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Kunnallisvaalit 2008: 9,1 %

EU-vaalit 2009:  10,3 %

Eduskuntavaalit 2011:  26,8 %  (suurin äänimäärä Aurassa)

Kunnallisvaalit 2012:  14,2 %

EU-vaalit 2014:  19,4 %  (suurin äänimäärä Aurassa: Jussi Halla-aho)

Eduskuntavaalit 2015:  28,1 %  (suurin äänimäärä Aurassa)

PS-kannatus Auran kunnassa

Suomesta tuskin löytyy kovin montaa yhtä aktiivista 
Perussuomalainen-lehden jakajaa kuin auralainen Ilk-
ka Soukka. Hän on viime kunnallisvaaleista lähtien ja-
kanut laskujensa mukaan vähintään 80 000 lehteä.

ILKKA SOUKAN lehdenjako on kat-
tanut jo pitkään 1 500 Auran kaikki-
aan noin 1 800 postilaatikosta - pää-
asiassa omakätisesti. Tänä vuonna 
hän lisäsi määrää kahdellasadalla vie-
lä tuostakin, joten Aurassa Perussuo-
malainen-lehdellä on jo lähestulkoon 
täyskatto.

- Sen verran on tullut käveltyä, että 
esimerkiksi viime kesänä tuli kulutet-
tua viidet lenkkitossut pohjasta puh-
ki. Samalla tulee koira ulkoilutettua. 
Lehdenjakoon käyttämääni aikaa on 
hiukan vaikea arvioida, sillä keskus-
tan alueen 800-1 000 postilaatikkoa 
jakaa helposti päivässä. Sen sijaan si-
vukylillä saattaa postilaatikkojen vä-
lillä olla satojen metrien välimatka, 
eikä se onnistu helposti ilman autoa, 
Soukka kertoo.

Soukalla itsellään ei autoa ole, mut-
ta onneksi eräs hänen nuoruuden ys-
tävänsä on ollut mukana jakoreissuil-
la sivukylillä. Myös Marko Valkama 
Auran Perussuomalaisista on toisi-
naan lainannut Soukalle autoaan, jot-
ta lehdet on saatu jaettua.

Toistasataatuhatta jakoa

Lehtien lisäksi Soukka on ollut mu-
kana myös puolueen vaalityössä mo-
nin eri tavoin, muun muassa jakamas-
sa vaalimainoksia. Jos mainoksetkin 
lasketaan mukaan, on postilaatikon 
luukku kolahtanut Soukan toimesta 
varmasti toistasataatuhatta kertaa.

- Aivan kaikki eivät lehdenjaos-
ta tykkää, kun pitävät sitä mainokse-
na, mutta väitän että niin Hesari kuin 
Turun Sanomatkin ovat paljon enem-
män mainoksen kaltaisia kuin Perus-
suomalainen-lehti. Vaalimainoksia en 
tietenkään jaa, jos postilaatikkoon on 
mainosten jakaminen kielletty, Souk-

ka toteaa.
Soukka on varavaltuutettuna Auran 

kunnassa. Hän myös Auran Perussuo-
malaisten hallituksessa, rakennus- ja 
vapaa-ajan lautakunnissa ( jäsen), pe-
rusturvalautakunnassa (varajäsen) 
sekä kirkkovaltuuston diakoniatyön 
johtokunnassa. 

Soukan aloitteesta Auran Perussuo-
malaiset osallistuivat seurakuntavaa-
leihinkin ja Marko Valkaman kautta 
painattivat tuhat vaalimainosta, jotka 
Soukka jakoi postilaatikoihin.

Viisi purkkia hernekeittoa

Soukka on tehtaillut myös paljon 
yleisönosastokirjoituksia ja monen-
laisia aloitteita niin kunnan kuin kirk-
kovaltuustonkin puolella, joista toiset 
ovat menneet läpi, toiset eivät. Hän 
sai säilytettyä muun muassa vanhus-
ten karaokeillan, sen sijaan hänen eh-
dotukselleen vanhusten liukueste-
kengistä ei kunnassa lämmetty. Jotkut 
ehdotukset eivät sellaisenaan mene 
läpi, mutta johtavat kuitenkin positii-
visiin tuloksiin.

- Esimerkiksi liukuestekenkiä saa-
tiin diakoniatyön johtokunnan kaut-
ta hankittua joitain. Esitykseni ruoka-
kassijakelun järjestämisestä ei saanut 
tuulta alleen, mutta Lionsit innostui-
vat järjestämään jakelua omasta puo-
lestaan. Siitä tuli minulle pientä leik-
kimielistä vinoiluakin, kun minulle 
tuotiin postilaatikkoon viisi purkkia 
hernekeittoa. Paikallinen kauppiaskin 
antoi ruokalahjoituksen ”kiitokseksi 
hyvän idean isälle”, Soukka naurahtaa 
hyväntahtoisesti.

Koti meni alta

Soukalla itsellään on elämässään 

Soukka tunnetaan kotikunnassaan ahkerana aloitteentekijänä. Hän sai 
mm. säilytettyä vanhusten karaokeillan.

vastoinkäymisiä riittänyt. Hän toi-
mi pitkään rakennusalan yrittäjänä, 
mutta alalla temmeltävät huijarit ja 
epäreilu kilpailu ajoivat miehen niin 
ahtaalle, että hän lopulta päätyi me-
nettämään koko omaisuutensa koti-
aan myöten.

- Vuonna 2011 olin Ylen toimittaja 
Mikko Haapasen haastateltavanakin 
pitkäperjantain aamuna. Sain enem-
män uutisaikaa kuin Fukushiman 
ydinvoimala, Soukka mainitsee.

Perussuomalaisiin Soukka liittyi, 
koska kokee Suomessa olevan pal-
jon epäkohtia, joiden korjaamisek-

si jonkun on taisteltava. Turvapaikan-
hakijoiden lisäksi myös työperäiseen 
maahanmuuttoon liittyy paljon on-
gelmia, kun hinnat poljetaan niin 
alas, että suomalaiset duunarit me-
nettävät työnsä ja ansiomahdollisuu-
tensa.

- Minuakin yritettiin vielä väkisin 
työntää töihin konkurssikypsään yri-
tykseen täysin ala-arvoisella palkalla, 
ennen kuin omaisuuteni meni täysin, 
Soukka muistelee.

TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVAT MATTI MATIKAINEN

Viidet kengät puhki yhdessä kesässä

Ilkka jakaa PS-lehdet 
auralaisille
- Sen verran on 
tullut käveltyä, 
että esimerkiksi 
viime kesänä tuli 
kulutettua vii-
det lenkkitossut 
pohjasta puhki. 
Samalla tulee 
koira ulkoilutet-
tua, Ilkka Soukka 
naurahtaa.
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Mikko Lahtiluoma 80 vuotta 

HELSINGIN Perussuomalaisten 
Mikko Lahtiluoma tunnetaan 
Suomen itsenäisyyden puolus-
tamisesta, aktiivisesta osallis-
tumisestaan kenttätoimintaan 
sekä PS-tapahtumia varten itse 
rakentamastaan soppatykistä.

Syntymäpäiväänsä Mikko viet-
ti puolison, neljän lapsensa ja 
12 lapsenlapsen keskellä. Pe-
russuomalaisten ystävien kans-
sa Mikon päivää juhlistettiin 5.6. 
Hakaniemen PS-tapahtumassa. 

Kirjapainosta 
autojen pariin

Mikko Lahtiluoma syntyi 
16.5.1936 Karja-Lohjalla pienti-
lalle, johon hänen isoisänsä tuli 
aikoinaan torppariksi. Mikko 
kävi koulunsa synnyinpitäjäs-
sään, josta perhe muutti myö-
hemmin itse rakentamaansa ta-
loon Espooseen. 

Suomen olympiavuonna 1952 
Mikko aloitti työskentelyn val-
tioneuvoston julkaisutoimistos-
sa Annankadulla ja hänellä on 
takanaan menestyksekäs ura 
sekä kirjapainoalalta että auto-
alalta. Maan Autossa hän työs-
kenteli seitsemän vuotta ja sen 
jälkeen Vilhon Autossa, Vehos-
sa, Korpivaaralla, Autopriimas-
sa sekä Autokorihuollossa, jon-
ka jälkeen Mikko teki autoalalla 
vielä pitkän, yli 30 vuotta kestä-
neen yrittäjäuran. 

Yrittäjyys on selvästi yksi Mi-

kon vahvuuksista. Oman talon 
hän rakensi vuonna 1957 Hel-
singin Konalaan yhdessä isäuk-
konsa kanssa ja samassa talossa 
hän asuu perheineen vieläkin. 
Nuorena hän oli pitkään muka-
na myös moottoripyöräurhei-
lussa. Päijänne-ajon startteja 
kertyi aikanaan peräti 17, lisäk-
si hän kiersi 1 500- ja 500-ralleja 
eri puolilla Suomea. 

Todellinen järjestöaktiivi

Monien mielestä Mikkoa voi 
hyvällä syyllä kutsua todellisek-
si yhdistysmieheksi, sillä hän 
lähti vetämään ensimmäistä 
yhdistystään jo 12-vuotiaana. 
Vuosi oli tuolloin1948, paikka 
Lohjan työväentalo ja yhdis-
tys Nuorten Kotkien paikallis-
osasto. Myöhemmin hän meni 
mukaan myös moottoripyö-
räkerhotoimintaan ja on täl-
lä hetkellä mukana noin kym-
menessä yhdistyksessä, joista 
Helsingin Perussuomalaiset ja 
oman alueen omakotiyhdistys 
vievät eniten aikaa. Poliittises-
ta toiminnasta Mikko kiinnostui 
80- ja 90-luvun taitteessa, jol-
loin EU:n laajentamista alettiin 
suunnitella. 

