työsopi-
mus olisivat huomattavasti pa-
rantuneet.

Pentikäinen teki oikaisupyyn-
nön. Koulutuslautakunta käsitte-
li oikaisupyynnön ja mm. äänesti 
keskenään kunnallislain vastai-
sesti, että esitykset “palautetaan 
uudelleen käsittelyyn” ja “hylä-
tään välillä”. Päätös oli, että hy-
lätään.

Perussuomalaisten osasto Teuvan kesämarkkinoilla oli 
yksi tapahtuman suosituimmista pysähdyspaikoista. 

Pentikäinen teki kunnallisvali-
tuksen hallinto-oikeuteen. Hal-
linto-oikeudesta tuli päätös 
6.6.2018, että Suonenjoen kou-
lutuslautakunnan päätös kumo-
taan ja asian on käsiteltävä uu-
delleen.

Pia Pentikäinen on Suonenjoen 
koulutuslautakunnan puheen-
johtaja kuntavaalien 2017 jäl-
keen. Tehtävässään hän saanut 
läpi päätöksen, että oppivelvol-
lisuusiän ylittäneet turvapaikan-
hakijat tai aikuisopiskelijat, mm. 
turvapaikan saaneet, eivät ole 
enää yläkouluikäinen ryhmissä. 

Kuva: Samuel Martin

tö kestää. Koko uudistusta on 
ajettu sellaisella kiireellä maa-
liin, että kyllähän tuosta on tu-
lossa lähinnä sutta ja sekundaa. 
Joten saa nähdä, näkeekö Si-
pilän huojuva talo juhannusta 
pystyssä.

Eipä sillä, jos uudet vaa-
lit mahdollisesti tulevat – niin 
paha riski on siinä, että valtaan 
nousee punavihreä oppositio. 
Jos sieltä joku Antti Rinne (sd.) 
tai Touko Aalto (vihr.) nousisi 
pääministeriksi ja saisi punavih-
reän koalition valtaan, niin jäl-
ki olisi aivan yhtä karmeaa. Vie-
lä enemmän harrastettaisiin 
maailmanhalaamista, EU-huo-
hotusta ja kaikenlaista suoma-
laisille vahingollista. Samanlai-
nen huojuva talo meillä toimisi 
hallituksena – hieman eri pai-
notuksilla.

Olipa meillä vallassa sitten EU-
huohottava vasemmisto tai oi-
keisto, lopputulos on aina sama 
suomalaisten kannalta. Löpe-
rö maahanmuuttopolitiikka saa 
jatkoa, EU-huohotus saa jatkoa, 
maan myynti saa jatkoa. Sen ta-
kia seuraavissa vaaleissa äänes-
täjän kannattaa miettiä, min-
ne äänensä antaa. Suosituksena 
on, että näille EU-huohottavil-
le ”hurjille miehille” sitä ei kan-
nata antaa.

Tapio Lämsä (ps.)

mailto:toimitus@perussuomalaiset.fi
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Maailman paras maa huolehtii 
asukkaistaan

Keitä varten tämä maa on? Luovutaan kaksois-
kansalaisuudesta

Sananvapaus 
kuuluu kaikille

TANSKA, Norja ja jopa Ruotsi 
ovat heränneet maahanmuu-
ton vaikutuksiin. Ruotsin pää-
hallituspuolue demarit onkin 
esittänyt tiukennuksia turva-
paikanhakijoiden oikeuksiin ja 
pääministeri Stefan Löfvén to-
dennut: ”Haluamme pienentää 
sitä määrää, joka tulee Ruot-
siin” (HS 25.5.2018). Tiuken-
nuksilla halutaan varmistaa 
maiden turvallisuutta ja hyvin-
vointia.

Maahanmuutto ei voi olla 
tabu Suomessakaan, sillä sen 
yhteiskunnalliset ja taloudel-
liset vaikutukset ovat merkit-
täviä. Meillä onkin vielä hy-
vät mahdollisuudet varmistaa 
omilla päätöksillämme, ettei 
maahanmuutto heikennä tu-
levaisuudessa julkista taloutta, 
jonka varassa maamme hyvin-
vointi ja turvallisuus ovat. 

Tavoitteemme on, että Suomi 
on hyvinvoiva, turvallinen ja 
oikeudenmukainen maa. Maa-
ilman tasa-arvoisin maa aikui-
sille ja lapsille, myös tytöille ja 
naisille. Jotta tähän päästään, 
on tutkimustietoa myös maa-
hanmuuton yhteiskunnallisis-
ta vaikutuksista hyödynnet-
tävä. On selvää, ettei millään 
länsimaalla ole varaa ottaa vas-

taan henkilöitä, joilla ei ole hä-
tää lähtömaassa ja joiden vai-
kutus julkiseen talouteen tai 
turvallisuuteen on pysyväs-
ti negatiivinen. Suomen rajan 
yli tuleviin henkilöihin ottaa 
kantaa myös rajavartiolaitok-
sen apulaispäällikkö Ilkka Lai-
tinen (HS 10.6.2018). Laitinen 
toteaa: ”Olennaista on se, että 
havaitaan, otetaan kiinni, sel-
vitetään keitä he ovat ja millä 
asialla ja katsotaan, että tilan-
ne pysyy hallinnassa. Palaute-
taan ne, joilla ei ole tänne asi-
aa”. 

Maassamme asuu myös maa-
hanmuuttajia, jotka osallistu-
vat maamme rakentamiseen. 
He ovat ihmisiä, jotka elättä-
vät perheensä, maksavat ve-
roja, noudattavat maamme la-
keja, arvostavat myös naisia ja 
kunnioittavat tapojamme. He 
eivät polta autoja vaan raken-
tavat niitä. Vastuuta kantavia 
maahanmuuttajia on kuitenkin 
liian vähän. 

