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MATIAS TURKKILA
PÄÄTOIMITTAJA

■  PÄÄKIRJOITUS

TUOSSA se lojuu näppäimistön vierellä. Pieni puntti jakamatta jäänei-
tä kuntavaalilappusia, kolmekymmentäneljä kappaletta. Taidan säästää 
pari, loput menevät roskiin. Harva asia on yhtä turha kapistus kuin van-
haksi jäänyt vaalimainos.

 
SILLÄ hetkellä kun vaalitulos lävähtää tauluihin, ei ole enää olemassa 
ehdokkaita. On voittajia ja häviäjiä. Iloisia ja pettyneitä. Moni otti perus-
suomalaisten kuntavaaleissa saaman 8,8 prosentin tuloksen kovin ras-
kaasti. Ja media kolhi innokkaasti lisää. Iltalehden pääkirjoitustoimittaja 
Jyrki Vesikansa iloitsi jo jytkyn murskautumisesta. 

SIINÄHÄN iloitsee. Jos viime vuosien vaaleista on jotain voinut oppia, 
niin ainakin sen, että tulosten ennustaminen on käynyt aika vaikeaksi. 
Äkkinäiset, rajutkin heilahtelut ovat mahdollisia. Tällä kertaa oli vihrei-
den vuoro hymyillä – puolue repi 3,9 prosenttiyksikön valtakunnallisen 
nousun. Syitä nousulle on luonnollisesti monia, mutta eräs niistä on pu-
heenjohtaja Ville Niinistön äärimmäisen räväkkä puheenparsi.
 
POPULISMIA se on viherpopulismikin, mutta on sitä muunkinlaista la-
jia. Perussuomalaisten nousun myötä suomalaiseen politiikkaan on vih-
doin ja viimein kätilöity ajatus siitä, että poliitikot voivat todellakin pu-
hua suoraan ihmisille, vailla median filttereitä. Nyt käydyissä vaaleissa 
monet kaikkein menestyneimmät olivatkin vahvoja puhujia. Ja vielä täs-
mällisemmin: he ovat puhujia, jotka pystyvät olemaan tarvittaessa tiuk-
koja ja tarvittaessa hauskoja. 

”Juuri sitä me tarvitaan: tiukkuutta mutta ei tyhmyyttä”, pohti tohtori 
Ilmari Rostila maanantaina. Huikkasin hänelle vielä perään: ”Sekä sil-
loin tällöin hymyä huuleen.”

KELPO populistin puheen dynamiikka muistuttaakin yllättävän paljon 
kaikille tuttua asiaa – ihan tavallista iltapäivälehteä. IP-lehtien tunne-
kartta pitää kaiken olennaisen sisällään. Lehti ei ole pelkkää synkistelyä, 
koska kukaan ei jaksa sellaista alituiseen lukea. Mutta ei lehti ole vaale-
anpunaista hattaraakaan. Mielenkiintoinen puhe on kaikkea mahdollis-
ta, kaikilta elämän alueilta. Suuria tunnemyrskyjä, hienoja onnistumisia, 
katkeria epäonnistumisia. Loistavia oivalluksia, pöljiä vitsejä, iloa ja nau-
rua. Iltapäivälehti myy aina suurta dramatiikkaa - oli sitä tai ei. Jyrki Ve-
sikansankin kommentti “murskautumisesta” pitääkin tulkita konteksti-
aan vasten. Ylisanat myyvät, siksi niitä käytetään.
 
ÄLÄ pelkää puhumista. Se taito on opeteltavissa. Äläkä pelkää tunteiden 
ilmentämistä. Vaikka perussuomalaiset ovat aina olleet vankasti asialin-
jalla, ei pieni kevennys silloin tällöin tee yhtään pahaa.
 
PARI sanaa vielä vaaleista.

 
ENITEN perussuomalaista kannatusta löytyi seuraavista kunnista: Kih-
niö (30,5 %), Honkajoki (28,5 %), Kaustinen (26,2 %), Punkalaidun (25,2 
%), Kankaanpää (24,3 %) ja Rääkkylä (23,5 %). Millä konstein tällaisia 
lukuja saadaan aikaiseksi? Pyysin Anssi Joutsenlahtea kertomaan. Ja 
hänhän kertoi:
 

”Eduskuntavaaleissa Kankaanpään perussuomalaiset nousivat suu-
rimmaksi puolueeksi 36,2 prosentilla. Nyt kuntavaaleissa oltiin toiseksi 
suurin 24,3 %. Yhdeksällä valtuutetulla Kankaanpään perussuomalaiset 
nousivat koko maan suurimmaksi perussuomalaisten valtuustoryhmäksi, 
kahdeksan valtuutettua on sitten muutamassa kunnassa, esimerkiksi Po-
rissa. Kankaanpään tulos saavutettiin tietysti ennen kaikkea äänestäjien 
vankalla tuella, josta heille nöyrä kiitos.

 Mutta oma tekijänsä menestykseen oli myös ennennäkemättömäl-
lä vaalityöllä, grillimakkaroiden ja kakko-ämpäreiden kanssa kierrettiin 
yhdeksällä kylällä ja torin laidassa isossa vaalitoimistossa tarjottiin pul-
lakahveja kuukauden ajan aina torstaitoreilla. 

Viisi kansanedustajaakin ehti käymään tilaisuuksissamme, viimeisenä 
lauantaina kankaanpääläisiä sukujuuria omaavan Kike Elomaan vierailu 
soppatykkeineen, pullakahveineen, ämpäreiden ja ilmapallojen kera kas-
voi oikein monen sadan hengen kansalaisjuhlaksi. On myös huomatta-
va monen vuoden ajan jatkunut säännöllinen Perussuomalainen-lehden 
joka kotiin jakelu ja tietysti myös tuloksekas valtuustotyöskentely.”

SIITÄPÄ mallia muihinkin kuntiin. 

Vahvat puhujat

PERUSSUOMALAISTEN vaalivalvo-
jaiset Helsingin “Bottalla” käynnistyi-
vät varovaisen toiveikkaissa tunnelmis-
sa. 

Jo etukäteen tiedettiin, että edellisten 
kuntavaalien tuloksesta vähän jäätäisiin 
raskaan hallitusvastuun syötyä jonkin 
verran puolueen kannatusta taloudel-
lisesti vaikeana aikana. Arvaukset vaa-

lituloksen suhteen liikkuivat 10-11 pro-
sentin tietämissä.

Valvojaisia isännöinyt työmies Matti 
Putkonen nostatti henkeä muistutta-
malla, että gallupeille on annettu köniin 
jo viisi kertaa peräkkäin ja että ennak-
koäänet ovat perussuomalaisten koh-
dalla pikemminkin suuntaa antavia.

- Viime eduskuntavaaleissa ennakko-

- Isänmaan etu vaatii, ettemme vapaaehtoises-
ti päästä punavihreitä sotkemaan Suomen asioita. 
Ennen me tiesimme vahvuutemme, nyt tiedämme 
myös heikkoutemme. Tästä alkaa uusi nousu, pe-
russuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini muis-
tutti vaalituloksen jälkeen.

“Turpaan tuli, henki jäi”

Puheenjohtaja Timo Soini 
kuntavaalituloksesta:

- Kun tulee tappio, se on tappio eikä siinä ole 
mitään seliteltävää. Nyt koittaa uusi aika, sillä 
puoluekokouksessa valitaan uudet ihmiset etu-
linjaan. Isänmaan etu vaatii, ettemme vapaaeh-
toisesti päästä punavihreitä sotkemaan Suomen 
asioita, Soini painotti vaalivalvojaisissa.

“Kiitos kaikille 

vaalityöstä, sillä 

nämäkään lukemat 

eivät tulleet 

ilmaiseksi.”

http://www.perussuomalaiset.fi
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“Turpaan tuli, henki jäi”

Puheenjohtaja Timo Soini 
kuntavaalituloksesta:

äänten laskennan tulos oli 16,3 pro-
senttia, varsinaisen vaalipäivän tulos 
19,1 prosenttia. Jos ennakkoäänet olisi 
tuolloin jostain syystä hylätty, me oli-
simme nyt pääministeripuolue, Put-
konen muistutti.

Soini nuorison suosiossa

Ensimmäisten joukossa paikalle saa-
punut poliisikansanedustaja Vee-
ra Ruoho Espoosta uskoi, että ai-
nakin Espoossa perussuomalaisilla 
olisi kaikki mahdollisuudet asemi-
en pitämiseksi, sen verran lujasti siel-
lä oli tehty töitä parhaan mahdollisen 
tuloksen saavuttamiseksi.

- Oli hienoa nähdä, miten todella 
suosittu puheenjohtaja Timo Soini on 

varsinkin nuorison keskuudessa. Har-
mi vain, että monet heistä eivät aivan 
vielä ole äänestysikäisiä, Ruoho sanoi.