- Olin heti EU:ta vastaan, enkä 
mieltäni ole muuttanut tämän 
suhteen piiruakaan, sanoo Mik-
ko topakasti.

Perussuomalaisiin ja puheen-
johtaja Timo Soiniin Mikko tu-

Helsingin Perussuomalaisten aktiivin, autoalan 
yrittäjä Mikko Lahtiluoman syntymäpäiviä juhlit-
tiin Hakaniemen torilla.

Musiikki soi Oulun 
kevättapahtumassa

Perusnaiset Helsinki ry:n perustamiskokoukseen osallistui-
vat myös Perussuomalaisten Naisten taloudenhoitaja Auli 
Kangasmäki (vasemmalla edessä) ja puheenjohtaja Marja-
Leena Leppänen (oikealla edessä).

Myös kansanedustaja Ville Vähämäki (vasemmalla) tarttui 
kitaraan Oulun Perussuomalaisten kevättapahtumassa.

Mikkoa (keskellä) onnittelemassa Heikki Korhonen, Kaija Hietanen, Markku Saarikangas 
ja Anne Vuori.

Perussuomalaisille Naisille 
uusi yhdistys Helsinkiin
HELSINGISSÄ perustettiin uusi 
naisyhdistys Perusnaiset Hel-
sinki ry. Yhdistyksen ensimmäi-
seksi puheenjohtajaksi valittiin 
ensihoitaja, varavaltuutettu ja 
varakansanedustaja Mari Ran-
tanen ja 1. varapuheenjohta-
jaksi lähihoitaja, Helsingin Pe-
rusnuoret ry:n hallituksen jäsen 
Marika Sorja. Hallitukseen valit-
tiin sihteeriksi Anne Vuori ja jä-
seniksi Tuula Salo, Kaija Hieta-
nen, Katja Liljeblad sekä Nina 
Stranden. 

Yhdistyksen tavoitteena on 
tuoda esiin helsinkiläisiä perus-
suomalaisia naisia sekä naisten 
ajamaa politiikkaa. Helsingis-
sä on ollut selkeä tarve saattaa 

naisten oma yhdistystoimin-
ta aktiiviseen toimintaan ja pyr-
kiä aktiiviseen vuoropuheluun 
kaupunkilaisten kanssa. Perus-
naiset Helsinki ry näkyy tapah-
tumissa eri puolella kaupunkia 
ja kutsuu mukaan toimintaan ja 
jäseniksi kaikenikäisiä naisia. 

- Perussuomalaiset naiset ovat 
rohkeita, suoria ja heikomman 
puolella, ja puhuvat myös vai-
keista asioista. Sellaista poliittis-
ta vaihtoehtoa Perusnaiset Hel-
sinki ry tarjoaa kaupunkilaisille, 
toteaa yhdistyksen vastavalittu 
puheenjohtaja Rantanen.

Perussuomalaiset Naiset

OULUN Perussuomalaisten ke-
vättapahtuma keräsi runsaasti 
yleisöä. Toppilassa Oulu-laivalla 
ollut tilaisuus alkoi yleisötapah-
tumalla, jossa musiikista vasta-
si TT5-yhtye.

Tapahtuman avasi yhdistyk-
sen puheenjohtaja Lare Inka-
la, joka esiintyi myös yhtyeen 
solistina. Mukana musisoinut 
kansanedustaja Ville Vähämäki 
kertoi kuulumisia mm. valtion-
yhtiöiden omistajaohjauksesta 
sekä kuntien lainojensa suoja-
ukseen hankkimista johdannai-
sista.

Valtuustoryhmän puheen-
johtaja Juha Vuorio puolestaan 
kertoi perussuomalaisten val-
tuutettujen jatkumosta uuden 
Oulun alueella sekä ryhmäm-
me aikaansaannoksista kuluval-
la valtuustokaudella.

Tilaisuus jatkui yhdistyksen jä-
senistölle suunnatulla risteilyl-
lä Oulun lähivesillä. Tilaisuuteen 
osallistui myös Haukiputaan Pe-
russuomalaiset.

Juha Vuorio
Oulu

tustui vuoden 1994 tietämillä. 
Hän oli mukana jo silloin puo-
lueen vaalitoiminnassa, mutta 
varsinaisesti puolueen jäsenek-
si hän liittyi vasta vuonna 2008, 
jonka jälkeen hän on ollut yksi 
Länsi-Helsingin kantavista pe-
rusvoimista.

Irti EU:sta
 
Suomen tulevaisuus pohditut-

taa syntymäpäiväsankaria, joka 
viihtyy roolissaan eläkeläisenä. 
Kotimaan politiikkaa hän seu-
raa aktiivisesti ja Mikon toivee-
na on, että Suomi jonain päivä-
nä pääsisi irti EU:sta.

 - En hyväksy sitä, että EU:n 
kautta on avustettu pankkeja, 
mutta Suomen eläkeläiset on 
tyystin unohdettu. Eläkkeiden 
leikkaus on ollut erittäin huono 
asia. Kaikki kustannukset ovat 
nousseet, mutta esimerkiksi 
oma eläkkeeni on noussut vain 
3,20 euroa kuussa, Mikko sum-
maa ajatuksiaan. 

Tulevan kesän Mikko viettää 
puolisonsa kanssa synnyinseu-
dullaan Karja-Lohjalla. Tiedossa 
on metsän hoitamista ja poltto-
puiden tekoa. 

- Kesä kuluu paljon isoisän tor-
palla metsä- ja kunnostustoi-
missa mutta niin paljon olen 
mukana tapahtumissa kuin vain 
voin, Mikko päättää keskuste-
lumme ja toivottaa kaikille pe-
russuomalaisille hyvää kesää. 

TEKSTI JAANA 
      VESTERINEN-PRÄHKY
      KUVA JARI ROINE

Perussuomalainen 8/16 ilmestyy 26.8.2016
Aineistot ja lehtitilaukset viimeistään 16.8.2016 
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Reijo Ojennus

Reijo Ojennus jatkaa 
eläkeläisten johdossa

Taitettu indeksi korjattava

Turussa järjestettiin kuntavaalikutsunnat

Rehellisyyttä Tampereen 
päätöksentekoon

OIKEUTTA Eläkeläisille ry piti 
vuosikokoustaan Saarijärven 
Kalmarissa omistamassaan lo-
makeskus Rauhalassa. Kokouk-
sen alussa veteraanijäsenet Hil-
ja Nevalainen ja Aune Vartiainen 
kertoilivat muisteloitaan yhdis-
tyksen alkutaipaleelta. Muis-
teltavaa riittääkin, lähestyyhän 
yhdistys jo puolen vuosisadan 
ikää.

Vuosikokous hyväksyi toimin-
takertomuksen sekä tilinpää-
töksen. Tilinpäätös osoitti reilua 
10 000 euron ylijäämää. Yhdis-
tyksen omistamien rakennus-
ten korjauksiin ja saneerauksiin 
käytettiin lähes 40 000 euroa. 
Saneerauksia tullaan jatkamaan 
kuluvana vuonna ja mahdolli-
sesti vielä ensi vuonna. Myöskin 
RAY:ltä haetaan avustusta ensi 
vuoden saneerauksiin.

Oikeutta Eläkeläisille ry:n hal-
litukseen valittiin puheenjoh-
taja Reijo Ojennus, sihteeri Mer-
ja Heimo ja varapuheenjohtaja 
Kalevi Niemenmaa sekä jäsenet 
Onni Hiltunen, Tuula Leino, Mat-

Kuva: Jessica Vahtera

SUOMESSA on noin 1,5 miljoo-
naa työeläkkeellä olevaa hen-
kilöä, joita ns. taitettu indeksi 
koskee. Kun taitettuun indek-
siin Paavo Lipposen hallituksen 
toimesta 1996 siirryttiin, pää-
töksen piti olla väliaikainen. 
Tänä päivänä tuo väliaikainen 
päätös on edelleen voimassa.

Taitetun indeksin muutta-
misesta on tehty useita edus-
kunta-aloitteita ja kirjallisia ky-
symyksiä, mutta ne eivät ole 
johtaneet mihinkään toimen-
piteisiin. Siitäkään huolimatta, 
että useat puolueet ovat vaali-
lupauksissaan asian luvanneet 
korjata.

Työeläkerahastojen yhteinen 
tasearvo on noin 180 miljar-
dia euroa. Sijoitustuotot olivat 
2012-2014 keskimäärin 8,3 %, 
eli vuosittain noin 14 miljardin 
euron luokkaa.

Palaaminen ns. puoliväli-in-
deksiin maksaisi työeläkeyhti-
öille ensimmäisenä vuonna 104 
miljoonaa euroa.

Vasta vuonna 2035 se saavut-
taisi 2,2 miljardin tason, jonka 
jälkeen vaikutus laskisi.

Kuitenkin tuonakin vuonna jo 
2 prosentin sijoitustuotto kat-
taisi reilusti tuon kustannuksen.

Rahastojen kasvattaminen 
väitettyjä suurten ikäluokkien 
eläkkeelle siirtymistä varten on 
tosiasioiden vastaista. Suuret 
ikäluokat ovat jo pääosin siirty-
neet ansaitulle eläkkeelle ja jat-
kossa eläkeläisten määrä ei tule 
kasvamaan.

Oikeutta Eläkeläisille ry:n vuo-
sikokous vaatii, että yhteiskun-
tasopimusneuvotteluihin lisä-
tään ”eläkeläisnäkökulma” ja 
ryhdytään toimiin, jolla taitet-
tu indeksi muutetaan takaisin 
oikeudenmukaisemmaksi puo-
liväli-indeksiksi. Tällä muutok-
sella lisättäisiin nopeasti kulu-
tuskysyntää ja se olisi parasta 
elvytystä maan taloudelle.