Maahanmuuton lähtökohta-
na on, että täällä noudatetaan 
Suomen lakeja. Ihmisoikeuk-
sien vastainen Sharia-laki ei 
kuulu Suomeen. Lapsi- ja pak-
koavioliitot sekä moniavioi-
suus ovat lailla kiellettyjä. Lap-

siin kohdistuva julma väkivalta 
on estettävä kaikin laillisin kei-
noin. Väkivaltarikoksista tuo-
mitut eivät ole tervetulleita 
Suomeen.  

Maahanmuuttajilta tulee 
myös vaatia suomen kielen 
oppimista, jota ilman ei kyke-
ne osallistumaan yhteiskun-
tamme rakentamiseen. Tukien 
tulee olla velvoittavia eikä kos-
kaan suurempia kuin suoma-
laisten. 

Työntekijäpula ja huoltosuh-
de eivät ratkea nuorten massa-
maahanmuutolla. Tilastollinen 
tosiasia kun on, että useimpien 
maahanmuuttajaryhmien työl-
listyminen on heikkoa ja vaiku-
tus julkiseen talouteen negatii-
vinen. Nykyinen tarveharkinta 
on hyvä ja sillä toivotamme 
tervetulleiksi kaivattuja am-
mattilaisia Suomeen.

Maailman paras Suomi on 
yhtenäinen, hyvinvoiva ja oi-
keudenmukainen. Maa, jos-
sa maahanmuutto on hallittua. 
Maa joka toimii vastuullisesti, 
kantokykynsä mukaan ja huo-
lehtii omistaan. 

Lulu Ranne
PerusNaiset ry (2.vpj.), Kanta-
Hämeen PerusNaiset (pj.)

 JUTTA URPILAINEN (sd.) sanoo, 
että demarit peräävät toimia, 
joilla Suomen kehitysrahoitus 
nostettaisiin YK:n tavoittee-
seen 0,7 prosenttiin bkt:sta” (SS 
30.5.). Ja vihreät julkaisi äsket-
täin luonnoksen poliittisesta ta-
voiteohjelmastaan seuraaval-
le vaalikaudelle: ”Puolue esittää 
pakolaiskiintiön moninkertais-
tamista ja parempien laillisten 
maahantuloväylien luomista. 
Puolue helpottaisi perheenyh-
distämistä ja ottaisi käyttöön 
ns. humanitaarisen viisumin.” 

Suomi on 25 vuoden aikana 
(1990-2014) käyttänyt kehitys-
apuun 15,4 miljardia euroa (IL 
17.1.2015). Myös Suomen evan-
kelis-luterilainen kirkko ja lu-
kuisat kansalaisjärjestöt kerää-
vät kehitysapuun rahoja, joita 
ei tilastoida Suomen antamak-
si avuksi. Yllä mainittu kehitys-
avun tavoite on asetettu 1970. 
Tämän jälkeen on tullut paljon 
uutta maksettavaa ulkomaille ja 
ulkomaalaisille.

Euroopan unioniin liittymisen 
jälkeen Suomi on jo 20 vuoden 
ajan ollut satojen miljoonien 
eurojen vuosittainen EU-netto-
maksaja. Yhteisvastuun maana 
olemme miljardien vastuussa 
Kreikan ja muiden kriisimai-
den veloista. Venäjä-pakotteis-
sa mukanaolo kurjistaa eniten 
omien elintarviketuottajiemme 
elämää ja vientiämme. 

2014 käytettiin kehitysapuun 
ennätysmäärä, 1 301 miljoonaa 
euroa. Tuolloin valtiovarainmi-
nisterinä ollessaan Antti Rinne 

sanoi häpeävänsä kehitysavun 
tasoa (Kotimaa 26.2.2015). Seu-
raavana vuonna Suomeen vyö-
ryi 32 476 turvapaikanhakijaa. 
Aiheutui miljardien lisäkustan-
nukset. Vuosikymmeniä annet-
tu kehitysapu ei pystynyt tätä 
patoamaan. 

Afrikan väestöräjähdys luo 
enemmän kurjuutta kuin mi-
kään apu voi parhaimmillaan-
kaan sitä vähentää. Suomi on 
avustanut mm. Tansaniaa vuo-
desta 1962 ja Mosambikia vuo-
desta 1977 alkaen. Kyseiset 
maat kuuluvat edelleen Suo-
men viiden suurimman avus-
tusmaan joukkoon. Somaliaa 
on avustettu 1980-luvulta alka-
en ja apua annetaan edelleen. 
Tästä huolimatta sieltä on tul-
tu jo 30 vuoden ajan hakemaan 
turvapaikkaa Suomesta.

Viime vuosina Suomi on pai-
nottanut koulutusalan kehitys-
työhön. On havahduttu siihen, 
että kouluissa opitaan aivan lii-
an vähän. ”Monissa kehitys-
maissa opetus on niin huonolla 
tolalla, että lapset eivät opi yli-
päänsä mitään. On samanteke-
vää, millä kielellä opetetaan, jos 
opettajat ovat läsnä luokassa 
alle puolet oppituntien kestos-
ta. Näin tapahtuu Mosambikis-
sa”, kertoo uran Maailman-
pankissa tehnyt Ritva Reinikka 
ulkoministeriön julkaisemassa 
Kehitys-utveckling-julkaisussa 
(5/2018). Kun työmoraali ja vas-
tuuntunto ovat tätä luokkaa, on 
sama, miten paljon rahaa lah-
joitetaan. 

