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Viidet kengät puhki yhdessä kesässä

Ilkka jakaa PS-lehdet
auralaisille
- Sen verran on
tullut käveltyä,
että esimerkiksi
viime kesänä tuli
kulutettua viidet lenkkitossut
pohjasta puhki.
Samalla tulee
koira ulkoilutettua, Ilkka Soukka
naurahtaa.

Suomesta tuskin löytyy kovin montaa yhtä aktiivista
Perussuomalainen-lehden jakajaa kuin auralainen Ilkka Soukka. Hän on viime kunnallisvaaleista lähtien jakanut laskujensa mukaan vähintään 80 000 lehteä.
ILKKA SOUKAN lehdenjako on kattanut jo pitkään 1 500 Auran kaikkiaan noin 1 800 postilaatikosta - pääasiassa omakätisesti. Tänä vuonna
hän lisäsi määrää kahdellasadalla vielä tuostakin, joten Aurassa Perussuomalainen-lehdellä on jo lähestulkoon
täyskatto.
- Sen verran on tullut käveltyä, että
esimerkiksi viime kesänä tuli kulutettua viidet lenkkitossut pohjasta puhki. Samalla tulee koira ulkoilutettua.
Lehdenjakoon käyttämääni aikaa on
hiukan vaikea arvioida, sillä keskustan alueen 800-1 000 postilaatikkoa
jakaa helposti päivässä. Sen sijaan sivukylillä saattaa postilaatikkojen välillä olla satojen metrien välimatka,
eikä se onnistu helposti ilman autoa,
Soukka kertoo.
Soukalla itsellään ei autoa ole, mutta onneksi eräs hänen nuoruuden ystävänsä on ollut mukana jakoreissuilla sivukylillä. Myös Marko Valkama
Auran Perussuomalaisista on toisinaan lainannut Soukalle autoaan, jotta lehdet on saatu jaettua.

Toistasataatuhatta jakoa
Lehtien lisäksi Soukka on ollut mukana myös puolueen vaalityössä monin eri tavoin, muun muassa jakamassa vaalimainoksia. Jos mainoksetkin
lasketaan mukaan, on postilaatikon
luukku kolahtanut Soukan toimesta
varmasti toistasataatuhatta kertaa.
- Aivan kaikki eivät lehdenjaosta tykkää, kun pitävät sitä mainoksena, mutta väitän että niin Hesari kuin
Turun Sanomatkin ovat paljon enemmän mainoksen kaltaisia kuin Perussuomalainen-lehti. Vaalimainoksia en
tietenkään jaa, jos postilaatikkoon on
mainosten jakaminen kielletty, Souk-

ka toteaa.
Soukka on varavaltuutettuna Auran
kunnassa. Hän myös Auran Perussuomalaisten hallituksessa, rakennus- ja
vapaa-ajan lautakunnissa ( jäsen), perusturvalautakunnassa (varajäsen)
sekä kirkkovaltuuston diakoniatyön
johtokunnassa.
Soukan aloitteesta Auran Perussuomalaiset osallistuivat seurakuntavaaleihinkin ja Marko Valkaman kautta
painattivat tuhat vaalimainosta, jotka
Soukka jakoi postilaatikoihin.

Viisi purkkia hernekeittoa
Soukka on tehtaillut myös paljon
yleisönosastokirjoituksia ja monenlaisia aloitteita niin kunnan kuin kirkkovaltuustonkin puolella, joista toiset
ovat menneet läpi, toiset eivät. Hän
sai säilytettyä muun muassa vanhusten karaokeillan, sen sijaan hänen ehdotukselleen vanhusten liukuestekengistä ei kunnassa lämmetty. Jotkut
ehdotukset eivät sellaisenaan mene
läpi, mutta johtavat kuitenkin positiivisiin tuloksiin.
- Esimerkiksi liukuestekenkiä saatiin diakoniatyön johtokunnan kautta hankittua joitain. Esitykseni ruokakassijakelun järjestämisestä ei saanut
tuulta alleen, mutta Lionsit innostuivat järjestämään jakelua omasta puolestaan. Siitä tuli minulle pientä leikkimielistä 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 toimi pitkään rakennusalan yrittäjänä,
mutta alalla temmeltävät huijarit ja
epäreilu kilpailu ajoivat miehen niin
ahtaalle, että hän lopulta päätyi menettämään koko omaisuutensa kotiaan myöten.
- Vuonna 2011 olin Ylen toimittaja
Mikko Haapasen haastateltavanakin
pitkäperjantain aamuna. Sain enemmän uutisaikaa kuin Fukushiman
ydinvoimala, Soukka mainitsee.
Perussuomalaisiin Soukka liittyi,
koska kokee Suomessa olevan paljon epäkohtia, joiden korjaamisek-

si jonkun on taisteltava. Turvapaikanhakijoiden lisäksi myös työperäiseen
maahanmuuttoon liittyy paljon ongelmia, kun hinnat poljetaan niin
alas, että suomalaiset duunarit menettävät työnsä ja ansiomahdollisuutensa.
- Minuakin yritettiin vielä väkisin
työntää töihin konkurssikypsään yritykseen täysin ala-arvoisella palkalla,
ennen kuin omaisuuteni meni täysin,
Soukka muistelee.
Q TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
KUVAT MATTI MATIKAINEN

PS-kannatus Auran kunnassa
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)
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Perusnaiset Helsinki ry:n perustamiskokoukseen osallistuivat myös Perussuomalaisten Naisten taloudenhoitaja Auli
Kangasmäki (vasemmalla edessä) ja puheenjohtaja MarjaLeena Leppänen (oikealla edessä).
Mikkoa (keskellä) onnittelemassa Heikki Korhonen, Kaija Hietanen, Markku Saarikangas
ja Anne Vuori.

Mikko Lahtiluoma 80 vuotta
Helsingin Perussuomalaisten aktiivin, autoalan
yrittäjä Mikko Lahtiluoman syntymäpäiviä juhlittiin Hakaniemen torilla.
HELSINGIN Perussuomalaisten
Mikko Lahtiluoma tunnetaan
Suomen itsenäisyyden puolustamisesta, aktiivisesta osallistumisestaan kenttätoimintaan
sekä PS-tapahtumia varten itse
rakentamastaan soppatykistä.
Syntymäpäiväänsä Mikko vietti puolison, neljän lapsensa ja
12 lapsenlapsen keskellä. Perussuomalaisten ystävien kanssa Mikon päivää juhlistettiin 5.6.
Hakaniemen PS-tapahtumassa.

kon vahvuuksista. Oman talon
hän rakensi vuonna 1957 Helsingin Konalaan yhdessä isäukkonsa kanssa ja samassa talossa
hän asuu perheineen vieläkin.
Nuorena hän oli pitkään mukana myös moottoripyöräurheilussa. Päijänne-ajon startteja
kertyi aikanaan peräti 17, lisäksi hän kiersi 1 500- ja 500-ralleja
eri puolilla Suomea.