Oikeutta Eläkeläisille ry

TURUN Perussuomalaiset ry jär-
jesti avoimien ovien tapahtu-
man, jossa tehtiin ehdokashan-
kintaa kuntavaaleihin.

Kärsämäen kaupunginosassa 
sijaitseva yhdistyksen toimitila 
oli ajoittain lähes täynnä väkeä. 
Jotkut saapuivat vasta tutustu-
maan perussuomalaisiin ja osa 
saapui nimenomaan hakeak-
seen ehdokkuutta. Tapahtuman 

päättyessä Turun Perussuoma-
laisilla oli 40 ehdokkuussuostu-
musta.

Paikallisyhdistyksen hallitus 
ei ole vielä asettanut ketään vi-
rallisesti ehdolle, vaan tässä 
vaiheessa keskitytään poten-
tiaalisten ehdokkaiden kartoit-
tamiseen. Myös paikallisen kun-
tavaaliohjelman työstäminen 
on aloitettu.

- Varsinkin nuorten kiinnostus 
perussuomalaisia kohtaan on 
viime aikoina kasvanut Turus-
sa merkittävästi. Nyt meillä on 
ensimmäistä kertaa ikinä realis-
tinen mahdollisuus asettaa Tu-
russa täysi sadan ehdokkaan 
lista, sanoo yhdistyksen pu-
heenjohtaja Tuomas Tähti.

Turun Perussuomalaiset

KANSI ja Areena -hankkeen 
päätösesitys oli sittenkin liian 
hyvä ollakseen totta. Tampe-
reen Perussuomalaiset sanou-
tuvat irti härskistä epärehelli-
syydestä, joka nähtävästi on 
muodostunut Tampereen kau-
pungin päätöksenteossa jo 
omaksi kulttuurikseen. Nyt on 
osoittautunut, että salaisek-
si muutetussa kokouksessa val-
tuutetuille suoraan valehdeltiin. 
Salailulla estettiin myös lehdis-
tön mahdollisuus hankkia tie-
toja ja taustoja esitetyistä toi-
mijoista.

Ennen kokouksen alkua val-
tuutettuja konkreettisesti uh-
kailtiin “salaisiksi” määritellyistä 
asioista puhumisesta. Siitä huo-
limatta enemmistö perussuo-
malaisten valtuustoryhmässä 
halusi luottaa siihen, että hank-
keen myötä saisimme kaupun-
kiin kaivattua suomalaista työtä 

ja elinvoimaa yhteistyössä esi-
tettyjen luotettavien sijoittaji-
en kanssa. 

Olemme erittäin pettyneitä 
Tampereen kaupungin ja SVR:n 
toimintamalliin tämänkin hank-
keen kohdalla. Perussuoma-
laiset ovat uusina kuntapolii-
tikkoina joutuneet jatkuvasti 
olemaan vahtikoirina, kun kau-
pungin suuruudenhullut jätti-
investoinnit eivät kestä päivän-
valoa. 

Kuntademokratiaan ei kuulu 
harhaanjohtava salailu.

Miten valtaapitävä nelikko voi 
enää kuvitellakaan, että nautti-
vat luottamusta kaupunkilais-
ten ja valtuuston ”opposition” 
silmissä? Perussuomalaisten 
osalta asia ei jää tähän, vaan 
vääristä tiedoista on saatettava 
syylliset vastuuseen, lataa Tam-
pereen Perussuomalaisten pu-
heenjohtaja Terhi Kiemunki.

Tampereen Perussuomalaiset 
esittää, että kannen, areenan ja 
hotelli- ja pilvenpiirtäjäkomp-
leksin yhteen niputtanut sopi-
mus Tampereen kaupungin ja 
SVR:n esittämän yritysryhmitty-
män välillä puretaan. Kukin to-
teuttamiskelpoinen hanke tu-
lee avoimesti käsitellä omana 
yksittäisenä, selkeästi budje-
toitavana ja hallittavissa oleva-
na palasenaan. Kutakin selkeää 
erillishanketta ajavien toteut-
taja- ja rahoittajatahojen tulee 
olla vakavasti toteutukseen si-
toutuneita, ennen kuin valtuus-
to voi hyväksyä sopimukset.

Kaupungin antama “ikuinen 
avoin utopiasuunnitteluvalta-
kirja” ja budjetti ulkopuolisille 
toimijoille ei palvele Tampereen 
eikä tamperelaisten etuja.

Tampereen Perussuomalaiset

Perusyrittäjät Taisto Penttilä, Veikko Granqvist ja Ari Prih-
ti esittelivät elinkeinoministeri Olli Rehnille teemojaan, 
joihin kuuluvat mm. oppisopimuskoulutuksen lisääminen 
ja Viron-mallin mukainen yritysverotus.

ti Pehkonen, Aune Vartiainen, 
Pentti Tuomi, Leevi Väisänen ja 
Pekka Moilanen.

Vuosikokous hyväksyi julkilau-
suman, jossa se vaatii ns. taite-
tun indeksin korjaamista työ-
eläkkeistä.

Oikeutta Eläkeläisille ry

PERUSYRITTÄJÄT tapasivat 
elinkeinoministeri Olli Rehnin 
ja veivät tälle terveisiä tärkeim-
mistä teemoistaan. Tapaaminen 
ja vastaanotto olivat hyviä, ja 
ministeri sanoi, että tapaamisia 
voidaan jatkaa.

Ministerin kanssa keskustel-
tiin mm. Viron-mallin mukai-
sesta yritysverotuksesta, joka li-
säisi Perusyrittäjien mukaan 
pienyrittäjien kilpailukykyä, in-
vestointeja ja työpaikkoja. Vi-
rolaisen yrityksen kilpailukyky 
on 32 % suurempi kuin vastaa-
van suomalaisen. Lisäksi Viron-
mallin kilpailuedut liittyvät mm. 

palkkauksen sivukustannuksiin 
ja arvonlisäveroon. 

Vähäisestä liiketoiminnasta ei 
tarvitse maksaa arvonlisäveroa. 
Jos liikevaihto jää alle 10 000 
euron, on mahdollista hakeu-
tua vapaasti arvonlisäverolli-
seksi. Tämä kannattaa toisinaan 
tehdä sen vuoksi, että silloin voi 
vähentää hankintojen arvon-
lisäverot.

Muissa EU-maissa alaraja vaih-
telee nollan ja noin 100 000 eu-
ron välillä. Vapaaehtoisen ar-
vonlisävelvollisuuden rajaa 
pitää nostaa vähintään euroop-
palaiselle keskitasolle. Alv-rajan 

nosto vähintään 50 000:teen 
euroon ei luo vielä merkittä-
viä kilpailullisia etuisuuksia tai 
neutraalisuuspoikkeamia kil-
pailullisiin asetelmiin, sillä täs-
tä hyötyisivät ennen kaikkea 
yksinyrittävät käsityöläisam-
mattilaiset. Alv-rajan nostolla ei 
ole tarkoitustakaan kasvattaa 
olemassa olevaa yritystä, vaan 
luoda uusia yrityksiä markki-
noille.

Perusyrittäjät

Terveisiä elinkeinoministerille



P e r u s s u o m a l a i n e n  6 - 7 / 2 0 1 6  •  w w w . p e r u s s u o m a l a i s e t . f i4

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

Näin kirjoitat 
palstalle:

Kirjoita lyhyesti ja ytimekkäästi. 
Kirjoituksen pituus saa olla korkein-
taan 1 500 merkkiä! Laita mukaan kir-
joittajan yhteystiedot, jotka jäävät 
vain toimituksen tietoon. Toimitus voi 

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

Ryvettynyt Suomen Olympiakomitea
SUOMEN Olympiakomitean ra-
hasotkut ja hyvä veli -järjes-
telmä paljastuivat ministeriön 
tarkastuksen yhteydessä. Olym-
piakomitea joutuu maksamaan 
opetus- ja kulttuuriministeri-
ön myöntämiä valtionavustuk-
sia takaisin yli 435 000 euroa 
vuodelta 2014, kun valtionavus-
tusten kokonaismäärä oli tuol-
loin noin yhdeksän miljoonaa 
euroa. Olympiakomitea pyörii 
pääosin valtion eli veronmaksa-
jien rahoilla.

Suurin yksittäinen takaisin-
perintä koostuu huippu-urhei-
luyksikön työntekijöille mak-
settavista yli 70 000 euron 
palkkakaton ylittävistä palkois-
ta. Lisäksi suuria summia on 
kertynyt myös kilometrikorva-
uksista, eikä ajopäiväkirjoja ole 
velvoitettu täyttämään.

Hallinto on ollut rahankäytön 
osalta vastuutonta. Räikein esi-
merkki on Sotshin olympialai-
sista. Olympiakomitea oli varan-
nut hotellihuoneita, jotka jäivät 
käyttämättä. Huonevarauksia 
ei jostain syystä peruttu. Kus-
tannus melkein puoli miljoonaa 
euroa. Isompi summa kuin mitä 
nyt peritään Olympiakomiteal-
ta takaisin.

Rahoja on hassattu myös 
ryyppäämällä. Alkoholiin oli tar-

kastuksen mukaan kulutettu 
kohtuuttoman paljon rahaa. 

Erityisen epämiellyttävänä pi-
dän sitä, ettei lakia ole nouda-
tettu kilpailutuksen osalta, vaan 
tavaraa tai palveluita on tilattu 
hyvä veli -verkostolta.

Kansainväliset urheilun katto-
järjestöt ovat rypeneet korrup-
tioskandaaleissa. Kyllä meillä 
Suomessakin, maailman vähi-
ten korruptoituneessa maassa, 
tämä osataan. Suomessa ei ku-
kaan kuitenkaan vaikuta otta-
van vastuuta tapahtuneesta ja 
samat henkilöt jatkavat samois-
sa tehtävissä.