Suomi on auttamassa eri mai-
ta, vaikka ei pysty poistamaan 
kasvavia ruokajonoja omas-
ta maastaan. Tarvitsemme ve-
rorahamme homekoulujen 
ja -päiväkotien korjaamiseen, 
koulutukseen, kasvavan van-
husväestön palveluiden pa-
rantamiseen, köyhille lapsiper-
heillemme, lastensuojeluun, 
liikenneväylien korjaamiseen - 
oman maan ja kansalaisten hy-
väksi. Leikkausten tie on viety 
loppuun.

Kansalaiset ovat joutuneet 
maailmanpolitiikanteon peli-
nappuloiksi. Erkki Liikanen ku-
vasi tilannetta Eurooppa-semi-
naarissa Tampereella (2.9.2014): 
”Keskityimme Suomessa liian 
kauan Kreikan ja Portugalin on-
gelmiin, emmekä huomanneet 
omia ongelmia. Suomi on hyvin 
vaikeassa tilanteessa.”

Urho Kekkosen puheesta val-
tiopäivien avajaisissa (5.2.1980): 
”Perustavoitteemme on Suo-
men itsenäisyyden ja riippu-
mattomuuden turvaaminen 
kaikissa olosuhteissa ja sen 
myötä huolenpito kansalaisten 
turvallisuudesta ja hyvinvoin-
nista. Tämä kulkee kaiken muun 
edellä.” 

On vaikea keksiä muuta syy-
tä Suomen valtion olemassa-
ololle kuin oman kansan edun-
valvonta.

Airi Pulkkinen

SUOMESSA sorvataan uut-
ta lakia kaksoiskansalaisuu-
desta, joka on ollut sallittua 
maassamme vuodesta 2003. 
Tämä tarkoittaa sitä, että Suo-
men kansalainen voi olla li-
säksi myös jonkin ulkomaan 
kansalainen. 

Lakia aiotaan muuttaa, jotta 
kaksoiskansalaiset eivät voi-
si toimia kaikissa maanpuo-
lustuksen tehtävissä kuten 
upseereina tai saada erikois-
koulutusta. Upseeriliitto an-
toi lakiehdotuksesta tiukkasa-
naisen lausunnon, jossa liitto 
halusi nimenomaan Venäjän 
ja Suomen kaksoiskansalaiset 
eroteltaviksi muista Suomen 
kansalaisista. 

Suomen laki kuitenkin läh-
tee siitä, että kaikki Suomen 
kansalaiset, muista kansalai-
suuksista tai henkilön ominai-
suuksista riippumatta, ovat 
lain edessä tasa-arvoisia. Aja-
tus, että Venäjän kansalainen 
ei voisi olla Suomen armei-
jan upseeri, vaikka Ruotsin 
tai Somalian kansalainen voi, 
rikkoo tasa-arvoisuusperiaa-
tetta. 

Suomi olisi varmasti turvalli-
sempi ja parempi paikka, mi-

käli esimerkiksi muslimeja es-
tettäisiin saamasta Suomessa 
sotilaskoulutusta tai palvele-
masta poliisissa, Puolustus-
voimissa tai Rajavartiostossa, 
mutta mielestäni tasa-arvoi-
nen kohtelu kuitenkin on pa-
rempi ratkaisu kuin erotella 
ihmisiä passin värin perus-
teella. 

Ehdotan, että koko kaksois-
kansalaisuudesta luovutaan. 
Jos jollakin kaksoiskansalai-
sella on vaikeuksia päättää, 
haluaako olla Suomen kan-
salainen vain jonkin muun 
maan kansalainen, niin sellai-
sen henkilön suomalaisuus ei 
ole kovinkaan vahvalla poh-
jalla. 

Mikäli kaksoiskansalaisuu-
den salliminen peruttaisiin, 
kaikki Suomen kansalaiset 
olisivat samalla viivalla eikä 
tarvitsisi miettiä, valitaan-
ko upseeriksi pätevin, jolla 
on väärä kaksoiskansalaisuus 
vaiko sittenkin vähemmän 
pätevä, jolla on oikean val-
tion kaksoiskansalaisuus.

Esa Paloniemi 
Oulu

NÄINÄ päivinä puhutaan pal-
jon sananvapaudesta, mie-
lipiteen vapaudesta ja viha-
puheesta. Vihapuhetta ei ole 
laissa määritelty, mutta sil-
ti on palkattu poliiseja asiaa 
vahtimaan. Tässä tulee ongel-
maksi se, kuka vihapuheen 
määrittelee. Mihin raja ve-
detään? Vaarana on, että eri 
mieltä olevien sananvapautta 
rajoitetaan. 

Suomea vaivaa vieläkin ta-
kavuosien konsensushakui-
nen politiikka, jolloin asiois-
ta oltiin virallisesti vain yhtä 
mieltä. Eri mieltä olevat koe-
taan ikäviksi häiriköiksi, kuten 
esimerkiksi perussuomalaiset. 
Eri medioissa on jo havaitta-
vissa sananvapauden rajoit-
tamista, kun perussuomalais-
ten näkökantoja pimitetään. 
Samoin mielestäni sisäpoliit-
tisista syistä tapahtuva jatku-
va leimaaminen milloin mik-
sikin on ala-arvoista.  Sillä on 
tarkoitus saattaa meidät huo-
noon valoon.

Tässä sitä moniäänistä me-
diaa tarvittaisiin, sillä niin 
sanottujen punavihreiden 
pelko rajoittaa tolkun toimit-
tajien töitä. Kukapa sitä halu-
aisi oikeassa olevien hyvien 
ihmisten sontaryöppyä nis-
kaansa, voi mennä työpaik-
kakin. 

