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- Aika paljon tämä uutinen on saanut Facebookissa tykkäyksiä, joka
sekin kertoo jotain siitä, mitä raisiolaiset asiasta ovat mieltä, Mika
Koivisto kertoo.

Voitto Raision Perussuomalaisille:

Kaupunki vähentää huomattavasti
maahanmuuttajien sijoittamista
Raision kaupunginhallitus päätti marraskuussa pidetyssä kaupunginhallituksen kokouksessaan vähentää huomattavasti kaupunkiin sijoitettavien maahanmuuttajien määrää vuosina 2019-2021.
Raision Perussuomalaiset ovat vaatineet muutosta Raision ja Elykeskuksen väliseen pakolaissopimukseen jo vuodesta 2013, koska
vieraskielisten osuus väestöstä on Raisiossa ennestäänkin suuri.
RAISIOON sijoitettavien maahanmuuttajien määrä saatiin nyt kestävälle tasolle eli 1-5 henkeen.
- Kysymys on ennen kaikkea taloudellisista realiteeteista. Vieraskielisten
osuus on Raisiossa jo 7,2 prosenttia
väestöstä, ja pakolaisten vastaanotto
tuottaa kaupungille taloudellisia vaikeuksia ja paineita sote-palvelujen
järjestämiseen, kertoo perussuomalaisten kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen Mika Koivisto.

Maahanmuuttajien
sijoittaminen nostaa
vuokratasoa
Aikaisemman pakolaissopimuksen

mukaan pakolaisia piti vuosien 20162018 aikana sijoittaa enimmillään 60
henkeä. Vaikka kaupunginhallituksen
ja Ely-keskuksen esittelytekstin mukaan koko tuona aikana Raisioon olisi
osoitettu vain yhdeksän henkeä, kertovat THL:n tilastot Raisioon todellisuudessa tulleen yhteensä 48 henkeä,
kun mukaan lasketaan kiintiöpakolaisten lisäksi myönteisen päätöksen saaneet turvapaikanhakijat ja perheenyhdistämisten kautta saapuneet
henkilöt.
Kun lukuun lasketaan mukaan vielä
itsenäisesti saapuneet, joiden kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 2016
kuuluvan myös mukaan lukuihin, on
saapuneiden maahanmuuttajien määrä runsaat sata, joista asuntoja osoitet-

tiin koko päätetylle määrälle eli kuudellekymmenelle hengelle.
- Se luo varmasti paineita myös
asuntomarkkinoille ja nostaa vuokrien hintoja, jos parissa vuodessa pitää
asuttaa noin kerrostalollinen ihmisiä
samaan aikaan, kun nuoret koko ajan
etsivät asuntoja, sanoo Koivisto.

Tiukka äänestys
Raision Perussuomalaiset ovat yrittäneet vuodesta 2013 saakka hillitä
kaupungin sijoittamisintoa antamalla faktatietoa asioista ja pelaamalla
avoimin kortein. Koivisto on tyytyväinen siitä, että suunta on viimein saatu käännettyä, vaikka aivan heittämällä asia ei mennytkään läpi.
- Äänestyksestä tuli tiukka, 5-5, joten
puheenjohtajan ääni ratkaisi asian.
Esitykseni puolesta äänestivät itseni
lisäksi kolme kokoomuksen ja yksi demarien edustaja. Vastaan olivat kolme
muuta demaria sekä yksi vihreiden ja
yksi vasemmistoliiton edustaja, Koivisto kertoo.

Maahanmuutto puhuttaa
suomalaisia edelleen
Päätös ei tarkoita sitä, että vieraskielisten osuuden kasvu Raisiossa kovin
äkkiä lähtisi vähenemään, koska itsenäisesti tulevien muutto kuntaan on
edelleen suurta. Positiivista kuitenkin
on se, että nyt kaupungin ei tarvitse
osoittaa asuntoja kuin nyt päätetyille
1-5 hengelle vuosien 2019-2021 aikana.
Myös virkamiesten toimia on pystyttävä valvomaan paremmin, koska kaupunginhallituksen aikaisempaakaan
päätöstä eivät virkamiehet tulijoiden asuttamisen suhteen kunnolla ole
noudattaneet.
- Aika paljon tämä uutinen on saanut Facebookissa tykkäyksiä, joka sekin kertoo jotain siitä, mitä raisiolaiset
asiasta ovat mieltä. Kyllä se maahanmuutto vain edelleenkin puhuttaa ihmisiä, Koivisto kertoo.
■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
KUVAT LEHTIKUVA JA PS ARKISTO

Perussuomaiset nostivat talousarviokeskusteluun arvokysymyksiä Oulussa
PERUSSUOMALAISET Oulussa
esittivät talousarviopuheessaan
huomioita mm. siitä, että maailman murrokset tapahtuvat Suomesta riippumatta, emmekä voi
niihin juuri vaikuttaa.
Toimme puheessamme myös
esille taloudenpidon periaatteita, jossa kaupungin ei tulisi ottaa lisävelkaa enempää kuin
mitä kaupungin käyvän omaisuuden arvo nousee. Toimme
myös esille sen, että syntyvyyden lasku ei ole sellainen asia,
jota tulee hoitaa holtittomalla

maahanmuuttopolitiikalla.
Muiden puolueiden suhtautuminen maahanmuuttoon on
muuttamassa maatamme tehottomaksi, sekasortoiseksi ja
turvattomaksi. Ruotsi on tästä
kehityksestä yksi esimerkki.
Esitimme myös huolemme nykyään kouluissakin lapsille ja
nuorille tuotavasta sateenkaariaatteesta sekä ilmastoahdistuksesta. Kun tämän yhdistää
uusissa kouluissa oleviin häiriöllisiin koulutiloihin, niin ei ole
ihme, että nuorillamme on mo-

nia vaikeuksia.
Lisäksi esitimme toiveen, että
kaupunki huomioisi sotaveteraanien lisäksi sodissamme henkensä uhraamaan joutuneet
kiinnittämällä huomiota palveluissaan heidän lapsiinsa ja muihin vielä elossa oleviin omaisiin.
Nämä joutuivat rakentamaan
maatamme vaikeissa oloissa
sekä sodan aikana että sen jälkeen.
Ryhmämme puheenjohtajalle Juha Vuoriolle tämä oli jo
kuudes peräkkäinen talousar-

viopuhe Oulun valtuustossa.
Kaupunginhallituksen jäsenemme Jenna Simula teki budjettiriihessä useita esityksiä, joista osa
hyväksyttiinkin. Muutamia maahanmuuttoon liittyviä ei kuitenkaan hyväksytty, joten uusimme
ne kaupunginvaltuustossa.
Valtuutettu Annemari Enojärvi
esitti, että Oulu lopettaa pakolaisten vastaanottamisen ja vähentää turvapaikanhakijoiden
kuntapaikat nollaan. Valtuutettu Veijo Väänänen esitti, että
Oulussa laaditaan selvitys maa-

hanmuuton kustannuksista läpi
kaikkien hallinnonalojen. Huomioidaan myös erityyppisten
maahanmuuttajaryhmien kustannus- ja tuottovaikutukset.
Valtuutettu Juha Vuorio esitti seksuaalirikosten ehkäisyyn
käytännöllisempiä keinoja kuin
mitä nyt on kaupungin suunnitelmissa. Ensimmäinen varavaltuutettumme Jani Törmi kannatti kaikkia esityksiämme.
Perussuomalaisten
Oulun valtuustoryhmä
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Pentti Kettusen 40 vuotta
kansanvallan palveluksessa

Paavo Rautkoskesta
Lahden Perussuomalaisten
kunniapuheenjohtaja

Tämän vuoden marraskuussa tuli kuluneeksi 40 vuotta siitä, kun
SMP:n ja perussuomalaisten veteraanikansanedustaja Pentti Kettunen lähti Veikko
Vennamon pyynnöstä
SMP:n puoluetoimiston
hommiin.

LAHDEN Perussuomalaiset ry
täyttää ensi vuonna 25 vuotta.
Järjestöä 19 vuotta puheenjohtajana johtanut Paavo Rautkoski
kutsuttiin kunniapuheenjohtajaksi järjestön syysvuosikokouksessa.
Lahden Perussuomalaisten
puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti jatkamaan Vesa Salminen Nastolasta. Salminen
valittiin myös piirijärjestön Perussuomalaisten Hämeen piiri
ry:n piirihallitukseen.
Perussuomalaisten kunnallisjärjestön hallitukseen oli jälleen
tungosta. Parinkymmenen ehdokkaan joukosta vuosikokous
valitsi vaalilla 10 varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet. Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Rami Lehto, Maa-

KONKARIPOLIITIKKO
juhlisti poliittisen uransa
merkkipäivää Kajaanin Neste Koskiportilla 30.11. klo 1214 pidetyssä avoimessa kahvitilaisuudessa, jossa jokaiselle
tilaisuuteen osallistuneelle
jaettiin muistoksi perussuomalaisten eduskuntaryhmän
kynä.
Pentti Kettusen pitkä tie
puolueen ja aatteen palveluksessa alkoi marraskuun
loppupuolella vuonna 1979,
kun silloinen järjestösihteeri
Aaro Niiranen soitti Helsingistä tuolloin Keskon tukkumyyjänä toimineelle Kettuselle, ehtisikö tämä tulla
seuraavana aamuna Rovaniemen lentoasemalle. Veikko Vennamolla olisi hänelle asiaa.
- Silloin alettiin valmistautua vuoden 1983 eduskuntavaaleihin ja maa oli jaettu
kolmeen alueeseen, eteläiseen, keskiseen ja pohjoiseen
Suomeen, joista jokaiseen
tarvittiin järjestösihteeri.
Vennamo oli jostain saanut
päähänsä, että minut pitää
saada pois Keskolta panemaan kuntoon pohjoista Suomea, Kettunen muistelee.