Loppumetreillä 
vasemmiston ohi

Ennakkoäänten julkistamisen jäl-
keen Bottalla nähtiin paljon pettynei-
tä ilmeitä. Ennakkoääntenlaskennan 
tulos, 8,2 prosenttia, oli odotettua al-
haisempi. Aivan niin huonoksi tulos 
ei kuitenkaan jäänyt, kun vaalipäivän 
ääntenlaskennan edetessä alkoi nuo-
li sojottaa ylöspäin Ylen laskelmista 
piittaamatta. 

Lopulta äänisaalis kipusi 8,8 pro-
senttiin ohittaen täpärästi vasem-
mistoliiton, mutta siitä ei pääse mi-

hinkään, että tulos jäi tällä kertaa 
pienemmäksi mitä oli odotettu ja toi-
vottu. Tappio tuli, ensimmäistä kertaa 
todella pitkään aikaan.

Moni äänesti meitä

Vuoden 2017 vaalivalvojaiset olivat 
siinäkin mielessä historialliset, että 
Timo Soini veti vaalivankkureita nyt 
viimeistä kertaa perussuomalaisten 
puheenjohtajan roolissa. 

Soini ei kuitenkaan antanut vaalitap-
pion lannistaa itseään, sillä myös vas-
toinkäymiset kuuluvat politiikkaan 
eikä minkään puolueen kannatus voi 
jatkuvasti vain kasvaa.

- Turpaan tuli, henki jäi. Siitä ei 
päästä mihinkään, että hävisimme 

nämä vaalit, mutta saimme kuiten-
kin puolueen historian toiseksi par-
haan tuloksen kunnallisvaaleissa. Pe-
russuomalaiset on vahva puolue, eikä 
meitä ole pyyhkäisty yhtään mihin-
kään. Aika moni ihminen on kuitenkin 
meitä äänestänyt, Soini muistutti kii-
tospuheessaan.

- Kun tulee tappio, se on tappio eikä 
siinä ole mitään seliteltävää. Nyt koit-
taa uusi aika, sillä puoluekokoukses-
sa valitaan uudet ihmiset etulinjaan. 
Isänmaan etu vaatii, ettemme vapaa-
ehtoisesti päästä punavihreitä sotke-
maan Suomen asioita. 

Jatkuu seuraavalla 
aukeamalla
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“Tästä alkaa uusi nousu”

Kauhavalla napattiin vaalivoitto 

Kannatus kasvoi Sievissä

MATALAKSI jääneen vaalitu-
loksen aiheuttamista masentu-
neista tunnelmista huolimatta 
Suomessa koettiin joitain valo-
pilkkuja. 

Kauhavan kunnassa perus-
suomalaiset kasvatti tulostaan 
roimasti, päätyen 13,9 % tu-

lokseen ja 3,8 prosenttiyksikön 
kasvuun. 

- Perussuomalaisille tuli Kau-
havalla vaalivoitto! Valtuusto-
ryhmä kasvoi kahdella paikal-
la, kauhavalainen Risto Mattila 
kommentoi tulosta.

SIEVIN perussuomalaisilla on 
syytä tyytyväisyyteen: kunnan 
yhdeksästä ehdokkaasta kuusi 
pääsi läpi. 

Kunnan alueella on otettu 

voimakkaasti kantaa tuulivoi-
man terveysvaikutuksiin.

Perussuomalaiset saivat 21,4 
prosentin kannatuksen, kasvua 
kertyi 3,9 prosenttiyksikköä.

Vuoden 2012 hurjasta kunta-
vaalikasvusta suli puolet pois

PERUSSUOMALAISTEN kanna-
tus putosi 3,5 prosenttiyksikön 
verran päätyen 8,8 prosentin 
lukemaan. Vuoden 2012 vaa-
leissa kannatus oli 12,3 %.

Ääniä kertyi 226 704 . Laskua 
neljän vuoden takaisesta on 86 
263 äänen verran.

Vuoden 2012 kunnallisvaali-
tulos kasvoi vuoden 2008 lu-
kuihin: kasvua seitsemän pro-
senttiyksikön verran, tuosta 
kasvusta suli nyt puolet pois.

Valtuustopaikkoja perussuo-
malaiset saivat tällä kertaa 769.

Ennen me tiesimme vahvuutemme, nyt 
tiedämme myös heikkoutemme. Tästä alkaa 
uusi nousu. Kiitos kaikille vaalityöstä, sillä 
nämäkään lukemat eivät tulleet ilmaiseksi.

Maahanmuutto puhuttaa 
Espoossa

Espoossa perussuomalaiset saivat 9,8 pro-
senttia äänistä menettäen 2,6 prosenttia 
vuoden 2012 vaaleista ja kolme valtuusto-
paikkaa. 

Yksi seitsemästä läpimenneestä oli Suo-
men Perusta -ajatuspajan toiminnanjohta-
ja Simo Grönroos, joka 523:lla äänellään yli 
tuplasi vuoden 2012 äänisaaliinsa, eli näis-
säkin vaaleissa nähtiin myös voittajia ja me-
nestystarinoita.

- Olen oikein tyytyväinen tulokseen. Olen 
kampanjassani keskittynyt maahanmuutto-
poliittisiin teemoihin, ja saamani kannatus 
kertoo, että näillä teemoilla on kysyntää Es-
poossa, Grönroos totesi.

Hallitusvastuu painanut raskaasti

Vantaalla perussuomalaiset ylsivät 12,3 
prosentin kannatukseen ja kahdeksaan val-
tuutettuun. Kannatuksesta suli pois 3,4 pro-
senttia ja valtuutettujen määrä tippui kah-
della. 

Perussuomalaisten ääniharava Vantaalla 
oli kansanedustaja Mika Niikko, joka valit-
tiin Vantaan kaupunginvaltuustoon 1 237 ää-
nellä.

- Vaalien tuloksesta näkyy, että hallitus-
vastuu on painanut aika raskaasti ja demari-
en harjoittama populismi purrut Vantaalla. 
Ei tästä kuitenkaan kannata vielä masentua, 
sillä hallituksen hyvät teot eivät vielä näy. 
Pelkän hallitusvastuun piikkiin vaalitappio-
ta ei silti voi laittaa, vaan meidän on pystyt-
tävä tekemään asioita paremmin ja nopeam-

min, Niikko sanoi.

Suomen paras toripuolue

Kansanedustaja Arja Juvonen valit-
tiin Espoon valtuustoon 574 äänellä. Juvo-
nen piti tulosta Espoon osalta tyydyttävänä, 
vaikka takkiin tulikin jonkin verran. 

Juvosen mielestä kuntavaalien tulokses-
sa varmasti näkyy se, että perussuomalai-
set ovat suoraselkäisesti kantaneet vastuun-
sa vaikeana aikana.

- Äänestäjämme ovat kokeneet näin, ett-
emme ole saaneet tuotua sitä terävintä kär-
keä riittävästi esiin. Olemme kuitenkin 
Suomen paras toripuolue, ja hyvä työ jat-
kuu niiden osalta, jotka nyt tulivat valituik-
si. Töitä tullaan tekemään nyt entistäkin tii-
viimmin, kertoi Juvonen.

Helsingissä äänestettiin 
pormestaria

Helsingin kaupunginvaltuustoon valit-
tiin kuusi perussuomalaista valtuutettua 6,7 
prosentin kannatuksella. Edellisten kunta-
vaalien kannatuksesta suli pois 2,7 prosent-
tia. 

Yksi uusista läpimenneistä oli aiemmin  
varavaltuutettuna istunut Mari Rantanen 
1 020 äänellä. Rantanen oli onnellinen omas-
ta ja kaikkien läpimenneiden puolesta, mut-
ta olisi toivonut enemmän perussuomalaisia 
Helsingin valtuustoon.

- Me olemme kuitenkin vastavoima vasem-
mistolle, ja Helsingissä vasemmistolle tar-
vittaisiin suurempi vastavoima. Olikohan 
suurin puolue edelleen nukkuvat? Uskon 
myös, että Helsingissä suuri osa äänestäjis-
tä lähti äänestämään pormestaria, eli kokoo-
muksen Jan Vapaavuorta vihreiden Anni 
Sinnemäkeä vastaan. Tällaista viestiä olen 
kuullut kentältä, Rantanen kertoi.

■ TEKSTI MIKA MÄNNISTÖ
      KUVAT MATTI MATIKAINEN

Jatkoa edelliseltä 
aukeamalta

Helsingin valtuustoon päässyt eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terho ja 
Espoon valtuustossa jatkava kansanedustaja Simon Elo olivat tyytyväisiä omaan 
vaalimenestykseensä.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo 
Soini ja puoluesihteeri Riikka Slunga-Pout-
salo jännittivät lopullista vaalitulosta, joka 
jäi odotettua alhaisemmaksi.

http://www.perussuomalaiset.fi
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TIMO SOINI
PERUSSUOMALAISTEN 
PUHEENJOHTAJA

Kiitos perussuomalaiset

■  KOLUMNI

VIIME viikonlopun kuntavaaleissa tuli perussuomalaisil-
le tappio. Siitä emme pääse mihinkään. Toivoin ja odotin 
parempaa tulosta. Tämän kansa antoi ja sillä siisti. Pulinat 
pois. 