Miten pitkälle tällä tiel-
lä mennään? Onko tie sama 

kuin itänaapurissa? Länsimai-
siin arvoihin sananvapauden 
rajoittaminen ei kuulu. Us-
kokaa pois, paras lopputulos 
saavutetaan, kun pidetään 
mielipiteen- ja sananvapaus 
niille kuuluvassa arvossa. 

Sananvapaus on myös vi-
hervasemmistolla ja ko-
koomuksella heidän puo-
lustaessaan voimakkaasti 
esimerkiksi haittamaahan-
muuttoa. Meillä perussuo-
malaisilla on oikeus olla asi-
asta eri mieltä ja tuoda esille 
ongelmakohtia, jotka mei-
dän mielestämme ovat tuhoi-
sia maallemme. Esimerkiksi 
sisäinen turvallisuus on tällä 
hetkellä vakavasti uhattuna, 
vaikka yksi valtion perusteh-
tävistä on kansalaisten turval-
lisuuden turvaaminen. 

Ruotsi ja Tanska ottivat raja-
tarkastukset käyttöön siirto-
laisvyöryn alettua. Suomi teki 
kansalaisiaan kohtaan ison 
virheen, kun ei toiminut sa-
moin. Kummallista on, että 
haittamaahanmuuton yhtey-
dessä nämä hyvät ihmiset ei-
vät puhu länsimaisesta arvo-
pohjasta, naisten oikeuksista, 
vähemmistöjen oikeuksis-
ta tai tasa-arvosta. Minä ky-
syn miksi?

Aimo Ollikainen (pj.)
Mikkelin Perussuomalaiset
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PS V A P A A  S A N A
KUVAT LEHTIKUVA

Yöttömän yön juhannuksen aikaan 
KAHDEN maan kansalaisi-
na saamme täysin siemauk-
sin nauttia kaikesta keskikesän 
tuomasta ihanuudesta näin 
juhannuksen aikaan. Mutta 
tämä ajallinen kaunis kesäm-
me on vain kalpea aavistus sii-
tä ikikesästä, johon Vapah-
tajamme Jeesuksen meille 
osoittaman rakkauden ja an-
teeksiantamuksen turvin 
saamme kerran päästä perille 
yksinkertaisesti vain Häneen 
turvaamalla. 

Ajallisesta kesästämme on 
paljon kirjoitettu, ohessa Simo 
Korpelan vaikuttava runo. Ja 
siitä perillä odottavasta ikike-
sästä kerrotaan vaikkapa Eli-
as Lönnrotin uudistamassa sy-
kähdyttävässä virressä 620:

Sunnuntaiaamuna kesällä:
On kesän kirkas huomen 
ja suvi-sunnuntai.
Ei liiku lehti tuomen, 
On lintunenkin vait.

Vienosti kukkii pellot,
ja vaarat vihannoi
ja hartaast’ aamukellot
vaan rauhaa, rauhaa soi.

Kuin pyhäin juhlasaatto
käy soinnut yli maan.
Tää on kuin päivän aatto
sen suuren autuaan.

Se luopi tyynen mielen
väreilyyn hiljaiseen.
Saa sanottomaks’ kielen
ja silmään kyyneleen.

Ja harras, pyhä kaipuu
niin valtaa sydämen.
Se rukoukseen vaipuu

luo Herran kaihoten. 

Virsi 620
1. Sen suven suloisuutta
toivossa katselen,
kun kerran kaikki uutta
on maassa autuuden.
Jumala voimallansa

luo uuden taivaan, maan
ja kirkkaudellansa
ne täyttää kokonaan.

2. Auringon uuden antaa
Jumala loistamaan,
hän, Kristus, itse kantaa
iäistä valoaan.
Kauniilta taivas näyttää,
maa hohtaa loistossaan,
riemulla mielet täyttää
ja suloisuudellaan.

9. Hän siellä omillensa
suo riemun runsaimman.
Ken uskois autuutensa
niin suuren olevan!
Oi Herra, taivaan tiellä
käy meitä johtamaan
ja viimein päästä siellä
ikuiseen kunniaan.

Hyvää, virkistävää ja 
siunattua kesää!

Anssi Joutsenlahti, 
rovasti

Piikki pysyy auki
SALAMAVALOT räpsähteli-
vät, kun eduskunnan kokoo-
muslainen puhemies Paula 
Risikko ja eduskuntaryhmi-
en puheenjohtajat seisoivat 
suut messingillä kansanedus-
tajien sopeutumiseläkettä 
koskevassa tiedotustilaisuu-
dessa. Hymyillen he kertoivat 
meille, että sopeutumiselä-
kejärjestelmä lopetetaan ja 
kaikki kansanedustajat siirty-
vät sopeutumisrahan piiriin. 
Kansaa suututtanut huuta-
va vääryys on nyt vihdoinkin 
korjattu. No ei nyt ihan niin-
kään, kyllä piikki pysyy edel-
leen auki. Valitettavasti.

Koska kansanedustajien 
palkkioita nostettiin tuntu-
vasti, niin totta kai myös so-
peutumisrahaan täytyy tehdä 
korotus. Uudistuksen myötä 
sopeutumisrahaa saakin sit-
ten jo oltuaan vuoden kan-
sanedustajana. Tämä uudis-
tus onkin osuvasti nimetty jo 
Lex Torviseksi. Lapistahan ni-
mittäin eduskuntaan loikkasi 
ex-ministeri Hanna Mäntylän 
tilalle viime vuonna edusta-
ja, joka kantaa nimeä Matti 
Torvinen. 