Viikko miettimisaikaa
Seuraavana aamuna Kettunen oli Veikko Vennamoa
vastassa Rovaniemen lentoasemalla uudehkolla Volkswagen diesel-Golfilla. Ensimmäinen kysymys, jonka
Vennamo Kettuselle esitti
oli, että eihän tämä auto varmasti säry. Sitten hän ilmoitti

kiertelemättömään tyyliinsä,
että seuraavana maanantaina Kettusen tuli sanoa itsensä irti Keskolta ja tulla hänelle töihin.
- Pyysin hiukan miettimisaikaa, ja sainkin sitä viikon. Koko viikkoa en tarvinnut, vaan soitin Vennamolle
jo keskiviikkona ja otin tarjouksen vastaan. Siitä alkoi minun neljäkymmentä vuottani
kansanvallan palveluksessa. Jo ennen vuoden -83 voittoisia vaaleja piti lähteä Helsinkiin töihin, kun silloinen
puoluehallitus nimitti minut
apulaispuoluesihteeriksi avittamaan kovassa paineessa ollutta puoluesihteeri Urpo
Leppästä, Kettunen kertoo.

Perussuomalaisten
tilanne erinomainen
Vuonna 1983 SMP sai
17 kansanedustajaa, heidän joukossaan myös Kettunen. SMP:n kansanedustajana Kettunen toimi vuosina
1983-86 ja 1989-90, perussuomalaisten kansanedustajana
2011-2015. Lisäksi hän on toiminut vahvana paikallistason
vaikuttajana muun muassa
Kajaanin kaupunginvaltuustossa ja Kainuun maakuntavaltuustossa.
- Perussuomalaisten tilanne näyttää tällä hetkellä erinomaisen hyvältä, kun vain
pää kestää eikä tule mitään
ylilyöntejä eikä sellaisia tilanteita, mitä sattui vuoden 2017

puoluekokouksen jälkeen.
Kun vain jatketaan jämäkkää
oppositiopolitiikkaa kuten tähänkin saakka, niin hyvä tulee, uskoo Kettunen.

Keskusta pahoissa
vaikeuksissa
Keskustan riveistä on valunut ja valuu edelleen kannatusta perussuomalaisille, eikä maaseudun entisen
mahtipuolueen tilanne näytä kehuttavalta. Keskusta teki
suuren virheen lähtiessään
panttivangiksi vihervasemmistohallitukseen todennäköisesti valtiosihteeripaikkojen ja muiden virkapakettien
toivossa, niitä kun ei saa
muuten kuin hallituksessa.
Keskusta tarvitsee myös kipeästi lisää rahaa kaventuneen puoluetuen tilalle, jottei
puolueen järjestökoneisto romahda täysin.
- Hirveän vaikealta näyttää
keskustan tilanne. Vedit hännästä tai parrasta, niin turpiin
tulee. Keskusta asetti hirveästi toiveita uuteen puheenjohtajaansa Katri Kulmuniin,
mutta ei näytä hänelläkään
paukut riittävän. Keskusta yrittää kilpailla vihreiden
kanssa suosiosta muun muassa ajamalla Suomeen kansallista ilmastorahastoa ja lyö
samalla omia perinteisiä kannattajiaan, Kettunen pohtii.
■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
KUVA MINNA PARTANEN

Paavo Rautkoski

rit Tuomi, Pekka Seppelin, Martti Mäkelä, Päivi Granlund, Lasse
Koskinen, Arja-Leena Lammi,
Saija Granlund, Mervi Seppelin ja
Anneli Seppälä.
Lahden Perussuomalaiset

Silvia Koski Varsinais-Suomen
piirin johtoon
SALOSSA kokoustanut Varsinais-Suomen piiri valitsi sauvolaisen Silvia Kosken puheenjohtajaksi vuodelle 2020.
Kanttorina Turun Mikaelin seurakunnassa työskentelevä Koski
on musiikin maisteri, diplomilaulaja ja musiikkipedagogi.
- Saamani tuki ja kannustus
lämmittää. Kun tehtävään valittiin taide- ja kulttuurialan edustaja, vahvistaa se tosiasiaa, että
olemme laaja-alainen ja monia
teemoja hallitseva puolue, Koski kertoi valintansa jälkeen.
Koski on kymmenettä vuotta Sauvon kuntapolitiikassa ja
tällä hetkellä kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja. Hän
on myös Paimion seurakunnan
kirkkovaltuuston ja -neuvoston jäsen.
- Puheenjohtajana haluan yhdistää maakuntamme eri toimijat ja kannustaa tulemaan
mukaan elämänmakuiseen ja
suomalaisten hyvinvoinnista kiinnostuneiden kasvavaan
joukkoon.
Perussuomalaiset nousi ke-

Silvia Koski

vään eduskuntavaaleissa Varsinais-Suomen suurimmaksi
puolueeksi. Kaksi kautta piiriä luotsannut naantalilainen
kansanedustaja Vilhelm Junnila ilmoitti aiemmin jättävänsä tehtävän vuoden vaihteessa,
koska keskittyy eduskuntatöihin. Perussuomalaiset vahvistivat kokouksessa piirihallitustaan vuoden 2021 kuntavaaleja
ajattelen.
Varsinais-Suomen piiri

Ruka Stadium -hanke puhuttaa Kuusamossa
KUUSAMON Perussuomalaiset valitsivat yksimielisesti Tapio Lämsän jatkamaan paikallisyhdistyksen hallituksen
puheenjohtajana vuonna 2020.
Lämsällä lähtee neljäs vuosi yhdistyksen johdossa. Muita hallitukseen valittuja varsinaisia
jäseniä ovat Tarmo Tyni, Esko
Törmänen, Tero Kokko ja Pekka
Savelainen.
Kuusamon Perussuomalaiset ry toteaa syyskokouksensa julkilausumassa, että Rukan
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Stadiumiin liittyvien valitusten uutisoinnissa paikallislehti
Koillissanomat antoi virheellistä tietoa. Ensinnäkin yhden valituksen sijaan Pohjois-Suomen
hallinto-oikeuteen oli toimitettu Kuusamosta neljä valitusta ja
toiseksi hylkääminen perustui
pöytäkirjassa olleeseen väärään
valitusosoitukseen.
Muutenkin Stadium-hankkeeseen liittyen kaupungin päättäjien kannattaa kiinnittää huomiota siihen, kuuluuko hanke

millään tapaa kaupungin perustehtäviin ja onko kaupungille
tarjottu vuokrasopimus kuntalain kieltämää suoraa yritystukea. Kaupungin pitää päätöksenteossa pyrkiä noudattamaan
lakia, kokouskäytäntöjen pitää toimia oikein ja kaupungin
päättäjien pitää ajaa aina ensisijaisesti kaupungin asukkaiden etua.
Kuusamon Perussuomalaiset
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EDUSKUNTA
Joukko entisiä PS-kansanedustajia tapasi puoluejohtoa veteraanikansanedustajien kokouksen yhteydessä Eduskuntatalolla. Kuvassa vasemmalta Anssi Joutsenlahti, Jussi Halla-aho,
Kauko Tuupainen, Juho Eerola ja Pentti Kettunen.
Kuva: Antti Valpas

Jyrki Niittymaa johtaa Keski-Suomen piiriä
PERUSSUOMALAISTEN KeskiSuomen piirin syyskokous valitsi uudeksi puheenjohtajakseen kaupunginvaltuutettu,
veturinkuljettaja (eläkeläinen)
Jyrki Niittymaan Jämsästä. Jyrki
aloittaa tehtävässään ensi vuoden alussa.
Piirin syyskokous oli valinnasta yksimielinen. Kokous pidettiin Viikinlahti Campuksella
Keuruulla. Piiriä pitkään johtanut Tapani Mäki ei asettunut
ehdolle.
Piirihallitukseen vuodelle 2020 valittiin Ari Leinonen
(Hankasalmi), Saku Kaistinen
(Joutsa), Maria Riikonen (Jyväskylä), Kaisa Garedev (Jkl), Jari
Rouhiainen (Jkl), Kari Hokkanen (Jkl), Tapani Mäki (Jkl), Jarmo Nahkamäki (Jkl), Pekka Kataja (Jämsä), Niko Riekkovaara
(Jämsä), Sirpa Rintala (Jämsä),
Seppo Ahonen (Kannonkoski), Satu K. Koskinen (Karstula),
Harri Oksanen (Keuruu), Harri Virtala (Kinnula), Ari Ampuja (Kuhmoinen), Joona Hintikka
(Laukaa), Kari Pajunen (Muura-

me), Heikki Puhakka (Petäjävesi), Marko Tiainen (Pihtipudas),
Hannu Vilkkilä (Saarijärvi), Topi
Saarelainen (Toivakka), Lauri Virtanen (Uurainen), Seppo
Ijäs (Viitasaari), Joni Kotilainen
(Äänekoski) ja Lauri Lax (Äänekoski).
Tervehdyksessään kokouksessa vieraillut puoluesihteeri Simo Grönroos muistutti,
että kansan luottamus tulee ansaita joka päivä uudelleen ja gallupien kimallukseen
ei tule sokaistua. Puheessaan
hän analysoi syitä, miksi perussuomalaisten kannatus on
runsaassa vuodessa kasvanut
lähes kolminkertaiseksi. Puoluesihteerin mukaan tärkein
selitys on se, että suomalaiset
ovat samaa mieltä niistä poliittisista linjoista, joita ajamme. Perussuomalaiset on ainoa
puolue, joka ajaa sen maahanmuuton lopettamista, joka on
Suomelle haitallista. Toinen on
ilmastopolitiikka. Perussuomalaiset edustavat sitä näkökantaa, jota kansan enemmis-