Kirjapainosta
autojen pariin

Monien mielestä Mikkoa voi
hyvällä syyllä kutsua todelliseksi yhdistysmieheksi, sillä hän
lähti vetämään ensimmäistä
yhdistystään jo 12-vuotiaana.
Vuosi oli tuolloin1948, paikka
Lohjan työväentalo ja yhdistys Nuorten Kotkien paikallisosasto. Myöhemmin hän meni
mukaan myös moottoripyöräkerhotoimintaan ja on tällä hetkellä mukana noin kymmenessä yhdistyksessä, joista
Helsingin Perussuomalaiset ja
oman alueen omakotiyhdistys
vievät eniten aikaa. Poliittisesta toiminnasta Mikko kiinnostui
80- ja 90-luvun taitteessa, jolloin EU:n laajentamista alettiin
suunnitella.
- Olin heti EU:ta vastaan, enkä
mieltäni ole muuttanut tämän
suhteen piiruakaan, sanoo Mikko topakasti.
Perussuomalaisiin ja puheenjohtaja Timo Soiniin Mikko tu-

Mikko Lahtiluoma syntyi
16.5.1936 Karja-Lohjalla pientilalle, johon hänen isoisänsä tuli
aikoinaan torppariksi. Mikko
kävi koulunsa synnyinpitäjässään, josta perhe muutti myöhemmin itse rakentamaansa taloon Espooseen.
Suomen olympiavuonna 1952
Mikko aloitti työskentelyn valtioneuvoston julkaisutoimistossa Annankadulla ja hänellä on
takanaan menestyksekäs ura
sekä kirjapainoalalta että autoalalta. Maan Autossa hän työskenteli seitsemän vuotta ja sen
jälkeen Vilhon Autossa, Vehossa, Korpivaaralla, Autopriimassa sekä Autokorihuollossa, jonka jälkeen Mikko teki autoalalla
vielä pitkän, yli 30 vuotta kestäneen yrittäjäuran.
Yrittäjyys on selvästi yksi Mi-

Todellinen järjestöaktiivi

tustui vuoden 1994 tietämillä.
Hän oli mukana jo silloin puolueen vaalitoiminnassa, mutta
varsinaisesti puolueen jäseneksi hän liittyi vasta vuonna 2008,
jonka jälkeen hän on ollut yksi
Länsi-Helsingin kantavista perusvoimista.

Irti EU:sta
Suomen tulevaisuus pohdituttaa syntymäpäiväsankaria, joka
viihtyy roolissaan eläkeläisenä.
Kotimaan politiikkaa hän seuraa aktiivisesti ja Mikon toiveena on, että Suomi jonain päivänä 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 summaa ajatuksiaan.
Tulevan kesän Mikko viettää
puolisonsa kanssa synnyinseudullaan Karja-Lohjalla. Tiedossa
on metsän hoitamista ja polttopuiden tekoa.
- Kesä kuluu paljon isoisän torpalla metsä- ja kunnostustoimissa mutta niin paljon olen
mukana tapahtumissa kuin vain
voin, Mikko päättää keskustelumme ja toivottaa kaikille perussuomalaisille hyvää kesää.
Q 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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Perussuomalaisille Naisille
uusi yhdistys Helsinkiin
HELSINGISSÄ perustettiin uusi
naisyhdistys Perusnaiset Helsinki ry. Yhdistyksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin
ensihoitaja, varavaltuutettu ja
varakansanedustaja Mari Rantanen ja 1. varapuheenjohtajaksi lähihoitaja, Helsingin Perusnuoret ry:n hallituksen jäsen
Marika Sorja. Hallitukseen valittiin sihteeriksi Anne Vuori ja jäseniksi Tuula Salo, Kaija Hietanen, Katja Liljeblad sekä Nina
Stranden.
Yhdistyksen tavoitteena on
tuoda esiin helsinkiläisiä perussuomalaisia naisia sekä naisten
ajamaa politiikkaa. Helsingissä on ollut selkeä tarve saattaa

naisten oma yhdistystoiminta aktiiviseen toimintaan ja pyrkiä aktiiviseen vuoropuheluun
kaupunkilaisten kanssa. Perusnaiset Helsinki ry näkyy tapahtumissa eri puolella kaupunkia
ja kutsuu mukaan toimintaan ja
jäseniksi kaikenikäisiä naisia.
- Perussuomalaiset naiset ovat
rohkeita, suoria ja heikomman
puolella, ja puhuvat myös vaikeista asioista. Sellaista poliittista vaihtoehtoa Perusnaiset Helsinki ry tarjoaa kaupunkilaisille,
toteaa yhdistyksen vastavalittu
puheenjohtaja Rantanen.
Perussuomalaiset Naiset

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

Musiikki soi Oulun
kevättapahtumassa
OULUN Perussuomalaisten kevättapahtuma keräsi runsaasti
yleisöä. Toppilassa Oulu-laivalla
ollut tilaisuus alkoi yleisötapahtumalla, jossa musiikista vastasi TT5-yhtye.
Tapahtuman avasi yhdistyksen puheenjohtaja Lare Inkala, joka esiintyi myös yhtyeen
solistina. Mukana musisoinut
kansanedustaja Ville Vähämäki
kertoi kuulumisia mm. valtionyhtiöiden omistajaohjauksesta
sekä kuntien lainojensa suojaukseen hankkimista johdannaisista.

Valtuustoryhmän puheenjohtaja Juha Vuorio puolestaan
kertoi perussuomalaisten valtuutettujen jatkumosta uuden
Oulun alueella sekä ryhmämme aikaansaannoksista kuluvalla valtuustokaudella.
Tilaisuus jatkui yhdistyksen jäsenistölle suunnatulla risteilyllä Oulun lähivesillä. Tilaisuuteen
osallistui myös Haukiputaan Perussuomalaiset.
Juha Vuorio
Oulu

Kuva: Jessica Vahtera

Reijo Ojennus jatkaa
eläkeläisten johdossa

Turussa järjestettiin kuntavaalikutsunnat
TURUN Perussuomalaiset ry järjesti avoimien ovien tapahtuman, jossa tehtiin ehdokashankintaa kuntavaaleihin.
Kärsämäen kaupunginosassa
sijaitseva yhdistyksen toimitila
oli ajoittain lähes täynnä väkeä.
Jotkut saapuivat vasta tutustumaan perussuomalaisiin ja osa
saapui nimenomaan hakeakseen ehdokkuutta. Tapahtuman

päättyessä Turun Perussuomalaisilla oli 40 ehdokkuussuostumusta.
Paikallisyhdistyksen hallitus
ei ole vielä asettanut ketään virallisesti ehdolle, vaan tässä
vaiheessa keskitytään potentiaalisten ehdokkaiden kartoittamiseen. Myös paikallisen kuntavaaliohjelman työstäminen
on aloitettu.

- Varsinkin nuorten kiinnostus
perussuomalaisia kohtaan on
viime aikoina kasvanut Turussa merkittävästi. Nyt meillä on
ensimmäistä kertaa ikinä realistinen mahdollisuus asettaa Turussa täysi sadan ehdokkaan
lista, sanoo yhdistyksen puheenjohtaja Tuomas Tähti.
Turun Perussuomalaiset

ja elinvoimaa yhteistyössä esitettyjen luotettavien sijoittajien kanssa.
Olemme erittäin pettyneitä
Tampereen kaupungin ja SVR:n
toimintamalliin tämänkin hankkeen kohdalla. Perussuomalaiset ovat uusina kuntapoliitikkoina joutuneet jatkuvasti
olemaan vahtikoirina, kun kaupungin suuruudenhullut jättiinvestoinnit eivät kestä päivänvaloa.
Kuntademokratiaan ei kuulu
harhaanjohtava salailu.
Miten valtaapitävä nelikko voi
enää kuvitellakaan, että nauttivat luottamusta kaupunkilaisten ja valtuuston ”opposition”
silmissä? Perussuomalaisten
osalta asia ei jää tähän, vaan
vääristä tiedoista on saatettava
syylliset vastuuseen, lataa Tampereen Perussuomalaisten puheenjohtaja Terhi Kiemunki.