Lisäksi eduskunnan kans-
liatoimikunnalle ollaan anta-
massa mahdollisuus myöntää 
ylimääräisiä eläkkeitä. Näi-

tä etuisuuksia voivat hakea 
entiset edustajat, jotka ovat 
toimineet ministerinä yli 15 
vuotta sitten. 

Nämä eduskunnan kans-
liatoimikunnat ja puhemie-
histön valitsemat palkkio-
toimikunnat eivät kuulosta 
tavallisen ihmisen korviin ko-
vin puolueettomilta. Sitähän 
hoetaan, että gallupit eivät 
äänestä. Eivät niin, mutta ää-
nestysprosentit kyllä laskevat 
tulevaisuudessa.

Eduskuntaryhmät seisoivat 
kiitettävän yksimielisesti jäl-
leen sopeutumisrahauudis-
tusten takana. Vasemmis-
toliittokaan ei venkuroinut 
vastaan, kun kyseessä oli 
oman edun tavoittelu. Aino-
astaan perussuomalaisten 
eduskuntaryhmä vastusti so-
peutumisrahan korotusta ja 
helpotusta päästä sopeutu-
maan. Kyllä entisiltä kansan-
edustajilta voitaisiin vaatia 
ihan samanlaista toimeliai-
suutta ja aktivoitumista kuin 
äänestäjiltäkin. Muutkin tässä 
joutuvat sopeutumaan kai-
kenlaisiin aktiivileikkauksiin, 
mutta ”kermakööri” sen kun 
porskuttaa. Torilla tavataan!

Ari Saukko
Tervola

TÄYTYYHÄN sitä auttaa, kun 
se ahdistaa. Maailmassa on 
niin paljon kurjuutta, köyhyyt-
tä, sortoa, epäoikeudenmukai-
suutta ja vainottuja ihmisiä.

Media kietoo meidät katsojik-
si ahdistavaan näytökseen, jol-
le ei ole onnellista loppua. Kur-
juuden miljardipäinen massa 
velloo ruudun kautta olohuo-
neeseemme. Meitä vaaditaan 
olemaan hyviä ihmisiä ja autta-
maan hädänalaisia. Jo kristilli-
nen perintömme velvoittaa tä-
hän.

Me kaikki muistamme laupi-
aan samarialaisen. Media ei to-
sin lausu samarialaisesta yhtään 
mitään, kun se olisi poliittises-
ti epäkorrektia. On parempi olla 
laveasti solidaarinen, sillä tä-
män päivän hyvä ihminen ei 
tunnusta kulttuurista pohjaan-
sa kristillisissä arvoissa.

Miten ihmeessä voimme aut-
taa tuota ongelmissa painis-
kelevaa miljardipäistä massaa, 
joka määrällään ylittää käsi-
tyskykymme? Tuommeko hei-
dät Suomeen? Jo Afrikan kurjis-
sa riittäisi satamäärin jokaisen 
meidän olohuoneeseen, kome-
roon ja keittiöön. Sopu tilaa an-
taa, ei tosin meillä, vaan naapu-
rissa tai sullotaan ne Kontulaan. 
Viisaimmaltakaan maahanmuu-
ton kannattajalta ei saada vas-
tausta siihen, kuinka paljon 
voimme ottaa vastaan tulijoita 
taloutemme ja yhteiskuntam-
me romahtamatta. 

Puoli miljoonaa, viisi miljoo-
naa, vai kenties kaikki mahdol-

Autetaan, parempi mieli, mutta 
millä hinnalla?

KUN puolueestamme lähti pa-
rikymmentä kansanedustajaa 
vuosi takaperin, niin syyksi he 
sanoivat, että perussuomalaiset 
ei ole enää sama puolue kuin se 
oli Timo Soinin sitä johtaessa.

Minä sanon, että on se siu-
naus, että puolueemme ei ole-
kaan enää Soinin minä, minä, 
minä -linjalla, jossa ns. ”hillo-
tolppa” ajoi yhteisesti sovitut 
puolueen tavoitteet takinkään-
nön tielle.

Itse en ainakaan enää ”itke” 
loikkareiden perään, he polt-
tivat sillat takanaan ryhtymäl-
lä kilpailevien puolueiden ai-
sankannattajiksi ja pyyhkimällä 
”peräpeilinsä” puoluekokouk-
sen demokraattisilla päätöksillä.

Nyt perussuomalaiset on Jus-
si Halla-ahon johdolla muodos-
tunut moniääniseksi ja kentän 

ääntä kuuntelevaksi puolueek-
si, jossa yhden miehen perfor-
manssi on vaihtunut yhteen 
hiileen puhaltavaksi kansanliik-
keeksi.

Joten onnea perussuomalai-
set, jota jo loikkarit ja kilpai-
levat puolueet pitivät omia 
hautajaisiaan järjestelevänä 
puolueena, mutta toisin on käy-
nyt, kun persupiikki on isketty 
yhä syvemmälle ”suvaitsevais-
ton” ahteriin.

Tästä on hyvä jatkaa sorrettu-
jen puolustamista suoraselkäi-
sesti ja pitää yllä Suomi ensin 
-politiikkaa, joka pitää sisällään 
isänmaalliset arvot niiden koko 
laajuudessa.

Arvi Matias Marjamäki 
Tampere

Onnea ”yksivuotiaalle”!

liset tulijat? Se ei kuitenkaan 
maksa mitään, eikä ole keneltä-
kään pois. Miten niin ei maksa 
mitään? Voisitteko antaa sitä ”il-
maista” rahaa myös suomalaisil-
le, että vanhuksistamme kaikki 
saisivat ihmisarvoisen elämän, 
jos se kerran on ilmaista? Pitäi-
si käydä lisää kouluja, jos sitten 
ymmärtäisin tämän laskutoimi-
tuksen.  