Alun perin opetus- ja kulttuu-
riministeriön tarkastusyksikkö 
katsoi, että Olympiakomitealta 
pitäisi periä avustuksia takaisin 
1,3 miljoonaa euroa myönne-

tyistä yhdeksästä miljoonasta. 
Ministeriö kuitenkin kohtuullisti 
summaa tuohon noin 435 000 
euroon, jotta järjestö ei joutuisi 
talousahdinkoon. 

Mielestäni koko summa olisi 
pitänyt periä takaisin ja saattaa 
vastuulliset vastuuseen. Olym-
piakomitean hallitus on ensikä-
dessä vastuussa. Lisäksi korrup-
toituneet johtohenkilöt pitäisi 
laittaa kilometritehtaalle.

Ketä tästä korruption paljas-
tumisesta on sitten kiittämi-
nen? Syksyllä 2015 opetus- ja 
kulttuuriministeriöön asteli uusi 
tarkastuspäällikkö, Viivi Laju-
nen. Hänelle kiitos.

Jari-Pekka Teurajärvi (ps.)
Oulu

ENSILUKEMALTA MTV:n uu-
tinen ulkomainontaa teke-
västä yrittäjästä, joka julkaisi 
kuvan työhön liittyvistä kor-
teistaan, hymyilytti koomi-
suudellaan. Luettuani jutun 
loppuun hymyni tosin hyytyi 
ja ymmärsin yrittäjän turhau-
tumisen.

 Lompakosta löytyi mm. 
työturvallisuuskortti, katu-
työkortti, ensiapukortti, valt-
tikortti, tulityökortti, säh-
kötyökortti, nosturikortti, 
piirturikortti ja ammattipä-
tevyyskortti. Korttipakka oli 
melkoinen. Kaikkien näiden 
korttien hankkiminen tulee 
etenkin pienyrittäjille koh-
tuuttoman kalliiksi ja siihen 
käytetty aika on pois tuotta-
vasta työstä kun kortit pitää 
hankkia mahdollisesti koko 
henkilökunnalle.

Kyseinen yrittäjä oli laske-
nut, että korttien hankkimi-
seen oli kahden vuoden aika-
na kulunut lähes 50 000 €. 

Kuten yrittäjä toteaa, tällä 

summalla hän olisi palkannut 
jo yhden työntekijän. Lisäk-
si osa korteista on uusittava 
kolmen vuoden välein, joka 
on silkkaa rahastusta.

 Toki on hyvä, että yrittäjien 
ja työntekijöiden ammattitai-
toa ja pätevyyttä seurataan, 
mutta korttien päällekkäi-
syyttä ja määrää voisi var-
masti jotenkin järkevöittää. 
Nykyisellään tämä korttivii-
dakkojärjestelmä ei anna 
kaikista juhlapuheista huo-
limatta Suomesta kovin yrit-
täjäystävällistä kuvaa. Päin-
vastoin. Juha Sipilän hallitus 
onkin aiheellisesti ottanut 
normienpurkutalkoot yhdek-
si hallitusohjelman tavoit-
teekseen, joten toivotaan, 
että yrittäjien lompakko jat-
kossa kevenisi, mutta vain 
korttien määrän suhteen.

Maarit Tuomi
eduskunta-avustaja, kaupun-
ginvaltuutettu (ps.), Lahti

 MAA ja metsätalousministeriö 
valmistelee parhaillaan uutta 
eläinsuojelulakia. Eduskunnan 
Eläinsuojeluryhmän perussuo-
malaisten jäsenten mielestä uu-
den lain tulee kiinnittää entistä 
enemmän huomiota eläinten 
olosuhteisiin ja hyvinvointiin ja 
suoda eläimille myös itseisarvo. 

Muun muassa Aamulehti uu-
tisoi, että perussuomalaiset on 
Animalian ja Suomen Eläinsuo-
jeluyhdistyksen kyselyn perus-
teella Suomen eläinsuojeluvas-
taisin puolue.

Tämä ei pidä paikkaansa. Pe-
russuomalaiset ei ole eläin-
suojeluvastainen. Puolueessa 
on käyty keskustelua eläinten 
suojelua koskevista linjauksis-
ta. Emme hyväksy esimerkik-
si halal-teurastusta, koska se ai-
heuttaa eläimille kärsimyksiä. 
Olemme vedonneet maa- ja 
metsätalousministeriinkin täs-
tä. Mielestämme tuotantoeläi-
met eivät saa kärsiä turhaan 

missään elämänsä vaiheessa. 
Mielestämme emakkohäkeis-

tä on paikallaan luopua, kun 
tehdään uusi sikala tai remon-
toidaan vanha. Parsinavetois-
takin olisi hyvä päästä eroon 
aikanaan, kuitenkin niin että 
maitotilallisilla on aikaa va-
rautua muutokseen. Kaikkien 
eläinten hyvinvoinnista on huo-
lehdittava. Esimerkiksi kivunlie-
vityksestä on aina huolehditta-
va erilaisten kipua aiheuttavien 
toimenpiteiden yhteydessä. 

Kansanedustaja Anne Louhe-
lainen teki kirjallisen kysymyk-
sen maa- ja metsätalousminis-
terille lemmikkien pakollisesta 
tunnistusmerkinnästä. Mer-
kintä on tärkeä, koska sillä on 
mahdollista estää pentutehtai-
lua, laitonta eläinkauppaa ja se 
vähentäisi myös eläinten hyl-
käämisiä. Tästä pitäisi säätää 
uudessa eläinsuojelulaissa.

Animalian ja Suomen Eläin-
suojeluyhdistyksen kyselyssä 

Kevennetään yrittäjän 
lompakkoa

Perussuomalaisetko muka 
eläinsuojeluvastaisia?

nostettiin esille myös eläintuo-
tantotilojen ja teurastamoiden 
valvonnan lisääminen niin, että 
kansalaisetkin voisivat osallis-
tua olosuhteiden tarkkailuun.

Me emme vastusta eläintuo-
tantotilojen ja teurastamoiden 
eläinsuojeluvalvonnan lisää-
mistä, mutta ehdotettu kaikelle 
kansalle avoin tarkkailu kuulos-
taa liian radikaalilta muutok-
selta. Jopa kansanedustajat-
kin saavat olla omassa rauhassa 
työhuoneissaan. Sallikaamme 
tämä maaseutuyrittäjillekin.

kansanedustajat (ps.) 
Ritva Elomaa, Laura Huhtasaari, 
Anne Louhelainen ja Leena Meri 

KÄSITYKSENI mukaan maa-
kuntien itsehallintouudistus 
johtaa vääjäämättä seuraaviin 
muutoksiin: nykyisten maa-
kuntien liittojen asema pää-
töksentekijöinä vahvistuu mer-
kittävästi ja samalla kuntien 
asema heikkenee ratkaisevasti.

Jotta maakuntien eri aluei-
den päätösvalta ei merkittä-
västi heikenny, on kehitettävä 
sellainen vaalijärjestelmä, joka 
tukee tätä pyrkimystä.

Maakuntavaltuustojen ase-
maa on vahvistettava ja jäsen-
määrää nykyisestä lisättävä. 
Kuntien valtuutettujen mää-
rää vastaavasti voidaan ratkai-
sevasti vähentää. Sama koskee 
muita kunnallisia luottamus- ja 
virkapaikkoja.

Kuntien lukumäärää on myös 
tarpeellista vähentää, joka tar-
koittaa kuntaliitoksia. Kainuus-
sa se voisi tarkoittaa esimer-
kiksi sellaista järjestelyä, jossa 
Paltamo ja Ristijärvi liitettäisiin 
Kajaaniin ja Puolanka, Hyryn-
salmi ja Suomussalmi muodos-
taisivat Ylä-Kainuun kunnan. 
Tällä järjestelyllä Kainuuseen 
jäisi yhteensä neljä kuntaa.

Vaikka entisen pääministe-
ri Paavo Lipposen tarkoitus ai-
kanaan olikin tehdä Kainuusta 

yksi kunta, en minä vieläkään 
ottaisi kuntien osalta näin 
suurta askelta.

Kainuun liitto toimii tällä het-
kellä vaatimattomissa tiloissa 
Kajaanissa Kauppakadun var-
rella.  Maakuntien itsehallinto-
uudistuksen jälkeen nykyiset 
tilat ovat käsitykseni mukaan 
auttamattomasti liian pienet ja 
epätarkoituksenmukaiset.  

Heti kun hallintouudistuksen 
lainsäädäntötyö etenee, on 
Kainuussakin syytä miettiä uu-
sien tarkoituksenmukaisten ti-
lojen hankkiminen tulevalle 
Kainuun liitolle (mikä nimi sille 
sitten lopullisesti tuleekaan).

Uusien tilojen rahoitus tulee 
hoitaa valtion toimesta, kos-
ka uudesta Kainuun liitosta tu-
lee ennen kaikkea Suomen val-
tionhallintoon liittyvä johtava 
maakunnallinen organisaatio.

Tämä pohdiskeluni osoitta-
koon lyhyesti sen, millaisen 
mittavan uudistuksen kans-
sa nykyhallitus painii.  Sotes-
ta en minäkään vielä puhunut 
mitään.

Pentti Kettunen
ex-kansanedustaja, maakuntaval-
tuuston pj. (ps.), Kajaani

Maakuntien 
itsehallintouudistus



5

TURKU
Turun Perussuomalaiset ry ja Var-
sinais-Suomen Perussuomalaiset 
Nuoret ry järjestävät telttatapah-
tuman Turun kauppatorilla lauan-
taina 18.6. klo 10. Teltalla on let-
tuja, kahvia ja poliittista sanomaa. 
Teltalla voi myös täyttää Turun Pe-
russuomalaisten sekä Perussuoma-
laiset-puolueen jäsenhakemukset. 
Tervetuloa!