Reijo Ojennus
ti Pehkonen, Aune Vartiainen,
Pentti Tuomi, Leevi Väisänen ja
Pekka Moilanen.
Vuosikokous hyväksyi julkilausuman, jossa se vaatii ns. taitetun indeksin korjaamista työeläkkeistä.
Oikeutta Eläkeläisille ry

Taitettu indeksi korjattava

Rehellisyyttä Tampereen
päätöksentekoon
KANSI ja Areena -hankkeen
päätösesitys oli sittenkin liian
hyvä ollakseen totta. Tampereen Perussuomalaiset sanoutuvat irti härskistä epärehellisyydestä, joka nähtävästi on
muodostunut Tampereen kaupungin päätöksenteossa jo
omaksi kulttuurikseen. Nyt on
osoittautunut, että salaiseksi muutetussa kokouksessa valtuutetuille suoraan valehdeltiin.
Salailulla estettiin myös lehdistön mahdollisuus hankkia tietoja ja taustoja esitetyistä toimijoista.
Ennen kokouksen alkua valtuutettuja konkreettisesti uhkailtiin “salaisiksi” määritellyistä
asioista puhumisesta. Siitä huolimatta enemmistö perussuomalaisten valtuustoryhmässä
halusi luottaa siihen, että hankkeen myötä saisimme kaupunkiin kaivattua suomalaista työtä

OIKEUTTA Eläkeläisille ry piti
vuosikokoustaan Saarijärven
Kalmarissa omistamassaan lomakeskus Rauhalassa. Kokouksen alussa veteraanijäsenet Hilja Nevalainen ja Aune Vartiainen
kertoilivat muisteloitaan yhdistyksen alkutaipaleelta. Muisteltavaa riittääkin, lähestyyhän
yhdistys jo puolen vuosisadan
ikää.
Vuosikokous hyväksyi toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen. Tilinpäätös osoitti reilua
10 000 euron ylijäämää. Yhdistyksen omistamien rakennusten korjauksiin ja saneerauksiin
käytettiin lähes 40 000 euroa.
Saneerauksia tullaan jatkamaan
kuluvana vuonna ja mahdollisesti vielä ensi vuonna. Myöskin
RAY:ltä haetaan avustusta ensi
vuoden saneerauksiin.
Oikeutta Eläkeläisille ry:n hallitukseen valittiin puheenjohtaja Reijo Ojennus, sihteeri Merja Heimo ja varapuheenjohtaja
Kalevi Niemenmaa sekä jäsenet
Onni Hiltunen, Tuula Leino, Mat-

Tampereen Perussuomalaiset
esittää, että kannen, areenan ja
hotelli- ja pilvenpiirtäjäkompleksin yhteen niputtanut sopimus Tampereen kaupungin ja
SVR:n esittämän yritysryhmittymän välillä puretaan. Kukin toteuttamiskelpoinen hanke tulee avoimesti käsitellä omana
yksittäisenä, selkeästi budjetoitavana ja hallittavissa olevana palasenaan. Kutakin selkeää
erillishanketta ajavien toteuttaja- ja rahoittajatahojen tulee
olla vakavasti toteutukseen sitoutuneita, ennen kuin valtuusto voi hyväksyä sopimukset.
Kaupungin antama “ikuinen
avoin utopiasuunnitteluvaltakirja” ja budjetti ulkopuolisille
toimijoille ei palvele Tampereen
eikä tamperelaisten etuja.
Tampereen Perussuomalaiset

SUOMESSA on noin 1,5 miljoonaa työeläkkeellä olevaa henkilöä, joita ns. taitettu indeksi
koskee. Kun taitettuun indeksiin Paavo Lipposen hallituksen
toimesta 1996 siirryttiin, päätöksen piti olla väliaikainen.
Tänä päivänä tuo väliaikainen
päätös on edelleen voimassa.
Taitetun indeksin muuttamisesta on tehty useita eduskunta-aloitteita ja kirjallisia kysymyksiä, mutta ne eivät ole
johtaneet mihinkään toimenpiteisiin. Siitäkään huolimatta,
että useat puolueet ovat vaalilupauksissaan asian luvanneet
korjata.
Työeläkerahastojen yhteinen
tasearvo on noin 180 miljardia euroa. Sijoitustuotot olivat
2012-2014 keskimäärin 8,3 %,
eli vuosittain noin 14 miljardin
euron luokkaa.
Palaaminen ns. puoliväli-indeksiin maksaisi työeläkeyhtiöille ensimmäisenä vuonna 104
miljoonaa euroa.

Vasta vuonna 2035 se saavuttaisi 2,2 miljardin tason, jonka
jälkeen vaikutus laskisi.
Kuitenkin tuonakin vuonna jo
2 prosentin sijoitustuotto kattaisi reilusti tuon kustannuksen.
Rahastojen kasvattaminen
väitettyjä suurten ikäluokkien
eläkkeelle siirtymistä varten on
tosiasioiden vastaista. Suuret
ikäluokat ovat jo pääosin siirtyneet ansaitulle eläkkeelle ja jatkossa eläkeläisten määrä ei tule
kasvamaan.
Oikeutta Eläkeläisille ry:n vuosikokous vaatii, että yhteiskuntasopimusneuvotteluihin lisätään ”eläkeläisnäkökulma” ja
ryhdytään toimiin, jolla taitettu indeksi muutetaan takaisin
oikeudenmukaisemmaksi puoliväli-indeksiksi. Tällä muutoksella lisättäisiin nopeasti kulutuskysyntää ja se olisi parasta
elvytystä maan taloudelle.
Oikeutta Eläkeläisille ry

Terveisiä elinkeinoministerille

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

PERUSYRITTÄJÄT tapasivat
elinkeinoministeri Olli Rehnin
ja veivät tälle terveisiä tärkeimmistä teemoistaan. Tapaaminen
ja vastaanotto olivat hyviä, ja
ministeri sanoi, että tapaamisia
voidaan jatkaa.
Ministerin kanssa keskusteltiin mm. Viron-mallin mukaisesta yritysverotuksesta, joka lisäisi Perusyrittäjien mukaan
pienyrittäjien kilpailukykyä, investointeja ja työpaikkoja. Virolaisen yrityksen kilpailukyky
on 32 % suurempi kuin vastaavan suomalaisen. Lisäksi Vironmallin kilpailuedut liittyvät mm.

palkkauksen sivukustannuksiin
ja arvonlisäveroon.
Vähäisestä liiketoiminnasta ei
tarvitse maksaa arvonlisäveroa.
Jos liikevaihto jää alle 10 000
euron, on mahdollista hakeutua vapaasti arvonlisäverolliseksi. Tämä kannattaa toisinaan
tehdä sen vuoksi, että silloin voi
vähentää hankintojen arvonlisäverot.
Muissa EU-maissa alaraja vaihtelee nollan ja noin 100 000 euron välillä. Vapaaehtoisen arvonlisävelvollisuuden rajaa
pitää nostaa vähintään eurooppalaiselle keskitasolle. Alv-rajan

nosto vähintään 50 000:teen
euroon ei luo vielä merkittäviä kilpailullisia etuisuuksia tai
neutraalisuuspoikkeamia kilpailullisiin asetelmiin, sillä tästä hyötyisivät ennen kaikkea
yksinyrittävät käsityöläisammattilaiset. Alv-rajan nostolla ei
ole tarkoitustakaan kasvattaa
olemassa olevaa yritystä, vaan
luoda uusia yrityksiä markkinoille.
Perusyrittäjät
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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 kirjoituksia.
Lähetä mielipiteesi
osoitteella:
toimitus@perussuomalaiset.fi tai
Yrjönkatu 8-10, 00120 Helsinki.