Annetaan rahaa ja jaetaan hy-
vinvointiamme. Meillä on siihen 
varaa. Rahaa on sitten annet-
tu kehitysyhteistyöhön, kriisei-
hin, katastrofiapuna, ja elätetty 
maahamme saapuneita kul-
kijoita. Hetken oli hyvä mieli, 
mutta kurjuus ei hellittänyt. 

Oli lisättävä panostusta, omat 
varat eivät riitä, nyt jaamme 
myös lainattua rahaa, miljardi-

tolkulla. Joidenkin mielestä ra-
haa jaettavaksi olisi vielä run-
saasti, ei kuitenkaan heidän 
omaa palkkaansa tai eläket-
tään, jostain muualta sitä löy-
tyy. Mistä, minä kysyn? Kenen 
rahat jaetaan seuraavaksi ja 
kuka maksaa syntyneet velat?

Näen yhteiskuntamme eriar-
voistumisen merkit, kouluis-
ta puuttuu opetusvälineitä ja 
jopa kirjoja. Vanhukset saavat 
hoitonsa ja lääkkeensä, jos saa-
vat. Tiemme ovat paikoin mii-
nakenttiä. “Maksamme hintaa”, 
hieno viisu, mutta mistä me oi-
kein maksamme, olemassa-
olosta?

Veijo Lappalainen
kaupunginvaltuutettu, 
Hyvinkään Perussuomalaiset
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Haluan liittyä Perussuomalaiset-puolueeseen 
25 euron jäsenmaksuun sisältyy 
Perussuomalainen-lehden vuosikerta

Vuositilaus 30 euroa

1/2 vuosikerta 20 euroa

Ilmainen näytenumero

Lahjatilaus (maksajan tiedot alle) tai jäsenhankkijan tiedot

Haluan tilata ainoastaan Perussuomalainen-lehden:

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

Y H T E Y S T I E D O T RASTITA JOS KYSESSÄ ON
OSOITTEENMUUTOS

SUKUNIMI

ETUNIMET

LÄHIOSOITE

POSTINUMERO JA -TOIMIPAIKKA

KOTIKUNTA

HETU JA KANSALAISUUS

AMMATTI / TOIMI / KOULUTUS

PUHELIN

SÄHKÖPOSTI

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS

Haluan liittyä Perussuomalaiset Naiset ry:n 
jäseneksi (ei erillistä jäsenmaksua). 
Jäsenyys edellyttää puolueeseen liittymistä.

Haluan liittyä Perussuomalaiset Nuoret ry:n 
jäseneksi (15-35-vuotiaat, ei jäsenmaksua). 
Jäsenyys ei edellytä puolueeseen liittymistä.

P A L V E L U K O R T T I

”Ympäristöherkkyyssairaille kuuluu yhdenvertainen sosiaali- ja 
oikeusturva sekä kansalaisoikeudet” -seminaari pidetään 
lauantaina 18.8.2018 klo 12.00 Kilta-salissa, Lapinrinne 1, 00180 Helsinki.

Tilaisuudessa käsitellään kokemuspohjaisesti eri asiantuntijoiden ja 
sairastuneiden kanssa ympäristöherkkyyyssairauksia aina kosteus- ja 
homesairastumisista infraäänoireyhtymään. 

Sisäilmasairauksiin kuuluva home- ja kosteusvauriosairaus on mittava 
ongelma. Yli 40 prosentissa kouluista, 20-25 prosentissa asunnoista ja 
lisäksi 5 prosentissa toimistokiinteistöjä on home- ja kosteusvaurioita, 
jotka altistavat päivittäin jopa 800 000 suomalaista. Taloudellisilta 
vaikutuksiltaan kyseessä on miljardiluokan asia. 

Tervetuloa käsittelemään ongelmaa, josta on yritetty vaieta. 
Tilaisuus on avoin kaikille.

Ennakkoilmoittautumiset 10.8.2018 mennessä: hallinto@perussuomalaiset.fi 

Kutsu seminaariin

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. 

Operaatio maakuntauudistus
MAAKUNTAVAALEJA on kaavailtu 
pidettäväksi loppuvuodesta. Vielä 
jää nähtäväksi, eteneekö maakun-
ta- ja sote-uudistus suunnitelluilla 
tavoin – takapakkiahan niissä on 
otettu jo monta kertaa. 

Maakunta uutena hallintopor-
taana on toisaalta hyvä, toisaal-
ta huono asia nykytilasta käsin 
tarkasteltuna. Toisaalta uudistus-
ten tulo on aiheuttanut positiivi-
sia toimia julkisen sektorin tuotta-
missa palveluissa. Eri toimijat ovat 
joutuneet tarkastelemaan kriit-
tisesti omaa toimintaansa. Julki-
set toimijat on pakotettu kehit-
tämään omaa toimintaansa ja 
prosessejaan – ovat itsekin ym-
märtäneet, että jos joudutaan lä-
hellekään jonkinlaista avoimen 
markkinan tilannetta, olisi siellä 
pärjääminen vanhoilla toiminta-
malleilla mahdotonta.

Maakunnan vastuulle siirtyy eri 
toimintoja eri tahoilta. Kuinka raju 
muutos onkaan yksittäisten kun-
tien kannalta maakuntakeskus Jy-
väskylää lukuun ottamatta? Eri-
näisten uudistusten seurauksena 
Keuruulta on jo siirretty päätös-
valtaa pois. 