VANTAA
Uudenmaan Perussuomalaiset 
Nuoret järjestää lauantaina 18.6. 
klo 16-22 kevätkauden päättäjäi-
set minigolfin ja saunan merkeissä 
Vantaalla. Tapaamme klo 16 Koivu-
kylän minigolfissa ja klo 18 alkaen 
meille on varattu sauna Hiekkahar-
jun Puistokulmasta. Ilmoittautumi-
set ja lisätiedot: suvi@suvikarhu.fi ja 
p. 041 437 5635.

ROVANIEMI
Rovaniemen Perussuomalaiset ry 
jalkautuu Rovaniemen kauppatorin 
kesämarkkinoille 28.-30.6. Teltalla 
tavattavissa paikallisia valtuutettu-
ja, vuoden 2017 kuntavaaliehdok-
kaita ja muita aktiivisia toimijoita. 
Tervetuloa porisemaan.

LESTIJÄRVI
Lestijärven Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous pi-
detään tiistaina 28.6. klo 18 Lesti-
järven kunnanvirastolla, Lestintie 
39. Käsitellään sääntömääräiset asi-
at. Kokouksessa mukana piirin pu-
heenjohtaja Arto Pihlajamaa. Ko-
kouksen koollekutsujana hallitus. 
Tervetuloa!

VETELI
Vetelipäivät lauantaina 2.7. Myy-
dään/tarjotaan makkaraa. Vastuu-
henkilö: Vetelin Perussuomalaiset 
ry, Arto Pihlajamaa, p. 0400 167 832.

ORIVESI
Längelmäveden Kesäpäivä Rön-
nin huvikeskuksessa lauantaina 2.7. 
klo 10-15. Iloinen koko perheen ta-
pahtuma. Paljon ohjelmaa, paikal-
liset yrittäjät ja yksityiset myyvät 
tuotteitaan, ruuan ulkomyyntipis-
teitä, ravintolassa lounas seisovas-
sa pöydässä, Rönnin ravintolat auki, 
uimaranta ym. ja illalla vielä tanssit. 
Oriveden Perussuomalaiset ry:llä on 
taas teltta rannan tuntumassa. Siel-
lä voit halutessasi täyttää myös jä-
senhakemuksen. Vapaa pääsy. Ter-
vetuloa iloiseen joukkoomme!

SAVONLINNA
Etelä-Savon Perussuomalaisten jä-
senet ovat tervetulleita viettä-
mään aikaa yhdessä lauantaina 
2.7. klo 16.30–22 (heti kevätkoko-
uksen jälkeen) Savonlinnan Kristil-
lisessä Opistossa Vilpunrannassa, 
Opistokatu 1. Grillaillaan, kahvitel-
laan ja jutellaan mukavia. Mahdol-
lisuus myös saunoa, uida tai pulah-
taa paljuun.

HELSINKI
Perussuomalaisten Helsingin pii-
ri ry telttailee Hakaniemen maalais-
markkinoilla sunnuntaina 3.7. klo 
9–15. Tervetuloa juttelemaan teltal-
le ja noutamaan tuorein PS-lehti!

TURKU
Oikeutta Eläkeläisille Turun Osas-
to ry järjestää eläkeläisille vapaa-
muotoisia keskustelutilaisuuksia 
Turun Perussuomalaisten toimitilas-
sa Leijonanluolassa (Kärsämäentie 
31, Turku) jokaisen kuukauden en-
simmäisenä tiistaina klo 17 alkaen. 

Nämä tapahtumat ovat avoimien 
ovien ja matalan osallistumiskyn-
nyksen tilaisuuksia, joissa ei edelly-
tetä mitään jäsenyyksiä, vaan silk-
kaa mielenkiintoa tutustua uusiin 
ihmisiin ja viettää aikaa yhdessä. Ti-
laisuuksiin toivotaan uusia osallis-
tujia! Tervetuloa! Eläkeläisyhdistyk-
sen yhteyshenkilö Turussa: Veikko 
Lehtonen, p. 044 236 2436. Oikeutta 
Eläkeläisille on Perussuomalaisten 
pitkäaikainen yhteistyökumppani.

RIIHIMÄKI
Uudenmaan Perussuomalaiset 
Nuoret järjestää viikonloppuna 8.-
10.7. kesäpäivät, jossa ylimääräi-
nen yleinen kokous. Kesäpäivät pi-
detään Riihimäellä Lempivaarassa. 
Kyyti Helsingin keskustasta lähtee 
perjantaina klo 17 ja paluu takai-
sin sunnuntaina klo 14. Ylimääräi-
nen yleinen kokous käsittelee sään-
tömuutosta, ja pidetään lauantaina 
9.7. klo 12. Kesäpäivien ohjelmassa 
on mm. leikkimieliset urheilukilpai-
lut, saunomista ja yhdessäoloa. Il-
moittautumiset ja lisätiedot: suvi@
suvikarhu.fi ja p. 041 437 5635.

VALKEAKOSKI
Valkeakosken Perussuomalaisten 
teatterimatka 9.7. Viikinsaareen kat-
somaan näytelmää Heiskanen ja Al-
batrossi. Matkan hinta jäsenet 20€, 
muut 50€. Tiedustelut/ilmoittau-
tumiset 040 703 4802 tai minna.
kamppari@gmail.com.

MERIKARVIA
Merikarvian Perussuomalaiset mu-
kana omalla teltalla lauantaina 9.7. 
klo 8-15 Merikarvian Krookassa Me-
ripäivänä (paikka nro 5).

ROVANIEMI
Lapin Perussuomalaisten Nuorten 
yleiskokous pidetään sunnuntai-
na 10.7. klo 11 Hotel Scandic Rova-
niemen kokoustiloissa. Käsitellään 
vuoden 2015 yleisten kokousten 
sekä vuoden 2016 kevätkokouksen 
asiat. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Tervetuloa!

TURKUPORI
MTV3:n järjestämä yhteiskunnal-
linen keskustelutilaisuus Suomi-
Areena pidetään Porissa 11.–15.7. 
Keskiviikko 13.7. on perussuoma-
laisten päivä. Niinpä Turun Pe-
russuomalaiset ry järjestää tuona 
päivänä bussikuljetuksen Suomi-
Areenaan ja takaisin. Sitova ilmoit-
tautuminen yhteiskuljetukseen ta-
pahtuu maksamalla 20 euroa Turun 
Perussuomalaisten tapahtumatilil-
le viimeistään 5.7. Huomatkaa, että 
tapahtumatili ei ole se tili jolle jä-
senmaksut maksetaan, vaan tilinu-
mero on eri. Tilisiirto-ohjeet: Saaja: 
Turun Perussuomalaiset ry. Saajan 
tilinumero: FI36 4309 0010 2688 78. 
Summa: 20,00. Pankki: Liedon Sääs-
töpankki. Viestikenttään: PORI 2016 
ETUNIMI SUKUNIMI. Jätä viitenume-
ro tyhjäksi. Bussireitti keskiviikkona: 
Lähtö Turun kaupungintalon edus-
talta (Aurakatu 2) klo 8, ABC Raisio 
klo 8.15, Neste Oil Nousiainen noin 
klo 8.30, Poriin saavutaan vähän klo 
10 jälkeen. Takaisin Turkuun läh-
detään Porista viimeistään klo 19. 
SuomiAreenassa ohjelmassa mm. 
keskustelutilaisuus Raatihuoneen-
puiston Purje-lavalla klo 11.45–13. 
Aiheena on ”Missä EU, siellä ongel-
ma? – Perussuomalaisten Euroop-
pa-keskustelu”. Keskustelijoina Timo 
Soini, Jussi Niinistö, Pirkko Ruoho-
nen-Lerner, Simon Elo ja Toimi Kan-
kaanniemi. Keskustelun juontaa 
Simo Grönroos. Ulkoministeriön ti-
laisuus klo 13.30–14.45. SuomiAree-
nan puoluepuiston suuressa teltas-
sa (Eetun aukion läheisyydessä) on 
perussuomalaisten osasto.

VARPAISJÄRVI
Lapinlahden Perussuomalaiset osal-
listuvat perinteisille Varpaisjär-
ven Maalaismarkkinoille lauantai-
na 16.7. alkaen klo 9 Varpaisjärven 
koulukeskuksen alueella.

LEMPÄÄLÄ
Lempäälän Perussuomalaiset ovat 
tänäkin vuonna mukana Kuokka-
lankosken markkinoilla 16.7.2016 
klo 10-16. Markkinat ovat perintei-
sesti seuraavana viikonloppuna tan-
gomarkkinoiden jälkeen.

TURKU
Kaupunginvaltuutettu Mikael Miik-
kola (ps.) tarjoaa tapa- ja esiintymis-
koulutusta ravintola Koulun Histo-
rianluokka-huoneessa (Eerikinkatu 
18) lauantaina 16.7. klo 12.45–
14.15. Ennakkoilmoittautumista ei 
tarvita. Tervetuloa! Järjestäjä: Var-
sinais-Suomen Perussuomalaiset 
Nuoret ry.

PIETARSAARI
Jaakonpäivät Pietarsaaressa 21.-
24.7. Soppatykki. Vastuuhenkilöt: 
Pietarsaarenseudun Perussuoma-
laiset ry, Sari Karlström, p. 040 962 
4840 ja Kim Matkala, p. 040 964 
4189.

