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”Kansallismieliset 
välittävät oman 
maansa luonnosta 
ja sen eläinten 
hyvinvoinnista”

Kelsun puheenjohtaja Teemu Torssonen:

”Kansallismielisyys näkyy 
arvoissamme paikallisuuden 

korostamisena, haluamme 
esimerkiksi vaalia perinne-

maisemaa.”

YHDISTYKSEN perustamiselle oli 
tilausta, sillä monet kansallismielises-
ti ja maahanmuuttokriittisesti ajat-
televat luontoihmiset eivät kokeneet 
minkään olemassa olevan yhdistyk-
sen arvoja omikseen. Päinvastoin, 
heitä jopa syrjittiin ja heidän jäsenyy-
tensä evättiin ”väärien” mielipiteiden 
johdosta.

- Kansallismielisyys näkyy arvois-
samme paikallisuuden korostami-
sena, haluamme esimerkiksi vaa-
lia perinnemaisemaa. Ymmärrämme 
pointin ”think globally, act locally” 
-ajatuksena, mutta Kelsun lähesty-
mistapa korostaa paikallisia ja kan-
sallisia arvoja, kertoo yhdistyksen pu-
heenjohtaja Teemu Torssonen.

Toinen Kelsua ja muita luonnon- 
ja eläinsuojeluyhdistyksiä selkeäs-
ti erottava piirre on se, että Kelsussa 
luonnon ja eläinten suojelu on yhdis-
tetty kokonaisvaltaisesti.

- Kun muilla vastaavilla yhdistyk-
sillä lähestymistapa on kansainväli-
nen ja globaali, Kelsussa se on kansal-
linen ja kansallismielinen, Torssonen 
sanoo.

Biosentrinen 
maailmankuva

Kelsun tavoitteena on turvata ta-
sapaino ja jatkuvuus niin Suomen 
kansalle, ekosysteemeille, eläimille, 
kielelle kuin kulttuurillekin. Näin ko-

Kansallismieliset eläin- ja luonnonsuojelijat ry (KELSU) on 
26.8.2017 perustettu yhdistys, jossa nivoutuvat yhteen eläinten 
ja luonnon suojeleminen, kansallismieliset arvot ja isänmaalli-
suus ainutlaatuisella tavalla.

konaisvaltaisesti ei mikään muu ole-
massa oleva yhdistys pysty nivomaan 
kaikkia näitä teemoja yhteen.

- Ei voi olla oikeasti kansallismieli-
nen, jos ei yhtään välitä oman maansa 
luonnosta ja sen eläinten hyvinvoin-
nista. Kelsu edustaa posthumanistis-
ta ajattelutapaa, jolloin näkökulma 
siirtyy pois humanistisesta kohti bio-
sentristä maailmankuvaa, joka vas-
taa paljon enemmän sitä näkemystä, 
joka 2000-luvun ihmisellä on, Tors-
sonen pohtii.

Biosentriseen maailmankuvaan 
kuuluu, että myös eläimet ymmärre-
tään eläviksi, tunteviksi ja merkittäviä 
kognitiivisia kykyjä omaaviksi olen-
noiksi. 

Vanhakantainen luonto vastaan ih-
miset -vastakkainasettelu näkyy vielä 
monella tavalla kielessäkin, jossa esi-
merkiksi tehdään selkeä jaottelu ih-
misten ja eläinten välillä. Biosentri-
sessä maailmankuvassa ihminenkin 
ymmärretään yhdeksi eläimeksi mui-
den joukossa.

Luontoa ei voi erottaa isän-
maallisuudesta

Kelsun puheenjohtaja Teemu Tors-
sonen on 36-vuotias perussuomalai-
nen kaupunginvaltuutettu ja maakun-
tavaltuutettu Jyväskylästä. Torssonen 
on ollut mukana poliittisessa ja yh-
teiskunnallisessa toiminnassa 12 

- Oikeastaan ainoa asia, mikä perussuomalaisilta on tähän saakka puuttu-
nut, on luonnonsuojelu ja eläinten suojelu, Teemu Torssonen sanoo.

vuotta. Hän on opiskellut Jyväskylän 
yliopistossa filosofiaa sekä johtamista 
ja hänellä on myös sähkömiehen tut-
kinto.

- Olen aina ollut luontoihminen, 
eikä luontoa mielestäni pysty erot-
tamaan isänmaallisista ja kansallis-
mielisistä arvoista. Luonnonsuojelu 
ja eläinten suojelu on olennainen osa 
henkistä kasvua ja suomalaisia arvoja. 
En ikinä voisi kutsua itseäni kansallis-
mieliseksi enkä perussuomalaiseksi, 
jos en olisi samalla myös luonnonsuo-
jelija, Torssonen toteaa.

Luonnosta on 
tehtävä liittolainen

Perussuomalaisiin Torssonen liit-
tyi, koska puolue pyrkii kaikkein par-
haiten vastaamaan niihin uhkakuviin, 
jotka hän näkee Suomen tulevaisuu-
den kohtalonkysymyksiksi, kuten EU- 
ja maahanmuuttopolitiikka. 

Perussuomalaiset on myös Suomen 
ainoa kansallismielinen puolue.

- Oikeastaan ainoa asia, mikä perus-
suomalaisilta on tähän saakka puut-
tunut, on luonnonsuojelu ja eläinten 
suojelu. Onneksi nykyinen puheen-
johtaja on sanonut, että tämäkin asi-
aintila tullee korjaantumaan. Tämä 
tulee nostamaan meidät aatteellises-
ti entistä korkeammalle tasolle, vah-
vistaa puolueen aateperustaan kirjat-
tua tavoitetta henkisestä kasvusta ja 
tekee meistä entistä vahvempia, Tors-
sonen sanoo.

- Asian merkitystä ei täysin ymmär-
retä, mutta joka kansan tietoisuudes-
sa piilee syvä yhteys oman maansa 
luontoon. Luonnosta on saatava mei-
dän liittolaisemme, jotta voimme kas-
vaa niin poliittisesti, henkisesti kuin 
yhteiskunnallisestikin.

TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVA PS ARKISTO

Satakunnan piiri järjestäytyi
SATAKUNNAN Perussuoma-
laiset ry:n hallituksen järjes-
täytymiskokous pidettiin Sa-
takunnan Perussuomalaisten 
piiritoimistolla Porissa. Halli-
tuksen ensimmäiseksi varapu-
heenjohtajaksi valittiin Kristii-
na Heinonen Ulvilasta. Toiseksi 
varapuheenjohtajaksi kokous 
valitsi Jouko Lindstedtin Huit-
tisista ja kolmanneksi varapu-
heenjohtajaksi Seppo Torise-
van Raumalta. Piirisihteeriksi 

valittiin Markku Palomäki Po-
rista ja taloudenhoitajaksi Katri 
Lahdensivu Kankaanpäästä.

Työvaliokuntaan valittiin 
Tomi Salonen Eurajoelta, Sei-
ja Multanen Huittisista, Sari Kal-
liokorpi Nakkilasta, Tommi Sa-
lokangas Porista ja Vesa-Matti 
Junnila Eurasta. Vaalitoimikun-
nan puheenjohtajaksi kokous 
valitsi Markku Palomäen (Pori). 
Lisäksi vaalitoimikuntaan va-
littiin Tomi Salonen (Eurajoki), 

Seppo Toriseva (Rauma), Sari 
Kalliokorpi (Nakkila) sekä Ilpo 
Forsman (Merikarvia).

- Järjestäytymiskokous sujui 
positiivisissa merkeissä ja ko-
vat tavoitteet eduskuntavaalei-
hin on asetettu. Niihin valmis-
tautuminen alkaa nyt, kertoo 
Satakunnan piirin syyskokouk-
sessa valittu puheenjohtaja Ta-
pio Laurila Kankaanpäästä.

Mika Männistö   
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Juvoselle lämmin vastaanotto 
Etelä-Pohjanmaan Järviseudulla

Turun PS kiertää lähiöitä

PIENI helmikuinen pakkanen ei 
purrut pohjalaisiin, kun perus-
suomalaisten kansanedustaja 
Arja Juvonen lämmitti Järviseu-
dun aktiivit vierailullaan. Keski-
Pohjanmaalta Etelä-Pohjanmaan 
puolelle Alajärvelle ja Lappajär-
velle kylään saapunut Juvonen 
sai hyvin talvisena lauantaina 
väen liikkeelle.

Juvosen välitön esiintyminen 
sai paljon kiitosta.

- Juvosesta tykättiin todella 
paljon. Hän on helposti lähes-
tyttävä ja ihmiset tulivat hyvin 
juttuun hänen kanssaan. Toi-

vottavasti saamme hänet pian 
Alajärvelle takaisin, sanoi Alajär-
ven Perussuomalaisten puheen-
johtaja Jukka Kangastie.

- Tällaisilla huippuvierailuilla 
on aina positiivinen merkitys yh-
distyksen toimintaan. Meillä Ala-
järvellä perussuomalaisuus on 
viime kesästä lähtien ollut todel-
la kovassa kurssissa ja jäsenha-
kemuksia on tullut koko ajan ta-
saisesti lisää. Hyvältä näyttää.

Myös Lappajärven puolella Ju-
vosen vierailu sai hyvää palau-
tetta.

- Arja on todella lämmin ja iha-

na ihminen. Tällaiselle pienelle 
yhdistykselle kansanedustajan 
vierailun merkitys on tärkeää. 
Nytkin Juvosen käynti kiinnos-
ti ihmisiä yli puoluerajojen. Täl-
lainen tapahtuma jos mikään on 
omiaan edistämään puolueen 
toimintaa ja lisäämään ihmis-
ten kiinnostusta perussuomalai-
sia kohtaan, totesi Lappajärven 
puolella kansanedustajan vierai-
lua organisoinut yhdistyksen va-
rapuheenjohtaja Arvi Kangastie.