MONI perussuomalaisia äänestänyt jäi nyt nukkumaan. Sii-
nä on meillä miettimistä. Loppukiri ei saanut ihmisiä liik-
keelle kuten aikaisemmissa vaaleissa, vaikka tulos vaalipäi-
vänä petraantuikin. Loppuun asti tehty työ kannattaa aina. 
Turpaan tuli, henki jäi. Nyt on toivuttu.

SAIMME reilusti yli 200 000 ääntä. Se on iso määrä ihmi-
siä. He ovat kaikki äänestäneet perussuomalaista. Iloitaan 
jokaisesta annetusta äänestä. Jos kovin häävisti ei mennyt, 
niin ei me sentään kommareiden perillisille hävitty. Voitim-
me vasemmistoliiton noin 800 äänellä.

TÄMÄN kuntavaalikiertueen aikana omien tuki on ollut 
kaikkialla Suomessa se paras viesti. Kiitän siitä. Olen saanut 
johtaa tätä puoluetta kaksikymmentä vuotta. Ilman teitä mi-
näkään en olisi mitään. Tämäkin tulos vaati työtä. Mikään ei 
tule ilmaiseksi. Kiitän jokaista, joka on kortensa kekoon yh-
teisen vaalituloksen eteen kantanut. Pidin viimeisen kam-
panjapuheeni Helsingin Jakomäessä. Siitä on muodostunut 
jo perinne. Tämänkin kerran tulen muistamaan.

Perussuomalaiset on 
meidän puolue

ON hyvä myös huomata, että tämä on puolueen historian 
toiseksi paras kuntavaalitulos. Meillä on nyt 769 valtuutet-
tua. Olemme siis neljänneksi suurin niillä mitattuna. Olem-
me edelleen valtakunnallinen kuntapuolue. Tämä on mei-
dän puolue, ei meitä ole pyyhkäisty mihinkään.

PERUSSUOMALAISILLA on nyt takana kaksi vuotta hal-
litustaivalta. Suomen suunta on kääntynyt. Jos ja kun ei vielä 
tarpeeksi, niin käännetään lisää. Listat ovat jo pitkiä meidän 
saavutuksistamme. Niitä tulee vielä lisää. Olemme jättäneet 
jälkemme Suomen lainsäädäntöön. Olemme edelleen Suo-
men toiseksi suurin eduskuntapuolue ja olemme hallituk-
sessa, joka vaikuttaa Suomen ja suomalaisten asioihin.

PARIN viikon päästä on hallituksen puoliväliriihi. Siinä 
käydään läpi seuraavien vuosien rahanjako, mistä otetaan ja 
minne laitetaan. Perussuomalaiset ovat siellä. Me istumme 
siinä pöydässä, jossa punnitaan eri vaihtoehdot. Ei vihreät. 
Ei vasemmistoliitto. Me katsomme, että asiat menevät siten 
kun on sovittu. Ja me torppaamme ne uudet asiat, jotka ei-
vät meille sovi. Kotihoidontukeen ei kosketa. Pienituloisia 
ei kuriteta. Vapaaehtoisesti meidän ei kannata päästää pu-
navihreitä sotkemaan Suomen asioita.

PIAN on uuden aika. Ainakin tästä pitäisi olla helppo pa-
rantaa. Todistamme kohta perussuomalaisten historian en-
simmäisen puheenjohtajakiertueen. Vaatikaa ehdokkaat 
luoksenne. Järjestäkää tentti. Jokaisessa piirissä. Päivämää-
rät tiskiin, kyllä ehdokkaiden on tultava paikalle. Älkääkä 
päästäkö helpolla. Tässä vaalissa perussuomalainen päättää.

Hyvää Pääsiäistä!

PITKÄN viikonlopun hengähdystauko tulee tarpeeseen. 
Varmasti monille meistä. Toivotan kaikille rauhallista ja hy-
vää Pääsiäistä. Pääsiäinen on ihmeiden aikaa. Sinulle käy us-
kosi mukaan.

Kauhavalla napattiin vaalivoitto 

Kannatus kasvoi Sievissä

Vantaan valtuustoon valittu 
kansanedustaja Mika Niikko 
arveli, että demareiden 
populismi vei ääniä perus-
suomalaisilta.

Espoon valtuustossa jatkava 
kansanedustaja Arja Juvo-
nen kiitteli perussuoma-
laisia vaalitappiosta huo-
limatta Suomen parhaaksi 
toripuolueeksi.

- Espoossa äänestäjiä puhut-
ti selvästi maahanmuutto, 
valtuustossa jatkava Simo 
Grönroos totesi.

- Helsingissä suuri osa 
äänestäjistä lähti äänestä-
mään pormestaria, valtuus-
toon valittu Mari Rantanen 
arveli.

Uudenmaan vaalipäällikkö Kari Paunonen otti ilon 
irti kansanedustaja Leena Meren paikasta Hyvinkään 
valtuustossa.

Europarlamentaarikko Jussi Halla-aho ja puolustusmi-
nisteri Jussi Niinistö menivät heittämällä läpi Helsin-
gin valtuustoon.
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Arja Juvonen (574)
Simo Grönroos (523)
Teemu Lahtinen (470)
Jukka Kilpi (313)

EURA
Vesa-Matti Junnila (83)
Vesa Suvanto (68)

EURAJOKI
Jani Rantanen (127)
Tomi Salonen (82)
Ilona Lahdenranta (68)
Harri Peltola (43)

FORSSA
Matti Luostarinen (112)
Pia Kuparinen (97)
Sami Mattila (77)

HAAPAJÄRVI
Samuel Vainio (71)
Mauri Mäntylä (58)
Matti Viitala (47)

HAAPAVESI
Ilkka Repo (115)
Sari Vatjus (78)
Jarmo Viinala (41)
Taneli Kinnunen (30)

HAILUOTO
Jorma Tero (19)

HALSUA
Marko Meriläinen (46)
Pertti Kauppinen (32)

HAMINA
Ari Rinne (306)
Harri Kerkelä (227)
Kalle Heijari (176)
Peter Muurman (130)
Jari Reinikka (94)
Janne Nyholm (84)
Vesa Kuukka (69)

HANKASALMI
Ossi Karjalainen (107)
Ari Leinonen (58)
Matti Okker (41)

HANKO
Pertti Ruuska (170)
Tony Särs (38)

HARJAVALTA
Markus Mäkinen (56)

HARTOLA
Taisto Tervo (77)
Heikki Hakala (33)

HATTULA
Seppo Söderlund (94)
Ari Sarusto (81)

HAUSJÄRVI
Timo Ratilainen (120)
Petri Määttä (62)

HEINOLA
Marko Heino (147)
Esa Qvintus (95)
Sami-Petteri Saarinen (79)

HEINÄVESI
Anssi Karvinen (54)
Aki Tuovinen (48)

HELSINKI
Jussi Halla-aho (5641)
Sampo Terho (3333)
Mika Raatikainen (1406)
Jussi Niinistö (1342)
Mari Rantanen (1020)
Pia Kopra (442)

HIRVENSALMI
Jouni Kuitunen (60)

HOLLOLA
Jari Ronkainen (334)
Anne Louhelainen (300)
Hannu Siljander (238)

Sakari Marttila (117)
Aki Markkola (100)
Pia Salo (87)
Ilpo Markkola (86)

HONKAJOKI
Tommi Laitila (74)
Erno Haavisto (54)
Aulis Vehmasto (31)
Marjo Koivisto (21)
Pauli Saarinen (20)

HUITTINEN
Simo Riuttamäki (211)
Antti Suomela (83)
Niina Immonen (71)
Ilkka Riuttamäki (61)

HYRYNSALMI
Juhani Heinonen (61)

HYVINKÄÄ
Leena Meri (938)
Veijo Lappalainen (284)
Timo Riskilä (187)
Tiina Karhunen (142)
Henri Perälahti (118)
Arto Järvinen (99)

HÄMEENKYRÖ
Kari Isokivijärvi (129)
Jani Perkonmäki (93)
Rauno Mäki (69)
Jarno Toivola (58)
Jouni Lampinen (56)

HÄMEENLINNA
Lulu Ranne (1202)
Kari Ilkkala (376)
Antero Niemelä (277)
Jani Koivusaari (209)
Matti Mikkola (153)
Vesa Mäkinen (146)

II
Anu Mäenkoski (55)

IISALMI
Jouko Tossavainen (160)
Anne Kekkonen (121)

IKAALINEN
Terhi Nurmi (196)
Ari Heiska (143)
Ville Kartaslammi (57)
Mika Rintamäki (41)
Aimo Jyräkoski (40)

ILMAJOKI
Harri Koskela (227)
Esa Niemistö (125)
Hannu Akkanen (114)
Veli-Jukka Palmu (49)

ILOMANTSI
Mika Purmonen (202)
Jari Kettunen (63)
Olli Puhakka (41)
Kaisa Keränen (27)

769 PS-VALTUUTETTUA!
Tässä he ovat: 

Vaikka perussuomalaisten kannatus notkahti kuntavaaleissa, Suomen kuntiin 
saatiin 769 perussuomalaista valtuutettua.