tö tukee.
Omat tervehdyksensä kokoukselle toivat myös Keski-Suomen perussuomalaiset kansanedustajat Toimi Kankaanniemi
ja Jouni Kotiaho. Kokousväki
sai kuulla kattavan katsauksen
eduskuntatyöstä ja ajankohtaisista asioista.
Piirin syyskokouksen tietoon
saatettiin, että perussuomalaisten puoluehallitus oli jo viime kokouksessaan hyväksynyt
Jyväskylän Seudun Perussuomalaiset ry:n ainoaksi puoluetta edustavaksi paikallisyhdistykseksi Jyväskylässä. Se on
ainoa paikallisyhdistys Jyväskylässä, jolla on oikeus asettaa
perussuomalaisten kuntavaaliehdokkaita seuraavissa vaaleissa.
Julkilausumissaan Keski-Suomen piirin syyskokous ottaa
kantaa Antti Rinteen hallituksen ilmastopolitiikkaan, ratojen sähköistämiseen sekä ns.
taitettuun indeksiin.
Keski-Suomen piiri

Ahti Moilanen jatkaa
Pohjois-Pohjanmaan johdossa
PERUSSUOMALAISTEN Pohjois-Pohjanmaan piiri kokoontui sääntömääräiseen
syyskokoukseen Oulun Aleksinkulmaan. Kokousväkeä oli
tervehtimässä puolueen puheenjohtaja Jussi Halla-aho,
joka kiitteli kenttäväkeä aktiivisesta toiminnasta puolueen
hyväksi.
- Ilman kenttäväkeä ei ole
puoluetta. Eduskuntavaalien
tulos ja sen jälkeinen nousukiito gallupeissa on juuri teidän
ansiota.
Samalla hän varoitteli tuudittautumasta hyvänolontunteeseen, sillä silloin unohtuu
se kaikista tärkein, eli työ ihmisten eteen. Halla-aho kertoi myös näkemyksensä perussuomalaisten tämänhetkisen
suosion syistä.
- Syitä on monia, alkaen Juha
Sipilän avoimesta kutsusta Lähi-idän pakolaisille. Oulussa ja
muualla tapahtuneet alaikäisiin sekaantumiset sekä keskustalaisen valtapolitiikka, joka

on alkanut aukeamaan ihmisille. Ihmiset miettivät, onko
keskustan politiikka ratkaisu
ongelmiin, vai olisiko keskustalainen politiikka aiheuttanut
ongelmat.
- Myös sdp:n suuret vaalilupaukset ja niiden pettäminen on herättänyt puoluetta äänestäneet miettimään
kantaansa uudelleen. Perussuomalaiset ovat tarjonneet
vanhoista puoleista erottuen
selvän ja rehellisen linjan, johon on ollut helppo ihmisillä
turvautua. Perussuomalaisten
kannattaja tietää, mitä se saa.
Näin ei ole välttämättä muilla
puolueilla.
Halla-ahon mukaan perussuomalaisten kannatus on
noussut nimenomaan alueilla, joissa keskustalla on ollut
valta-asema. Halla-aho kertoi
asioita, joissa keskustalaisten
puheet ja teot ovat menneet
ristiin.
- Kun keskusta lähti houkuttelemaan vihreiden naisää-

PS KOKOUKSET & TAPAHTUMAT
RANTASALMI
Rantasalmen Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina
30.12. klo 18 Hotelli RinssiEverstissä. Käsitellään sääntömääräiset asiat. Kokouksen
koollekutsujana hallitus. Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
HYVINKÄÄ
Hyvinkään Perussuomalaiset
ry kutsuu kaikki hyvinkääläiset
perussuomalaiset lämpimästi tervetulleiksi kuntavaalistarttitapahtumaansa lauantaina
11.1.2020 klo 10-13 Hyvinkään

kaupungintalolle, Kankurinkatu 4-6, kokoushuone Kallio. Tervetuloa!
TURENKI
Tervetuloa Janakkalan Perussuomalaisten tupailtaan sunnuntaina 19.1. klo 13-15 Club
Paratiisiin, Kauppakuja 1. Tupailloissa keskustellaan rennolla otteella niin politiikasta kuin
muista keskustelijoita askarruttavista ajankohtaisista asioista
kahvittelun lomassa. Menossa
on mukana sekä paikallispoliitikkoja että vierailijoita muilta
paikkakunnilta. Jokainen Janak-

nestäjiä puolueen äänestäjiksi
vihreällä ympäristöpolitiikalla, samalla he unohtivat oman
ydinkannattajakuntansa. Keskustan hallituksessa olon aikana mm. polttoaineverotusta
on jatkuvasti nostettu ja asuminen on kallistunut. Kunnissa, joissa keskustalla on yksinkertainen enemmistö, on
toimintamalliksi muodostunut
ns. ”hyvävelimalli”. Tähän ihmiset ovat kyllästyneet.
Halla-ahon terveisten jälkeen
alkoi varsinainen syyskokous,
jossa utajärveläinen Ahti Moilanen äänestettiin yksimielisesti jatkamaan Pohjois-Pohjanmaan piirin puheenjohtajana.
Lisäksi piirihallitukseen valittiin
Pasi Brotkin (Muhos), Tuomas
Okkonen (Liminka), Anne-Mari
Jaara (Kempele), Esko Loukkola (Kärsämäki), Ilkka Repo (Haapavesi), Ulla Pietilä (Reisjärvi),
Anu Elovaara (Nivala) ja Tarmo
Hirvelä (Ylivieska).
Pohjois-Pohjanmaan piiri

kalan Perussuomalaisista kiinnostunut on tupailtaan lämpimästi tervetullut. Vieraanamme
kansanedustaja Lulu Ranne. Vapaa pääsy.

PS PIIRIT
KYMEN PIIRI
Perusuomalaisten Kymen piirin hallituksen järjestäytymiskokous pidetään lauantaina
11.1.2020 klo 13.30 Kahvila Lounaskulma/Siikakabinetti, Roihankatu 12-14, Simpele. Ruokailu klo 12.30. Kokousta ennen
telttatapahtuma klo 10-12 Kmarket Hermannin edessä, Roihankatu 8, Simpele. Tervetuloa!

SIMO GRÖNROOS
PERUSSUOMALAISTEN
PUOLUESIHTEERI

■

KO LUMN I

Selkeällä linjalla
SAMAAN aikaan kun kannatuksemme on gallupeissa historian korkeimmalla tasolla, on puolue noussut uusimman puoluebarometrin mukaan myös imagoltaan maan parhaimmaksi
puolueeksi. Erityisesti kansanliikkeessämme arvostetaan sitä,
että kerromme rehellisesti mitä tavoittelemme sekä meillä on
selkeä profiili ja linjamme on helppo hahmottaa.
MUISTA puolueista erityisesti vihreiden linjaa pidetään myös
helposti hahmotettavana. Tämä johtuu siitä, että perussuomalaiset ja vihreät ovat asemoituneet selkeästi globalisaatioon ja
arvoihin liittyvissä kysymyksissä. Näissä kysymyksissä muut
puolueet pyrkivät enemmän tai vähemmän ajamaan kaksilla
rattailla, vaikka kyseiset asiat ovat nousseet viime vuosina aivan poliittisen keskustelun keskiöön.
UUSIEN poliittisten jakolinjojen myötä esimerkiksi pelkkää
veroprosenttia oleellisempi kysymys on se, käytetäänkö veroeurot suomalaisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseen – vai pahimmillaan maan turvallisuutta ja taloutta heikentäviin toimiin.
PUOLUEEN imago on hyvä, mutta sen eteen on tehtävä jatkuvasti työtä. Esitetyn poliittisen linjan tulee vastata tehtyä
politiikkaa. Esitettyjen linjausten tulee perustua tutkittuun
tietoon ja olla perusteltavissa. Vaikka hallitus ja kilpailijat tekevät kuinka huonoa ja maalle haitallista politiikkaa, tulee
meidän silti välttää ylimielisyyttä ja pyrkiä esittämään asiallisesti perussuomalainen vaihtoehto. Tämä ei varsinkaan istuvan hallituksen aikana ole aina helppoa.
PERUSSUOMALAINEN kansanliike levittää sanomaansa tuhansien jäseniemme ja vielä lukuisempien kannattajiemme kautta, niin sosiaalisen median kuin reaalimaailman näyttämöillä. Sanomamme tulee olla selkeää, mutta tavoitteena ei
tule olla huomion hakeminen itselle, vaan perussuomalaisen
sanoman levittäminen siinä muodossa, että suuren yleisön on
mahdollisimman helppo omaksua esittämämme asiat. Varsinkin nuoremman polven perussuomalaisten on hyvä pitää tämä
mielessä.
KANNATUKSEMME nousu on saanut hallituksen puntit tutisemaan. Demarien ja keskustan kannatuksen lasku oli taustalla siinä, että Rinteen hallitus loi nahkansa heittämällä pääministerin sivuun ja jatkamalla Sanna Marinin johdolla
saman hallitusohjelman toteuttamista. Keskusta halusi luoda
kuvaa, että ovat tiukkana edes jossain asiassa ja demarit taas
toivovat pääministerin vaihtamisen parantavan kannatusta.
LÄNSINAAPURISSA Ruotsidemokraattien nousu galluppien kärkisijoille on saanut viimein aikaan tervehenkistä muutosta maan poliittiseen mielipideilmastoon. Paikallisen kokoomuksen puheenjohtaja on pyytänyt julkisesti anteeksi sitä, että
puolue on ollut vuosien mittaan hiljentämässä kriittistä keskustelua maahanmuuton ongelmista. Puolue on lisäksi alkanut
lämmittelemään keskustelua yhteistyömahdollisuuksista ruotsidemokraattien kanssa.
SUOMESSA hallitus taas tiivistää rivinsä vihervasemmistolaisen politiikan puolustajana. Kuinka pitkään demarien ja
keskustan pokerinaama kestää katsoa laskevia kannatuslukuja? Tyytyykö kokoomus puolivillaiseen hallituksen kritiikkiin?
Mikäli jatkamme samalla linjalla, joutuvat vanhat valtapuolueet ennemmin tai myöhemmin muuttamaan linjaansa kansallismielisempään suuntaan - tai vaihtoehtona heillä on joko
kutistuminen pienpuolueeksi tai katoaminen poliittiselta kartalta.
JOULUN lähestyessä on aika kiittää perussuomalaisia kuluneesta vuodesta, johon on kuulunut parit vaalit, puoluekokous
ja reippaasti liikkeelle lähtenyt eduskuntakausi. Nyt on paikallaan viettää rauhallinen joulunaika, jotta heti alkuvuodesta
pääsemme taas uusin voimin tekemään työtä Suomen ja suomalaisten puolesta.
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Timo Sillanpää jatkaa Keski-Pohjanmaan
piirin johdossa
KESKI-POHJANMAAN Perussuomalaiset kokoontui kokkolan Villa Elbassa piirin syyskokoukseen. Kokousväki
yksimielisesti valitsi Kokkolalaisen Timo Sillanpään jatkamaan
piirin puheenjohtajana v. 2020,
samoin valittiin piirihallituksen
jäsenet.