Juha Rantala

TURUN Perussuomalaiset kier-
tää kevään aikana teltan kanssa 
lähiöissä tapaamassa turkulaisia 
ja kuuntelemassa heidän aja-
tuksiaan. Ensimmäinen tapah-
tuma järjestettiin lauantaina 
10.3. Turun suurimmassa lähi-
össä Runosmäessä. Paikalla oli-
vat tuttuun tapaan myös kan-
sanedustajat Kike Elomaa sekä 
Ville Tavio.

- Perussuomalaisten kannatus 
vaihtelee suuresti eri äänestys-
alueilla, lähiöt ovat perinteises-
ti olleet meille vahvoja alueita. 
Uskon, että saamme herätel-
tyä lähiöiden äänestysintoa, jos 

olemme ihmisten tavoitettavis-
sa ja tuomme oman poliittisen 
vaihtoehtomme esiin, pohtii Tu-
run Perussuomalaisten puheen-
johtaja Kai Sorto.

Turun kuntapolitiikassa on 
luvassa vauhdikas vuosi. Vih-
reät ovat jättäneet Helsingin 
tapaan valtuustoaloitteen ter-
veydenhuollon laajentamises-
ta laittomasti maassa oleville 
ulkomaalaisille. Sote- ja maa-
kuntauudistuksen sekä Turkuun 
kaavailtujen raitiotie- tai super-
bussihankkeiden kohtalo rat-
kennee myös tämän vuoden 
aikana. Eivätkä politiikan vakio-

aiheet, eli maahanmuutto ja to-
riparkki, ole muuttuneet mik-
sikään.

- Olemme yhä Suomen pa-
ras toripuolue. Tarjoamme vaih-
toehdon vanhojen puolueiden 
hapatukselle, sanoo kansan-
edustaja ja PS:n Turun valtuus-
toryhmän puheenjohtaja Vil-
le Tavio.

Seuraavaksi Turun PS:n telt-
ta on suuntaamassa Varissuolle 
28. huhtikuuta ja Pansioon 19. 
toukokuuta.

Turun Perussuomalaiset ry

Perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvosen vierailu kiinnosti ihmisiä Lappajärvellä yli 
puoluerajojen. Kuva: Juha Rantala

Kuusamon PS kysyy 
kuntavaaleissa äänestäneitten 
kuluttajansuojasta
KUUSAMON Perussuomalai-
set ihmettelee Kuusamon kau-
punginvaltuuston edustajien 
äänestyskäyttäytymistä pako-
laisasiassa. 14 kaupunginval-
tuutettua äänesti tyhjää pako-
laiskysymyksen ensimmäisessä 
äänestyksessä. Kuusamon Pe-
russuomalaiset pitävät tällaista 
äänestyskäyttäytymistä vastuun 
pakoiluna. Suurin osa tyhjää ää-
nestäneistä valtuutetuista oli 
keskustalaisia.

- Oliko kyseessä mahdollises-
ti keskustan puoluetoimistosta 

kuulunut käsky, ettei pakolais-
kysymyksessä saa äänestää vas-
taan? Mikä on äänestäjien ku-
luttajansuoja, kun valtuutetut 
äänestävät tällaisessa selkeässä 
asiassa tyhjää? ihmettelee Kuu-
samon Perussuomalaisten pu-
heenjohtaja Tapio Lämsä.

Kuusamon Perussuomalaiset 
kysyy myös, että miten valtaapi-
tävät aikovat varmistaa tulevien 
kiintiöpakolaisten taustat.

Kuusamon Perussuomalaiset

PERUSSUOMALAISTEN Var-
sinais-Suomen piirin mukaan 
verovaroin rahoitetun hoi-
don saatavuus maakunnas-
sa varsinkin syrjäseuduilla 
heikentyy tulevassa sote-uu-
distuksessa, mutta suuris-
sa asutuskeskuksissa saata-
vuus saattaa parantua. Piirin 
mukaan hallituksen esitys 
merkitsee sitä, että julkisten 
palveluitten saatavuus ei to-
teudu lähipalveluina koko 
maakunnan alueella.

- Monilla alueilla syntyy ter-
veyskeskusten sulkemisen 
vuoksi yksityisiä monopole-
ja ja siksi julkisten sote-pal-
velujen saatavuus tavalliselle 
kansalaiselle heikkenee. Mi-
käli maakunnat eivät kykene 
hallitsemaan kustannuske-
hitystä, se johtaa entises-
tään heikompiin palveluihin 
ja asiakasmaksujen korotta-
miseen. Syrjäytymisvaarassa 
olevat kärsivät suhteessa hy-
vätuloisiin, sanoo piirin pu-
heenjohtaja Vilhelm Junnila.

Perussuomalaiset huo-
mauttavat, että valtiova-
rainministeriön hallitusneu-
vos Auli Valli-Lintu on tuonut 
esiin merkittäviä ongelmia 
sote-uudistuksen sisällös-
sä ja aikataulussa. Normaa-
li lainkirjoitus on ollut lähes 
mahdotonta, kiire kova ja lin-
jaukset valmistelemattomia. 
Sote-uudistuksesta on tullut 
hallituksen arvovallan sym-
boli – laadukas terveyden-
huolto ja sen saatavuus on 
unohdettu, piiri kertoo tie-
dotteessaan.

Piirin mukaan uudistuksen 
vaikutuksista myös sosiaali- ja 
terveydenhuollon ammatti-
laisiin vaietaan.

- Hallituksen esitys tarkoit-
taa noin 2-2,5 miljardin eu-
ron sopeutustarvetta. Tämä 
johtaa irtisanomisiin, eivät-
kä kaikki työllisty yksityiselle 

sektorille. Miksei tätä sanota 
ääneen? piirin 1. varapuheen-
johtaja Pirjo Lampi kysyy.

Lakiluonnoksen mukaan jo-
kaisessa julkisessa sote-kes-
kuksessa pitäisi olla kahden 
eri erikoisalueen palvelut. To-
sin sitä ei ole määritelty, että 
sen pitäisi olla ehdottomasti 
lääkäripalvelua. Erikoislääkä-
reiden jalkauttaminen sote-
keskuksiin ei saa vaarantaa 
erityistason erikoislääkärei-
den toimintaa, kuten esim. 
yliopistollisten sairaaloiden 
24/7-palvelua. Perussuoma-
laiset ovat huolissaan siitä, 
miten asiakas pystyy itse il-
man vahvaa palveluohjausta 
valitsemaan oman itselleen 
parhaiten sopivan sotekes-
kuksen, mahdollisen asiakas-
setelin käytön ja henkilökoh-
taisen budjetin. Onnistunut 
palveluohjaus vaatii myös re-
sursseja.

Sote-uudistuksessa kus-
tannussäästöjä ei tule synty-
mään, integraatio ei toteu-
du ja pelko siitä, että potilaita 
pompotellaan edelleen luu-
kulta toiselle on todellista.

- Perussuomalaiset eivät voi 
hyväksyä hallituksen tahtoa 
luoda maahamme järjestel-
mää, jossa julkisia sote-palve-
luja tuottavien yksityisten jät-
tiyritysten toimintaa tullaan 
rahoittamaan yhteiskunnan 
verorahoilla, kertovat piirihal-
lituksen jäsenet, Kimmo Kar-
koinen ja Markus Ylis-Junttila 
Mynämäeltä.

Perussuomalaisten piirihal-
litus kokoontui 11.3.2018 My-
nämäellä. Sote-uudistuksen 
ja valinnanvapauden lisäksi 
käsiteltiin maakuntavaaleja. 
Perussuomalaisten ehdokas-
lista Varsinais-Suomessa täyt-
tyy kovaa vauhtia.

Varsinais-Suomen piirin 
piirihallitus

Valinnanvapaudesta suurin 
hyöty hyvätuloisille

mailto:toimitus@perussuomalaiset.fi
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Laakso siirtyy perus-
suomalaisiin Kouvolassa
KAUPUNGINVALTUUTETTU 
Kristian Sheikki Laakso hyväk-
syttiin torstaina 15.2. Kouvo-
lan Seudun Perussuomalaiset 
ry:n jäseneksi. Hän siirtyi yhdis-
tykseen Suur-Kouvolan sitoutu-
mattomista. 

Laakso toimii kierrätysalan 
yrittäjänä. Hänet valiittiin viime 
vuoden kuntavaaleissa kaupun-
ginvaltuutetuksi 572 äänellä, 
mikä on kahdeksanneksi eniten 
Kouvolassa.

Perussuomalaiset saivat kun-
tavaaleissa viisi kaupunginval-
tuutettua, mutta menetti niistä 
yhden, kun ministeri Jari Lind-
ström loikkasi sinisiin. Laakson 
myötä perussuomalaisten val-
tuutettujen määrä palaa takai-
sin vaalituloksen mukaiseen 
määrään.

Laakso perustelee ratkaisu-
aan sillä, että puoluekokouk-
sen jälkeen perussuomalaiset 
palasivat takaisin juurilleen. Pe-
russuomalainen puolue antaa 
myös hyvät lähtökohdat maa-
kuntavaaleihin. 