ORIVESI
Perinteiset Oriveden Markkinat 22.-
23.7. klo 10-15. Tarjoamme mauk-
kaat markkinakahvit, mukavaa jut-
tuseuraa ja lukemistakin Oriveden 
Perussuomalaisten teltalla. Terve-
tuloa!

HELSINKI
Perussuomalaisten Helsingin pii-
ri ry telttailee Hakaniemen maalais-
markkinoilla sunnuntaina 7.8. klo 
9–15. Tervetuloa juttelemaan teltal-
le ja noutamaan tuorein PS-lehti!

LESTIJÄRVI
Lestijärven Muikkumarkkinat 27.8. 
Myydään makkaraa 1€/kpl. Paikka 
on jo varattu. Vastuuhenkilö: Les-
tijärven Perussuomalaiset ry, Juha 
Salminen, p. 0400 365 108.

MERIKARVIA
Merikarvian Perussuomalaiset mu-
kana omalla teltalla Merikarvian Ve-
netsialaisviikonlopussa lauantaina 
27.8. klo 8-15 torilla Yrittäjämark-
kinoilla.

PIRKANMAA
Perussuomalaisten Pirkanmaan pii-
ri ry:n ylimääräinen kokous pide-
tään lauantaina 6.8. klo 16 Oriveden 
kaupungintalon valtuustosalissa, 
Keskustie 23. Kokouksessa käsitel-
lään vuoden 2014 ja 2015 tilit, ti-
linpäätökset, toimintakertomuk-
set, tilintarkastajan kertomukset 
sekä Kangasalan paikallisyhdistyk-
sen edustajien ja heidän henkilö-
kohtaisten varaedustajien valinta 
piirihallitukseen. Kokouksen koolle-
kutsujana piirihallitus. Puhe- ja ää-
nioikeus on jäsenmaksunsa viime 
vuonna ja tänä vuonna 30.6.2016 
maksaneille jäsenillä. Tervetuloa!

ETELÄSAVO
Perussuomalaisten Etelä-Savon pii-
ri ry:n sääntömääräinen syysko-
kous pidetään lauantaina 2.7. klo 
15 Savonlinnan Kristillisessä Opis-
tossa Vilpunrannassa, Opistokatu 
1, Savonlinna. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen kool-
lekutsujana piirihallitus. Piirihalli-
tus kokoontuu jo klo 14.30 samassa 
paikassa. Tervetuloa!

Kokoukset & 
tapahtumatPS

tapahtumat@perussuomalaiset.fi

PiiritPS

  Kokousilmoitukset lähetetään osoitteella: 

ILTALEHTI (3.6) väittää, että 
Tasavallan presidentti Sau-
li Niinistö on hivuttanut pre-
sidentin valtaa käytännössä 
suuremmaksi kuin viimeisis-
sä perustuslain muutoksis-
sa on tarkoitettu. Perustus-
lain mukaan ulkopolitiikkaa 
johtaa tasavallan president-
ti yhdessä valtioneuvoston 
kanssa. Niinistö pitää tauon 
ennen tuota “yhdessä valtio-
neuvoston kanssa”. Erikoista 
huumoria vakavalla asialla. 

Tilaisuuden presidentin 
vallan kasvattamiseen on 
tarjonnut Venäjän kiristy-
nyt politiikka. Putinin hallin-
non aggressiivinen toiminta 
Ukrainaa kohtaan ja vastak-
kainasettelu lännen kans-
sa on heijastunut myös Suo-
men ja Venäjän suhteisiin. 
Niinistö on noussut taan-
noisten edeltäjiensä Kek-
kosen ja Paasikiven tapaan 
eräänlaiseksi Venäjän suhtei-
den takuumieheksi. Paasikivi 
koki aikoinaan päätehtäväk-
seen Suomen luotsaamisen 
eteenpäin sodan jälkeisestä 
ajasta. Paasikiven maailmas-
sa tämä tarkoitti valvonta-
komission pitämistä tyyty-
väisenä. 

Niinistö on omaksunut teh-

täväkseen Putinin hallinnon 
rauhoittelun ja taivuttelun. 
Maailman aika on nyt kui-
tenkin täysin erilainen. Suo-
mi on EU:n jäsen ja Naton lä-
heinen kumppani. Suomen 
valtioelinten toimivaltasuh-
teista säädetään nyt perus-
tuslaissa aivan eri tavalla 
kuin Paasikiven aikaan. Silti 
Sauli Niinistö näyttää harjoit-
televan Paasikiven roolia. 

Perustuslaki antaa poliitti-
sen johtajuuden pääminis-
terille.

Eduskunnalle vastuunalai-
sen pääministerin ja valtio-
neuvoston tulisi johtaa Suo-
mea - ulkopolitiikassa toki 
yhteistoiminnassa tasavallan 
presidentin kanssa. Viimeai-
kaiset ulkopoliittisesti koke-
mattomat pääministerimme 
ovat antaneet presidentille 
paljon liikkumatilaa. 

Olen täysin eri mieltä kuin 
Iltalehti. Mielestäni on onni, 
että meillä on Niinistön kal-
tainen presidentti. Näin eri-
tyisesti nyt tilanteessa, jossa 
USA-ystävyydestä huumaan-
tuneet “pojat” väheksyvät 
suhteiden ylläpitoa suurim-
paan naapuriimme.

Yrjö Saraste

Presidentillä liikaa 
liikkumatilaa? 



AVOIMUUTEEN, helppoon saa-
tavuuteen ja käytettävyyteen 
omistautuneet tietoverkko- ja 
nettipalvelut tuovat mukanaan 
merkittäviä riskejä yksityisyy-
den suojaan. Tästä esimerkki-
nä avoimen yhteiskunnan jul-
kiset tietorekisterit, jotka ovat 
myös samalla rikollisten käytet-
tävissä. 

Niinpä numeropalveluista, 
Trafista sekä Patentti -ja rekis-
terihallituksen rekistereistä on 
yksinkertaista selvittää tieto-
ja, joita voi hyödyntää omai-
suus- ja identiteettivarkauksien 
suunnittelussa ja toteutukses-
sa. Samoin tietoverkkojen hait-
taohjelmilla voi rikollinen taho 
lukita puhelimen tai tietoko-
neen tiedostot ja kiristää lun-
naita. Nykyajan merkittävä ri-
kollisuuden muoto siis uhkaa 
meitä tietoverkon kautta ja sen 
sovellukset ovat moninaiset. 

Tämä on haaste myös polii-
sille, se vaatisi jatkuvaa kou-
luttautumista ja sitoutumista. 
Perinteinen humalaisten ka-
tutappelijoiden nahisteluiden 
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Verkkorikollisuus uhkanamme

selvittely antaa poliisin työstä 
väärän kuvan. Poliisin työn tu-
losten vaikuttavuus ja uskot-
tavuus ansaitaan muualla eli 
rikollisen toiminnan ennaltaeh-
käisyssä ja rikostutkinnassa. Tä-
hän viittaa KRP:n viimeisin mak-
suvälinepetosten tilasto viime 
vuodelta, jossa oli nousua perä-
ti 41 prosenttia. 

Laissa on määritelty yksilön 
omaisuuden ja turvallisuuden 

erityinen suoja. Julkiset tieto-
rekisterit vaarantavat tämän 
suojan. Yksi keino estää iden-
titeettivarkaudet ja yksittäisen 
kansalaisen tiedostoihin tun-
keutuminen olisi sähköinen 
tunnistautuminen.

Seppo Passinen
HTM, Lapua

EU:n avointen ovien politiik-
ka on tullut tiensä päähän. Af-
rikasta riittää tulijoita. Libyas-
sa odottelee juuri nyt valtaisa 
pakolaismäärä: lähes miljoona 
turvapaikanhakijaa, jotka ovat 
tulossa Eurooppaan leveäm-
män leivän toivossa. Tämä tu-
lee tietämään runsaasti on-
gelmia ja rahanmenoa myös 
täällä Suomessa.

Meillä ei ole varaa yhtään 
enempään. Vastaanottokes-
kuksissa on tällä hetkellä kir-
joilla 24 150 turvapaikan-
hakijaa, lisäksi yksin tulleita 
alaikäisiä on 2 200 ja tiellä tie-
tymättömillä noin 2 500 ih-
mistä. Mistä kuntapaikat? Sii-
nä on tarpeeksi tekemistä 
velkaisille kunnille. 

Omalta kansalta leikataan 
kaikesta, jopa vaikeavammais-
ten yli 75-vuotiaiden avus-
ta. Mutta nämä leikkaukset ei-
vät koske tänne tulevia, heille 
sosiaalitoimi kompensoi leik-
kaukset ja kaikki kulut mak-
setaan. 

Pidämme Kreikan kanssa pe-
rää euroalueen huonoimpana 
talouskasvun maana. Brutto-
kansantuotteemme on edel-
leen 6 % alle vuoden 2008 ta-
son. Julkisen sektorin velka on 
lähes tuplaantunut vuodesta 
2008 lähtien ja on kohta 65 % 
suhteessa bkt:een. Valtionvel-
kakin on jo lähes 103 miljardia 
euroa (valtion budjetti tänä 
vuonna 54,4 miljardia). 

Tosiasioiden toteaminen ei 

ole rasismia vaan vastuullis-
ta asioiden hoitoa. Suomesta 
ei ole maailman pelastajaksi, 
mutta oma maamme voidaan 
vielä pelastaa. Suomen hy-
väntekijän maine on johta-
nut siihen, että kaikki yrittävät 
hyötyä Suomesta, sanoi eräs 
opiskelija, joka valmistuttuaan 
palasi omaan maahansa saa-
tuaan ilmaisen koulutuksen 
Suomesta.

Itsenäisen maan on pystyt-
tävä päättämään omista ra-
joistaan. Nyt on tehtävä radi-
kaaleja ratkaisuja, hyssyttelyllä 
eivät asiat hoidu. 