Seututerveyskeskuksen myö-
tä Keuruu on pelkästään maksa-
jan roolissa voimatta vaikuttaa 
suoraan saamiinsa palveluihin. 
Terveyspalveluiden, eli peruster-
veydenhuollon ja erikoissairaan-
hoidon, kustannusvaikutus Keu-
ruun kaupungille on noin 20 
miljoonaa euroa vuodessa. Kar-
keasti sanottuna noin neljännes 
Keuruun kaupungin vuosibudje-
tista. TE-toimistojen uudistuksessa 
Keuruun osalta palvelut uudistui-
vat siten, että TE-toimisto vietiin 
Keuruulta kokonaan pois. Puolus-
tusvoimauudistus taas johti sii-
hen, että Keuruulta lakkautettiin 
pioneerirykmentti.

Tällä hetkellä pelastuspalve-
lut Keuruulle tuottaa Jyväskylän 
kaupungin liikelaitos: Keski-Suo-
men pelastuslaitos. Näin on ol-
lut pelastustoimen alueellistami-
sen jälkeen vuodesta 2004 alkaen. 
Terveydenhuoltolakia on myös 

uudistettu v. 2011 siten, että ensi-
hoitopalveluiden järjestämisvas-
tuu on siirretty sairaanhoitopii-
reille. Tosiasiallista päätösvaltaa 
Keuruulla ei ole pelastus- tai ensi-
hoitopalveluihinkaan ollut uudis-
tusten jälkeen. Uudistukset eivät 
ole olleet kaikilta osin huonoja, 
mutta kaikissa painottuu vahvasti 
vallan keskittäminen ja sitä kaut-
ta päätösvallan karkaaminen kau-
emmaksi kuntalaisista.

Vaikka uudistusten voimaan tu-
leminen niille esitetyillä suunni-
telmilla ei ole vielä kiveen kirjoi-
tettua, olen kuitenkin koko oman 
kuntapäättäjänä toimimiseni ai-
kana joutunut varautumaan tule-
viin muutoksiin. Vähitellen uudis-
tuksiksi naamioitujen muutosten 
tuleminen on muuttunut konk-
reettisemmaksi. Tämä teksti on 
kirjoitettu keuruulaisesta näkökul-
masta, mutta erilaiset uudistukset 
ovat näyttäytyneet samanlaisina 
valtaosalle Suomen kunnista. En 
voi olla pohtimatta, ovatko nyt tu-
lossa olevat muutokset jonkinlai-
nen Troijan hevonen, uudistusten 
kaapuun puettu lopullinen vallan-
kaappaus kunnilta ja kuntalaisilta?

Päätösvalta karkaa entistä kau-
emmaksi ja kuntien vaikutusmah-
dollisuudet oman alueensa pal-
veluihin heikentyvät. Tämän ovat 
jo aiemmat uudistukset osoitta-
neet. Tulevilla maakuntapäättäjil-
lä substanssiosaaminen ja maa-
kuntien vastuulle siirtyvien alojen 
tuntemus ovat oleelliset pätevyys-
vaatimukset, kun hallittavat koko-
naisuudet kasvavat kuntatasolta 
maakunnan tasolle. Pelkkä paikal-
listason politiikan hallinta ei enää 
riitä. Kuntalaisen näkökulmasta 
maakuntavaalit tulevat olemaan 
ainoa konkreettinen tapa vaikut-
taa siihen, että joku jossain tekee 
päätöksiä tavallisen ihmisen puo-
lesta – silloin on alan oikea ym-
märtäminen melkoisen merkityk-
sellistä. Toimintojen keskittyessä 
myös esteellisyysasiat tulisi huo-
mioida ja ennakoida. 

Joonas Röppänen, Keuruu

SOTIEMME veteraanien keski-ikä 
on jo 93 vuotta, mistä voi hitaam-
pikin päätellä, ettei voida odotel-
la vuosikausia, jos heidän eteensä 
halutaan vielä jotain tehdä. Val-
tiovalta on lukuisista lupauksis-
taan huolimatta ollut liian passii-
vinen veteraanien hyvinvoinnin 
edistämisessä vuosikausia. 

Veteraanien palveluissa on mo-
nilla paikkakunnilla paljon pa-
rantamisen varaa. Toisin sanoen 
veteraanien apu riippuu pitkälti 
asuinpaikasta. Kuntien käytännöt 
vaihtelevat rajusti veteraaneille 
suunnattujen palvelujen osalta. 
Osassa kunnista palvelujen tar-
vetta tullaan arvioimaan kotiin 
asti, kun taas toisaalla vain posti-
tetaan palvelusetelit ja veteraa-
ni voi itse miettiä, mitä niillä ha-
luaa tehdä. 

Veteraanien kotona asumista 
helpottaviin palveluihin on suun-
nattu valtion toimesta hieman 
entistä enemmän rahaa. Toisi-
naan osa tästä määrärahasta jää 
kunnissa käyttämättä. Veteraani-
en määrän nopea väheneminen 
selittää osaltaan tätä ylijäämää, 
mutta valitettavan usein vajaa-
käytön taustalla on kehno suun-
nittelu. 

Veteraanien tilannetta tulisi 
aina arvioida paikan päällä. Esi-

merkiksi ruokatoimitusten riittä-
mättömyys on yleinen ongelma. 
Jos ruoanlaitossa on ongelmia, 
niin riittääkö esimerkiksi kolmes-
ti viikossa toimitettu ateria? Ei rii-
tä. Myös tukien hakemiseen tar-
vitaan yleisesti apua. Esimerkiksi 
veteraanilisä jää turhan usein ha-
kematta, vaikka siihen olisi oi-
keus. Silloin olisi hyvä, jos koti-
ovelle koputtaisi ammattilainen 
tarjoamaan apuaan. Osa kunnis-
ta pyrkii hoitamaan veteraanien 
kotona asumista tukevat palvelut 
kuntoon viimeisen päälle. Mak-
soi mitä maksoi. Toisaalla taas ei 
niin piitata. 