Suur-Kouvolan sitoutumatto-

Etelä-Pohjanmaalla kierrätetään taas 
piirihallituksen kokoukset

Mikkelin PS esittäytyy

PERUSSUOMALAISTEN Etelä-
Pohjanmaan piirissä palattiin ta-
kaisin vuosien takaiseen käy-
täntöön eli piirihallitus päätti 
kierrättää kokouksiaan eri paik-
kakunnille. 

Useamman vaalikauden ajan 
kokoukset on pidetty Seinäjoel-
la. Valinta on ollut luonteva, sillä 
Seinäjoki sijaitsee keskellä maa-
kuntaa ja siellä sijaitsee myös 
puolueen piiritoimisto.

- Päätöksemme perustui ai-
van tasapuolisuusnäkökulmaan. 
Matkat kokouksiin tasoittuvat 
ja mikä tärkeintä, niin yhä use-
ammille yhdistyksille tulee kon-
tolleen järjestelyvastuu. Ensim-
mäisenä uuden mallin kokous 
järjestettiin Kauhajoella ja seu-

raavaksi isännöi Mustasaari. 
Idea on otettu piirin yhdistyksis-
sä ilolla vastaan. Näin myös pii-
rihallituksen edustajat pääsevät 
tutustumaan läheltä järjestävän 
yhdistyksen toimintaan, sanoo 
Perussuomalaisten Etelä-Poh-
janmaan piirin puheenjohtaja 
Jukka Mäkynen.

Myös Kauhajoen yhdistyksen 
puheenjohtaja Tapio Pihlaja pi-
tää uutta systeemiä hyvänä.

- Toimin vuosia sitten piirin pu-
heenjohtajana ja myös silloin to-
teutimme tuota järjestelyvas-
tuun kierrätystä.

Kauhajoella perussuomalai-
suus on aina ollut korkeassa 
kurssissa. Pihlajan johdolla viime 
kuntavaaleissa puoluetta äänes-

ti Kauhajoella peräti 21,2 pro-
senttia äänioikeutetuista ja yh-
distyksellä oli listoillaan eniten 
ehdokkaita Etelä-Pohjanmaan 
piirissä. Myös presidentinvaa-
lit sujuivat Kauhajoella hyvin, ja 
Laura Huhtasaari saikin ehdok-
kaista kolmanneksi eniten ääniä.

- Ei täällä mitään poppakonste-
ja menestyksen eteen ole tarvit-
tu. Meillä on yhdistyksessä hyvä 
hallitus ja erinomainen teke-
misen meininki. Kannatusluvut 
kertovat myös siitä, että kova ja 
pitkäjänteinen työ tuottaa tu-
losta. Itse kierrän kenttää aivan 
kuin malliksi suhteellisen ahke-
rasti, sanoo Pihlaja.

Juha Rantala

MIKKELIN Seudun Perussuomalaiset valitsivat uuden puheenjohtajan Aimo Ollikaisen johdolla järjes-
täytymiskokouksessa Tauno Lehtosen sihteeriksi, Jussi Marttisen 1. varapuheenjohtajaksi ja Vesa Hima-
sen 2. varapuheenjohtajaksi.     Mikkelin Seudun Perussuomalaiset

Keskusta maakuntavaalien 
suurvoittaja Kainuussa

Forssan yhdistys kasvaa 
Kuparisen johdolla

JOS viime kevään kuntavaali-
en tulos muutetaan valtuusto-
paikoiksi, mahdollisesti tulevis-
sa maakuntavaaleissa keskusta 
olisi hyvin lähellä saada yksin-
kertaisen enemmistön.  Apurik-
si riittäisi vaikkapa vasemmis-
toliitto.

Viidestäkymmenestäyhdek-
sästä valtuustopaikasta yhdis-
tetty kesk./vas. saisi 35 paikkaa. 
Ei siis ole ihme, että maakun-
tien itsehallinnon toteutumi-
nen keskustalle on niin tärkeää.

Kevään kuntavaalien tuloksen 
pohjalta Kainuun maakuntaval-
tuuston paikat jakaantuisivat 
seuraavasti: keskusta 24, va-
semmisto 11, kokoomus 7, pe-
russuomalaiset 6, SDP 6, vihreät 
3 ja kristilliset 2 paikkaa.

Laskelma perustuu viime ke-

vään kuntavaalien tulokseen ja 
ns. suhteellisen vaalitavan ver-
tailulukujen mukaiseen paikka-
jakoon.  Laskelma osoittaa, että 
esim. keskusta ja kokoomus 
-liittouma saisi yksinkertaisen 
enemmistön maakuntavaltuus-
toon, maakuntahallitukseen 
jne.

Selvää kuitenkin on, että maa-
kuntavaalit ja kuntavaalit eivät 
vaaliteknisesti ole sama asia. 
Maakuntavaaleissa keskusta 
menettää ehdokasasettelussa 
määrällistä ylivoimaetua mui-
hin puolueisiin nähden ja tämä 
vaikuttaa vaalien lopputulok-
seen.

Pentti Kettunen
ex-kansanedustaja (ps.), Kajaani 

FORSSAN Seudun Perussuo-
malaiset järjestäytyivät. Yhdis-
tyksen puheenjohtajan Pia Ku-
parisen johdolla kokoontunut 
hallitus valitsi varapuheenjoh-
tajakseen Jarmo Kalliolan Joki-
oisilta, sihteeriksi ja talouden-
hoitajaksi Patrick Lohvansuun 
Forssasta sekä PR-vastaavaksi 
Sami Mattilan Forssasta.

Hallituksen jäseninä toimivat 
alkaneena vuonna Jarmo Kalli-
ola, Markku Heikkilä, Mikko Suo-
mi, Jari Kantelus, Sami Mattila ja 
Matti Luostarinen. Toiminnan-
tarkastaja on Mira Kulmala-Sjö-
man.

Forssan Seudun Perussuoma-
laisiin ovat liittyneet myös Jo-
kioisten ja Ypäjän paikallisyh-
distykset, joiden toiminta ja 

jäsenet ovat sulautuneet ongel-
mitta yhteiseen yhdistykseen.

Forssan lehdelle haastattelun 
antanut Kuparinen kehuu ve-
tämäänsä yhdistystä ja uskoo 
viime kesän puoluekokousta-
pahtumien vain vahvistaneen 
joukon yhteistä tekemistä.

- On helppo luotsata puolu-
een agendaa, kun se on niin 
omaani. Meillä on paikallisesti 
tosi hyvä henki ja ihmiset ovat 
kiinnostuneita puolueesta, jon-
ka johdossa on järki-ihmisiä. 
Uusia jäseniäkin Forssan Seu-
dun Perussuomalaisiin on tul-
lut, Kuparinen kehuu.

Forssan Seudun 
Perussuomalaiset

Tapio Pihlaja, Riitta Pihlaja, Riitta Myllyaho ja Mika Muurimäki vastasivat Perussuomalaisten 
Etelä-Pohjanmaan piirihallituksen kokouksen järjestelyistä Kauhajoella. Kuva: Juha Rantala

Hallituksen jäsenet kuvassa vasemmalta lukien: Aimo Ollikainen, Raimo Heinänen, Katariina 
Asikainen, Jussi Marttinen, Vesa Himanen, Jere Liikanen ja Raimo Jämsen. Kuvasta puuttuvat 
Anne Korhola ja Tauno Lehtonen.

Kristian Sheikki Laakso

mista eroamiseen ei liity drama-
tiikkaa. Laakso luopuu omasta 
aloitteestaan Kouvolan raken-
nus- ja ympäristölautakunnan 
jäsenyydestä, koska hän katsoo 
paikan kuuluvan edelleen si-
toutumattomille.

Kouvolan Seudun 
Perussuomalaiset

NIMITYKSIÄ
UUDENMAAN PSNAISET
Uudenmaan Perussuomalaiset Naiset ry järjestäytyi. Puheenjohtajana 
toimii Arja Juvonen, 1. varapuheenjohtajaksi valittiin Tarja Tuomi ja 2. va-
rapuheenjohtajaksi Merja Nevalainen. Sihteerinä toimii Iida Rekunen. Hal-
litukseen kuuluvat myös Tanja Vahvelainen, Suoma Karjalainen, Jenni Las-
tuvuori, Suvi Rauhala-Heikkinen ja Maiju Tapiolinna.



P e r u s s u o m a l a i n e n  3 / 2 0 1 8  •  w w w . p e r u s s u o m a l a i s e t . f i4

HELSINKI
Perussuomalaiset mukana sai-
raanhoitajapäivillä Helsingin 
Messukeskuksessa perjantaina 
23.3.2018 klo 8.30-15. Tervetu-
loa osastolle.

ETELÄPOHJANMAAN 
PERUSNAISET
Etelä-Pohjanmaan Perusnaiset 
ry:n sääntömääräinen kevätko-
kous pidetään lauantaina 24.3. 
klo 12 Sokos Hotel Lakeudes-
sa Seinäjoella, Torikatu 2. Käsi-
tellään sääntömääräiset asiat 
sekä hallituksen neljän varajäse-
nen valinnat. Kokouksen koolle-
kutsujana hallitus. Paikalle saa-
puu noin klo 13 naisjärjestön 
tälle vuodelle valittu puheen-
johtaja Kike Elomaa. Kahvitarjoi-
lu alkaen klo 12. Tervetuloa!

TURENKI
Tupailta Turengin Paratiisis-
sa sunnuntaina 25.3. klo 14-18, 
Kauppakuja 1. Paikalla kansan-
edustaja Rami Lehto.

TURKU
Turun Perussuomalaiset ry jär-
jestää vapaamuotoisen keskus-
telutilaisuuden eli peruskäräjät 
sunnuntaina 25.3.2018 klo 14-
16 Turun pääkirjaston Studio-sa-
lissa, Linnankatu 2. Tilaisuus on 
avoin kaikille perussuomalais-
ten jäsenille. Tervetuloa!