IMATRA
Timo Härkönen (638)
Airi Aalto (151)
Erkki Saarimäki (106)
Jiri Montonen (103)
Marjut Kuvaja (76)
Sari Miettinen (68)

ISOJOKI
Jorma Rantala (38)
Sari Kallio (27)

ISOKYRÖ
Juha Kalliomäki (53)

JANAKKALA
Jorma Saarenpää (99)
Anita Ventola (89)
Marko Ojanen (86)

JOENSUU
Osmo Kokko (435)
Eero Bogdanoff (297)
Jussi Wihonen (285)
Marjatta Räty (213)
Asseri Kinnunen (164)

JOKIOINEN
Petri Into (54)

JOROINEN
Risto Keinänen (58)

JOUTSA
Jussi Lehtonen (77)
Saku Kaistinen (59)

JUUKA
Jonna Martikainen (50)
Reima Louhelainen (33)

JUUPAJOKI
Mikko Valldén (20)

JUVA
Johanna Huisko (93)
Reijo Paunonen (73)
Ano Turtiainen (50)

JYVÄSKYLÄ
Mauno Vanhala (881)
Kauko Isomäki (601)
Teemu Torssonen (457)
Tapani Mäki (257)
Jorma Holmstedt (242)

JÄMIJÄRVI
Erkki Rudenberg (46)
Riina Lehmussalmi (22)

JÄMSÄ
Esko Järvenpää (146)
Jouni Kotiaho (136)
Jukka Haaparanta (135)
Pekka Kataja (118)

Jyrki Niittymaa (84)

JÄRVENPÄÄ
Arto Luukkanen (285)
Mikko Taavitsainen (151)
Seppo Heino (126)
Kristiina Vainikka (123)

KAARINA
Janne Aso (662)
Tommi Leppänen (179)
Johanna Huhtala (91)
Marja-Liisa Kujanpää (57)
Vesa Puranen (48)

KAAVI
Yrjö Pimiä (47)
Jarkko Taskinen (36)
Eino Miettinen (31)

KAJAANI
Eila Aavakare (321)
Timo Meriläinen (254)
Minna Partanen (130)
Pasi Arffman (125)
Teemu Niva (105)
Pasi Kilpeläinen (100)

KALAJOKI
Lek Pernu (107)

Huhtasaari löi 
ennätyksen 
Porissa

PERUSSUOMALAISTEN kansanedus-
taja Laura Huhtasaari oli ylivoimainen 
ääniharava Porissa saaden 2 566 ään-
tä. Huhtasaaren äänimäärä on kaikki-
en aikojen ennätys Porissa. Aikaisem-
paa ennätystä piti valtiopäiväneuvos 
Mikko Elo (sd.), jonka ääniennätys piti 
pintansa 29 vuotta. 

http://www.perussuomalaiset.fi
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KANGASALA
Marko Törhönen (270)
Jari Leino (238)

Wellu Mäkinen (148)
Miia Kinnari (138)
Jussi Jokilampi (108)
Harri Hanweg (75)

KANGASNIEMI
Tapio Viljanen (53)
Kari Synberg (49)

KANKAANPÄÄ
Sofia Latvajärvi (227)
Jari Koskela (175)
Anssi Joutsenlahti (157)
Sami Ojala (95)
Janne Katajamäki (80)
Teuvo Roskala (79)
Tapio Laurila (70)
Erkki Alakoski (65)
Reijo Kuusisto (59)

KANNUS
Aleksi Hernesniemi (125)
Lasse Lehtinen (77)
Päivi Pihlajakangas (35)

KARIJOKI
Seppo Tienhaara (37)
Rami Aalto (23)

KARKKILA
Heidi Savolainen (74)
Antti Henttonen (56)

KARSTULA
Anna Nieminen (83)
Leevi Marila (72)
Jalo Antinaho (19)

KARVIA
Heikki Huhtaluoma (63)
Veijo Kaskimäki (50)
Risto Mustakoski (35)
Väinö Hautaluoma (26)

KASKINEN
Jarmo Tarkka (32)
Jukka Salo (22)

KAUHAJOKI
Heikki Santala (156)
Ilkka Tervonen (132)
Marko Ylinen (92)
Sami Yli-Rahnasto (92)
Petri Björkman (84)
Katri Rinta-Halkola (78)
Tapio Pihlaja (71)
Janne Leppänen (61)

KAUHAVA
Mika Kankaansyrjä (439)
Risto Mattila (274)
Martti Puronvarsi (55)
Esa Puronvarsi (53)
Tuija Takala (50)
Mika Haapsaari (45)

KAUNIAINEN
Taisto Miettinen (77)

KAUSTINEN
Sami Mäkelä (54)
Mauri Peltokangas (47)
Urpo Myllymäki (45)
Marko Kulpakko (38)
Marko Rahkonen (31)
Tina Lindskog (28)

KEITELE
Ari Kaunisaho (71)
Jari Paananen (59)
Olli Vuorela (46)

KEMI
Harri Tauriainen (241)
Heidi Kärki (77)

KEMIJÄRVI
Kyösti Sipovaara (145)
Esa Kangas (140)
Juhana Kelloniemi (80)
Johan Huczkowski (38)

KEMINMAA
Jyrki Savikuja (66)

KEMPELE
Janne Halunen (149)
Arto Hämäläinen (138)
Anne-Mari Jaara (109)

769 PS-VALTUUTETTUA!
Vaikka perussuomalaisten kannatus notkahti kuntavaaleissa, Suomen kuntiin 
saatiin 769 perussuomalaista valtuutettua.

KOSKI TL
Mika Jansson (44)

KOTKA
Juho Eerola (728)
Samuli Sibakoff (477)
Olli Kekkonen (179)
Jani Paananen (107)
Pentti Kurki (105)
Freddy van Wonterghem 
(94)

KOUVOLA
Jari Lindström (1206)
Antti Eskelinen (433)
Jari Käki (341)
Juha Ripattila (125)
Aimo Rautiainen (124)

KRISTIINANKAUPUNKI
Jari Salmela (86)

KUHMO
Antti Komulainen (138)
Timo Klemetti (91)
Timo Piirainen (87)
Ilmo Komulainen (75)
Unto Kyllönen (53)
Pentti Sorjonen (49)
Janne Lehtonen (36)

KUHMOINEN
Ari Ampuja (40)

KUOPIO
Minna Reijonen (1197)
Kimmo Kivelä (564)
Marjaana Mikkonen (449)
Samuli Voutila (409)
Markus Jukarainen (214)
Pia Punkki (187)

KUORTANE
Seppo Palomäki (69)
Tauno Lampinen (55)
Jouni Takala (49)

KURIKKA
Martti Alkula (163)
Heidi Pihlaja (156)
Jorma Varpula (116)
Erkki Riippi (78)

KUUSAMO
Joukamo Kortesalmi (103)
Vuokko Käsmä (39)

KÄRKÖLÄ
Matti Mäntylä (56)

KÄRSÄMÄKI
Esko Loukkola (46)
Mika Pietikäinen (43)
Tuula Huovila (22)

LAHTI
Rami Lehto (1321)
Maarit Tuomi (385)
Nina Laihanen (261)
Lasse Koskinen (254)
Juha Viitanen (172)

LAIHIA
Asko Salminen (177)
Jukka Jänisoja (68)
Heikki Latva-Nikkola (43)

LAITILA
Tommi Johansson (214)
Lea Vainiotalo (45)

LAPINLAHTI
Seppo Jääskeläinen (109)
Minna Rissanen (80)
Harri Väänänen (74)
Tuomo Lyytikäinen (70)

Pave Hirvonen (59)

LAPPAJÄRVI
Aku-Matti Juttuniemi (45)
Seppo Keski-Vinkka (40)

LAPPEENRANTA
Jani Mäkelä (750)
Juha Turkia (363)
Ilpo Heltimoinen (211)
Kai Karhukorpi (188)
Daniel Kaartinen (158)
Kalle Saarela (155)

LAPUA
Riitta Kangasluoma (155)
Marja-Liisa Riihimäki (144)
Veli-Martti 
Lahdensuo (120)
Tero Juupajärvi (116)

LAUKAA
Jani Oksanen (90)
Markus Viitala (75)
Sirpa Herronen (69)

LEMI
Lasse Nisonen (74)
Juha Koivisto (56)

LEMPÄÄLÄ
Veijo Niemi (384)
Kirsi Kallio (86)
Olavi Saarelainen (60)

LEPPÄVIRTA
Markku Pesonen (81)
Hannu Ronni (70)

LESTIJÄRVI
Juha Salminen (20)

LIEKSA
Esko Saastamoinen (206)
Niko Keronen (97)
Esa Räty (96)
Martti Laatikainen (78)
Paavo Muhonen (73)