Piirihallituksessa istuvat Kari
Virkkala (Kannus), Vilpas Jylhä
(Kannus), Kenneth Enlund (Pietarsaari), Senja Enlund (Pietarsaari), Jarmo Nykänen (Veteli),
Kari Arkkukangas (Veteli), Arto
Pihlajamaa (Veteli), Irma Kemppainen (Kokkola), Boris Nygård
(Kokkola), Ulpu Keränen (Kokko-

la), Pekka Puolimatka (Kokkola),
Reijo Väisänen (Kokkola), Marko Rahkonen (Kaustinen), Tuija Lahti-Luopa (Kaustinen), Vesa
Viitala (Kaustinen), Mika Koskinen (Kaustinen) ja Juha Salminen (Lestijärvi).
Keski-Pohjanmaan piiri

Saadaanko Suomi takaisin?
Pitkäaikaista vaikuttajaa
muistettiin pöytästandaarilla
KANGASALAN Perussuomalaisten syyskokouksessa 16. marraskuuta luovutettiin yhdistyksen perustajajäsenelle ja
vuonna 2008 ensimmäisenä
perussuomalaisena valtuutetuksi Kangasalle valitulle Harri Hanwegille puolueen pöytästandaari numerolla 148.

Muistamiset puolueelta ja paikallisyhdistykseltä luovuttivat
Kangasalan Perussuomalaisten
puheenjohtajana jatkamaan valittu Susanna Saarinen ja Pirkanmaan piirisihteeri Henri Häkkilä.
Kangasalan Perussuomalaiset

SUOMESSA oikeuslaitos ja yleiset moraalikäsitykset hyvästä ja
pahasta ovat perustuneet raamatun kymmenen käskyn elämää suojeleviin periaatteisiin.
Valtion tehtäväksi on koettu
ensisijaisesti huolehtia omista
kansalaisista ja maan rajoista.
Viime vuosina on alettu määrätietoisesti kumota näitä arvoja laajalla rintamalla, esim. ve-

rovaroin tuetun Ylen taholta.
Esim. kuka lasten vanhemmista
ensisijaisesti huolehtii vieraista
lapsista, eivätkö omat lapset ole
lähimpänä sydäntä ja vastuu
heistä, sen jälkeen muut?
Tämän kehityksen julkinen arvostelu pyritään estämään syyllistämällä ja yrittämällä rajoittaa lain suomaa sananvapautta.
Tämä asenne näkyy selvästi

Ylessä ja muissakin medioissa. Onhan sananvapauden menetys yleensä muissakin maissa
johtanut diktatuuriin ym. suuriin ongelmiin.
Huolestuttaako tämä kehityssuunta?
Leppävirran Perussuomalaiset

HENKILÖVALINTOJA
ALAJÄRVI
Alajärven Perussuomalaisten
syyskokouksessa yhdistyksen
puheenjohtajaksi valittiin ensi
vuodeksi edelleen yksimielisesti Jukka Kangastie. Yhdistyksen hallitukseen valittiin myös
Anne Matokangas, Heikki Honko, Pasi Siirilä, Markus Järvelä, Matti Suovanen ja Marjatta
Ukonmäki.

Terveisiä Utsjoelta
UTSJOEN Perussuomalaiset kokoontuivat Karigasniemellä kylätalo Saivussa syyskokouksen
merkeissä. Sääntömääräisten
asioiden lisäksi käytiin vilkasta keskustelua päivänpolttavista asioista ja todettiin nykyhallitukselta puuttuvan terve
maalaisjärki.

Kokousväki valitsi paikallisyhdistyksen hallituksen ja puheenjohtajana jatkaa Ismo Manninen.
Kokousväen terveiset puoluejohdolle: tervetuloa vierailemaan Utsjoelle!
Utsjoen Perussuomalaiset

Valta vaihtui Hämeen piirissä
LOPPILAINEN Antti Salminen
valittiin perussuomalaisten Hämeen piirin syyskokouksessa puheenjohtajaksi vuodeksi 2020. Päätös oli yksimielinen.
Puheenjohtajan nuijan Salmiselle luovutti aikaisempi puheenjohtaja Mira Nieminen.
Syyskokouksessa valittiin
myös vuoden 2020 piirihallitus.
Valituiksi tulivat Pekka Weckman (Asikkala), Jarmo Kalliola
(Forssa), Harri Siren (Hattula),
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Kari Salminen (Hausjärvi), Ilkka Kivijärvi (Heinola), Arttu Kärki
(Hollola), Teppo Turja (Hämeenlinna), Samuli Vesioja (Janakkala), Matti Mäntylä (Kärkölä), Vesa
Salminen (Lahti), Tommi Naakka
(Loppi), Tuija Kosonen (Orimattila), Tiina Kaivolainen (Padasjoki), Kari Suomalainen (Riihimäki)
ja Mirja Kalliosaari (Sysmä).
Hämeen piiri

ILMAJOKI
Ilmajoen Perussuomalaiset piti
yhdistetyt sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset Ilmajoen
kunnantalolla. Puheenjohtajaksi vuodelle 2020 valittiin yksimielisesti Petri Saunamäki. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi
valittiin Harri Koskela, Juha Mäenpää, Ville Muilu ja Seija Salmi.
ISOJOKI
Isojoen Perussuomalaisten
syyskokous valitsi Jorma Rantalan yhdistyksen puheenjohtajaksi myös vuodelle 2020.
Rantalan lisäksi hallitukseen
valittiin Tony Vaarainkorpi, Sakari Halkoaho ja Sari Kallio.
ISOKYRÖ
Raili Varo jatkaa Isonkyrön Perussuomalaisten puheenjohtajana myös vuonna 2020. Varo
voitti yhdistyksen syyskokouksessa puheenjohtajaäänestyksessä Heikki Knookalan. Varon
ja Knookalan lisäksi yhdistyksen hallitukseen valittiin myös
Henry Karhu ja Soile Hakala.
JALASJÄRVI
Martti Alkula jatkaa myös
vuonna 2020 Jalasjärven Perussuomalaisten puheenjohtajana. Hän voitti tiukassa äänestyksessä yhdistyksen
syyskokouksessa Heidi Pihlajan.
Yhdistyksen hallitukseen valittiin Alkulan ja Pihlajan lisäksi Juha Korpi, Jenni Sippola, Jari
Haapamäki, Ossi Sandvik ja Jenni Kiviniemi.