Ryvettynyt Suomen Olympiakomitea
SUOMEN Olympiakomitean rahasotkut ja hyvä veli -järjestelmä paljastuivat ministeriön
tarkastuksen yhteydessä. Olympiakomitea joutuu maksamaan
opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämiä valtionavustuksia takaisin yli 435 000 euroa
vuodelta 2014, kun valtionavustusten kokonaismäärä oli tuolloin noin yhdeksän miljoonaa
euroa. Olympiakomitea pyörii
pääosin valtion eli veronmaksajien rahoilla.
Suurin yksittäinen takaisinperintä koostuu huippu-urheiluyksikön työntekijöille maksettavista yli 70 000 euron
palkkakaton ylittävistä palkoista. Lisäksi suuria summia on
kertynyt myös kilometrikorvauksista, eikä ajopäiväkirjoja ole
velvoitettu täyttämään.
Hallinto on ollut rahankäytön
osalta vastuutonta. Räikein esimerkki on Sotshin olympialaisista. Olympiakomitea oli varannut hotellihuoneita, jotka jäivät
käyttämättä. Huonevarauksia
ei jostain syystä peruttu. Kustannus melkein puoli miljoonaa
euroa. Isompi summa kuin mitä
nyt peritään Olympiakomitealta takaisin.
Rahoja on hassattu myös
ryyppäämällä. Alkoholiin oli tar-

kastuksen mukaan kulutettu
kohtuuttoman paljon rahaa.
Erityisen epämiellyttävänä pidän sitä, ettei lakia ole noudatettu kilpailutuksen osalta, vaan
tavaraa tai palveluita on tilattu
hyvä veli -verkostolta.
Kansainväliset urheilun kattojärjestöt ovat rypeneet korruptioskandaaleissa. Kyllä meillä
Suomessakin, maailman vähiten korruptoituneessa maassa,
tämä osataan. Suomessa ei kukaan kuitenkaan vaikuta ottavan vastuuta tapahtuneesta ja
samat henkilöt jatkavat samoissa tehtävissä.
Alun perin opetus- ja kulttuuriministeriön 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. Olympiakomitean hallitus on ensikädessä vastuussa. Lisäksi korruptoituneet johtohenkilöt pitäisi
laittaa kilometritehtaalle.
Ketä tästä korruption paljastumisesta on sitten kiittäminen? Syksyllä 2015 opetus- ja
kulttuuriministeriöön asteli uusi
tarkastuspäällikkö, Viivi Lajunen. Hänelle kiitos.
Jari-Pekka Teurajärvi (ps.)
Oulu

Perussuomalaisetko muka
eläinsuojeluvastaisia?
MAA ja metsätalousministeriö
valmistelee parhaillaan uutta
eläinsuojelulakia. Eduskunnan
Eläinsuojeluryhmän perussuomalaisten jäsenten mielestä uuden lain tulee kiinnittää entistä
enemmän huomiota eläinten
olosuhteisiin ja hyvinvointiin ja
suoda eläimille myös itseisarvo.
Muun muassa Aamulehti uutisoi, että perussuomalaiset on
Animalian ja Suomen Eläinsuojeluyhdistyksen kyselyn perusteella Suomen eläinsuojeluvastaisin puolue.
Tämä ei pidä paikkaansa. Perussuomalaiset ei ole eläinsuojeluvastainen. Puolueessa
on käyty keskustelua eläinten
suojelua koskevista linjauksista. Emme hyväksy esimerkiksi halal-teurastusta, koska se aiheuttaa eläimille kärsimyksiä.
Olemme vedonneet maa- ja
metsätalousministeriinkin tästä. Mielestämme tuotantoeläimet eivät saa kärsiä turhaan
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missään elämänsä vaiheessa.
Mielestämme emakkohäkeistä on paikallaan luopua, kun
tehdään uusi sikala tai remontoidaan vanha. Parsinavetoistakin olisi hyvä päästä eroon
aikanaan, kuitenkin niin että
maitotilallisilla on aikaa varautua muutokseen. Kaikkien
eläinten hyvinvoinnista on huolehdittava. Esimerkiksi kivunlievityksestä on aina huolehdittava erilaisten kipua aiheuttavien
toimenpiteiden yhteydessä.
Kansanedustaja Anne Louhelainen teki kirjallisen kysymyksen maa- ja metsätalousministerille lemmikkien pakollisesta
tunnistusmerkinnästä. Merkintä on tärkeä, koska sillä on
mahdollista estää pentutehtailua, laitonta eläinkauppaa ja se
vähentäisi myös eläinten hylkäämisiä. Tästä pitäisi säätää
uudessa eläinsuojelulaissa.
Animalian ja Suomen Eläinsuojeluyhdistyksen kyselyssä

nostettiin esille myös eläintuotantotilojen ja teurastamoiden
valvonnan lisääminen niin, että
kansalaisetkin voisivat osallistua olosuhteiden tarkkailuun.
Me emme vastusta eläintuotantotilojen ja teurastamoiden
eläinsuojeluvalvonnan lisäämistä, mutta ehdotettu kaikelle
kansalle avoin tarkkailu kuulostaa liian radikaalilta muutokselta. Jopa kansanedustajatkin saavat olla omassa rauhassa
työhuoneissaan. Sallikaamme
tämä maaseutuyrittäjillekin.
kansanedustajat (ps.)
Ritva Elomaa, Laura Huhtasaari,
Anne Louhelainen ja Leena Meri
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Kevennetään yrittäjän
lompakkoa
ENSILUKEMALTA MTV:n uutinen ulkomainontaa tekevästä yrittäjästä, joka julkaisi
kuvan työhön liittyvistä korteistaan, hymyilytti koomisuudellaan. Luettuani jutun
loppuun hymyni tosin hyytyi
ja ymmärsin yrittäjän turhautumisen.
Lompakosta löytyi mm.
työturvallisuuskortti, katutyökortti, ensiapukortti, valttikortti, tulityökortti, sähkötyökortti, nosturikortti,
piirturikortti ja ammattipätevyyskortti. Korttipakka oli
melkoinen. Kaikkien näiden
korttien hankkiminen tulee
etenkin pienyrittäjille kohtuuttoman kalliiksi ja siihen
käytetty aika on pois tuottavasta työstä kun kortit pitää
hankkia mahdollisesti koko
henkilökunnalle.
Kyseinen yrittäjä oli laskenut, että korttien hankkimiseen oli kahden vuoden aikana kulunut lähes 50 000 €.
Kuten yrittäjä toteaa, tällä

summalla hän olisi palkannut
jo yhden työntekijän. Lisäksi osa korteista on uusittava
kolmen vuoden välein, joka
on silkkaa rahastusta.
Toki on hyvä, että yrittäjien
ja työntekijöiden ammattitaitoa ja pätevyyttä seurataan,
mutta korttien päällekkäisyyttä ja määrää voisi varmasti jotenkin järkevöittää.
Nykyisellään tämä korttiviidakkojärjestelmä ei anna
kaikista juhlapuheista huolimatta Suomesta kovin yrittäjäystävällistä kuvaa. Päinvastoin. Juha Sipilän hallitus
onkin aiheellisesti ottanut
normienpurkutalkoot yhdeksi hallitusohjelman tavoitteekseen, joten toivotaan,
että yrittäjien lompakko jatkossa kevenisi, mutta vain
korttien määrän suhteen.
Maarit Tuomi
eduskunta-avustaja, kaupunginvaltuutettu (ps.), Lahti