LIETO
Juhani Pilpola (185)
Hannes Heikkilä (72)
Marko Friberg (63)

LIMINKA
Asko Laukkanen (180)
Tuomas Okkonen (143)
Kimmo Rantanen (31)
Marko Pernu (27)

LIPERI
Pertti Nylund (79)
Päivi Pietarinen (78)
Jaakko Ikonen (57)
Juhani Kummunmäki (52)
Piritta Kärki (52)
Juha Laasonen (52)

LOHJA
Riikka 
Slunga-Poutsalo (525)
Piritta Poikonen (299)
Heikki Linnavirta (200)
Kari Turunen (100)
Jorma Lausteela (93)
Janne Turunen (83)

LOIMAA
Kari Leppäjoki (116)
Tuija Ketonen (102)
Timo Lahtinen (101)
Simo Rajamäki (94)

LOPPI
Antti Salminen (116)
Tommi Naakka (53)

LOVIISA
Antti Väkevä (113)
Saara Lång (99)

LUHANKA
Ari Ikonen (28)

MARTTILA
Lauri Heikkilä (68)
Kimmo Kylämäki (29)

MASKU
Jyrki Alastalo (209)
Taito Ylhäinen (111)
Erika Kivirinta (99)
Monica King (32)

MERIJÄRVI
Tanja Aunio (32)
Eila Rautio (21)

MERIKARVIA
Ilpo Forsman (54)

MIKKELI
Jussi Marttinen (242)
Raimo Heinänen (208)
Harri Kivinen (166)

MUHOS
Pirkko Mattila (133)
Heidi Pöykiö (114)
Anu Plaketti (92)
Petri Kurimus (59)
Pasi Brotkin (58)
Jarkko Happo (56)

MULTIA
Marjo Mitronen (26)

MUONIO
Pentti Reponiemi (52)

MUSTASAARI
Micael Westerholm (119)

MUURAME
Heli Kupari (85)
Kari Pajunen (83)

MYNÄMÄKI
Mika Hurme (99)
Kimmo Karkoinen (81)

MYRSKYLÄ
Bror Helenius (36)

MÄNTSÄLÄ
Satu Leino (111)
Tero Toivonen (91)
Kari Kuisma (79)

MÄNTTÄ-VILPPULA
Timo Tukia (165)
Jani Frisk (81)
Janne Lahtinen (78)
Teemu Happonen (73)

MÄNTYHARJU
Tanja 
Hartonen-Pulkka (206)
Tapio Hämäläinen (90)
Anssi Turtiainen (24)

NAANTALI
Vilhelm Junnila (520)
Juha Eura (56)
Sari Outinen (38)
David Mbing (37)

NAKKILA
Jarmo Virtanen (88)
Marko Nieminen (66)
Pentti Heinänen (64)
Sari Kalliokorpi (59)

Kihniössä kannatus 
30,5 prosenttia

KIHNIÖSSÄ, jota pidetään Suomen perussuomalaisim-
pana kuntana, perussuomalaiset saivat 30,5 prosenttia 
kaikista äänistä, vaikka kannatus laski 6,6 prosenttiyk-
sikköä vuoden 2012 kunnallisvaaleista.

 Ehdokkaista ykkönen oli perussuomalaisten Lea Mä-
kipää 71 äänellä. Hän sai peräti 6,3 prosenttia kaikista 
äänistä. 

KERAVA
Iiro Silvander (271)
Erkki Havansi (225)
Jouni Tirkkonen (159)
Lahja Havansi (145)
Elina Louko (138)
Leena Riikonen (111)

KEURUU
Harri Oksanen (107)
Joonas Röppänen (105)
Marko Riihimäki (56)
Virpi Järvinen (47)

KIHNIÖ
Lea Mäkipää (71)
Hannu Koivistoinen (55)
Petteri Wiinamäki (45)
Severi Ala-Katara (39)
Tiina Jokioja (16)
Juha Koivisto (15)
Heikki Mäkinen (15)

KIRKKONUMMI
Pekka M. Sinisalo (330)
Riikka Purra (253)
Piia Aallonharja (152)
Anneli Granström (114)

KITEE
Osmo Pirhonen (212)
Marko Koskinen (130)
Jaakko Uuksulainen (79)
Kaisu Kiiskinen (47)
Jarkko Lampinen (42)
Emmi Tompuri (42)
Ari Pitko (40)

KITTILÄ
Toni Kenttälä (96)
Tarmo Salonen (81)
Milja Nikka (33)

KIURUVESI
Juha Tapaninen (56)
Kauko Huttunen (41)

KOKEMÄKI
Mikko Laiho (123)
Arto Perttula (72)
Pasi Rännäli (67)

KOKKOLA
Timo Sillanpää (249)
Pekka Leppälä (154)
Tomi Kivelä (139)

KONNEVESI
Jouni Hänninen (48)

KONTIOLAHTI
Mika Hiltunen (158)
Sanna Niiranen (103)
Matti Varis (73)
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NIVALA
Eero Erkkilä (186)
Pekka Pääkkö (117)
Tuomas Viitala (105)
Timo Perkkiö (43)

NOKIA
Juha Toivainen (151)
Tuomo Isokangas (147)
Jukka Pulakka (141)
Toni Kuittinen (116)

NOUSIAINEN
Satu Anttila (89)
Lauri Iivanainen (62)
Kari Salminen (22)

NURMES
Ville Sutinen (94)
Jukka Mikkonen (89)
Jorma Ahponen (67)

NURMIJÄRVI
Maiju Tapiolinna (556)
Kimmo Kakko (203)
Kimmo Pirkkala (178)
Esa Laitinen (133)
Mira Lappalainen (116)
Tero Arteli (108)

ORIMATTILA
Ville-Petteri Erola (348)
Jari Kaitaranta (238)
Seppo Venesjärvi (124)
Sari Sikkilä (84)
Jouni Räsänen (75)
Arja Simola (72)

ORIVESI
Sami Kymäläinen (128)
Kai Linkopuu (58)

OULAINEN
Mika Antikka (170)

OULU
Jenna Simula (1190)
Sebastian 
Tynkkynen (681)
Juha Vuorio (568)
Annemari Enojärvi (370)
Ville Vähämäki (357)
Anne Snellman (316)

OUTOKUMPU
Sanna Antikainen (136)
Jari Turpeinen (78)
Petri Hartikainen (52)
Sari Voutilainen (42)

PADASJOKI
Ilpo Siljander (50)

PAIMIO
Jarmo Toivonen (75)

PALTAMO
Paavo Arffman (49)

PARIKKALA
Timo Jantunen (54)

PARKANO
Klaus Myllymäki (158)
Reijo Ojennus (107)
Jari Sammatti (58)
Kyösti Mansikkaviita (37)
Matti Yläinen (27)

PELLO
Pentti Lakkala (71)

PERHO
Sampo Tyynelä (59)

PERTUNMAA
Markku Pöyry (48)
Tuomas Paasonen (26)
Markku Laine (22)

PETÄJÄVESI
Sami Vuoksenranta (83)
Heikki Puhakka (44)
Erkki Havu (42)

PIEKSÄMÄKI
Veli Pekka 
Myyryläinen (128)
Jari Rajapolvi (73)
Raimo Julkunen (72)

PIELAVESI
Jouni Rautiainen (155)
Tuomo Karhunen (75)
Eero Oravainen (47)
Veli-Matti Hirviheimo (36)
Pirkko Koistinen (33)

PIHTIPUDAS
Marko Tiainen (50)
Minna Karppinen (12)

PIRKKALA
Armi Kärki (149)
Veli-Matti Ahtiainen (92)
Seppo Orpana (88)

POLVIJÄRVI
Jarno Kuningas (48)

PORI
Laura Huhtasaari (2566)
Petri Huru (528)
Ari Jalonen (416)
Tommi Salokangas (245)

Arto Nurmi (200)
Ismo Läntinen (189)
Anssi Salmi (142)
Marianne Ostamo (117)

PORNAINEN
Jenni Lastuvuori (92)
Antti Kilpeläinen (61)
Tero Nyqvist (59)
Riitta Villanen (33)

PORVOO
Kevin Servin (321)
Juha Elo (193)

POSIO
Paavo Mursu (62)

PUDASJÄRVI
Juho Kellolampi (100)

PUKKILA
Lennu Sajomaa (43)

PUNKALAIDUN
Martti Mölsä (101)
Ari Prihti (67)
Ville Seppä (50)
Sari Laakso (49)
Sami Uutto (28)

PUOLANKA
Jaana Kemppainen (54)

PUUMALA
Antti Kasanen (131)
Asko Luukkonen (21)
Heikki Hupli (16)

PYHTÄÄ
Raul Lehto (137)
Tuulikki Aksels (71)
Sami Saarinen (69)
Jarkko Ukkonen (48)
Heli Lehto (44)

PYHÄNTÄ
Sami Kamula (32)

PYHÄRANTA
Iiris Peltomaa (26)

PÖYTYÄ
Farid Harala (73)
Katri Keloniemi (65)