Airi Pulkkinen
Kuopio

PIAN sata vuotta täyttä-
vä Suomi on itsenäisyyten-
sä velkaa sotiemme veteraa-
neille. Heistä huolehtiminen 
loppuun asti on velvollisuu-
temme ja kunniatehtäväm-
me. 

Julkisuudessa olleiden tie-
tojen mukaan kuitenkin jopa 
yli 150 veteraania olisi jää-
nyt viime vuonna ilman ha-
kemaansa kuntoutusta. Syyk-
si kerrotaan määrärahojen 
niukkuus suhteessa kuntou-
tuksen kustannuksiin. Tilan-
ne tulee korjata mahdollisim-
man pian, syistä riippumatta.

Hallitusohjelmassa on kir-
jaus lisärahoituksesta van-
husten kotihoidon sekä ve-
teraanien ja sotainvalidien 
hyväksi vuodesta 2017 alka-
en. Sen lisäksi valtiovarainva-
liokunta esitti vuoden 2016 
talousarvioon lisämäärära-

haa veteraanikuntoutukseen 
ja erityisesti kotiin vietävien 
palveluiden lisäämiseen.

Olen erittäin huolestunut 
tiedoista, että erityisesti Ete-
lä-Karjalassa moni sotiem-
me veteraani olisi jäänyt il-
man kuntoutusta varojen 
puutteen johdosta. Asia tu-
lee selvittää niin valtion kuin 
sotepiirinkin tasolla. Erityises-
ti haluan tietää, missä mää-
rin perussuomalaisille tärke-
ät, hallitusohjelmaan saadut 
lisämäärärahat veteraani-
en kuntoutukseen täyttävät 
tarkoituksensa - ja miten te-
hokkaasti jo kuluvan vuoden 
budjettiin valtiovarainvalio-
kunnassa ohjaamamme rahat 
hyödyttävät kohdettaan.

Jani Mäkelä
kansanedustaja (ps.)

Riittävätkö rahat veteraanien 
kuntoutukseen?

Milloin tunnustetaan, että meillä 
ei ole varaa enempään?

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

ILKKA uutisoi (15.5.) Kunnallisa-
lan kehittämissäätiön tekemäs-
tä kyselystä: haettaisiinko julki-
sen terveydenhuollon säästöjä 
asettamalla potilaat tärkeysjär-
jestykseen? 

Kyselyyn vastasi 1 008 hen-
kilöä. Vastaajista 72 % ei kan-
nattanut ajatusta, mutta lähes 
puolet hyväksyisi hoitoon pää-
syn rajaamisen, mikäli sairaus 
olisi ns. itseaiheutettu. Erityises-
ti nuoret vastaajat olisivat val-
miita hoitojen priorisointiin iän 
perusteella.

Aikoja eletään, kun hoitojen 
priorisointi on noussut ajan-
kohtaiseksi keskustelun aiheek-
si. 

Sodan jälkeisessä Suomes-
sa, 50-60 vuotta sitten tuskin 
tuollaisia olisi edes kehdattu 
kysellä. Silloin taisteltiin tu-
berkuloosia ja muita vakavia 
epidemioita vastaan. Myös al-
koholismi ja mielenterveyson-
gelmat olivat yleisiä tuohon ai-
kaan – ymmärrettävistä syistä.

Tuon ajan Suomessa kenties 
nähtiin unta nyky-Suomen elin-
tasosta. Niissä oloissa ei kaveria 
kuitenkaan jätetty, vaan tehtiin 
se, mitä sen aikaisin resurssein 
oli mahdollista. Uskallan väit-
tää, että jos silloin olisi priorisoi-
tu, meillä ei tänä päivänä olisi 
maailman huippua olevaa osaa-
mista terveydenhuollossa eikä 
nykyistä massiivista sairaalaver-

kostoa.
Vanhustenhoidon tila nousi 

valokeilaan viime viikolla, kun 7 
406 sosiaalihuollon ympärivuo-
rokautisen hoidon työntekijää 
vastasi Valviran kyselyyn (Ilkka 
25.5.). Emeritaprofessori Sirkka-
Liisa Kivelän lausunnot tukevat 
ajatusta, että yhteiskunnassam-
me on asenneongelma: hitaus 
on haitta. Ja vanhemmitenhan 
ihminen hidastuu.

Suomessa keskustelu julkises-
ta terveydenhuollosta on sii-
loutunutta. Toisaalla vaaditaan 
ns. itseaiheutettujen sairauksi-
en hoidon maksatuksen siirtä-
mistä yhteiskunnalta potilaalle, 
toisaalla keskustellaan kiivaas-
ti siitä, että maahan tulleet pa-
perittomat ihmiset pitäisi ot-
taa julkisen terveydenhuollon 
piiriin. 

Päätä siinä sitten kaiken mieli-
pidetulvan keskellä, mitä miel-
tä itse olet!

Minä olen päättänyt sijoittaa 
gallupit, joiden otanta yli 5 mil-
joonan asukkaan maassa on 
koko väestöstä 1 000 – 2 000, 
samaan koriin mainosten kans-
sa. Niiden tarkoitushan on vain 
mielipiteiden muokkaus tuot-
teelle suosiolliseksi.

Anneli Manninen
kaupunginvaltuutettu (ps.), 
Seinäjoki

Kuka ohjaa ajatustani?
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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

HELSINGIN kaupunkisuunnitte-
luvirasto on valmistellut uuden 
yleiskaavan. Yleiskaava esittää, 
miten Helsinki voisi kasvaa 250 
000 asukkaalla vuoteen 2050 
mennessä. Valmisteilla oleva 
yleiskaava uhkaa muuttaa Hel-
sinkiä voimakkaasti kohdista-
malla mittavaa rakentamista 
kaupungin nykyisille viher- ja 
virkistysalueille sekä rakennet-
tujen kulttuuriympäristöjen 
alueille. 

Kaavaehdotus mahdollistaa 
mm. Keskuspuiston ja Vantaan-
jokilaakson ympärille rajautu-
van Helsinkipuiston merkittä-
vän supistamisen. Myös Malmin 
lentokentän, Tuomarinkylän ja 
Vartiosaaren kaltaisia valtakun-
nallisesti merkittäviä rakennet-
tuja kulttuuriympäristöjä aio-
taan hävittää. 

Yleiskaavaehdotus on laa-
dittu vuonna 2012 valitun val-
tuuston toimikaudella, ja sama 
valtuusto aikoo päättää yleis-
kaavasta loppuvuonna 2016. 
Tämä merkitsisi, että helsinki-
läisillä ei olisi vaalien suomaa 
vaikutusmahdollisuutta oman 
kotikaupunkinsa tulevaisuu-
denkuvaan. 

Helsingin PerusNaiset vastus-
taa yleiskaavan hyväksymistä 
esitetyssä muodossa. Yleiskaa-
valle on olemassa vaihtoehto-
ja, näitä ei vain haluta tutkia. 
On väärin, että helsinkiläisillä ei 
ole aitoa mahdollisuutta pääs-
tä vaikuttamaan oman kotikau-
punkinsa tulevaisuuteen. 

”Viheralueet ovat kaupun-
kilaisten keuhkot. Tarvitsem-
me paikkoja, joissa voimme ul-
koilla ja nauttia luonnosta. 

Näitä keuhkoja tarvitsemme 
myös vuonna 2050, se on pe-
rintömme lapsillemme”, tote-
aa PerusNaiset Helsinki ry:n pu-
heenjohtaja, varavaltuutettu ja 
varakansanedustaja Mari Ran-
tanen.

”En ole koskaan ollut näin vih-
reä kuin nyt ollessani perussuo-
malainen”, sanoo PerusNaiset 
Helsinki ry:n sihteeri Anne Vuo-
ri. ”Ne, joiden uskoin puolusta-
van vihreää Helsinkiä, ovatkin 
nyt tuhoamassa sitä ja vauhdil-
la. Yleiskaavan hyväksyminen 
on siirrettävä seuraavalle val-
tuustolle ja saatava kaupunki-
laisten mandaatti siihen, mihin 
tulevaisuuden Helsinkiä vie-
dään.”

 
PerusNaiset Helsinki ry

Viheralueet ovat 
kaupunkilaisten keuhkot

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. 

ILMOITA tilattavien lehtien määrä 

ja mihin tarkoitukseen lehdet ovat 

tulossa. Muista laittaa tilaukseen 

yhteystietosi ja lehtinippujen 

toimitusosoite. Laita mukaan myös 

vastaanottajan puhelinnumero. 

Toimitus varaa itselleen oikeuden 

päättää lehtitilausten määrästä ja toimituksesta.  

Tilaukset täytyy lähettää halutun numeron aineistopäivänä. 

Aineistopäivät löytyvät perussuomalaisten nettisivuilta.

Perussuomalaisen 
nipputilaukset

rä 

vat 

n 

yös 

en 

n 

Tilaa lehtiä: lehtitilaukset@perussuomalaiset.fi

Perussuomalainen-lehteä 
voi tilata tapahtumiin ja 
yleiseen jakeluun uudesta 
osoitteesta.

Hyvä perus-
suomalaisten 

jäsen
Muistathan päivittää muuttuneet 

yhteystietosi (osoite, puhelinnumero, 
sähköpostiosoite) jäsenrekisteriin.