Maakuntien
itsehallintouudistus
KÄSITYKSENI mukaan maakuntien itsehallintouudistus
johtaa vääjäämättä seuraaviin
muutoksiin: nykyisten maakuntien liittojen asema päätöksentekijöinä vahvistuu merkittävästi ja samalla kuntien
asema heikkenee ratkaisevasti.
Jotta maakuntien eri alueiden päätösvalta ei merkittävästi heikenny, on kehitettävä
sellainen vaalijärjestelmä, joka
tukee tätä pyrkimystä.
Maakuntavaltuustojen asemaa on vahvistettava ja jäsenmäärää nykyisestä lisättävä.
Kuntien valtuutettujen määrää vastaavasti voidaan ratkaisevasti vähentää. Sama koskee
muita kunnallisia luottamus- ja
virkapaikkoja.
Kuntien lukumäärää on myös
tarpeellista vähentää, joka tarkoittaa kuntaliitoksia. Kainuussa se voisi tarkoittaa esimerkiksi sellaista järjestelyä, jossa
Paltamo ja Ristijärvi liitettäisiin
Kajaaniin ja Puolanka, Hyrynsalmi ja Suomussalmi muodostaisivat Ylä-Kainuun kunnan.
Tällä järjestelyllä Kainuuseen
jäisi yhteensä neljä kuntaa.
Vaikka entisen pääministeri Paavo Lipposen tarkoitus aikanaan olikin tehdä Kainuusta

yksi kunta, en minä vieläkään
ottaisi kuntien osalta näin
suurta askelta.
Kainuun liitto toimii tällä hetkellä vaatimattomissa tiloissa
Kajaanissa Kauppakadun varrella. Maakuntien itsehallintouudistuksen jälkeen nykyiset
tilat ovat käsitykseni mukaan
auttamattomasti liian pienet ja
epätarkoituksenmukaiset.
Heti kun hallintouudistuksen
lainsäädäntötyö etenee, on
Kainuussakin syytä miettiä uusien tarkoituksenmukaisten tilojen hankkiminen tulevalle
Kainuun liitolle (mikä nimi sille
sitten lopullisesti tuleekaan).
Uusien tilojen rahoitus tulee
hoitaa valtion toimesta, koska uudesta Kainuun liitosta tulee ennen kaikkea Suomen valtionhallintoon liittyvä johtava
maakunnallinen organisaatio.
Tämä pohdiskeluni osoittakoon lyhyesti sen, millaisen
mittavan uudistuksen kanssa nykyhallitus painii. Sotesta en minäkään vielä puhunut
mitään.
Pentti Kettunen
ex-kansanedustaja, maakuntavaltuuston pj. (ps.), Kajaani
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Kokoukset &
tapahtumat

tapahtumat@perussuomalaiset.fi

TURKU
Turun Perussuomalaiset ry ja Varsinais-Suomen Perussuomalaiset
Nuoret ry järjestävät telttatapahtuman Turun kauppatorilla lauantaina 18.6. klo 10. Teltalla on lettuja, kahvia ja poliittista sanomaa.
Teltalla voi myös täyttää Turun Perussuomalaisten sekä Perussuomalaiset-puolueen jäsenhakemukset.
Tervetuloa!
VANTAA
Uudenmaan Perussuomalaiset
Nuoret järjestää lauantaina 18.6.
klo 16-22 kevätkauden päättäjäiset minigolfin ja saunan merkeissä
Vantaalla. Tapaamme klo 16 Koivukylän minigolfissa ja klo 18 alkaen
meille on varattu sauna Hiekkaharjun Puistokulmasta. Ilmoittautumiset ja lisätiedot: suvi@suvikarhu.fi ja
p. 041 437 5635.
ROVANIEMI
Rovaniemen Perussuomalaiset ry
jalkautuu Rovaniemen kauppatorin
kesämarkkinoille 28.-30.6. Teltalla
tavattavissa paikallisia valtuutettuja, vuoden 2017 kuntavaaliehdokkaita ja muita aktiivisia toimijoita.
Tervetuloa porisemaan.
LESTIJÄRVI
Lestijärven Perussuomalaiset ry:n
sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 28.6. klo 18 Lestijärven kunnanvirastolla, Lestintie
39. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksessa mukana piirin puheenjohtaja Arto Pihlajamaa. Kokouksen koollekutsujana hallitus.
Tervetuloa!

Presidentillä liikaa
liikkumatilaa?
ILTALEHTI (3.6) väittää, että
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on hivuttanut presidentin valtaa käytännössä
suuremmaksi kuin viimeisissä perustuslain muutoksissa on tarkoitettu. Perustuslain mukaan ulkopolitiikkaa
johtaa tasavallan presidentti yhdessä valtioneuvoston
kanssa. Niinistö pitää tauon
ennen tuota “yhdessä valtioneuvoston kanssa”. Erikoista
huumoria vakavalla asialla.
Tilaisuuden presidentin
vallan kasvattamiseen on
tarjonnut Venäjän kiristynyt politiikka. Putinin hallinnon aggressiivinen toiminta
Ukrainaa kohtaan ja vastakkainasettelu lännen kanssa on heijastunut myös Suomen ja Venäjän suhteisiin.
Niinistö on noussut taannoisten edeltäjiensä Kekkosen ja Paasikiven tapaan
eräänlaiseksi Venäjän suhteiden takuumieheksi. Paasikivi
koki aikoinaan päätehtäväkseen Suomen luotsaamisen
eteenpäin sodan jälkeisestä
ajasta. Paasikiven maailmassa tämä tarkoitti valvontakomission pitämistä tyytyväisenä.
Niinistö on omaksunut teh-

täväkseen Putinin hallinnon
rauhoittelun ja taivuttelun.
Maailman aika on nyt kuitenkin täysin erilainen. Suomi on EU:n jäsen ja Naton läheinen kumppani. Suomen
valtioelinten toimivaltasuhteista säädetään nyt perustuslaissa aivan eri tavalla
kuin Paasikiven aikaan. Silti
Sauli Niinistö näyttää harjoittelevan Paasikiven roolia.
Perustuslaki antaa poliittisen johtajuuden pääministerille.
Eduskunnalle vastuunalaisen pääministerin ja valtioneuvoston tulisi johtaa Suomea - ulkopolitiikassa toki
yhteistoiminnassa tasavallan
presidentin kanssa. Viimeaikaiset ulkopoliittisesti kokemattomat pääministerimme
ovat antaneet presidentille
paljon liikkumatilaa.
Olen täysin eri mieltä kuin
Iltalehti. Mielestäni on onni,
että meillä on Niinistön kaltainen presidentti. Näin erityisesti nyt tilanteessa, jossa
USA-ystävyydestä huumaantuneet “pojat” väheksyvät
suhteiden ylläpitoa suurimpaan naapuriimme.
Yrjö Saraste