RAAHE
Sari Niemelä (121)
Jonne Törmäkangas (94)

RAASEPORI
Petri Palin (227)

RAISIO
Mika Koivisto (365)
Tapio Soiniitty (100)
Mikko Kangasoja (99)
Katja Koivusalo (86)

RANTASALMI
Satu Vihavainen (45)

RAUMA
Jami Toivonen (535)
Pasi Mäenranta (461)
Tomi Vainio (187)
Mikko Rautalahti (167)

RAUTALAMPI
Jarmo Hänninen (49)
Sinikka Korhonen (35)
Timo Satuli (33)

RAUTAVAARA
Ari Korhonen (23)

RAUTJÄRVI
Päivi Sivenius (55)

REISJÄRVI
Mikko Suontakanen (35)

RIIHIMÄKI
Jari Heikkinen (255)
Terhi Saarinen (98)
Riikka Tervatuli (89)

RISTIJÄRVI
Mikko Suutari (65)

ROVANIEMI
Matti Torvinen (400)
Timo Tolonen (204)
Jouko Lampela (180)
Kalervo Björkbacka (177)

RUOKOLAHTI
Harri Ahonen (49)
Jarmo Sikiö (38)

RUSKO
Jari Kivelä (49)

RÄÄKKYLÄ
Kari Kulmala (141)

Osmo Tikkanen (43)
Esa Turunen (20)
Matti Hännikäinen (17)
Liisa Ahonen (16)

SAARIJÄRVI
Pentti Tuomi (64)

SALLA
Petri Hakkarainen (45)
Pertti Aska (41)
Kari Davidsainen (33)

SALO
Mikko Lundén (1008)
Heikki Tamminen (480)
Antti Olkinuora (210)
Sanna Leivonen (171)
Tapio Äyräväinen (144)
Jani Hirvimäki (61)

SASTAMALA
Maire Villo (111)
Pentti Haapahuhta (100)
Katariina Siuronen (99)
Päivi Turja (95)

SAUVO
Silvia Koski (45)
Jarkko Ahonen (26)

SAVITAIPALE
Juhani Kylliäinen (48)

SAVONLINNA
Kaj Turunen (384)
Matti Lundenius (248)
Seppo Kosonen (88)
Veikko Puustinen (62)

SEINÄJOKI
Erkki Valtamäki (356)
Hannu Haapasalmi (338)
Jarkko Kärki (230)

SIEVI
Ari Ahola (160)
Jarkko Myllyoja (85)
Kimmo Rieskaniemi (47)
Eero Korhonen (46)
Ari Sipilä (31)
Jenny Kilpeläinen (25)

Kankaanpään PS 
piti pintansa

PERUSSUOMALAISTEN kannatus Kankaanpäässä säi-
lyi lähes ennallaan eli 24,3 prosentissa. Laskua oli vain 
2,6 %. Perussuomalaisten ääniharavaksi nousi 227 
ääntä saanut Sofia Latvajärvi. Hän oli kaupungin toi-
seksi eniten ääniä saanut ehdokas. Valtuustopaikkoja 
perussuomalaiset saivat 9.

SIIKAINEN
Tiina 
Klemelä-Ruohomäki (40)
Kauko Ylikoski (31)

SIIKAJOKI
Risto Niemelä (47)
Jari Ojala (47)

SIIKALATVA
Janne Karjalainen (49)

SIILINJÄRVI
Jani Kolehmainen (313)
Henri Uljonen (110)
Jukka Rekola (51)
Mika Korhonen (43)

SIMO
Terho Korpikoski (43)
Jouko Silvennoinen (40)

SIPOO
Kristiina Ovaskainen (165)
Jari Hursti (149)

SIUNTIO
Paula Tuominen (42)

SODANKYLÄ
Ville Häkkinen (108)
Eila Kivioja (92)

SOINI
Hilkka Raitanen (64)
Markus Väliaho (44)
Marjut Sillanpää (30)

SOMERO
Kirsti Kurki (80)
Matias Mäkinen (64)

SONKAJÄRVI
Ilpo Kärkkäinen (85)
Juha Mykkänen (53)
Hannele Luukkonen (52)
Jyri Kuittinen (47)

SOTKAMO
Hannu Korhonen (79)
Viljo Tuhkanen (57)

SUOMUSSALMI
Sami Pihlajamaa (90)

SUONENJOKI
Olli Ikonen (167)
Tapani Mannila (78)
Stefan Richter (64)
Pia Pentikäinen (60)

SYSMÄ
Timo Aromaa (96)

SÄKYLÄ
Maarit Markkula (145)
Jari Laaksonen (73)
Jarmo Hannula (63)

TAIVALKOSKI
Ahti Antero 
Nevanperä (40)

TAMMELA
Matti Lintukorpi (102)

TAMPERE
Lassi Kaleva (858)
Tiina Elovaara (701)
Heikki Luoto (640)
Sakari Puisto (508)

TERVO
Juhani Tähtivaara (49)
Matti Liimatainen (29)
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 XII puoluekokous 10.–11.6.2017
Käsittelylista

 Lauantai 10.6. klo 11.00 

Kokouksen avajaisjuhlallisuudet 

–  Finlandia-hymni (video).
–  Suomen lippu piirien lippujen kanssa tuodaan saliin 
 siniristilippulaulun saattelemana. Yleisö ja orkesteri. 
 Suomen lippua kantaa vpj. Jussi Niinistö ja airueina 
 2. vpj. Hanna Mäntylä ja Perussuomalaisten 
 Keski-Suomen piirinpuheenjohtaja Heli Kupari.
–  Jyväskylän kaupungin tervehdys. 

1. Puoluekokouksen avaus 
 (perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini).
2. Kokouksen puheenjohtajien valinta.
3. Kokouksen sihteerien valinta.
4. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta.
5. Kokouksen ääntenlaskijoiden valinta.
6. Todetaan kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja 
 osanottajat (kokouskutsu, jäsenet, läsnäolo-oikeus).
7. Päätetään käsittelylistasta, puoluekokouksen 
 toimintasäännöistä sekä muista tarpeellisista 
 kokouksen menoon liittyvistä asioista.
8. Valitaan puolueen puheenjohtaja.
9. Valitaan puolueen varapuheenjohtajat (1-3).
10.  Valitaan puoluesihteeri.

Kokous keskeytyy klo 19.00 jatkuen sunnuntaina klo 10.00.
 
Sunnuntai 11.6. klo 10.00

Hartaus (kirkkoherra Anssi Joutsenlahti).

11. Ministeriryhmän kyselytunti ja poliittinen 
 yleiskeskustelu.
12.  Mahdollinen sääntömuutos.
13. Päätetään osallistumisesta vuoden 2018 
 presidentinvaaleihin ja nimitetään 
 perussuomalaisten presidenttiehdokas.
14. Selostus puolueen toiminnasta ja taloudesta 
 puoluekokouksen ajalta.
15. Selostus eduskuntaryhmän toiminnasta 
 puoluekokouksen ajalta.
16. Selostus Perussuomalaiset Naiset ry:n toiminnasta 
 puoluekokouksen ajalta.
17. Selostus Perussuomalaiset Nuoret ry:n toiminnasta 
 puoluekokouksen ajalta.
18. Selostus Suomen Perustan toiminasta.
19. Valitaan puoluevaltuuston jäsenet.
20. Muut kokouksessa päätettävät asiat.
21. Kokouksen päättäminen.

Perussuomalaiset rp:n XII puoluekokous pidetään 10.-11.6.2017 
klo 11 Messu- ja kongressikeskus Paviljongissa, Lutakonaukio 12, 
40100 Jyväskylä. 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja päätetään osallis-
tumisesta vuoden 2018 presidentinvaaleihin, sekä nimitetään perus-
suomalaisten presidenttiehdokas. Myös mahdollinen sääntömuutos.

Puoluekokouksessa ovat äänioikeutettuja kaikki ne puolueen jä-
senet, jotka ovat maksaneet kuluvan vuoden jäsenmaksut 28.4.2017 
mennessä, eikä edellisen vuoden jäsenmaksua ole laiminlyöty.

Kokoukseen tulee ilmoittautua 15.5.2017 mennessä puolueen koti-
sivujen kautta: www.perussuomalaiset.fi. Puoluekokoukseen tarvit-
set mukaasi kuvallisen henkilöllisyystodistuksen.

 

Timo Soini                                               Riikka Slunga-Poutsalo
Puheenjohtaja                                      Puoluesihteeri  

Perussuomalaiset – 
Sannfinländarna r.p.