Perussuomalainen 12/2019 • www.perussuomalaiset.fi

KAUHAJOKI
Kaupunginvaltuutettu ja perussuomalaisten Etelä-Pohjanmaan piirin 1. varapuheenjohtaja Tapio Pihlaja valittiin
edelleen yksimielisesti johtamaan Kauhajoen Perussuomalaisia myös vuonna 2020.
Pihlajan lisäksi yhdistyksen
syyskokous valitsi hallitukseen
Mika Muurimäen, Heikki Ahon,
Jukka-Pekka Taivalmäen, Veli
Rajalan, Riitta Myllyahon, Pertti
Järviniemen, Karisamuli Korpelan ja Mauno Kallion.
KURIKKA
Erkki Riipi valittiin jatkamaan
Kurikan Perussuomalaisten puheenjohtajana myös vuonna
2020. Yhdistyksen syyskokous valitsi hallitukseen myös Esa
Kallion, Marko Yli-Nikkolan, Ari
Lehtimäen, Jorma Varpulan ja
Kari Yli-Nikkolan.
LAPPAJÄRVI
Arvi Kangastie jatkaa myös
vuonna 2020 Lappajärven Perussuomalaisten puheenjohtajana. Yhdistyksen syyskokous
valitsi ensi vuoden hallitukseensa myös Matti Etelämäen, Matti Peltolan, Aku Juttuniemen, Ahti Kautiaisen, Kari
Juttuniemen ja Eetu Annolan.
LAUKAA
Laukaan Perussuomalaiset valitsivat syyskokouksessaan Eila
Tuomaisen jatkamaan puheenjohtajana. Hallitukseen valittiin
myös Tomi Koskela, Mia Korppi,
Joona Hintikka, Markus Viitala,
Riitta Ahonen-Heikkinen ja Ilpo
Oksanen.
LEPPÄVIRTA
Leppävirran Perussuomalaiset
piti sääntömääräisen syyskokouksensa, jossa puheenjohtaja Hannu Ronni valittiin jatkokaudelle. Hallitukseen valittiin
myös Ari Koponen, Kimmo

Repo, Juha Tykkyläinen, Markku
Pesonen, Erkki Paasisalo ja Juha
Kumpulainen.
PERUSSUOMALAISET NAISET
Perussuomalaisten Naisten
syyskokous pidettiin Helsingissä. Puheenjohtajana valittiin
jatkamaan Ritva ”Kike” Elomaa.
Naisten hallituksen muiksi jäseniksi vuodelle 2020 valittiin
Eila Aavakare (Kajaani), Hannele Al-Hamzawi (Turku), Päivi
Granlund (Lahti), Jaana Haikarainen (Mikkeli), Sari Henriksson
(Sastamala), Arja Juvonen (Espoo), Sinikka Jylhä (Kemi), Auli
Kangasmäki (Lappeenranta),
Mia Korppi (Laukaa), Tina Lindskog (Kaustinen), Sari Martniku (Mäntsälä), Leena Meri (Hyvinkää), Ulla Saari (Pori), Nina
Strandèn (Helsinki), Marja Tammilehto (Kerava) ja Arja Tuppurainen (Tampere). Perussuomalaisten Nuoria edustaa Laura
Jokela (Helsinki).
PERUSÄIJÄT
Perussuomalaiset rp:n miesjärjestö PerusÄijät ry piti tänään
syyskokouksensa Lappeenrannassa. Yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Kari
Kolari (Oripää) ja varapuheenjohtajiksi Markku Saarikangas
(Helsinki). Hallituksessa istuvat
myös Sami Behm (Lappeenranta) ja Pasi Salonen (Vihti).
TURKU
Turun Perussuomalaiset piti
sääntömääräisen syyskokouksen, jossa Jyrki Åland valittiin
yksimielisesti uudelleen jatkamaan yhdistyksen puheenjohtajana vuodelle 2020. Hallitukseen valittiin myös Kai Sorto,
Joni-Juhani Laakso, Kasper Holtari, Pirjo Lampi, Rami Mattila, Hannele Al-Hamzawi, Jouko
Laakso, Sanna Paasikivi, Anne
Valtonen ja Tarja Nenn.

Toteutuuko vanhempien välinen tasa-arvo?
SUOMESSA isänpäivää alettiin viettää 1970-luvun alussa. Se vakiintui liputuspäiväksi
vuosina 1987-2018. Isänpäivä vahvistettiin viralliseksi liputuspäiväksi 10.11.2019 alkaen.
Onnittelemme kaikkia isiä. Vihdoin heillekin liputetaan!
Äitienpäivä sai virallisen liputuspäivän arvon jo vuonna
1947, joten isät ovat nyt 72 vuodessa päässeet tasa-arvoiseen
asemaan - liputuksen osalta.
Koska käytännössä? Koska äiti-isä-asioita ratkaistaan tasa-arvoisesti?
Tällä hetkellä isien kohtelu
on kaikkea muuta kuin tasa-arvoista. Liian moni isä menettää
erossa syyttä käytännössä isyytensä. Isä kelpaa vain ylisuurten elatusmaksujen maksajaksi
ja lapsilta riistetään isän tapaamisoikeus. Vain 3 % erolapsista
on isän lähihuoltajuudessa. Pal-

jon on asioiden parantamiseksi töitä.
Vuoden isä on palkittu vuodesta 2006 alkaen, 1-3 isää vuosittain. Palkinnon (kukat ja jonkin taulun) jakaa sosiaali- ja
terveysministeriö. Äitienpäivän vietto alkoi vuonna 1918.
Viralliseksi liputuspäiväksi se
vahvistettiin 1947. Jatkosodassa äitienpäivänä 10. toukokuuta 1942 sotamarsalkka Gustaf
Mannerheim myönsi päiväkäskyllä kaikille Suomen äideille yhteisesti 4. luokan Vapaudenristin kunniamerkin. Tämän
päiväkäskyn painettu kopio on
edelleen kehystettynä monien Suomen evankelis-luterilaisten kirkkorakennusten seinällä.
Se vahvisti kotirintaman kestävyyttä.
Äitienpäivänkunniamerkki on
Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan I luokan mitali kulta-

ristein. Se on myönnetty vuodesta 1946, ja sen myöntäjänä
on tasavallan presidentti ritarikuntien esityksestä. Tasavallan presidentti itse luovuttaa ne
äitienpäivänä Helsingissä Säätytalossa. Suomessa palkittiin
äitienpäivänä 2017 kolmekymmentäkolme, 2018 kolmekymmentä ja 2019 kolmekymmentäviisi äitiä.
Paljon on korjattavaa, ennen
kuin isät nauttivat tasa-arvoista
kohtelua. Väitämme, että palkittavia isiä löytyy vuosittain yhtä
monta kuin äitejäkin. Avioeroissa tasa-arvon voidaan katsoa
toteutuneen, kun lapset jäävät pääsääntöisesti yhteishuoltajuuteen ja vuoroasumiseen
tai 55 – 45 % isän tai äidin lähihuoltajuuteen.
PerusÄijät ry

Kaija Räsänen ja Ate Savolainen
palkittiin Kuopiossa
PERUSSUOMALAISET vaikuttajat Kaija Räsänen ja Ate Savolainen palkittiin hopeisella
kunniamerkillä tunnustuksena
pitkäaikaisesta ja merkittävästä
kunnallispoliittisesta työstään
Kuopion kaupungin vuosipäivän huomionosoitusten jakotilaisuudessa Kuopion kaupungintalolla perjantaina 15.11.
Kaija Räsänen oli yksi kolmesta ensimmäisestä Kuopion kaupunginvaltuustoon valitusta perussuomalaisesta vuonna
2008. Räsänen on ollut Kuopion Veden johtokunnassa ja on
nykyään tarkastuslautakunnan
jäsen. Perussuomalaisten uskollinen jäsen hän on ollut jo
20 vuotta. Räsänen oli perustamassa Pohjois-Savon Perusnaiset ry:tä ja on yhdistyksen halli-

tuksen jäsen. Hän on ollut myös
Pohjois-Savon Perussuomalaisten piiritoimikunnassa ja Kuopion osaston hallituksessa.
Ate Savolainen valittiin perussuomalaisten listalta vuonna
2000 Vehmersalmen kunnanvaltuustoon. Vehmersalmi liittyi Kuopioon vuonna 2005, jolloin Kuopion Perussuomalaiset
muuttui Kuopion seudun Perussuomalaisiksi. Savolainen on
toiminut hyvinvoinnin edistämisen-, tarkastus-, perusturvaja terveyslautakunnassa sekä
aktiivina erilaisissa työryhmissä ja hankkeissa. Pohjois-Savon
piirin perussuomalaisten taloudenhoitajana hän toimi vuodesta 2002 yli 10 vuoden ajan.
Teksti ja kuva Airi Pulkkinen

Harri Vuorenpää jatkaa
Pirkanmaan piirin johdossa

KANKAANPÄÄ
Kankaanpään Perussuomalaisten syyskokouksessa valittiin yksimielisesti Sami Ojala jatkamaan
yhdistyksen puheenjohtajana. Hallitukseen valittiin myös Erkki Alakoski, Jari Koskela, Anssi
Joutsenlahti, Teuvo Roskala, Reijo Kuusisto, Tapio Laurila, Mikko Kulmala, Katri Lahdensivu,
Pekka Nikkola ja Petri Ylikoski.

PERUSSUOMALAISTEN Pirkanmaan piiri piti sääntömääräisen
syyskokouksensa Työväenmuseo Werstaan auditoriossa Tampereella. Kokouksessa valittiin
mm. piirin puheenjohtaja vuodelle 2020. Piirin puheenjohtajaksi tuli valituksi kokouksen
yksimielisellä päätöksellä Harri Vuorenpää Pirkkalasta. Ensi
vuosi on Vuorenpään kolmas
piirin johdossa.
- Vuoden 2021 kuntavaaleihin

valmistautuminen alkaa heti
ensi vuoden alusta. Meillä on
loistava tiimi Pirkanmaalla, joten kaikki on mahdollista, Vuorenpää toteaa.
Kokouksessa vierailivat myös
puolueen puheenjohtaja Jussi
Halla-aho sekä 1. varapuheenjohtaja Riikka Purra, jotka pitivät omat katsauksensa poliittisesta tilanteesta kokousväelle.
Pirkanmaan piiri

Henri Uljosesta Pohjois-Savon
piirin puheenjohtaja

ETELÄ-POHJANMAAN PIIRI
Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho vieraili Etelä-Pohjanmaan piirikokouksessa.
Piirin puheenjohtajana jatkaa Anne Matokangas.