VETELI
Vetelipäivät lauantaina 2.7. Myydään/tarjotaan makkaraa. Vastuuhenkilö: Vetelin Perussuomalaiset
ry, Arto Pihlajamaa, p. 0400 167 832.
ORIVESI
Längelmäveden Kesäpäivä Rönnin huvikeskuksessa lauantaina 2.7.
klo 10-15. Iloinen koko perheen tapahtuma. Paljon ohjelmaa, paikalliset yrittäjät ja yksityiset myyvät
tuotteitaan, ruuan ulkomyyntipisteitä, ravintolassa lounas seisovassa pöydässä, Rönnin ravintolat auki,
uimaranta ym. ja illalla vielä tanssit.
Oriveden Perussuomalaiset ry:llä on
taas teltta rannan tuntumassa. Siellä voit halutessasi täyttää myös jäsenhakemuksen. Vapaa pääsy. Tervetuloa iloiseen joukkoomme!
SAVONLINNA
Etelä-Savon Perussuomalaisten jäsenet ovat tervetulleita viettämään aikaa yhdessä lauantaina
2.7. klo 16.30–22 (heti kevätkokouksen jälkeen) Savonlinnan Kristillisessä Opistossa Vilpunrannassa,
Opistokatu 1. Grillaillaan, kahvitellaan ja jutellaan mukavia. Mahdollisuus myös saunoa, uida tai pulahtaa paljuun.
HELSINKI
Perussuomalaisten Helsingin piiri ry telttailee Hakaniemen maalaismarkkinoilla sunnuntaina 3.7. klo
9–15. Tervetuloa juttelemaan teltalle ja noutamaan tuorein PS-lehti!
TURKU
Oikeutta Eläkeläisille Turun Osasto ry järjestää eläkeläisille vapaamuotoisia keskustelutilaisuuksia
Turun Perussuomalaisten toimitilassa Leijonanluolassa (Kärsämäentie
31, Turku) jokaisen kuukauden ensimmäisenä tiistaina klo 17 alkaen.

Nämä tapahtumat ovat avoimien
ovien ja matalan osallistumiskynnyksen tilaisuuksia, joissa ei edellytetä mitään jäsenyyksiä, vaan silkkaa mielenkiintoa tutustua uusiin
ihmisiin ja viettää aikaa yhdessä. Tilaisuuksiin toivotaan uusia osallistujia! Tervetuloa! Eläkeläisyhdistyksen 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 ylimääräinen yleinen kokous. Kesäpäivät pidetään Riihimäellä Lempivaarassa.
Kyyti Helsingin keskustasta lähtee
perjantaina klo 17 ja paluu takaisin sunnuntaina klo 14. Ylimääräinen yleinen kokous käsittelee sääntömuutosta, ja pidetään lauantaina
9.7. klo 12. Kesäpäivien ohjelmassa
on mm. leikkimieliset urheilukilpailut, saunomista ja yhdessäoloa. Ilmoittautumiset ja lisätiedot: suvi@
suvikarhu.fi ja p. 041 437 5635.
VALKEAKOSKI
Valkeakosken Perussuomalaisten
teatterimatka 9.7. Viikinsaareen katsomaan näytelmää Heiskanen ja Albatrossi. Matkan hinta jäsenet 20€,
muut 50€. Tiedustelut/ilmoittautumiset 040 703 4802 tai minna.
kamppari@gmail.com.
MERIKARVIA
Merikarvian Perussuomalaiset mukana omalla teltalla lauantaina 9.7.
klo 8-15 Merikarvian Krookassa Meripäivänä (paikka nro 5).
ROVANIEMI
Lapin Perussuomalaisten Nuorten
yleiskokous pidetään sunnuntaina 10.7. klo 11 Hotel Scandic Rovaniemen kokoustiloissa. Käsitellään
vuoden 2015 yleisten kokousten
sekä vuoden 2016 kevätkokouksen
asiat. Kokouksen koollekutsujana
hallitus. Tervetuloa!
TURKUPORI
MTV3:n järjestämä yhteiskunnallinen keskustelutilaisuus SuomiAreena pidetään Porissa 11.–15.7.
Keskiviikko 13.7. on perussuomalaisten päivä. Niinpä Turun Perussuomalaiset ry järjestää tuona
päivänä bussikuljetuksen SuomiAreenaan ja takaisin. Sitova ilmoittautuminen yhteiskuljetukseen tapahtuu maksamalla 20 euroa Turun
Perussuomalaisten tapahtumatilille viimeistään 5.7. Huomatkaa, että
tapahtumatili ei ole se tili jolle jäsenmaksut maksetaan, vaan tilinumero on eri. Tilisiirto-ohjeet: Saaja:
Turun Perussuomalaiset ry. Saajan
tilinumero: FI36 4309 0010 2688 78.
Summa: 20,00. Pankki: Liedon Säästöpankki. Viestikenttään: PORI 2016
ETUNIMI SUKUNIMI. Jätä viitenumero tyhjäksi. Bussireitti keskiviikkona:
Lähtö Turun kaupungintalon edustalta (Aurakatu 2) klo 8, ABC Raisio
klo 8.15, Neste Oil Nousiainen noin
klo 8.30, Poriin saavutaan vähän klo
10 jälkeen. Takaisin Turkuun lähdetään Porista viimeistään klo 19.
SuomiAreenassa ohjelmassa mm.
keskustelutilaisuus Raatihuoneenpuiston Purje-lavalla klo 11.45–13.
Aiheena on ”Missä EU, siellä ongelma? – Perussuomalaisten Eurooppa-keskustelu”. Keskustelijoina Timo
Soini, Jussi Niinistö, Pirkko Ruohonen-Lerner, Simon Elo ja Toimi Kankaanniemi. Keskustelun juontaa
Simo Grönroos. Ulkoministeriön tilaisuus klo 13.30–14.45. SuomiAreenan puoluepuiston suuressa teltassa (Eetun aukion läheisyydessä) on
perussuomalaisten osasto.

VARPAISJÄRVI
Lapinlahden Perussuomalaiset osallistuvat perinteisille Varpaisjärven Maalaismarkkinoille lauantaina 16.7. alkaen klo 9 Varpaisjärven
koulukeskuksen alueella.
LEMPÄÄLÄ
Lempäälän Perussuomalaiset ovat
tänäkin vuonna mukana Kuokkalankosken markkinoilla 16.7.2016
klo 10-16. Markkinat ovat perinteisesti seuraavana viikonloppuna tangomarkkinoiden jälkeen.
TURKU
Kaupunginvaltuutettu Mikael Miikkola (ps.) tarjoaa tapa- ja esiintymiskoulutusta ravintola Koulun Historianluokka-huoneessa (Eerikinkatu
18) lauantaina 16.7. klo 12.45–
14.15. Ennakkoilmoittautumista ei
tarvita. Tervetuloa! Järjestäjä: Varsinais-Suomen Perussuomalaiset
Nuoret ry.
PIETARSAARI
Jaakonpäivät Pietarsaaressa 21.24.7. Soppatykki. Vastuuhenkilöt:
Pietarsaarenseudun Perussuomalaiset 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 maukkaat markkinakahvit, mukavaa juttuseuraa ja lukemistakin Oriveden
Perussuomalaisten teltalla. Tervetuloa!
HELSINKI
Perussuomalaisten Helsingin piiri ry telttailee Hakaniemen maalaismarkkinoilla sunnuntaina 7.8. klo
9–15. Tervetuloa juttelemaan teltalle ja noutamaan tuorein PS-lehti!
LESTIJÄRVI
Lestijärven Muikkumarkkinat 27.8.
Myydään makkaraa 1€/kpl. Paikka
on jo varattu. Vastuuhenkilö: Lestijärven Perussuomalaiset ry, Juha
Salminen, p. 0400 365 108.
MERIKARVIA
Merikarvian Perussuomalaiset mukana omalla teltalla Merikarvian Venetsialaisviikonlopussa lauantaina
27.8. klo 8-15 torilla Yrittäjämarkkinoilla.