Kokouskutsu
TERVOLA
Kari Kontiokoski (43)

TEUVA
Eliisa Panttila (122)
Heikki Tuomela (32)

TOHMAJÄRVI
Ritva Simonen (50)
Vesa Väistö (43)

TOHOLAMPI
Oskari Laakeri (31)

TOIVAKKA
Jouko Sundvall (48)
Juha Juusela (26)
Topi Saarelainen (25)

TORNIO
Kaisa Juuso (162)
Jani Svenn (105)
Vilho Tikkanen (84)

TURKU
Ville Tavio (2077)
Maria Lohela (877)
Mikael Miikkola (300)
Jaana Auvinen (190)
Pirjo Niinivirta (168)

TUUSNIEMI
Tomi Leppänen (21)
Jyrki Romppanen (18)

TUUSULA
Pasi Huuhtanen (144)
Eetu Niemelä (106)
Johanna Sipiläinen (89)

TYRNÄVÄ
Heikki Patala (44)
Mirjam Hurskainen (33)

ULVILA
Tero Järvelä (262)
Juha Hartila (80)

URJALA
Susanna Karhu (50)
Pauli Lella (43)

UTAJÄRVI
Pertti Kamula (73)
Ahti Moilanen (56)
Riikka Juntunen (49)

UTSJOKI
Ismo Kalervo 
Manninen (40)

UURAINEN
Susanna Kettunen (50)
Mia-Riitta Allik (48)
Janne Kari (43)
Raimo Paanala (39)
Tuulia Johansson (36)

UUSIKAUPUNKI
Sami Virtanen (142)
Esa Aaltonen (47)

VAALA
Kalle Moilanen (57)
Markus Rovio (44)
Esa Hannukainen (34)

VAASA
Jukka Mäkynen (777)
Mauri Ollila (468)
Lauri Karppi (250)
Matti Vahtera (241)
Ville Jussila (160)
Päivi Karppi (153)

VALKEAKOSKI
Mikko Nurmo (329)
Petri Nieminen (110)
Hannu Uusikartano (108)
Anne Rikassaari (99)
Tarja Ahonen (98)

VALTIMO
Tapani Ovaskainen (26)

VANTAA
Mika Niikko (1237)
Pietari Jääskeläinen (705)
Timo Auvinen (700)
Juha Malmi (601)
Niilo Kärki (522)
Tanja Vahvelainen (522)
Kai-Ari Lundell (518)
Kirsi Mäkilaine (344)

VARKAUS
Pasi Paananen (112)
Tiina Grönlund (81)

VESANTO
Risto Simonen (58)
Raimo Mäki (46)
Nina Juutilainen (31)

VESILAHTI
Ari Perämaa (97)
Martti Koivisto (38)

VETELI
Jari Mäkelä (84)
Tuija Leivo-Rintakorpi (49)
Jarno Vähäkainu (37)
Jarmo Nykänen (36)

VIEREMÄ
Jarmo Kyyrö (49)

VIHTI
Veli-Matti Laitinen (305)
Terhi Mattila (165)
Pasi Salonen (124)
Ville Saukkola (123)
Jukka Koivunen (88)

VIITASAARI
Teuvo Hakkarainen (157)
Seppo Ijäs (66)

VIMPELI
Reijo Hongisto (84)
Jarmo Arpala (42)

VIROLAHTI
Anja Kivelä (67)
Jari Harju (63)
Charles Nyberg (26)

YLIVIESKA
Tarmo Hirvelä (255)
Tapio Rahkola (70)
Maria Sorvisto (68)

YLÖJÄRVI
Sami Savio (536)
Mauri Heiska (216)
Tomi Saaristo (148)
Henrik Pajunen (118)
Hannu Ruuska (114)
Toni Kolehmainen (93)

ÄÄNEKOSKI
Jari Halttunen (430)
Marke Tuominen (180)
Lauri Lax (75)
Joni Kotilainen (55)
Marko Laitinen (53)

Perussuomalai-
sesta Kuopion 
ääniharava

PERUSSUOMALAISTEN 
Minna Reijonen nousi 
koko Kuopion äänihara-
vaksi. Hän sai peräti 1 197 
ääntä. 

- Hienoltahan se tuntuu, 
kun äänimäärä on niin 
suuri. Näyttää sille, että 
on hyvin tärkeää tuoda 
asioita esille kriittisestikin 
ja pohtia monelta eri kan-
nalta äänestäjien näkö-
kulmasta,  Reijonen kertoi 
Savon Sanomissa.
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Suorajäsenyyden 
oikeudet ja vastuut
Perussuomalaiset rp:n vahvuus on suorajäsenyys 
puolueessa. Se takaa jokaiselle jäsenelle yhden-
vertaisen mahdollisuuden vaikuttaa puolueen kes-
keisiin päätöksiin eli jokaisella on äänioikeus puo-
luekokouksessa. Tämä ainutlaatuinen oikeus on 
maamme eduskuntapuolueista vain perussuoma-
laisilla. Kaikilla muilla puolueilla on edustuksellinen 
demokratia eli piirit ja puolueyhdistykset valitsevat 
jäsentensä keskuudesta joko vaaleilla tai yksimieli-
sesti puoluekokousedustajat, esim. yksi edustaja al-
kavaa sataa jäsentä kohden.

Perussuomalaisten suorajäsenyys estää ylätason 
ja puolueen eliitin mahdollisuuden sopia ennak-
koon esim. henkilövalinnat. Muissa puolueissa pii-
rien johto neuvottelee listat niistä henkilöistä, jotka 
valitaan puheenjohtajistoon ja puoluesihteeriksi. 
Suorajäsenyys takaa, ettei tällainen puolue-eliitin 
kähmintä ole mahdollista perussuomalaisten puo-
luekokouksessa, vaan jäsenet suorittavat valinnat 
itsenäisesti. Demokratia toteutuu sanan todellises-
sa merkityksessä.

Syy, miksi kokoukseen ennakkoilmoittautuminen 
on tehtävä viimeistään 15.5.2017 mennessä, on 
varmistaa kokouksen läpimeno kahden päivän ai-
kana. 
  Kokousäänestykset suoritetaan sähköisellä äänes-
tyksellä. Sähköisen äänestyksen läpimeno juohe-
vasti äänioikeustarkistuksineen edellyttää sekin en-
nakkoilmoittautumista. 

Kolmas keskeinen syy, miksi ennakkoilmoit-
tautuminen kokoukseen on tehtävä viimeistään 
15.5.2017 mennessä, on turvallisuus. Olemme hal-
lituspuolue.

Turvatasot ovat korkeammat kuin missään muus-
sa kokouksessa. Puoluekokoukseen on odotetta-
vissa 3 000-3 500 edustajaa. Meidän on syytä tun-
nustaa ympärillä olevat tosiasiat. Maailma on 
muuttunut ja se tulee rajoittamaan monia vapauk-
siamme liikkua ja kokoontua avoimin ovin.

    Ääni- ja puheoikeus

Puolueen suoran jäsenyyden perusteella ääni-, 
puhe- ja esitysoikeus on kaikilla puolueen jäsenik-
si hyväksytyillä ja 28.4.2017 mennessä jäsenmak-
sun maksaneilla sekä sitä aikaisemman vuoden jä-
senmaksun maksaneilla puolueen jäsenillä. Kaikilla 
v. 1995 perustajajäsenillä on läsnäolo- ja puheoike-
us. Kokouksen puheenjohtaja voi harkintansa mu-
kaan lisäksi antaa puheoikeuden myös muullekin 
puoluekokouksessa läsnäolo-oikeutetulle henkilöl-
le. Valtakirjalla ei voi edustaa eikä äänestää.

    Vaalit

Puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajiksi ja puolue-
sihteeriksi sekä puoluevaltuuston jäseniksi voidaan 
valita vain kuluvan vuoden ja sitä aikaisemman 
vuoden jäsenmaksun maksaneita jäseniä.

    Ehdokasasettelu 

Puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajiksi ja puolue-
sihteeriksi voi esittää jokainen äänioikeutettu puo-
luekokousedustaja. Jokainen ehdokas tarvitsee vä-
hintään kaksi kannatuspuheenvuoroa, jotta pääsee 
vaaleihin. 

Timo Soini   Riikka Slunga-Poutsalo
Puheenjohtaja  Puoluesihteeri          

Puoluekokouksen toimintasäännöt
Puheenvuorojen käyttöoikeus ja muut puoluekokouksen menettelytavat

Asioiden 
käsittelyjärjestys 

1. Osanottajille jaettu käsittelylis-
ta on asioiden käsittelyjärjestyk-

sen pohja, josta kokouksen puheen-
johtajan harkinnan mukaan voidaan 
tarvittaessa poiketa, paitsi henkilö-
valintojen kohdalla.

2. Puoluehallituksen ja/tai koko-
uksen valiokuntien esitys tai 

mietintö on aina kannatettu esitys.

Valmistelu-
valiokunta

3.  Valmisteluvaliokunnalle kuulu-
vat kaikki valmistelua vaativat 

puoluekokouksen asiat paitsi ne, jot-
ka lähetetään vaali- tai julkilausuma-
valiokuntaan.

4. Valmisteluvaliokunnan muo-
dostavat puoluekokouksen pu-

heenjohtajisto ja sihteeristö täy-
dennettynä ennen puoluekokousta 
asioiden valmistelusta vastanneel-
la puoluehallituksella. Valmisteluva-
liokunnassa puhetta johtaa puolue-
kokouksen puheenjohtajisto ja kirjaa 
pitää puoluekokouksen sihteeristö.