Toisiamme kehuttiin ja titteleitä jaettiin
TERVOLAN Perussuomalaisilla oli kokoontumisajot Peuran
koululla. Hyvässä ja rakentavassa hengessä ryystettiin kahvit
nisuineen. Ajankohtaiset kuumat poliittiset kiemurat olivat
pinnalla tietenkin. Lisäksi aikamme toisiamme kehuttua

saatiin tittelitkin jaettua. Pientä
hurmosta seuraavia kuntavaaleja ajatellen oli jo ilmassa.
Henkilövalintojen osalta titteleiden haltijat suorastaan mylvittiin jatkoon. Yhteishenki oli
aivan käsin kosketeltavissa. Tervolan Perussuomalaisia alus-

ta asti luotsannut Juha Antinkaapo jatkaa puheenjohtajana
myös armon vuonna 2020. Hänen lisäkseen hallitukseen tulivat valituiksi Kari Kontiokoski,
Ari Saukko ja Arvo Peura.
Ari Saukko, sihteeri

PERUSSUOMALAISTEN PohjoisSavon piiri piti syyskokouksen
Rautalammilla. Kokouksessa pitivät puheen myös puolueen
ensimmäinen varapuheenjohtaja Riikka Purra ja kuntasihteeri
Heimo Konttinen.
Nykyinen piirin puheenjohtaja Pia Pentikäinen Suonenjoelta ei ollut ehdolla. Vuoden 2020
piirin puheenjohtajaksi valittiin
Henri Uljonen Siilinjärveltä. Hän
voitti toisen ehdolla olleen kuopiolaisen Juha Savolaisen äänin 22-13.
Kokouksessa valittiin piirihallitus vuodelle 2020. Valituksi
tulivat Ari Kaunisaho (Keitele),
Vesa Niskanen (Kiuruvesi), Vuokko Hämäläinen (Kuopio), Jarmo
Auvinen (Kuopio), Harri Väänä-

nen (Lapinlahti), Martti Heiskanen (Leppävirta), Mika Oksman
(Siilinjärvi), Raimo Mäki (Vesanto), Ilpo Kärkkäinen (Sonkajärvi), Tero Turpeinen (Suonenjoki),
Tenho Holopainen (Tuusniemi),
Tiina Grönlund (Varkaus), Jaakko Jauhiainen (Vieremä) ja Anne
Kekkonen (Iisalmi).
Kokous päätti julkilausumaksi, ettei kuntaliitos ratkaise kuntien talousongelmia. Kahden
köyhän kunnan yhdistäminen
ei tee yhtä rikasta kuntaa. Ratkaisun tuovat riittävät valtionosuudet velvoitteista ja järkevä
sote-ratkaisu. Kuntien taloutta
painaa erityisesti erikoissairaanhoidon lisälaskutus.
Pohjois-Savon piiri
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PS

VAPAA SANA

KUVAT LEHTIKUVA

toimitus@perussuomalaiset.fi

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
Iso Roobertinkatu 4, 00120 Helsinki.

Mihin kuntien Soiten rahat katosivat?
PERUSSUOMALAISTEN Keski-Pohjanmaan piiri ry on syyskokouksessaan käsitellyt Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja
terveyspalvelukuntayhtymä Soiten tilannetta.
Soiten käynnistymisen yhteydessä 1.1.2017 on kunnille ja Peruspalveluliikelaitos Jytalle luvattu toiminnan integroinnin kautta
palveluiden saumattomat palveluketjut, ja että muutoksia toimintaan toteutetaan vähitellen.
Palvelujärjestelmän uudistus luvattiin toteuttaa Soiten tunnuslauseen ”Ihminen keskiössä”
-perusperiaatteen mukaisesti.
Perustamisopimusta perusteltiin
integroinnista saatavilla tuntuvilla kustannussäästöillä. Ensimmäisenä Soiten toimintavuotena
sote-palveluiden yhdistämisen
myötä laskennallisesti kustannukset laskivat, kaikki näytti hyvältä - tosin vuoden 2017 tulos
selittynee osaltaan myös kiky-sopimuksella. Soite itse on arvioinut, että kikyn positiivinen tulosvaikutus on noin 2 miljoonaa
euroa vuonna 2017.
Toisin kuitenkin kävi. Soiten
kustannukset ovat kasvaneet
vuodesta 2017 yli 22 miljoonaa
euroa. Soiten toiminta ei vastaa
toiminnalle kuntien asettamia tavoitteita tai jäsenkuntien tahtotilaa eikä talous vastaa kuntien
kantokykyä. Kunnat ovat sosiaalija terveyspalveluiden kohonneiden kustannusten vuoksi joutuneet nostamaan veroäyriään.
Soite käynnistää kuntien vaatimuksesta vuonna 2019 talouden
tasapainotusohjelman. Keinova-

likoimana ovat Soiten hallituksen
käynnistämät yhteistoimintaneuvottelut, vaikutusten arvioinnin
kautta ostopalveluihin saatavat
säästöt tehostetussa palveluasumisessa, työn tuottavuuden nosto, toiminnan painopisteen siirto
ennaltaehkäisevään ja matalan
kynnyksen palveluun, avohoidon
vahvistaminen, tarkoituksenmukainen asemapaikkaverkko, uudet hoitamisen portaat, teknologian hyödyntäminen, omasta
toiminnasta ostopalveluun siirtyminen jne. Selkeää laskelmaa
keinovalikoiman avulla saatavista säästöistä ei ole esitetty ja julkisuudessa esitetyt säästöjen
tarvearviot vaihtelevat 6-20 miljoonan välillä.
Soiten toimintaa on laajamittaisesti kehitetty toimitiloja remontoimalla ja rakentamalla.
Henkilöstö on ollut muuttojen ja
säästöjen nimissä tehtyjen ”rakenteellisten kehittämistoimien
kourissa”. Soiten toteutuneet investoinnit vuosina 2017-2019
ovat olleet lähes 45 miljoonaa
euroa. Investoinnit on rahoitettu
suoraan kuntien maisemalaskutukseen perustuvilla sosiaali- ja
terveyspalveluiden kuntamaksuosuuksilla. Vuosikate vuonna
2018 on ollut vajaa 6,4 miljoonaa
euroa, mikä on osoittanut tulorahoituksen määrän, joka vuositasolla olisi käytettävissä investointeihin tai lainan lyhennyksiin.
Johtopäätöksenä voidaan todeta, että suurin osa miljoonainvestointikuluista on lisätty kunnilta
perittäviin palvelumaksuihin.
Lainoja Soite on vuonna 2018

lyhentänyt 3,6 miljoonaa euroa
ja lainaa on alle 9 miljoonaa euroa, juuri potilasvahinkovelan
verran. Soite vastaa kuntien säästökuurivaatimuksiin käynnistämällä 3 800 Soiten työntekijää
koskevat yt-neuvottelut sekä 157
vanhuksen tehostetun asumisen
ostopalvelun hankintaprosessin,
vuodeosastojen lakkauttamisen
ja terveyspalveluiden keskittämisen Kokkolaan.
Kenen intressissä on vanhuspaleluiden yksityistäminen virheellisiin säästölaskelmiin perustuen ja vanhusten myynti halvalla
”yksityisiä, laadukkaita vanhuspalveluita tuottaville” yrityksille?
Onko sattumaa, että Soiten 220
henkilövuoden vähentäminen
sattuu samaan aikaan? Onko kyseessä sama määrä Soiten vanhustyöntekijöitä, jotka hoitavat
maakuntamme 157 vanhusta?
Samaan aikaan kun Soite on
käynnistänyt koko henkilöstöä
koskevat yt-neuvottelut, se päättää 22,8 miljoonan talousarvioiden (2019 ja 2020) ulkopuolisen
Hypake-investointihankkeen.
Viimeisimpänä Soiten talouslukujen ristiriitaisuutta kuvaavat Soiten 2019 marraskuun lisämäärärahaesitykset. Soiten
talousraportin mukaan sen talous on 1,9 miljoonaa euroa positiivinen, ja kuitenkin Soiten hallitus esittää lisämäärärahaa Soiten
valtuustolle 6,6 miljoonaa euroa. Ristiriitaa lisää pelkästään
se, että Kokkolan kaupungin Soiten lisämäärärahaesitys on 7, 8
miljoonaa euroa. Kuntien talouden suurin menoerä on sosiaali-