Puh: 040 631 7099 tai 
jasenasiat@perussuomalaiset.fi
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PUOLUETOIMISTO 

PERUSSUOMALAISET RP 
Yrjönkatu 8-10, 00120 Helsinki,Puh. 0207 430 800 
www.perussuomalaiset.fi

Puoluesihteeri • Riikka Slunga-Poutsalo
Puh: 040 505 1660 • riikka.poutsalo@perussuomalaiset.fi 
Puoluesihteerin assistentti • Sirje Haaranen
Puh: 040 573 0160 • sirje.haaranen@perussuomalaiset.fi

Projektijohtaja • Ossi Sandvik 
Puh: 0400 926 908 • ossi.sandvik@perussuomalaiset.fi

Hallintojohtaja • Kai Järvikare
Puh: 040 172 7560 • kai.jarvikare@perussuomalaiset.fi

Toimistopäällikkö • Tiina Sivonen 
Puh: 0400 917 354 • hallinto@perussuomalaiset.fi

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 

Jäsenasiat • Puh: 040 631 7099
jasenasiat@perussuomalaiset.fi

PIIRIEN PUHEENJOHTAJAT

ETELÄ-POHJANMAA 
Raimo Vistbacka • Puh: 050 511 3186
raimo.vistbacka@alajarvi.fi
ETELÄ-SAVO 
Kati Kähkönen • Puh: 044 509 7653
kati.m.kahkonen@gmail.com
HÄME 
Matti Lintukorpi • Puh: 0400 403 277
mattilintukorpi@luukku.com
KAINUU 
Mikko Polvinen • Puh: 040 751 0297
mikko.polvinen@gmail.com
KESKI-POHJANMAA 
Arto Pihlajamaa • Puh: 0400 167 832
arto.pihl@kase.fi 
KESKI-SUOMI 
Tapani Mäki • Puh. 0400 204 453
tapani.maki@jkl.fi
KYMI 
Ilpo Heltimoinen • Puh: 040 701 747
ilpo@heltimoinen.fi
LAPPI 
Matti Torvinen • Puh: 0400 822 872
matti.torvinen@lexlappia.fi
POHJOIS-POHJANMAA
Jari-Pekka Teurajärvi  • Puh: 040 807 3847 
teurajarvi@hotmail.com

PIRKANMAA 
Veijo Niemi • Puh: 0400 627 264
veijo.niemi@elisanet.fi
POHJOIS-KARJALA 
Osmo Kokko • Puh: 0400 375 472
osmo.kokko@kolumbus.fi
POHJOIS-SAVO 
Pauli Ruotsalainen • Puh: 044 081 4224
pauli@pauliruotsalainen.net 
SATAKUNTA 
Anssi Joutsenlahti • Puh: 044 572 2205
anssi.joutsenlahti@dnainternet.net
UUSIMAA 
Pekka M. Sinisalo • Puh: 040 567 3945
pekkasinisalo@hotmail.com 
VARSINAIS-SUOMI 
Janne Aso • Puh: 044 333 0112
perus.janneaso@gmail.com

PERUSSUOMALAISET NAISET 

Puheenjohtaja • Marja-Leena Leppänen
Puh: 040 775 1757 
marja-leena.leppanen@perusnaiset.fi

Sihteeri • Iiris Peltomaa
Puh: 045 898 5400 • sihteeri@perusnaiset.fi 
www.perusnaiset.fi

PERUSSUOMALAISET NUORET 

Puheenjohtaja • Sebastian Tynkkynen 
Puh: 0400 988 960 • sebastian.tynkkynen@ps-nuoret.fi

Pääsihteeri • Tony Leppäkoski
Puh: 040 653 2960 • sihteeri@ps-nuoret.fi 
www.ps-nuoret.fi

 
OIKEUTTA ELÄKELÄISILLE 

Puheenjohtaja • Reijo Ojennus
Puh. 0400 984 238 • paakari@jippii.fi

OPINTOKESKUS PEKASUS

Rehtori • Lasse Lehtinen
Puh: 06 873 358 • suupohjanlaki@kotinet.com

PERUSÄIJÄT

Puheenjohtaja • Harri Ahonen
Puh. 040 841 2504 • harri.ahonen@perusaijat.fi

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

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@auroparl.europa.eu 
Heikki Tamminen • Puh: +358 44 301 9791
heikki.tamminen@eduskunta.fi

MEP Pirkko Ruohonen-Lerner
Puh: +358 50 512 2788
pirkko.ruohonen-lerner@europarl.europa.eu

Avustajat / Ruohonen-Lerner

Jani Parkkari • Puh. +32 2 28 37757
jani.parkkari@ep.europa.eu
Maria Sainio • Puh. +32 2 28 47757
maria.sainio@ep.europa.eu

MINISTERIRYHMÄ

ULKOASIAINMINISTERI
Timo Soini • Puh: 0295 350 000 (vaihde)
timo.soini@formin.fi

OIKEUS- JA TYÖMINISTERI
Jari Lindström • Puh: 02951 6001 (vaihde)
jari.lindstrom@om.fi

PUOLUSTUSMINISTERI
Jussi Niinistö • Puh: 358 295 16001 (vaihde)
jussi.niinisto@defmin.fi

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERI
Hanna Mäntylä • Puh: 0295 16001 (vaihde)
hanna.mantyla@stm.fi

PUOLUEHALLITUS 

Puheenjohtaja • Timo Soini
Puh: 050-511 3027 • timo.soini@ eduskunta.fi 

1. Varapuheenjohtaja • Jussi Niinistö
Puh: (09) 432 3134 • jussi.niinisto@eduskunta.fi

2. Varapuheenjohtaja • Hanna Mäntylä
Puh: (09) 432 3126 • hanna.mantyla@eduskunta.fi

Puoluesihteeri • Riikka Slunga-Poutsalo
Puh: 040 505 1660 • riikka.poutsalo@perussuomalaiset.fi

MUUT JÄSENET:
Sampo Terho • Puh: 050 538 1674
sampo.terho@eduskunta.fi
Ilpo Heltimoinen • Puh: 044 501 7477
ilpo@heltimoinen.fi
Anssi Joutsenlahti • Puh: (02) 572 2205
anssi.joutsenlahti@dnainternet.net
Veijo Niemi • Puh: 0400 627 264
veijo.niemi@elisanet.fi
Mira Nieminen
mira.a.nieminen@gmail.com 
Juhani Pilpola • Puh: 050 380 9787
juhani.pilpola@lieto.fi
Marke Tuominen • Puh: 0400 925 187
marke.tuominen@pp1.inet.fi
Outi Virtanen • Puh: 040 673 7523
outi.virtanen@perusnaiset.fi

 EDUSKUNTARYHMÄ

Sampo Terho Eduskuntaryhmän pj. (09) 432 3185
Ritva Elomaa Eduskuntaryhmän 1. vpj. (09) 432 3022
Leena Meri Eduskuntaryhmän 2. vpj. (09) 432 3165

    Juho Eerola  (09) 432 3013
Simon Elo  (09) 432 3018
Tiina Elovaara  (09) 432 3019
Teuvo Hakkarainen  (09) 432 3040
Reijo Hongisto  (09) 432 3046
Laura Huhtasaari  (09) 432 3045
Olli Immonen (09) 432 3049
Ari Jalonen  (09) 432 3050
Arja Juvonen  (09) 432 3060
Toimi Kankaanniemi  (09) 432 3054
Kimmo Kivelä (09) 432 3075
Kari Kulmala  (09) 432 3070
Jari Lindström  (09) 432 3088
Rami Lehto  (09) 432 3087
Maria Lohela  (09) 432 3092
Anne Louhelainen  (09) 432 3096
Pirkko Mattila (09) 432 3102
Jani Mäkelä (09) 432 3109
Lea Mäkipää  (09) 432 3120
Hanna Mäntylä (09) 432 3126 
Martti Mölsä (09) 432 3128
Mika Niikko  (09) 432 3129 
Jussi Niinistö  (09) 432 3134
Pentti Oinonen  (09) 432 3131
Tom Packalén  (09) 432 3136
Mika Raatikainen  (09) 432 3042 
Jari Ronkainen  (09) 432 3141
Veera Ruoho  (09) 432 3144
Vesa-Matti Saarakkala  (09) 432 3150
Sami Savio  (09) 432 3149
Timo Soini  (09) 432 3163
Ville Tavio  (09) 432 3177 
Maria Tolppanen  (09) 432 3179 
Kaj Turunen  (09) 432 3187
Ville Vähämäki  (09) 432 3195

Sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

PERUSSUOMALAISTEN RYHMÄKANSLIA

Eduskuntaryhmän työntekijät ja heidän tehtävänsä:

Pääsihteeri Antti Valpas 
050 574 1886 • antti.valpas@eduskunta.fi
Toimistosihteeri Päivi Ojala 
050 574 2515 • paivi.ojala@eduskunta.fi
Tiedottaja Meri Leppänen
050 574 2139 • meri.leppanen@eduskunta.fi
Eduskuntasihteeri Maria Aalto 
050 574 0217 • maria.aalto@eduskunta.fi
Sosiaali- ja terveysvaliokunta, Sivistysvaliokunta, Tarkastusvaliokunta

Talouspoliittinen asiantuntija Nuutti Hyttinen 
050 574 2646 • nuutti.hyttinen@eduskunta.fi
Valtiovarainvaliokunta, Talousvaliokunta, Tulevaisuusvaliokunta

Kansainvälisten asiain sihteeri Maija Karjalainen 
050 463 5942 • maija.karjalainen@eduskunta.fi
Ulkoasiainvaliokunta, Suuri valiokunta, Puolustusvaliokunta, kv-asiat

Eduskuntasihteeri Iiro Silvander
050 574 0215 • iiro.silvander@eduskunta.fi
Maa- ja metsätalousvaliokunta, Ympäristövaliokunta, 
Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta sekä Liikenne- ja viestintävaliokunta

Lainsäädäntösihteeri Jouni Westling 
050 462 8988 • jouni.westling@eduskunta.fi
Perustuslakivaliokunta, Lakivaliokunta, Hallintovaliokunta

PS O TA  Y H T E Y T TÄ !