HELSINKI
Puolueen puheenjohtaja, MEP 
Jussi Halla-aho saapuu Helsin-
gin piirin vieraaksi Vuosaareen 
sunnuntaina 25.3. klo 16.30-
18.30 osoitteessa Vuosaarentie 
10. Tervetuloa kuuntelemaan ja 
keskustelemaan! Kahvitarjoilu.

TUUSULA
Tuusulan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous 
pidetään sunnuntaina 25.3. klo 
17 Tuusulan kunnantalolla. Kä-
sitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana hal-
litus. Tervetuloa mukaan koko-
ukseen.

LEPPÄVIRTA
Leppävirran Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen kevät-
kokous pidetään sunnuntaina 
25.3. klo 18 kunnantalolla. Kä-
sitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana hal-
litus. Tervetuloa!

KOUVOLA
Kouvolan Seudun Perussuoma-
laiset ry:n sääntömääräinen ke-
vätkokous pidetään keskiviik-
kona 28.3. klo 17.30 Ravintola 
Nevillessä, Salpausselänkatu 27. 
Käsitellään sääntömääräiset asi-
at ja lisäksi valitaan varatoimin-
nantarkastaja vuodelle 2018. 
Kokouksen koollekutsujana hal-
litus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

ETELÄSAVON PERUSNAISET
Etelä-Savon PerusNaiset ry:n 
yleinen kokous pidetään torstai-
na 29.3. klo 18.30-20.00 Marjan 
Matkakodilla, Jääkärinkatu 8, 

Mikkeli. Käsitellään esityslistan 
mukaiset asiat. Kokouksen kool-
lekutsujana hallitus. Hallitus ko-
koustaa klo 17-18.30. Kahvia tar-
jolla. Tervetuloa!

HELSINKI
Helsingin Perussuomalaiset telt-
tailee Malmin maalaismarkki-
noilla Ylä-Malmin torilla lau-
antaina 31.3. klo 9-15. Paikalla 
perussuomalaisia aktiiveja ja 
kaupunginvaltuutettuja. Terve-
tuloa keskustelemaan ja nouta-
maan tuore PS-lehti.

TIKKURILA
Tikkurilan Kevätmarkkinat lau-
antaina 31.3. klo 10-14 Tikkuri-
lan uudella torilla, Asematie 7. 
Tervetuloa tapaamaan Vantaan 
Perussuomalaisia!

HELSINKI
Helsingin Perussuomalaiset telt-
tailee Hakaniemen maalais-
markkinoilla Hakaniemen torilla 
sunnuntaina 1.4. klo 9-15. Pai-
kalla perussuomalaisia aktiiveja 
ja kaupunginvaltuutettuja. Ter-
vetuloa keskustelemaan ja nou-
tamaan tuore PS-lehti.

ISOKYRÖ
Isonkyrön Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen kevätko-
kous pidetään keskiviikkona 4.4. 
klo 18 Kunnantalolla, Pohjanky-
röntie 136. Ääni- ja esitysoikeus 
edellyttää yhdistysmaksun mak-
samista eräpäivään mennessä. 
Kokouksen koollekutsujana hal-
litus. Tervetuloa!

JOROINEN
Joroisten Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous 
pidetään keskiviikkona 4.4. klo 
18 Hotelli Joronjäljessä, Motel-
likuja 1. Käsitellään sääntömää-
räiset asiat. Kokouksen koolle-
kutsujana hallitus. Tervetuloa!

LIETO
Liedon Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkoko-
us pidetään torstaina 5.4. klo 17 
Liedon Shellillä, Simpukkatie 2. 
Käsitellään sääntömääräiset asi-
at. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Kahvitarjoilu. Tervetu-
loa vaikuttamaan!

TYRNÄVÄ
Tyrnävän Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkoko-
us pidetään torstaina 5.4. klo 18 
Tyrnävän kunnantalolla. Käsitel-
lään sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana halli-
tus. Tervetuloa!

MÄNTSÄLÄ
Mäntsälän alueen Perussuoma-
laiset ry:n yhdistetty sääntö-
määräinen kevätkokous ja yli-
määräinen kokous pidetään 
torstaina 5.4. klo 18 Mäntsälän 
kunnantalolla, 2. kerros, neuvot-
teluhuoneet 1–2, Heikinkuja 4. 
Kevätkokouksessa käsitellään 
sääntömääräiset asiat, ylimää-
räisessä kokouksessa vuoden 
2018 toimintasuunnitelma ja ta-

Kokoukset & tapahtumatPS tapahtumat@perussuomalaiset.fi

lousarvio, jotka jäivät syksyllä 
käsittelemättä, kun sääntömää-
räisen syyskokouksen sijaan oli 
poikkeuksellisesti ylimääräinen 
yhdistyksen kokous. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Terve-
tuloa!

JOENSUU
Joensuun Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous 
pidetään lauantaina 7.4. klo 12 
piiritoimistolla, Niskakatu 2. Kä-
sitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana hal-
litus. Hallitus kokoontuu ennen 
kevätkokousta klo 11 samassa 
paikassa. Tervetuloa!

KEITELE
Keiteleen Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous 
pidetään lauantaina 7.4. klo 12 
Kaunisaholla, Rinnepolku 1. Kä-
sitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana hal-
litus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

KIURUVESI
Kiuruveden Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen kevätko-
kous pidetään lauantaina 7.4. 
klo 13 Hotelli-ravintola Pelto-
hovissa, Asematie 9. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouk-
sen koollekutsujana yhdistyk-
sen puheenjohtaja Juha Tapa-
ninen. Tarjolla kahvia ja pullaa. 
Tervetuloa.

LAPPEENRANTA
Lappeenrannan Seudun Perus-
suomalaiset ry:n sääntömää-
räinen kevätkokous pidetään 
lauantaina 7.4. klo 15 Ravinto-
la Zuupalassa, Pekkasenkatu 14. 
Käsitellään sääntömääräiset asi-
at. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Tervetuloa!

TAMPERE
Tampereen Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen kevätko-
kous pidetään lauantaina 7.4. 
klo 15 Lahdesjärven ABC:llä, Au-
tomiehenkatu 39. Käsitellään 
sääntömääräisten asioiden li-
säksi hallituksen valmistelemat 
asiat. Kokouksen koollekutsuja-
na hallitus. Kahvitarjoilu. Jäsen-
maksun eräpäivä on 28.3.2018. 
Olet äänioikeutettu vain, jos 
olet maksanut jäsenmaksusi vii-
meistään eräpäivään mennessä. 
Yhdistyksen kokouksessa on jo-
kaisella yhdistyksen varsinaisel-
la jäsenellä puhe- ja äänioikeus. 
Kannattavilla jäsenillä ei ole ää-
nioikeutta. Jos jäsen on laimin-
lyönyt yhdistyksen jäsenmak-
sun maksamisen tai varsinainen 
jäsen puolueen jäsenmaksun 
maksamisen eräpäivään men-
nessä kuluvalta vuodelta tai sitä 
aikaisemmilta vuosilta, jäsen ei 
saa käyttää äänioikeuttaan yh-
distyksen kokouksissa, jos mak-
samattomia jäsenmaksuja ei ole 
maksettu viimeistään kokous-
kutsussa mainittuun päivään 
mennessä. Yhdistyksen jäsen 
voi käyttää puhe- ja äänioikeut-
taan ainoastaan henkilökohtai-
sesti. Tervetuloa!

TURKU
Turun Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkoko-
us pidetään lauantaina 7.4. klo 

12 Turun kristillisellä opistolla 
(iso auditorio), Lustokatu 7. Kä-
sitellään sääntömääräiset asi-
at. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Paikalla myös kansan-
edustaja Olli Immonen. Terve-
tuloa!

VAASA
Vaasan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous 
pidetään lauantaina 7.4. klo 15 
Vaasan Keidas-seurakunnan ti-
loissa, Varastokatu 7. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Koko-
uksen koollekutsujana hallitus. 
Tervetuloa!

KAARINA
Kaarinan seudun Perussuoma-
laiset ry:n sääntömääräinen ke-
vätkokous pidetään lauantaina 
7.4. klo 16.30 Piikkiön POP-pan-
kin kerhotilassa, Hadvalantie 10. 
Käsitellään sääntömääräiset asi-
at. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Tervetuloa!

ASIKKALA
Asikkalan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous 
pidetään lauantaina 7.4. klo 17 
Tammenlehvätalolla, Vartiopol-
ku 10. Käsitellään sääntömää-
räiset asiat. Kokouksen koolle-
kutsujana hallitus. Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa!

ILMAJOKI
Ilmajoen Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkoko-
us pidetään sunnuntaina 8.4. 
klo 14 Riistavallilla, Riistavallin-
tie 156. Käsitellään sääntömää-
räiset asiat joiden lisäksi srk-
vaali- ja maakuntavaaliasiat. 
Kokouksen koollekutsujana hal-
litus. Tervetuloa!

KOKEMÄKI
Kokemäen Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen kevätko-
kous pidetään sunnuntaina 8.4 
klo 16 Ystävänkammarissa, Tulk-
kilantie 15. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Terve-
tuloa!