PS

Piirit

PIRKANMAA
Perussuomalaisten Pirkanmaan piiri ry:n ylimääräinen kokous pidetään lauantaina 6.8. klo 16 Oriveden
kaupungintalon valtuustosalissa,
Keskustie 23. Kokouksessa käsitellään vuoden 2014 ja 2015 tilit, tilinpäätökset, toimintakertomukset, tilintarkastajan kertomukset
sekä Kangasalan paikallisyhdistyksen edustajien ja heidän henkilökohtaisten varaedustajien valinta
piirihallitukseen. Kokouksen koollekutsujana piirihallitus. Puhe- ja äänioikeus on jäsenmaksunsa viime
vuonna ja tänä vuonna 30.6.2016
maksaneille jäsenillä. Tervetuloa!
ETELÄSAVO
Perussuomalaisten Etelä-Savon piiri ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 2.7. klo
15 Savonlinnan Kristillisessä Opistossa Vilpunrannassa, Opistokatu
1, Savonlinna. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen koollekutsujana piirihallitus. Piirihallitus kokoontuu jo klo 14.30 samassa
paikassa. Tervetuloa!
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Verkkorikollisuus uhkanamme
AVOIMUUTEEN, helppoon saatavuuteen ja käytettävyyteen
omistautuneet tietoverkko- ja
nettipalvelut tuovat mukanaan
merkittäviä riskejä yksityisyyden suojaan. Tästä esimerkkinä avoimen yhteiskunnan julkiset tietorekisterit, jotka ovat
myös samalla rikollisten käytettävissä.
Niinpä numeropalveluista,
Trafista sekä Patentti -ja rekisterihallituksen rekistereistä on
yksinkertaista selvittää tietoja, joita voi hyödyntää omaisuus- ja identiteettivarkauksien
suunnittelussa ja toteutuksessa. Samoin tietoverkkojen haittaohjelmilla voi rikollinen taho
lukita puhelimen tai tietokoneen tiedostot ja kiristää lunnaita. Nykyajan merkittävä rikollisuuden muoto siis uhkaa
meitä tietoverkon kautta ja sen
sovellukset ovat moninaiset.
Tämä on haaste myös poliisille, se vaatisi jatkuvaa kouluttautumista ja sitoutumista.
Perinteinen humalaisten katutappelijoiden nahisteluiden

Riittävätkö rahat veteraanien
kuntoutukseen?

selvittely antaa poliisin työstä
väärän kuvan. Poliisin työn tulosten vaikuttavuus ja uskottavuus ansaitaan muualla eli
rikollisen toiminnan ennaltaehkäisyssä ja rikostutkinnassa. Tähän viittaa KRP:n viimeisin maksuvälinepetosten tilasto viime
vuodelta, jossa oli nousua peräti 41 prosenttia.
Laissa on määritelty yksilön
omaisuuden ja turvallisuuden

erityinen suoja. Julkiset tietorekisterit vaarantavat tämän
suojan. Yksi keino estää identiteettivarkaudet ja yksittäisen
kansalaisen tiedostoihin tunkeutuminen olisi sähköinen
tunnistautuminen.
Seppo Passinen
HTM, Lapua

PIAN sata vuotta täyttävä Suomi on itsenäisyytensä velkaa sotiemme veteraaneille. Heistä huolehtiminen
loppuun asti on velvollisuutemme ja kunniatehtävämme.
Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan kuitenkin jopa
yli 150 veteraania olisi jäänyt viime vuonna ilman hakemaansa kuntoutusta. Syyksi kerrotaan määrärahojen
niukkuus suhteessa kuntoutuksen kustannuksiin. Tilanne tulee korjata mahdollisimman pian, syistä riippumatta.
Hallitusohjelmassa on kirjaus lisärahoituksesta vanhusten kotihoidon sekä veteraanien ja sotainvalidien
hyväksi vuodesta 2017 alkaen. Sen lisäksi valtiovarainvaliokunta esitti vuoden 2016
talousarvioon lisämäärära-

haa veteraanikuntoutukseen
ja erityisesti kotiin vietävien
palveluiden lisäämiseen.
Olen erittäin huolestunut
tiedoista, että erityisesti Etelä-Karjalassa moni sotiemme veteraani olisi jäänyt ilman kuntoutusta varojen
puutteen johdosta. Asia tulee selvittää niin valtion kuin
sotepiirinkin tasolla. Erityisesti haluan tietää, missä määrin perussuomalaisille tärkeät, hallitusohjelmaan saadut
lisämäärärahat veteraanien kuntoutukseen täyttävät
tarkoituksensa - ja miten tehokkaasti jo kuluvan vuoden
budjettiin valtiovarainvaliokunnassa ohjaamamme rahat
hyödyttävät kohdettaan.
Jani Mäkelä
kansanedustaja (ps.)

Kuka ohjaa ajatustani?

Milloin tunnustetaan, että meillä
ei ole varaa enempään?
EU:n avointen ovien politiikka on tullut tiensä päähän. Afrikasta riittää tulijoita. Libyassa odottelee juuri nyt valtaisa
pakolaismäärä: lähes miljoona
turvapaikanhakijaa, jotka ovat
tulossa Eurooppaan leveämmän leivän toivossa. Tämä tulee tietämään runsaasti ongelmia ja rahanmenoa myös
täällä Suomessa.
Meillä ei ole varaa yhtään
enempään. Vastaanottokeskuksissa on tällä hetkellä kirjoilla 24 150 turvapaikanhakijaa, lisäksi yksin tulleita
alaikäisiä on 2 200 ja tiellä tietymättömillä noin 2 500 ihmistä. Mistä kuntapaikat? Siinä on tarpeeksi tekemistä
velkaisille kunnille.
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Omalta kansalta leikataan
kaikesta, jopa vaikeavammaisten yli 75-vuotiaiden avusta. Mutta nämä leikkaukset eivät koske tänne tulevia, heille
sosiaalitoimi kompensoi leikkaukset ja kaikki kulut maksetaan.
Pidämme Kreikan kanssa perää euroalueen huonoimpana
talouskasvun maana. Bruttokansantuotteemme on edelleen 6 % alle vuoden 2008 tason. Julkisen sektorin velka on
lähes tuplaantunut vuodesta
2008 lähtien ja on kohta 65 %
suhteessa bkt:een. Valtionvelkakin on jo lähes 103 miljardia
euroa (valtion budjetti tänä
vuonna 54,4 miljardia).
Tosiasioiden toteaminen ei