Älkää pelätkö
ME nykyisin ja ehkä juuri nyt entistäkin enemmän monien pelkojen keskellä elävinä saamme
osaksemme autuaan vaihtokaupan Joulun Lapselta. Hän ottaa kannettavakseen syntimme,
pelkomme ja kaikki heikkoutemme lahjoittaen anteeksiantamuksen ja kaikki taivaan tavarat.
Jouluevankeliumissa enkeli rohkaisee pimeässä yössä kedon paimenia: ”Älkää pelätkö!”
Syytä oli ollut pelkoon. Yössä
ympärillä hiipivät pedot ja karjavarkaat. Nyt he kuulivat rauhoittavan sanoman ja se oli enkelin viesti: ”Minä ilmoitan teille
ilosanoman, suuren ilon koko
kansalle.”
Ilo olikin harvinaista sen ajan
Israelissa. Nauru oli kuollut. Maa
koki jatkuvasti vallatun ja miehitetyn maan rasituksia. Ei ollut
helppoa olla juutalainen roomalaisten hallitsemassa maassa. Lisäksi paimenet saivat jatkuvasti kokea omantunnon syytöksiä,
etteivät he voineet täyttää kan-
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sansa pyhän lainsäädännön
kaikkia pikkutarkkoja hienouksia. Ja tämä kaikki täyttyi enkelin viestissä: ”Teille on syntynyt
Vapahtaja.” Ja he saivat mennä
katsomaan ja toteamaan todeksi juuri syntynyttä lasta. Häneen
Jumala kätki pelastuksen koko
täyteyden. Hän toteutti ihmissuvun vuosituhantiset toiveet pelastuksen ajan koittamisesta.
Meillä tämän päivän joulun
viettäjillä on myös monia pelkoja ja usein ilokin on kaukana pohtiessamme oman aikamme monia voittamattomiltakin
tuntuvia ongelmia niin omassa
maassamme kuin laajemminkin
koko maailmassa. Mutta huolimatta kaikista synkistä näkemyksistä ympärillämme on joulun sanoma todellisuutta: ”Älkää
pelätkö.”
Me saamme uskoa, ettei hiuskarvakaan putoa päästämme
Jumalan sallimatta, sillä Hän pitää edelleen maailman ohjaksia käsissään. Saamme uskoa,
että Betlehemissä syntynyt Jou-

lun Lapsi on meidän Vapahtajamme. Hän kasvoi viisaudessa, iässä ja armossa. Hän julisti
Jumalan rakkauden evankeliumia ja osoitti puheensa todeksi
sovittamalla ristinkuolemallaan
meidän syntimme. Ja hän elää
ja hallitsee iankaikkisesti. Hänen väkevän kätensä taluttamina saamme turvallisesti vaeltaa
ja hänen kunniakseen saamme
tänäkin vuonna viettää joulua
lapsuudesta asti totutuin monin
juhlallisin menoin.
Nämä ovat niin suuria asioita, että vain vähän voimme niistä ymmärtää. Mutta kuitenkin
sydämemme on täynnä kiitosta
ja ylistystä. Saamme yhtyä enkelten jouluhymniin: ”Kunnia
olkoon Jumalalle korkeudessa
ja maassa rauha, ihmisille hyvä
tahto.”
Jeesus-lapsen siunaamaa lämpöä, iloa ja rakkautta joulujuhlaamme ja koko elämäämme!
Anssi Joutsenlahti, rovasti
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ja terveyspalvelukulut ja se, että
kunnat eivät voi itse vaikuttaa
tähän kulurakenteeseen. Tämä
asettaa kuntapäättäjät kestämättömään tilanteeseen.
Julkisuudessa ja eri tilaisuuksissa on esille noussut huoli Soiten
päätöksenteon johdonmukaisuudesta, laskelmien luotettavuudesta tai niiden puuttumisesta ja Soiten perustamisajatuksen
hämärtymisestä. Vielä vuoden
2018 alussa uutisoitiin, että ”Soiten ensimmäinen toimintavuosi on ratkaisevalla tavalla ollut mahdollistamassa itsenäisen
Keski-Pohjanmaan maakunnan
asemaa.”
Sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän johtaminen, huoli henkilöstön hyvinvoinnista – ja
taloudesta on aiheuttanut laajamittaista epäluottamusta Kes-

ki-Pohjanmaalla. Tähän huoleen
Perussuomalaisten Keski-Pohjanmaan piiri esittää ratkaisunaan,
että kunnat ja Soite solmivat keskinäiset palveluiden järjestämissopimukset, joilla täydennetään
ja täsmennetään Soiten perustamissopimusta. Järjestämissopimukset lisäisivät päätöksenteon
avoimuutta ja suunnitelmallisuutta sekä toimisivat päätöksenteon tukena erityisesti investointien suunnittelussa ja niiden
rahoituksessa. Järjestämissopimukset toimisivat välineenä, jolla
palautetaan kuntien ja Soiten välinen luottamus Soiten talouden
hallintaan ja johtamiseen.
Mauri Peltokangas,
kansanedustaja
Timo Sillanpää, puheenjohtaja
Keski-Pohjanmaan piiri

Kannatuksemme voisi olla
suurempikin
YLEN Taloustutkimuksella teettämässä marraskuun gallupissa perussuomalaisten kannatus oli 23,0
%. Tausta-aineistosta selvisi, että
naisten parissa kannatus oli 13,5
% ja miesten parissa 32,5 % – eli
joka kolmas mies kannattaa perussuomalaisia.
Olen sitä mieltä, että tähän ennätyshyvään galluptulokseen ei
pidä tyytyä. Meillä on potentiaalia
paljon korkeampiinkin tuloksiin,
jos saisimme naiskannatuksen samoihin lukuihin kuin mieskannatuksen. Tähän on yksi erittäin
helppo vastaus: lisää naisehdokkaita tuleviin kuntavaaleihin 2021.
Eduskuntavaalitutkimuksen 2019
mukaan naiset äänestivät eduskuntavaaleissa ensimmäistä kertaa useammin naisia kuin miehet
miehiä. Monelle naiselle on tärkeää äänestää oman sukupuolensa
edustajaa.
Marraskuun 2019 puoluebarometrin mukaan perussuomalaisten kokonaisimago on parantunut merkittävästi helmikuun 2019

tilanteesta. Olemme nyt kokonaisimagoltamme paras puolue.
Olen sitä mieltä, ettei tähänkään
pidä tyytyä.
Meitä pidetään edelleen liian
usein ”juntteina” ja ”äijäporukkana”. Jokainen voi omalla toiminnallaan osoittaa avaramielisyyttä ja kannustavaa asennetta myös
uusia naisaktiiveja kohtaan. On
tärkeää pitää kiinni tosiasioista
kampanjoidessa toriteltan äärellä,
eikä lähteä levittämään huhupuheita. Tämä antaa ammattimaisen
kuvan kustakin aktiivista. Siisti ja
asiallinen pukeutuminen on myös
tärkeää toritelttaillessa.
Haluan kirjoituksellani tsempata
puolueaktiiveja ympäri maata positiivisuuteen ja tarjoamaan uusia
vaihtoehtoja niitä halajaville äänestäjille. Pidetään yhdessä perussuomalaiset gallupkärjessä! Meistä on vaikka mihin!
Matias Granlund, merkonomi,
Lahden Perussuomalaiset

Kulttuurihenkilö
Veijo Baltzarin tapaus
HEI arvoisat poliitikot! Näin ulkopuolisena arvioijana vaikuttaa siltä, että suomalaisia, varsinkin poliittiseen asemaan
päässeitä sellaisia, on helppo
vedättää.
Suomessa on näitä tapauksia, ei nyt ihan viikoittain mutta
usein kuitenkin, joissa joku vähemmistön edustaja on vetänyt
suurta joukkoa johtavia suomalaisia poliitikkoja ja päättäjiä aina presidenttiä myöten ns.
“nenästä”.
On lelusalakuljettajaa, on insesti-isää, on Husu Husseinia ja
nyt viimeksi tämä monien poliitikkojen pallille nostama Veijo Baltzar vain muutamia luetellakseni. Vielä kun tähän lisätään
kaikki turvapaikkaa hakeneiden

sadut ja vitsit, miksi ovat lähteneet hakemaan turvaa mahdollisimman kaukaa, niin vastaus
on selvä. Suomalaiset poliitikot
ovat nenästä vedettäviä, varsinkin silloin kun on meille vieraammasta aineksesta kysymys.
On tunnettua, että meidän vanhat vähemmistömme ovat vedättäneet suomalaisia poliitikkoja kuin litran mittaa, mutta se
ihmetyttää, että ventovieraista olosuhteista tulleet maahanmuuttajatkin kykenevät aivan
samaan alta aikayksikön. Kysymys kuuluu, olemmeko me tavallista hölmömpää kansaa vai
mistä tämä jatkuva sinisilmäisyys johtuu?
JK

Loppu sähkön siirtomaksuille
SUOMESSA sähkö on edullista, mutta viime vuosina on alettu kerätä sähkönkulutuksesta
riippuvan laskun lisäksi sähkön
siirtomaksua. En usko olevani
ainoa, jonka sähkön siirtomaksu on suurempi kuin kulutetun
sähkön lasku.
Suomen sähköstä 80 % on kotimaista ja loppukin tulee naapurimaista. Oulussakin tuotetaan sähköä ja oma sähkölaitos
on ollut täällä jo vuodesta 1889.
On vaikea mieltää, mihin sähkön siirtomaksua kerätään, kun
sähkö tuotetaan itse lähellä ja
piuhat ovat jo olemassa. Kertoman mukaan sillä rakennettaisiin uusia sähköverkkoja, mutta
ennenkin on verkot rakennettu
ja huollettu ilman siirtomaksua.
Suomen kantaverkko on myyty ulkomaalaisille ja herääkin
epäily, että sähkön siirtomaksut menevät ulkomaisten kapitalistien taskuihin. Yksittäinen
suomalainen on sähkön siirtomaksun suhteen vain maksa-

jan roolissa. Siirtomaksut eivät
kansalaisen elämässä näy eivätkä tunnu muualla kuin lompakossa.
Ongelman ydin lienee se,
että sähköä on myytävä kansalle kohtuuhintaan, joten on
keksitty siirtomaksu osinkojen
maksimoimiseksi. Sähkön siirtomaksua voidaan tiettävästi nostaa joka vuosi 15 % yhtiöiden omalla päätöksellä, mutta
varsinainen sähkön hinta on
tarkemmin ja sähkön kuluttajan
kannalta edullisemmin säänneltyä.
Kehotan poliitikkoja puuttumaan kuluttajien nylkemiseen.
On sietämätön tilanne, että
sähköä säästämällä ja kulutusta
rajoittamalla ei pysty vaikuttamaan sähkölaskun suuruuteen
kuin nimellisesti. Lisäksi tilanne
pahenee joka vuosi sähkön siirtomaksun noustessa.