LIPERI
Liperin Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkoko-
us pidetään sunnuntaina 8.4. 
klo 16 Lipertekin alakerran ko-
koushuoneessa, Tehtaantie 8, 
Ylämylly. Sääntömääräisten asi-
oiden lisäksi täydennetään pai-
kallisyhdistyksen hallituksen ja 
piirihallituksen henkilövalintoja. 
Kokouksen koollekutsujana hal-
litus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

PIETARSAARI
Pietarsaaren Seudun Perussuo-
malaiset ry:n sääntömääräi-
nen kevätkokous pidetään sun-
nuntaina 8.4. klo 16 osoitteessa 
Castreninkatu 12 D. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Koko-
uksen koollekutsujana hallitus. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa.

SOMERO
Someron Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkoko-
us pidetään sunnuntaina 8.4. 
klo 16 Pellavakeskuksessa, Jo-
ensuuntie 49. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 

koollekutsujana hallitus. Terve-
tuloa!

ASKOLAMYRSKYLÄPUKKILA
Askola-Myrskylä-Pukkila Perus-
suomalaiset ry:n sääntömääräi-
nen kevätkokous pidetään per-
jantaina 13.4. klo 18 Pukkilassa, 
kunnantalon neuvotteluhuo-
neessa, Hallitustie 2. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Koko-
uksen koollekutsujana hallitus. 
Tervetuloa!

LOHJA
Lohjan seudun Perussuomalai-
set ry:n sääntömääräinen ke-
vätkokous pidetään perjantaina 
13.4. klo 18 Monkolan koko-
ushuone Riihessä. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Koko-
uksen koollekutsujana hallitus. 
Kaikki jäsenet, tervetuloa!

NAKKILA
Nakkilan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkoko-
us pidetään lauantaina 14.4. klo 
17 Majatalo Tyrnissä, Tattarantie 
42. Käsitellään sääntöjen mää-
räämät asiat. Kokouksen koolle-
kutsujana hallitus. Tervetuloa!

YLÖJÄRVI
Ylöjärven Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous 
pidetään lauantaina 14.4. klo 11 
kirjasto Leijassa (monitoimiti-
la), Koivumäentie 2. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Koko-
uksen koollekutsujana hallitus. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

UUDENMAAN PERUS
SUOMALAISET NAISET
Uudenmaan Perussuomalai-
set Naiset ry:n sääntömääräi-
nen kevätkokous pidetään lau-
antaina 14.4. klo 13 PS-Naisten 
toimistolla, Mannerheimintie 40 
B 56, Helsinki. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Lisätie-
dot Arja Juvonen, Uudenmaan 
PS-Naisten puheenjohtaja, puh. 
050 531 1108. Tervetuloa!

KOTKA
Kotkan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkoko-
us pidetään sunnuntaina 15.4. 
klo 16 Kotkan kaupungintalolla, 
Kustaankatu 2. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Terve-
tuloa.

SALO
Salon seudun Perussuomalai-
set ry:n sääntömääräinen kevät-
kokous pidetään sunnuntaina 
15.4. klo 17 Salon kaupunginta-
lon valtuustosali Tammessa. Kä-
sitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana hal-
litus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa.

RIIHIMÄKI
Riihimäen Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen kevät-
kokous pidetään perjantaina 
20.4. klo 18 Ingaféssa, Eteläinen 
Asemakatu 2. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Terve-
tuloa!

LAHTI
Lahden Perussuomalaiset ry:n 

mailto:tapahtumat@perussuomalaiset.fi
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  Kokousilmoitukset 
lähetetään osoitteella: 
tapahtumat@

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

Näin kirjoitat 
palstalle:

Kirjoita lyhyesti ja ytimekkäästi. Kirjoituksen pituus saa olla korkeintaan 1 500 merkkiä! Laita mukaan 
kirjoittajan yhteystiedot, jotka jäävät vain toimituksen tietoon. Toimitus voi otsikoida ja lyhentää kirjoituksia. 
Lähetä mielipiteesi osoitteella: toimitus@perussuomalaiset.fi tai Yrjönkatu 8-10, 00120 Helsinki.

sääntömääräinen kevätko-
kous pidetään maanantai-
na 23.4. klo 18 Ravintola 
Wanhassa Herrassa Paavola-
kabinetissa, Laaksokatu 17. 
Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekut-
sujana hallitus. Kahvitarjoilu. 
Tervetuloa!

LEMPÄÄLÄ
Lempäälän Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen kevät-
kokous pidetään keskiviikko-
na 25.4. klo 17.30 kunnanhal-
lituksen kokoushuoneessa, 
Tampereentie 6. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat sekä 
mahdollisia maakuntavaalei-
hin liittyviä asioita. Kokouk-
sen koollekutsujana hallitus. 
Tervetuloa!

HELSINKI
Perussuomalainen Helsin-
ki ry:n/Helsingin piirin sään-
tömääräinen kevätkokous pi-
detään torstaina 5.4. klo 18 
Vuosaaren yläasteella, Vuo-
saarentie 7. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana piirihallitus. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

POHJOISKARJALA
Perussuomalaisten Pohjois-
Karjalan piiri ry:n sääntömää-
räinen kevätkokous pide-
tään lauantaina 14.4. klo 12 
matkailukeskus Pajarinhovis-
sa Kiteellä. Sääntömääräisten 
asioiden lisäksi tehdään piiri-
hallituksen henkilövalintoja 
sekä nimetään eduskuntavaa-
liehdokkaita. Kokouksen kool-
lekutsujana hallitus. Piiri tar-
joaa kahvit ja keittolounaan. 
Kokouksen jälkeen päivä jat-
kuu seminaarilla ja päättyy 
omakustanteiseen ruokailuun 
ja illanviettoon. Lämpimästi 
tervetuloa!

ETELÄPOHJANMAA
Perussuomalaisten Etelä-Poh-
janmaan piiri ry:n sääntömää-
räinen kevätkokous pidetään 
sunnuntaina 15.4. klo 13 Sei-
näjoella Nurmoo-talon Nur-
moo-salissa, Nurmontie 7, 
Nurmo. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana piirihallitus. 
Tervetuloa!

HÄME
Perussuomalaisten Hämeen 
piiri ry:n sääntömääräinen ke-
vätkokous pidetään lauantai-
na 21.4. klo 13 Heinolan val-
tuustosalissa, Rauhankatu 3, 
Heinola. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana piirihallitus. 
Piirikokousedustajien ilmoit-
tautuminen ja kahvitilaisuus 
alkaa klo 12. Tervetuloa.

PiiritPS

MIHIN on kadonnut suomalais-
ta duunaria puolustava vasem-
mistoliitto? Muistan vielä ajan, 
kun vasemmisto historiassaan 
puolusti suomalaista duuna-
ria aidosti ja oikeasti kapitalistin 
mielivaltaa vastaan. 

Nykyvasemmistolle suomalai-
nen arjen ahertaja on yhtä vie-
ras kuin humanoidi.

Vasemmisto on mennyt vir-
ran vietävänä puolustamaan 
elintasopakolaisia kuten muo-
tiin kuuluu. Ammattiliitotkin 

ovat lässähtäneet globalisaati-
on edetessä vain suojaamaan 
liittopomojensa muhkeita palk-
koja.

Työväestöä hämätäkseen pe-
russuomalaisia lukuun otta-
matta kaikki keskittyvät hä-
täpäissään mölyämään jotain 
“metoota” kuin karjalauma lai-
tumella ennen iltalypsyä.

Tuomo Paloheinä
Helsinki

SUOMI uhrasi yli puoli miljoo-
naa henkilöä itsenäisyytensä 
puolesta ja lisäksi maksoi huo-
mattavan summan sotakorva-
uksia Venäjälle. Sen aikainen 
presidentti Mannerheim läh-
ti Sveitsiin muka sairaussyistä, 
vaikka todellisuudessa taisikin 
olla pelkuri. Porilaisten mars-
sikin on alkuaan saksalaisten 
omaisuutta, jota edelleen soite-
taan erinäisissä juhlatilaisuuk-
sissa Suomessa. 

Ja sitten tuli EU vuonna 1995 
ja vei loputkin rahat Suomes-
ta. Kaikki hinnat nousivat sil-
minnähden liittymisen jälkeen. 
Täällä ollaan vain nöyriä ja mak-
setaan kalliit jäsenmaksut Sak-
saan unioniin liittymisen takia. 
Ennen EU:ta Suomi oli jo vel-
kaantunut, eikä tilanteeseen ole 
tullut muutosta. Velkaantumi-

nen on jatkunut jo yli kaksikym-
mentä vuotta, eikä loppua näy.

Edelleen köyhimmät, varat-
tomat, sairaat ja eläkeläiset 
ovat huonoimmassa asemas-
sa, kun tehdään leikkauksia 
valtion budjettiin. Esimerkik-
si taksimaksujen omavastuun 
huiman korotuksen maksami-
nen on kohdistettu sitä eniten 
käyttäville eli liikuntavammaisil-
le, sairaille, vanhuksille ja vähä-
varaisille. 

Koska budjetin leikkaukset 
maksavat ne, keillä on siihen 
varaa? Miten olisi järjenkäyttö 
siellä eduskunnassa? Kuka kek-
si ex-kansanedustajien sopeu-
tumiseläkkeen, onko tyhmem-
pää kuultu?

Juha Ilmanen
Uusikaupunki

VÄESTÖN suhteellisen ikään-
tymisen ja vaurastumisen yksi 
seuraus on se, että perintöve-
ro koskettaa entistä suurem-
paa osaa suomalaisista. Tämän 
myötä onkin syytä keskustella 
perintöverosta, ja erityisesti sii-
tä, onko sen olemassaolo Suo-
men kansallisen edun mukais-
ta vai ei. 