ole rasismia vaan vastuullista asioiden hoitoa. Suomesta
ei ole maailman pelastajaksi,
mutta oma maamme voidaan
vielä pelastaa. Suomen hyväntekijän maine on johtanut siihen, että kaikki yrittävät
hyötyä Suomesta, sanoi eräs
opiskelija, joka valmistuttuaan
palasi omaan maahansa saatuaan ilmaisen koulutuksen
Suomesta.
Itsenäisen maan on pystyttävä päättämään omista rajoistaan. Nyt on tehtävä radikaaleja ratkaisuja, hyssyttelyllä
eivät asiat hoidu.
Airi Pulkkinen
Kuopio
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ILKKA uutisoi (15.5.) Kunnallisalan kehittämissäätiön tekemästä kyselystä: haettaisiinko julkisen terveydenhuollon säästöjä
asettamalla potilaat tärkeysjärjestykseen?
Kyselyyn vastasi 1 008 henkilöä. Vastaajista 72 % ei kannattanut ajatusta, mutta lähes
puolet hyväksyisi hoitoon pääsyn rajaamisen, mikäli sairaus
olisi ns. itseaiheutettu. Erityisesti nuoret vastaajat olisivat valmiita hoitojen priorisointiin iän
perusteella.
Aikoja eletään, kun hoitojen
priorisointi on noussut ajankohtaiseksi keskustelun aiheeksi.
Sodan jälkeisessä Suomessa, 50-60 vuotta sitten tuskin
tuollaisia olisi edes kehdattu
kysellä. Silloin taisteltiin tuberkuloosia ja muita vakavia
epidemioita vastaan. Myös alkoholismi ja mielenterveysongelmat olivat yleisiä tuohon aikaan – ymmärrettävistä syistä.
Tuon ajan Suomessa kenties
nähtiin unta nyky-Suomen elintasosta. Niissä oloissa ei kaveria
kuitenkaan jätetty, vaan tehtiin
se, mitä sen aikaisin resurssein
oli mahdollista. Uskallan väittää, että jos silloin olisi priorisoitu, meillä ei tänä päivänä olisi
maailman huippua olevaa osaamista terveydenhuollossa eikä
nykyistä massiivista sairaalaver-

kostoa.
Vanhustenhoidon tila nousi
valokeilaan viime viikolla, kun 7
406 sosiaalihuollon ympärivuorokautisen hoidon työntekijää
vastasi Valviran kyselyyn (Ilkka
25.5.). Emeritaprofessori SirkkaLiisa Kivelän lausunnot tukevat
ajatusta, että yhteiskunnassamme on asenneongelma: hitaus
on haitta. Ja vanhemmitenhan
ihminen hidastuu.
Suomessa keskustelu julkisesta terveydenhuollosta on siiloutunutta. Toisaalla vaaditaan
ns. itseaiheutettujen sairauksien hoidon maksatuksen siirtämistä yhteiskunnalta potilaalle,
toisaalla keskustellaan kiivaasti siitä, että maahan tulleet paperittomat ihmiset pitäisi ottaa julkisen terveydenhuollon
piiriin.
Päätä siinä sitten kaiken mielipidetulvan keskellä, mitä mieltä itse olet!
Minä olen päättänyt sijoittaa
gallupit, joiden otanta yli 5 miljoonan asukkaan maassa on
koko väestöstä 1 000 – 2 000,
samaan koriin mainosten kanssa. Niiden tarkoitushan on vain
mielipiteiden muokkaus tuotteelle suosiolliseksi.
Anneli Manninen
kaupunginvaltuutettu (ps.),
Seinäjoki

Hyvä perussuomalaisten
jäsen
Muistathan päivittää muuttuneet
yhteystietosi (osoite, puhelinnumero,
sähköpostiosoite) jäsenrekisteriin.
Puh: 040 631 7099 tai
jasenasiat@perussuomalaiset.fi

Perussuomalaisen
n
nipputilaukset

Viheralueet ovat
kaupunkilaisten keuhkot
HELSINGIN kaupunkisuunnitteluvirasto on valmistellut uuden
yleiskaavan. Yleiskaava esittää,
miten Helsinki voisi kasvaa 250
000 asukkaalla vuoteen 2050
mennessä. Valmisteilla oleva
yleiskaava uhkaa muuttaa Helsinkiä voimakkaasti kohdistamalla mittavaa rakentamista
kaupungin nykyisille viher- ja
virkistysalueille sekä rakennettujen kulttuuriympäristöjen
alueille.
Kaavaehdotus mahdollistaa
mm. Keskuspuiston ja Vantaanjokilaakson ympärille rajautuvan Helsinkipuiston merkittävän supistamisen. Myös Malmin
lentokentän, Tuomarinkylän ja
Vartiosaaren kaltaisia valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä aiotaan hävittää.

Yleiskaavaehdotus on laadittu vuonna 2012 valitun valtuuston toimikaudella, ja sama
valtuusto aikoo päättää yleiskaavasta loppuvuonna 2016.
Tämä merkitsisi, että helsinkiläisillä ei olisi vaalien suomaa
vaikutusmahdollisuutta oman
kotikaupunkinsa tulevaisuudenkuvaan.
Helsingin PerusNaiset vastustaa yleiskaavan hyväksymistä
esitetyssä muodossa. Yleiskaavalle on olemassa vaihtoehtoja, näitä ei vain haluta tutkia.
On väärin, että helsinkiläisillä ei
ole aitoa mahdollisuutta päästä vaikuttamaan oman kotikaupunkinsa tulevaisuuteen.
”Viheralueet ovat kaupunkilaisten keuhkot. Tarvitsemme paikkoja, joissa voimme ulkoilla ja nauttia luonnosta.

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

Näitä keuhkoja tarvitsemme
myös vuonna 2050, se on perintömme lapsillemme”, toteaa PerusNaiset Helsinki ry:n puheenjohtaja, varavaltuutettu ja
varakansanedustaja Mari Rantanen.
”En ole koskaan ollut näin vihreä kuin nyt ollessani perussuomalainen”, sanoo PerusNaiset
Helsinki ry:n sihteeri Anne Vuori. ”Ne, joiden uskoin puolustavan vihreää Helsinkiä, ovatkin
nyt tuhoamassa sitä ja vauhdilla. Yleiskaavan hyväksyminen
on siirrettävä seuraavalle valtuustolle ja saatava kaupunkilaisten mandaatti siihen, mihin
tulevaisuuden Helsinkiä viedään.”
PerusNaiset Helsinki ry

Perussuomalainen-lehteä
voi tilata tapahtumiin ja
yleiseen jakeluun uudesta
osoitteesta.
ILMOITA tilattavien lehtien määrä
rä
ja mihin tarkoitukseen lehdet ovat
vat
tulossa. Muista laittaa tilaukseen
n
yhteystietosi ja lehtinippujen
toimitusosoite. Laita mukaan myös
yös
vastaanottajan puhelinnumero.
Toimitus varaa itselleen oikeuden
en
päättää lehtitilausten määrästä ja toimituksesta.
Tilaukset täytyy lähettää halutun numeron aineistopäivänä.
Aineistopäivät löytyvät perussuomalaisten nettisivuilta.

Tilaa lehtiä: lehtitilaukset@perussuomalaiset.fi

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.

YHTEYSTIEDOT

RASTITA JOS KYSESSÄ ON
OSOITTEENMUUTOS

SUKUNIMI

ETUNIMET

LÄHIOSOITE

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

Haluan liittyä Perussuomalaiset Naiset ry:n
jäseneksi (ei erillistä jäsenmaksua).
Jäsenyys edellyttää puolueeseen liittymistä.
Haluan liittyä Perussuomalaiset Nuoret ry:n
jäseneksi (15-35 vuotiaat, ei jäsenmaksua).
Jäsenyys ei edellytä puolueeseen liittymistä.
Voit ladata jäsenhakemuksen PDF-muodossa
myös osoitteesta: www.perussuomalaiset.fi/jasenyys

POSTINUMERO JA -TOIMIPAIKKA

KOTIKUNTA

HETU JA KANSALAISUUS

AMMATTI / TOIMI / KOULUTUS

PUHELIN

SÄHKÖPOSTI

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS
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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

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

Eduskuntaryhmän työntekijät ja heidän tehtävänsä:

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
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