Valtakunnansyyttäjä Toiviainen
ei ole tehtäviensä tasalla
VIHAPUHETTA koskevat rikostutkinnat ovat lähteneet lapasesta. Ei päätä, ei häntää. Kansanedustajien kielikuvista aloitetaan
rikostutkintoja ja vakaumuksellisen kristityn vuonna 2004 kirkollisessa yhteydessä esittämä kirjoitus homoseksuaaleista ylittää
esitutkintakynnyksen. Samoin
on käymässä Pirkka-Pekka Peteliuksen sketseille saamelaisista
ja romaneista. Voi kysyä, olemmeko kaikki kanssarikollisia, koska julkenimme aikoinaan nauraa
katketaksemme Peteliuksen tvohjelmille?
Vakavasti ottaen on ilmeistä,
että valtakunnansyyttäjä Raija
Toiviainen ei ole enää tehtäviensä tasalla. Rikoksen täyttymiseen
vaaditaan kaksi osaa: subjektiivinen ja objektiivinen tahallisuus.
Subjektiivinen tahallisuus tarkoittaa tekijän omaa syyllisyyttä. Eli jos minä vuonna 2004 olen
kirjoittanut, että vihaan savolaisia, olen mahdollisesti syyllistynyt “kiihottamiseen kansanryhmää vastaan” tai jotain muuta
mediaseksikästä. Osaltani rikos päättyy vuonna 2004. Objektiivinen puoli taas käsittää
myös ajan vuoden 2004 jälkeen.
Jos joku lataa vuonna 2004 esit-

Esa Paloniemi
Oulu
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tämäni nettiin vuonna 2019 ja
mielensäpahoittajat sen huomaavat, niin tutkintakynnys valtakunnansyyttäjän ohjeistuksen
mukaan ylittyy.
Tuomioistuimet käyttävät itsenäistä ratkaisuvaltaa. Niille on
tuttua jako subjektiiviseen ja objektiiviseen tahallisuuteen. Niiden on vaikea nähdä, että tekijän tahallisuus ulottuisi vuodesta
2004 vuoteen 2019. Jos tekijä ei
ole vuoden 2004 jälkeen itse sanomaansa toistanut, niin rikos,
jos sitä on edes ollut, on vanhentunut vuonna 2009.
Objektiivinen tahallisuus sitä
vastoin voi jatkua samalla tavoin
kuin kirkonkylällä sivutien pylvääseen unohdettu juopeliäijän
kommentti kirkkoherran vaimosta maailman tappiin saakka. Objektiivisesti juopeliäijä syyllistyy
rikokseen, jos hänen kommenttinsa vuodelta 1950 on luettavissa pylväästä 2019. Tuomitsemiseen edellytetään kuitenkin sekä
subjektiivisen että objektiivisen
tahallisuuden täyttymistä.
Lisäksi on huomattava, että rikoksen tulee olla rangaistava
sen tekoajankohtana. Taannehtivaa rikosoikeutta ei länsimainen
oikeusjärjestelmä tunne. Vuon-

na 2004 tai Peteliuksen sketsien aikaan ei “kiihottaminen kansanryhmää vastaan” -pykälää
tunnettu rikoslaissa. Siten väitetyt teot eivät millään muotoa
voi olla rikoksia. Valtakunnansyyttäjän rikosoikeuden tuntemus näyttää kovin kehnolta, ellei
olemattomalta. Kenties Toiviaisen mielestä tulisi aloittaa esitutkinta myös Hannu Salaman “Juhannustansseista” vuodelta 1964
Suomen kansan sukupuolikuria
loukkaavana teoksena.
Olemme varmasti väärällä tiellä, jos sallimme virkamiesten
tai viranomaisten puuttua rikosoikeuden keinoin vapaaseen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Sananvapaus – freedom
of speech – on yleisesti mielletty länsimaisen kulttuurin keskeiseksi arvoksi. Kuten muuan
Herman Hesse aikoinaan kirjoitti: “Siellä, missä poltetaan kirjoja,
siellä poltetaan lopulta ihmisiä.”
Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaisen tulisi ymmärtää asemansa ja jättää tehtävänsä.
Olli Santanen, varatuomari,
nimismies, kihlakunnansyyttäjä
1996-2006, Jyväskylä

Perussuomalaisen
nipputilaukset
Perussuomalainenlehteä voi tilata tapahtumiin ja yleiseen jakeluun
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Puh: 050 30 11 990 • mikko.wikstedt@gmail.com
PERUSYRITTÄJÄT
Puheenjohtaja • Veikko Granqvist
Puh. 044 9717830 • veikko.granqvist@perusyrittajat.fi
EUROPARLAMENTTIRYHMÄ
MEP Teuvo Hakkarainen
Puh: +32 2 2 28 45465
teuvo.hakkarainen@europarl.europa.eu
MEP Laura Huhtasaari
Puh: +32 2 28 45254
laura.huhtasaari@europarl.europa.eu
PUOLUEHALLITUS
Puheenjohtaja • Jussi Halla-aho
jussi.halla-aho@eduskunta.fi
1. Varapuheenjohtaja • Riikka Purra
Puh: (09) 432 3185
riikka.purra@eduskunta.fi
2. Varapuheenjohtaja • Arja Juvonen
Puh: (09) 432 3060
arja.juvonen@eduskunta.fi
3. Varapuheenjohtaja • Juho Eerola
Puh: (09) 432 3013
juho.eerola@eduskunta.fi

(09) 432 3064
(09) 432 3075
(09) 432 3060
(09) 432 3117
(09) 432 3120
(09) 432 3134
(09) 432 3121
(09) 432 3087
(09) 432 3138
(09) 432 3165
(09) 432 3042
(09) 432 3109
(09) 432 3017
(09) 432 3108
(09) 432 3129
(09) 432 3136
(09) 432 3105
(09) 432 3171
(09) 432 3185
(09) 432 3174
(09) 432 3178
(09) 432 3135
(09) 432 3141
(09) 432 3149
(09) 432 3180
(09) 432 3057
(09) 432 3177
(09) 432 3115
(09) 432 3198
(09) 432 3156
(09) 432 3195
(09) 432 3172

Sähköposti: etunimi.sukunimi@eduskunta.fi
PERUSSUOMALAISTEN RYHMÄKANSLIA
Pääsihteeri Antti Valpas
Puh: (09) 432 3278, 050 574 1886
antti.valpas@eduskunta.fi
Talouspoliittinen asiantuntija Juhani Huopainen
Puh: 046 922 9566
juhani.huopainen@eduskunta.fi

Eduskuntaryhmän pj. • Ville Tavio
Puh: (09) 432 3177
ville.tavio@eduskunta.fi

Eduskuntasihteeri Iiro Silvander
Puh: (09) 432 3288, 050 574 0215
iiro.silvander@eduskunta.fi

MUUT JÄSENET:
Kalervo Björkbacka (Lappi)
Marko Koskinen (Pohjois-Karjala)
Ahti Moilanen (Pohjois-Pohjanmaa)
Matti Mäntylä (Häme)
Eliisa Panttila (Etelä-Pohjanmaa)
Pia Pentikäinen (Pohjois-Savo)
Harri Vuorenpää (Pirkanmaa)

Tiedottaja Heikki Tamminen
Puh: (09) 432 3289, 050 574 1532
heikki.tamminen@eduskunta.fi
Kansliasihteeri Kai Sorto
Puh: (09) 432 3284, 050 320 0781
kai.sorto@eduskunta.fi
Sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Nuutti Hyttinen
Puh: 050-574 2646 • nuutti.hyttinen@eduskunta.fi

EDUSKUNTARYHMÄ
Sanna Antikainen
Juho Eerola
Ritva Elomaa
Jussi Halla-aho
Petri Huru
Olli Immonen

Vilhelm Junnila
Kaisa Juuso
Arja Juvonen
Toimi Kankaanniemi
Ari Koponen
Jari Koskela
Jouni Kotiaho
Sheikki Laakso
Rami Lehto
Mikko Lundén
Leena Meri
Juha Mäenpää
Jani Mäkelä
Jukka Mäkynen
Veijo Niemi
Mika Niikko
Tom Packalén
Mauri Peltokangas
Sakari Puisto
Riikka Purra
Lulu Ranne
Mari Rantanen
Minna Reijonen
Jari Ronkainen
Sami Savio
Jenna Simula
Riikka Slunga-Poutsalo
Ville Tavio
Ano Turtiainen
Sebastian Tynkkynen
Veikko Vallin
Ville Vähämäki
Jussi Wihonen

(09) 432 3063
(09) 432 3013
(09) 432 3022

Lainsäädäntösihteeri Annika Hoffrén
Puh: 050-302 8869 • annika.hoffren@eduskunta.fi
Kansainvälisten asiain sihteeri Tuulia Tiihonen
Puh: 050-326 2227 • tuulia.tiihonen@eduskunta.fi

(09) 432 3049

TA I TA TÄ S TÄ J A N I D O K I I N N I
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PERUSSUOMALAINEN
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00003 VASTAUSLÄHETYS
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