Perintövero alkaa purra jo 
suhteellisen pienten perintö-
jen kohdalla, riippuen hivenen 
perinnönsaajan suhteesta pe-
rinnönjättäjään. Perintövero on 
suunniteltu progressiiviseksi, 
mutta varakkaampien ihmisten 
kohdalla kuvaan astuu taitava 
verosuunnittelu. Vähemmän va-
rakkailla ihmisillä ei usein ole 
tätä mahdollisuutta.

Näin ollen voidaankin todeta 
perintöveron puraisevan suh-
teellisesti eniten juuri tavallisia 
ihmisiä. Tämä haittaa vanhem-
pien mahdollisuutta säästää 
edes pientä pesämunaa lapsil-
leen ja hidastaa sukupolvien yli 

tapahtuvaa vaurastumista. Pa-
himmillaan perintövero johtaa 
omaisuuden keskittymiseen va-
rakkaampien käsiin, jolloin vä-
hemmän varakkaat suvut eivät 
saa kasvatettua itselleen ja lap-
silleen turvallisuutta ja vapaut-
ta tuovaa varallisuutta.

Tämän vuoksi perussuoma-
laisten tulisi esittää perintöve-
rosta luopumista kokonaan tai 
perintöverorajojen ja huojen-
nusten merkittävää korotusta. 
Tällä helpotettaisiin vanhempi-
en mahdollisuuksia jättää pe-
rintöjä lapsilleen ja lapsen-
lapsilleen sekä karsittaisiin 
verosuunnittelua. Perintöveron 
poisto myös edistäisi omaisuu-
den tasaisempaa jakautumis-
ta suomalaisten kesken. Lisäksi 
ajamalla tätä asiaa saisimme li-
sätodisteita siitä, että emme ole 
yhden asian puolue. 

Sami Salonen
Lappeenranta

Vasemmisto unohti duunarit

Oliko hyötyä Euroopan 
unioniin liittymisestä?

Perintövero on ongelmallinen 
tapaus

TUOREEN kokoomuslaisen pu-
hemiehen kätöseen ojennetaan 
kansalaisaloite kansanedusta-
jien sopeutumiseläkkeen pois-
tamiseksi. Julkisuuteen nousi 
purnausta kansanedustajien so-
peutumiseläkkeestä, joten uusi 
puhemies lupailikin siihen jo-
tain muutoksia - tai ainakin sel-
vityksiä. Aikaisemmatkin pu-
hemiehet ovat tarmokkaasti 
aikoneet asiaan tarttua, mutta 
hiljaista on ollut. Ihmeitä ei kan-
nata nytkään odotella. Puhe-
mies ottaa hymyillen aloitteen 
vastaan ja salamavalot räpsyvät. 
Siinäpä se sitten jälleen on.

Poliitikkojen harmiksi erään 
sopeutumiseläkettä nautiskele-
van kokoomuslaisen ex-minis-
terin retkeilyt epävirallisen Pat-
rian myyntiedustajan kanssa 
pääsivät suuriin otsikoihin. Ex-
ministerin rooli jäi hämäräksi 
ja lisäksi heräsi epäilyksiä, että 
Patrialla on useampia näitä epä-
virallisia myyntipartioita. 

Arkadianmäen asukkaiden 
kannattaisi nyt puheiden ja se-
litysten sijaan tehdä jotain tä-
män sopeutumiseläkkeen 
kanssa. Kun näitä sopeutu-
miseläkeläisiä on lähes kaikil-
la eduskuntapuolueilla, ei se ole 
yksistään kokoomuksen vitsa-
us. Kansalaisten luottamus ta-
lon asukkaisiin vähenee vuo-
si vuodelta ja vaali vaalilta. Toki 
luottamuksen katoamiseen vai-
kuttavat myös kaikenlaiset po-
liittiset kuprut, sanojensyönnit 
ja takinkäännöt sekä erilaiset 
poliitikkojen kesäteatterit. 

Perussuomalaisten eduskun-
taryhmä tukee kansalaisaloitet-
ta sopeutumiseläkkeen poista-

Luotettavaa sopeutumista

miseksi. Populismia tai ei, mutta 
ainakin kanta on selkeä. Kan-
nattaisi muidenkin kansanedus-
tajien aktivoitua ja profiloitua 
harmaasta massasta siellä salin 
hämyssä. Sama koskee tieten-
kin kansalaisaloitetta aktiivimal-
lin kumoamiseksi. Nyt niitä jat-
kopaikkoja aletaan kohta jakaa 
seuraavalle kaudelle. 

Sopeutumiseläkkeitä puolus-
tellaan usein sillä, että puto-
ajat tai luovuttajat ovat jääneet 
jälkeen siviilityönsä vaatimas-
ta osaamisesta tai joutuvat jopa 
turvautumaan heikommin pal-
kattuihin työtehtäviin kuin en-
nen kansanedustajan uraa. 
Onpa myös esitetty toisinaan 
reilua nostoa kansanedustajien 
taloudellisiin etuihin, jotta ta-
loon hakeutuisi enemmän niin 
sanottuja osaajia. Voi kyynel.

Ari Saukko
Tervola

mailto:toimitus@perussuomalaiset.fi
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Irakia jälleenrakentamassa

Yle ja tyhmät kysymykset

UUSI ulkomaankauppa- ja ke-
hitysministeri Anne-Mari Vi-
rolainen (kok.) osallistui 14.2. 
Kuwaitissa Irakin jälleenraken-
nuskonferenssin korkean tason 
osuuteen ja sopi, että Suomi on 
sitoutunut Irakin vakauttami-
seen ja jälleenrakennukseen ja 
lupaa Irakille 10 miljoonaa eu-
roa vuodelle 2018. 

Näin aluksi. Jostain syystä asi-
aa ei ole edes uutisoitu. Irakilai-
sia on nyt Suomen avustetta-
vana molemmissa päissä, sekä 
Suomessa että Irakissa. 

Luvattiinko tällä sopimuksel-
la vastikkeetonta riihikuivaa ra-
haa? Paula Risikko (kok.) totesi 
8.9.2017, että Suomi antaa hu-
manitaarista apua Irakiin. Ta-
voitteena oli, että jos Suomi 
antaa apua, Irak voisi solmia 
Suomen kanssa palautussopi-
muksen. 

Kyseistä sopimusta on neuvo-
teltu Irakin kanssa jo vuodesta 
2009 asti, eikä tilanne ole eden-
nyt. Rahan vastineeksi olisi voi-
nut jotain vaatiakin. Ruotsil-
la tuo sopimus jo on. Toisaalta 
Irak sanoo tarvitsevansa omia 
miehiänsä kotialueensa jäl-
leenrakentamiseen. Suomi oli-
si voinut luvata jokaiselle Ira-
kin takaisin vastaanottamalle 
omalle kansalaiselleen 10 000 
euroa palkkarahaa. Tuolla 10 
miljoonalla olisimme saaneet 
1 000 onnellista paluumuutta-
jaa takaisin kotiin rakentamaan 
omaa maataan. 

Miten kestävällä pohjalla Ira-
kin avustaminen on? Muuta-
ma vuosi sitten päättynyt Afga-
nistanin jälleenrakentaminen ja 
vakauttaminen epäonnistuivat 
ja vakaat olosuhteet jäivät luo-
matta. Suomikin osallistui sa-
doilla miljoonilla avustamiseen. 
Maahan rakennettiin ennen-

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

Kunnian kuninkaan alennustie
ENSI pyhä, palmusunnuntai 
aloittaa Jeesuksen elämässä 
kärsimysviikon kohden pitkä-
perjantaita, vaikka häntä vielä 
juhlittiinkin kuin kuningasta 
hänen ratsastaessaan Jerusa-
lemiin. Jeesus kyllä tiesi kan-
san juhlinnan keskellä, että 
sama kansanpaljous pian tu-
lee huutamaan ristiinnaulitse.

Juutalaisten hallitusmiehet 
pohtivat samaan aikaan, mitä 
tehdä Jeesukselle, jota kan-
sanjoukot juhlivat ja päätyi-
vät hänen surmaamiseensa. 
Ylimmäinen pappi Kaifas sa-
noi ehkä tietämättään ikuisen 
viisauden: ”Parempi, että yksi 
ihminen kuolee kansan edestä, 
kuin että koko kansa hukkuu.”

Mutta tämä sama asia on 
meidän jokaisen kohtalon ky-

symys. Mikä on elämämme 
pääasia, mitä etsimme, mi-
hin pyrimme? Tunnustamme-
ko Jeesuksen Mestariksemme, 
Kunnian Kuninkaaksi?

Kaifas lausui Jeesuksen kuo-
lemantuomion, mutta samal-
la tahtomattaan myös hänen 
koko maailmaa koskevan pe-
lastustyönsä. Sanoihan itse 
Jeesuskin: ”Ellei vehnänjyvä 
putoa maahan ja kuole, se jää 
vain yhdeksi jyväksi, mutta jos 
se kuolee, se tuottaa runsaan 
sadon.” Ja Hän vielä lisäsi: 
”Kun minut korotetaan maas-
ta, minä vedän kaikki luokseni.” 
Näin hän kertoi etukäteen ris-
tinkuolemansa merkityksen!

Jeesus suostui kulkemaan 
kunnian kuninkaan alennus-
tien ja kuolemaan meidän jo-

kaisen puolesta, jotta meillä 
hänessä olisi elämä ja autuus. 
Ja tämä hänen lahjansa on 
meille tarjolla ja saamme vas-
taanottaa sen rahatta ja hin-
natta sulasta armosta.

Ei meillä muuta turvaa ja toi-
voa ole, sillä itsestäni ainakin 
joudun tunnustamaan Väi-
nö Malmivaaran virren sanoin: 
”Synnin soraäänet soivat sie-
lussamme yhtenään, mitäpäs 
ne muuta voivat tällaisissa teh-
däkään.” 