Suurista kaupungeista Turku ja 
Kuopio ovat kunnostautuneet ve-
teraanien kotipalvelujen järjestä-
jinä ja hyödyntäneet tähän käyt-
tötarkoitukseen saatavilla olevat 
lisämäärärahat. Mielestäni jokai-
sella kunnalla tulisi olla kattava 
palvelusuunnitelma kotipalve-
lujen järjestämiseksi, jotta hom-
ma saataisiin toimimaan. Apu ei 
saa kaatua huonoon hallinnolli-
seen osaamiseen tai markkinoin-
nin puutteeseen.

Nyt on taas se aika vuodesta, 
kun kunnat hakevat valtiolta li-
sämäärärahaa veteraanien pal-
velujen järjestämiseksi. Merkit-
tävä parannus nykytilanteeseen 

olisi se, että sotaveteraanit saisi-
vat vastaavat etuudet kuin sodas-
sa vammautuneet sotainvalidit. 
Tämä saattaisi myös kaikki so-
tiemme veteraanit samalle viival-
le. Käytännössä sotainvalidien ja 
veteraanien terveyserot eivät ole 
enää suuria. Olen laatinut lakia-
loitteen, jossa ehdotan kotipalve-
lujen laajentamista koskien kaik-
kia sotiemme veteraaneja. Tämä 
on jo kolmas veteraaneja koskeva 
lakialoitteeni ja toivon asian ete-
nevän eduskuntakäsittelyssä.

Aloitteen tarkoitus on tukea 
kaikkia veteraaneja sekä vahvis-
taa heidän arvostustaan yhteis-
kunnassamme kunniakansalaisi-
na. Tärkeitä ovat muiden muassa 
asumiseen, hoitoon ja huolenpi-
toon, toimintakyvyn ylläpitoon, 
asiointiin sekä jokapäiväiseen 
elämään kuuluvien tehtävien ja 
toimintojen suorittamiseen tai 
niissä avustamiseen liittyvät pal-
velut. Yleinen käsitys siitä, että 
kaikki veteraanijärjestöt kylpevät 
rahassa on väärä. Valtion tuki, on 
välttämätöntä, jotta elossa ole-
ville sotiemme veteraaneille voi-
taisiin tarjota asianmukaiset pal-
velut.  

Ritva ”Kike” Elomaa,
kansanedustaja

Veteraanien asiat on laitettava kuntoon 
nyt eikä viiden vuoden päästä

i

http://www.perussuomalaiset.fi/jasenyys
mailto:hallinto@perussuomalaiset.fi
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PUOLUETOIMISTO 

PERUSSUOMALAISET RP 

Iso Roobertinkatu 4, 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:

Ahti Moilanen (Pohjois-Pohjanmaa)

Eliisa Panttila (Etelä-Pohjanmaa)

Harri Vuorenpää (Pirkanmaa)

Kaisa Juuso (Lappi)

Matti Mäntylä (Häme)

Pia Pentikäinen (Pohjois-Savo)

Marke Tuominen (Keski-Suomi) 

 EDUSKUNTARYHMÄ

Juho Eerola  (09) 432 3013

Ritva Elomaa (09) 432 3022

Teuvo Hakkarainen  (09) 432 3040

Laura Huhtasaari  (09) 432 3045

Olli Immonen (09) 432 3049

Arja Juvonen (09) 432 3060

Toimi Kankaanniemi  (09) 432 3054

Rami Lehto  (09) 432 3087

Jani Mäkelä (09) 432 3109

Leena Meri  (09) 432 3165

Mika Niikko  (09) 432 3129 

Tom Packalén  (09) 432 3136

Mika Raatikainen  (09) 432 3042 

Jari Ronkainen  (09) 432 3141

Sami Savio  (09) 432 3149

Ville Tavio  (09) 432 3177 

Ville Vähämäki  (09) 432 3195

Sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

 PERUSSUOMALAISTEN RYHMÄKANSLIA

Eduskuntaryhmän työntekijät ja heidän tehtävänsä:

Pääsihteeri Antti Valpas • Puh: 050 574 1886

antti.valpas@eduskunta.fi

Kansliasihteeri Kai Sorto • Puh: 050-3200781

kai.sorto@eduskunta.fi 

Tiedottaja Heikki Tamminen • Puh: 050 574 1532 

heikki.tamminen@eduskunta.fi

Suuri valiokunta, ulkoasiainvaliokunta, puolustusvaliokunta

Lainsäädäntösihteeri Juha Johansson • Puh: 050 574 1650

juha.johansson@eduskunta.fi

Lakivaliokunta, perustuslakivaliokunta, hallintovaliokunta,

sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskuntasihteeri Iiro Silvander • Puh: 050 574 0215

iiro.silvander@eduskunta.fi

Liikenne- ja viestintävaliokunta, maa- ja metsätalousvaliokunta,

työelämä- ja tasa-arvovaliokunta, ympäristövaliokunta, 

sivistysvaliokunta

Talouspoliittinen asiantuntija 

Nuutti Hyttinen • Puh: 050 574 2646

nuutti.hyttinen@eduskunta.fi

Valtiovarainvaliokunta, talousvaliokunta, tulevaisuusvaliokunta,

tarkastusvaliokunta

PS O TA  Y H T E Y T TÄ !
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