Ainoa tie on katsoa Vapah-
tajaamme, Jumalan Karitsaa, 
joka pois ottaa maailman syn-
nin.

Anssi Joutsenlahti
rovasti

KATSELIN Ylen tv-uutisia, joissa 
kerrottiin Välimereltä pelastetun 
satoja pakolaisia. 

Eikö olisi viimein aika esittää 
Ylelle asiasta tyhmiä kysymyk-
siä. Mistä he tietävät, että ky-
seiset ihmiset ovat pakolaisia? 
Ehkä Yle ei tiedä, millaisen pro-
sessin päässä asema pakolaise-
na on.

Jos kyseessä ovat pakolaiset, 
niin mikä maa on näille jo turva-
paikan Euroopassa myöntänyt?

Kun soittaa ohjelmapäivystyk-
seen ja kysyy, miksi Yle puhuu 
pakolaisista, sieltä vastataan, 
että kyseessä on Reutersin uu-
tinen. Eikö Julkisen sanan neu-
voston ohje edellytä, että tiedot 
tarkastetaan, vaikka ne olisi jul-
kaistu jo aiemmin? 

Eikö Yle olekaan sitoutunut 
noudattamaan JSN:n ohjeita? 
Eikö Yle ole yksi niistä tahoista, 
jotka allekirjoittivat vetoomuk-
sen luotettavan median puo-
lesta?

Vai eivätkö Ylen toimittajat 
hallitsekaan englannin kieltä? 
Reuters julkaisi tosiaan uutisen,  
jossa kerrottiin, että Välimerellä 
on pelastettu satoja siirtolaisia 
(migrants), ei pakolaisia (refu-
gees), eikä edes turvapaikanha-
kijoita (asylum seekers).

Ylen olisi syytä harkita seuraa-
valla kerralla paremmin, mitä 
termiä se käyttää puhuessaan 
Eurooppaan tunkevista siirto-
laisista.

Jarmo Hussi

Loikkareilla patamusta 
tulevaisuus
OLIN nuori poika, kun liityin 
SMP:n nuorisojärjestö Kehitty-
vän Suomen Nuorten Liittoon. 
Isäni Armas Mustonen oli en-
simmäisen maahan perustetun 
Suomen Pientalonpoikien Puo-
lueen osaston puheenjohtaja. 
Sain siis verenperintönä perus-
suomalaisuuden eväät.

Asetuin isäni toivomuksesta 
kuntavaaliehdokkaaksi 1983 ja 
yllätys oli suuri niin isälle kuin 
itsellenikin, kun pääsin kepu-
laisten ja muutaman kommu-
nistin täyttämään valtuustoon.

Voi sinua, Timo Soini, minkä 
teit. Petit meidät kaikki entiset 
ystäväsi, kun lähditte Petteri Or-
pon ja Juha Sipilän juoksupojik-
si. On päivänselvää, että teille 
kaikille loikkareille luvattiin jo-
kin toimi, kun tipahdatte edus-

kunnasta. 
Täällä Lapissakin Torvisen Mat-

ti sai ääniä, kun markkinoi itse-
ään “vakaana vennamolaisena”, 
mutta ei hän sitä ollutkaan, kun 
lähti loikkareiden kelkkaan. Nyt 
olen joutunut pyytämään mo-
nelta anteeksi, kun vein poruk-
kaa äänestyspaikalle ja ehdo-
tin numeroa, jota ei olisi pitänyt 
koskaan antaa. Mutta ihminen 
on erehtyväinen vielä näin ko-
keneenakin.

Aion jatkaa perussuomalais-
ten riveissä, toisin kuin loikkarit, 
joiden poliittinen tulevaisuus 
näyttää nyt siniseltä, mutta joka 
onkin jo vuoden päästä pata-
musta.

Teuvo Mustonen
Tiainen

näkemätön määrä kouluja, ter-
veysasemia, sairaaloita ja teitä. 
Mutta kouluihin ei ollut opetta-
jia eikä sairaaloihin henkilökun-
taa tai tarvikkeita. 

Rahaa sen sijaan tuli ongel-
maksi asti. Se piti jakaa nope-
asti eteenpäin, koska tulossa 
oli vielä enemmän rahaa. Ra-
haa valui paikallisjohtajien tas-
kuihin ja Kabulissa oli yhtäkkiä 
hulppeita huviloita jne. Läpeen-
sä korruptoituneessa maassa 
tuo ei ollut mikään yllätys. 

Sittemmin suomalaisten ke-
hitysapurahoilla Afganista-
niin rakennetut rakennukset 
oli särjetty. Afganistanissa nais-
ten asema on yksi maailman 
heikoimmista. Kaikissa näissä 
maissa avustusten ehtona oli-
si oltava juuri tuon asian ehdo-
ton korjaaminen. Afganistan 
saa edelleen Suomen kehitys-
yhteistyön kumppanimaista 
eniten tukea, vuosittain noin 30 
miljoonaa euroa.

 Suomalaisten vanhusten, las-
ten, sairaiden, vähäosaisten ja 
koko kansamme hyvinvoinnis-
ta joudutaan tinkimään. Silti 
velkaannutaan lisää. Leikkaus-
ten perusteena ja oikeutukse-
na käytettiin valtion talouden 
heikkoa tilannetta ja näkymää. 
Näyttää siltä, että ulos on hel-
pompi lahjoittaa 100 miljoonaa 
kuin lisätä 10 miljoonaa oman 
maan ja kansalaisten tarpeisiin.

Jokainen maa on vastuussa 
omasta kansastaan ja sen tur-
vallisuudesta. Jos jokin asia tä-
män maailman pelastaa, niin 
se on eurooppalainen arvo-
maailma, joka perustuu demo-
kratiaan, maltilliseen lisään-
tymiseen, naisten ja lasten 
oikeuksiin, koulutukseen ja 
työnteon arvostamiseen. Ilman 
näitä arvoja oleville maille avus-
tusten jakaminen on loputonta. 
Ja rakentamista riittää.

Airi Pulkkinen

ETELÄAFRIKAN presidentti Ja-
cob Zuma on viimein päättänyt 
erota. Zumaa vastaan on nos-
tettu 783 syytettä korruptios-
ta. Zuman ja hänen liikemiesys-
täviensä väitetään rosvonneen 
euroina jopa yli 10 miljardia Ete-
lä-Afrikan valtiolta vuosien saa-
tossa. Rahoista olisi varmasti 
apua Etelä-Afrikkaa vaivaavaan 
pahaan vesipulaan.

Gambian entinen president-
ti Yahya Jammeh, joka on väit-
tänyt osaavansa parantaa hiv:n 
pelkillä käsillään, muutti hiljat-
tain maanpakoon Päiväntasaa-
jan Guineaan. Jammehin toimet 
presidenttinä ovat tutkinnan 
alla, etenkin liittyen Gambi-
an keskuspankkiin ja valtiolli-
seen öljy-yhtiöön. Syytösten 
mukaan Jammeh on käyttänyt 
näitä kahta henkilökohtaise-
na pankkinaan. Korkein yksittäi-

nen käteisnosto näistä “pankki-
automaateista” lienee ollut noin 
2 miljoonaa euroa. Päiväntasaa-
jan Guinean diktaattori Teodoro 
Obiang on myöntänyt turvapai-
kan Jammehille. Hän tuskin jou-
tuu oikeuden eteen.

Ugandassa Rwenzururun ku-
ningas Charles Westley Mumbe-
re on pidätetty. Häntä ja hänen 
lähipiiriänsä syytetään muun 
muassa murhasta, terrorismis-
ta ja maanpetoksesta. Kummal-
liseksi asian tekee se, että maan 
virallinen hallitsija on president-
ti Yoweri Museveni. Hän on ollut 
vallassa vuodesta 1986. Kauem-
min kuin 80 prosenttia uganda-
laisista on edes elänyt. 

Patria, ex-ministerit ja suoma-
laiset. Ugandassa voi sattua ja 
tapahtua.

Jani Mannerheimo

Antenniyhteys Ugandaan
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VUODEN 2015 turvapaikan-
hakijakriisin useassa maas-
sa paljastamia lainsäädännön 
aukkoja paikataan edelleen 
ympäri Eurooppaa. Maahan-
muutto- ja turvapaikkalain-
säädäntöään ovat tiukenta-
neet muutkin kuin jo aiemmin 
maahanmuuttoon kriittises-
ti suhtautuneet Itä-Euroopan 
maat.

Useat hallitukset Keski- ja 
Pohjois-Euroopassa ovat he-
ränneet vaadittaviin kiristyk-
siin. Nyt Ranska tiukentaa 
tuntuvasti maahanmuutto-
lainsäädäntöään. Tämä nostaa 
luonnollisesti esiin seuraavan 
kysymyksen: milloin on Suo-
men vuoro toimia vastaavasti?

Ranskan presidentti Emma-
nuel Macronin hallituksen la-
kiesitysten tarkoituksena on 
muun muassa pidentää lu-

vattomasti maahan tulleiden 
henkilöiden säilöönottoaikaa 
nykyisestä 45 päivästä 90 päi-
vään sekä lyhentää määräai-
kaa turvapaikan hakemiseen. 
Lisäksi Ranskassa tehtäisiin 
luvattomasta rajanylitykses-
tä rangaistava teko, josta voi-
daan tuomita vuosi vankeutta 
tai sakkoja.

Ranskassa esitetyt keinot 
ovat oikeansuuntaisia vas-
tauksia hallitsemattomasta 
maahanmuutosta aiheutuvien 
ongelmien ennaltaehkäisyyn. 
Perussuomalaisten johdolla 
laadittu 80-kohtainen turva-
paikkapoliittinen toimenpide-
ohjelma tarjoaisi Sipilän halli-
tukselle erinomaiset työkalut 
tarpeellisten uudistusten te-
kemiseen myös Suomessa.

Suomen maahanmuutto-
politiikka jää yhä enemmän 

ja enemmän jälkeen yleiseu-
rooppalaisesta kehitykses-
tä. Valitettavasti Sipilän halli-
tukselta ei ole odotettavissa 
konkreettisia tiukennuksia jat-
kossakaan. Se kävi turhankin 
selväksi viimeistään Juha Sipi-
län ja Petteri Orpon viime ke-
säkuussa pitämässä yhteisessä 
tiedotustilaisuudessa. Kan-
sakunnan toivo paremmas-
ta maahanmuuttopolitiikasta 
lepääkin seuraavien hallitus-
ten hartioilla, elleivät Sipilä ja 
Orpo lopulta rohkaistu suurel-
la kansansuosiolla virkaansa 
valitun Macronin ja hänen hal-
lituksensa osoittamasta esi-
merkistä.

Sami Savio
DI, KTM, kansanedustaja (ps.), 
Ylöjärvi

VAATIMUKSET siitä, että laitto-
masti maassa olevien henkilöi-
den pakkopalautukset olisi kes-
keytettävä, eivät ole realistisia. 
Yleensä henkilöt, jotka vaativat 
ko. asiaa, eivät edes tiedä mistä 
puhuvat. Jopa Tarja Halonenkin 
tuntui olevan asioista ulkona 
kuin lumiukko! Hän ei valitetta-
vasti ole suosiossani muuten-
kaan presidenteistämme.

Suomen turvapaikkapolitiikka 
on hyvin maltillinen. Tiukennuk-
siin on tarvetta puhuttaessa pa-
kolaispolitiikasta maassamme. 

Päätöksen pakkopalautukses-
ta tekevät valtion viranomaiset. 
Suomalaiseen viranomaiseen 
voi luottaa, eikä se perustu mie-
livaltaisuuteen. Kun kielteinen 
turvapaikkapäätös tehdään, sitä 
on kaikkien osapuolten nouda-
tettava. Jos henkilö ei itse suos-
tu poistumaan maasta (ja yleen-
sä katoaa), kertoo se paljon 
kyseisen henkilön motiiveista ja 
asenteista. Siitä muodostuu ris-
ki koko yhteiskunnalle ja kan-
salliselle turvallisuudelle. Pak-
kopalautus on ainoa keino, jota 
meidän kuntapoliitikkojen on 
turha lähteä arvostelmaan. Ty-
perälle sinisilmäisyydelle ei pidä 
antaa sijaa näissä asioissa.

Paperittomien kasvava joukko 
muodostuisi merkittäväksi tur-
vallisuusuhaksi. Sen seuraukse-
na Suomeen muodostuisi rin-
nakkaisyhteiskunta, joita mm. 
Ruotsissa ja Saksassa on jo usei-
ta. Tällaista ei Suomeen kukaan 
halua, eikä niitä saa päästää 
syntymään. Euroopan eri iskut 
ovat vain ennakkovaroituksia 
siitä, mihin tilanne hallitsemat-
tomana johtaa. Myös Suomi on 
jo saanut esimakua näistä. Tämä 
on tosiasia.

Väärää signaalia ei myöskään 
pidä antaa. Kaikki laittomas-
ti maassa oleskelua auttavat 
päätökset pahentavat tilannet-
ta. Niillä romutetaan ulkomaa-
laislainsäädäntöä ja turvapaik-

Ranskakin kiristää maahanmuuttolakejaan, 
entä Suomi?

Suomen pakkopalautukset 
ovat oikein

kamenettelyn uskottavuutta. 
Kotikaupungissani Jyväskyläs-
sä ei tule laajentaa paperittomi-
en sosiaali- ja terveyspalvelu-
ja. Välttämätön hoito heillähän 
jo on. Maksuttomat terveyspal-
velut ovat maailmassa hyvin 
harvinaisia. On selvää, että sel-
laisten tarjoaminen kaikille ha-
lukkaille houkuttelee kielteisen 
päätöksen saaneita ihmisiä jää-
mään laittomasti Suomeen ja 
houkuttelee maahan lisää ih-
misiä, joilla ei ole laillisia edel-
lytyksiä kansainväliseen suoje-
luun tai oleskelulupaan muilla 
perusteilla.

Kyseinen päätös Jyväskylän 
perusturvalautakunnassa oli-
si näin ollen täysin vastuuton. 
Päätös kävisi kalliiksi veronmak-
sajille, ja jälleen oltaisiin risti-
aallokossa sekä oikeudentajun 
rajamailla suhteessa muuhun 
väestöön. Jyväskylän kaupunki 
ja Suomi eivät voi edelleenkään 
toimia koko maailman sosiaa-
litoimistona. Siksi on tärkeää, 
että laittomasti maassa olevat 
poistuvat tai poistetaan maasta 
välittömästi ja vastuullista hal-
lintoa ja lakia noudatetaan.

Tapani Mäki
kaupunginvaltuutettu, Keski- 
Suomen piiri ry:n puheenjohtaja 
(ps.), Jyväskylä

http://www.perussuomalaiset.fi/jasenyys
mailto:lehtitilaukset@perussuomalaiset.fi
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tapioj.laurila@gmail.com

UUSIMAA 
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MEP Jussi Halla-aho

Puh: +358 44 976 3628

jussi.halla-aho@europarl.europa.eu

jussi.halla_aho@perussuomalaiset.fi

Avustajat / Halla-Aho

Sanni Kulkki • Puh: +32 471 691 818

sanni.kulkki@europarl.europa.eu

Mikael Lith • Puh: +32 2 283 71 21

mikael.lith@europarl.europa.eu

MEP Pirkko Ruohonen-Lerner

Puh: +358 50 512 2788

pirkko.ruohonen-lerner@europarl.europa.eu

Avustajat / Ruohonen-Lerner

Maria Sainio • Puh. +32 2 28 47757

maria.sainio@ep.europa.eu

 PUOLUEHALLITUS 

Puheenjohtaja • Jussi Halla-aho

Puh: +358 44 976 3628

jussi.halla_aho@perussuomalaiset.fi

1. Varapuheenjohtaja • Laura Huhtasaari

Puh: (09) 432 3045

laura.huhtasaari@eduskunta.fi

3. Varapuheenjohtaja • Juho Eerola

Puh: (09) 432 3013

Puoluesihteeri • Riikka Slunga-Poutsalo

Puh: 040 505 1660 • riikka.poutsalo@perussuomalaiset.fi
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Puh: (09) 432 3165 • leena.meri@eduskunta.fi
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Anssi Joutsenlahti • Puh: (02) 572 2205

anssi.joutsenlahti@dnainternet.net

Irma Kemppainen  Puh: 040 738 5402

irma@asuntogalleria.fi

Ahti Moilanen  Puh: 044 550 0297

ahti.moilanen@hotmail.fi

Veijo Niemi • Puh: 0400 627 264

veijo.niemi@elisanet.fi

Mira Nieminen

mira.a.nieminen@gmail.com

Pia Pentikäinen • Puh: 046 593 7968

pia.pentikainen@gmail.com

Marke Tuominen • Puh: 0400 925 187

marke.tuominen@pp1.inet.fi

 EDUSKUNTARYHMÄ

Juho Eerola  (09) 432 3013

Ritva Elomaa (09) 432 3022

Teuvo Hakkarainen  (09) 432 3040
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Arja Juvonen (09) 432 3060

Toimi Kankaanniemi  (09) 432 3054

Rami Lehto  (09) 432 3087

Jani Mäkelä (09) 432 3109

Leena Meri  (09) 432 3165

Mika Niikko  (09) 432 3129 

Tom Packalén  (09) 432 3136

Mika Raatikainen  (09) 432 3042 

Jari Ronkainen  (09) 432 3141

Sami Savio  (09) 432 3149

Ville Tavio  (09) 432 3177 

Ville Vähämäki  (09) 432 3195

Sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi

 PERUSSUOMALAISTEN RYHMÄKANSLIA

Eduskuntaryhmän työntekijät ja heidän tehtävänsä:

Pääsihteeri Antti Valpas • Puh: 050 574 1886

antti.valpas@eduskunta.fi)

Kansliasihteeri Tiina Ullvén-Putkonen • Puh: 046 922 3452

tiina.ullven-putkonen@eduskunta.fi) 

Tiedottaja Heikki Tamminen • Puh: 050 574 1532 

heikki.tamminen@eduskunta.fi)

Suuri valiokunta, ulkoasiainvaliokunta, puolustusvaliokunta

Lainsäädäntösihteeri Juha Johansson • Puh: 050 574 1650

juha.johansson@eduskunta.fi)

Lakivaliokunta, perustuslakivaliokunta, hallintovaliokunta,

sosiaali- ja terveysvaliokunta

Eduskuntasihteeri Iiro Silvander • Puh: 050 574 0215

iiro.silvander@eduskunta.fi)

Liikenne- ja viestintävaliokunta, maa- ja metsätalousvaliokunta,

työelämä- ja tasa-arvovaliokunta, ympäristövaliokunta, 

sivistysvaliokunta

Talouspoliittinen asiantuntija 

Nuutti Hyttinen • Puh: 050 574 2646

nuutti.hyttinen@eduskunta.fi)
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