Vaali-
valiokunta

5. Vaalivaliokunnalle kuuluvat 
muut henkilövalinta-asiat paitsi 

kokouksen järjestäytyminen.

6. Vaalivaliokunnan muodostaa 
puoluehallitus täydennettynä 

piirien puheenjohtajilla. Vanha puo-
luehallitus vaihtuu uudeksi vasta, 
kun puoluekokous on valinnut pu-
heenjohtajan, varapuheenjohtajat ja 
puoluesihteerin.

7. Vaalivaliokunnan on erityisesti 
puoluevaltuuston kokoonpano-

esitystä tehdessään otettava piirien 
toiminnallisuus huomioon (kv-eh-
dokkaat, kunnanvaltuutetut, piiri- ja 
paikallisyhdistykset, piirien vaalitu-
lokset, puolueen jäsenmäärä ja jäse-
nyys piirissä jne.).

Ohjelma- ja julki-
lausumavaliokunta

8. Ohjelma- ja julkilausumava-
liokunnan muodostavat puo-

luekokouksen puheenjohtajisto ja 
sihteeristö sekä puoluekokouksen 
valitsema määrä muita jäseniä. Valio-
kunta voi tarvittaessa pyytää kuulta-
vakseen asiantuntijoita ja/tai ohjel-
maehdotuksen tekijöitä.

9. Kaikki valiokuntakäsittelyyn 
tarkoitetut, kannatetut muu-

tos- ja ponsiehdotukset on jätettävä 
puoluekokouksen sihteeristölle kir-
jallisesti. Ehdotusta, jota ei ole kan-
natettu, ei oteta valiokunnassa kä-
siteltäväksi, ellei valiokunta toisin 
päätä. Valiokunta päättää muutoin-
kin itsenäisesti omasta työskentelys-
tään, esille otettavista asioista sekä 
mietinnöstään.

10. Valiokuntakäsittelyn jälkeen 
valiokunnan mietintö on kä-

sittelyn pohjana. Puoluekokouksen 
käsitellessä valiokunnan mietintöä 
voidaan käsittelyyn ottaa vain kan-
natettuja kirjallisia esityksiä, jotka on 
toimitettu puheenjohtajalle viimeis-
tään ennen äänestysjärjestyksen 
esittämistä, jotta ehdotus voitaisiin 

ottaa käsittelyssä huomioon.

Ääni- ja 
puheoikeus

11. Puolueen suoran jäsenyyden 
perusteella ääni-, puhe- ja esi-

tysoikeus on kaikilla puolueen jäse-
niksi hyväksytyillä ja 28.4.2017 men-
nessä jäsenmaksun maksaneilla sekä 
sitä aikaisemman vuoden jäsenmak-
sun maksaneilla puolueen jäsenil-
lä. Kaikilla v. 1995 perustajajäsenillä 
on läsnäolo- ja puheoikeus. Kokouk-
sen puheenjohtaja voi harkintansa 
mukaan lisäksi antaa puheoikeuden 
myös muullekin puoluekokoukses-
sa läsnäolo-oikeutetulle henkilölle. 
Valtakirjalla ei voi edustaa eikä ää-
nestää.

Puheenvuorojen
käyttö

12. Puheenvuorot voidaan pitää 
molemmilla kotimaisilla kie-

lillä, suomeksi tai ruotsiksi. Tehdyt 
ehdotukset ja päätökset saatetaan 
kokousedustajien tietoon suomen 
kielellä.

13. Kaikki puheenvuoropyynnöt 
toimitetaan kirjallisesti koko-

uksen puheenvuorosihteerille. Pu-
heenjohtaja antaa puheenvuorot 
pyydetyssä järjestyksessä. Puheen-
johtaja voi harkintansa mukaan poi-
keta tästä järjestyksestä. Asian kä-
sittelyjärjestyspuheenvuoro on 
annettava ennen muita.

14. Kaikki puheenvuorot pide-
tään puhujapöntöstä.

15. Puheenvuorojen pituus, esi-
tyslistaan merkittyjä ja muita 

valmisteltuja puheenvuoroja lukuun 
ottamatta, on asiakohdissa enintään 
3 min ja henkilövaalikohdassa 1 min. 
Puheenjohtaja voi tarvittaessa rajoit-
taa puheenvuoroja tai puheaikaa tai 
molempia.

16. Puheenjohtajan käskystä 
asiaton tai ylipitkä puhe on 

lopetettava. Puheessa on puhutta-
va vain esillä olevasta asiasta. Jos pu-
huja poikkeaa varsinaisesta aihees-
ta, on puheenjohtajan kehotettava 
häntä palaamaan asiaan. Ellei puhu-
ja noudata puheenjohtajan kehotus-
ta, voi puheenjohtaja keskeyttää hä-
nen puheenvuoronsa.

17. Mikäli puhuja haluaa puheen-
sa koko sisällön, myös kesken 

jääneeltä osalta, merkittäväksi pöy-
täkirjaan liitteenä, tulee puhe toimit-
taa kokonaisuudessaan kirjallisena 
kokouksen aikana kokouksen ensim-
mäiselle tai toiselle sihteerille.

Vasta-
puheenvuorot

18. Puheenvuoroasioissa kaik-
ki valtuudet ovat kokouksen 

puheenjohtajalla.

19. Vastauspuheenvuoro-oikeus 
on puolueen puheenjohtajal-

la, varapuheenjohtajilla, puoluesih-
teerillä, taloudenhoitajalla, puolueen 
lehden päätoimittajalla, eduskunta-
ryhmän puheenjohtajalla, varapu-
heenjohtajilla ja sihteereillä puheen-
vuorojärjestyksestä poiketen.

20. Mikäli eduskuntaryhmän toi-
mintaa käsiteltäessä esite-

tään kansanedustajalle itselleen ky-

symys tai arvostelu, on edellisen 
kohdan lisäksi ao. kansanedustajalla 
oikeus käyttää vastauspuheenvuoro 
puheenvuorojärjestyksestä poiketen. 
Vastaava koskee myös EU-edustajia.

Vaalit

21. Puheenjohtajaksi, varapu-
heenjohtajiksi ja puoluesih-

teeriksi, sekä puoluevaltuuston jä-
seniksi voidaan valita vain kuluvan 
vuoden ja sitä aikaisemman vuoden 
jäsenmaksun maksaneita jäseniä.

22. Puheenjohtaja, varapuheen-
johtajat ja puoluesihteeri va-

litaan sähköistä äänestysmenetel-
mää käyttäen, mikäli kannatettuja 
ehdokkaita on enemmän kuin yksi. 
Sähköisestä äänestyksestä annetaan 
tarkemmat ohjeet äänioikeutetuille 
kokoussalissa. 

23. Mikäli puolueen puheenjoh-
tajaa, varapuheenjohtajia 

tai puoluesihteeriä valittaessa on sa-
malle paikalle enemmän kuin kaksi 
kannatettua ehdokasta eikä kukaan 
heistä saa ensimmäisessä äänestyk-
sessä yli puolta annetuista äänistä, 
järjestetään kahden ensimmäises-
sä äänestyksessä eniten ääniä saa-
neen ehdokkaan välillä toinen vaali, 
jossa valituksi tulee eniten ääniä saa-
nut. Mikäli puoluevaltuustoa valitta-
essa ehdokkaita on enemmän kuin 
valittavia jäseniä, järjestetään äänes-
tys, jossa valituksi tulevat eniten ää-
niä saaneet. Äänten mennessä tasan 
ratkaisee arpa.

Äänestys

24. Äänestys suoritetaan äänes-
tyslippua (JAA/EI) käyttä-

mällä tai nimenhuudolla, jos kokouk-
sen puheenjohtajisto suullisesti tai 
kymmenen (10) äänivaltaista koko-
usosanottajaa sitä kirjallisesti esittää 
ja kokous niin päättää. Äänten men-
nessä tasan ratkaisee asian se mieli-
pide, johon kokouksen puheenjohta-
ja on yhtynyt.

Läsnäolo-oikeus

25. Läsnäolo-oikeus myönne-
tään puolueen perustaja-

jäsenille, niille puolueen tukijoille, 
kokouksen toimihenkilöille ja avus-
tajille sekä tiedotusvälineiden edus-
tajille, joille läsnäolo-oikeutuksen 
osoitukseksi on annettu osanottaja-
merkki.

Järjestyksen 
pito

26. Puheenjohtaja pitää kokouk-
sessa järjestystä ja kehottaa 

järjestysmiehiä poistamaan häirit-
sijät kokouksesta. Jokaisen tulee pi-
tää osanottajamerkkinsä näkyvillä ja 
vaadittaessa näyttää se.

27. Puoluekokous voi puheen-
johtajistonsa ehdotukses-

ta tehdä näitä puoluekokouksen 
toimintasääntöjä täydentäviä pää-
töksiä.
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Perussuomalainen-lehti • ISSN 1239-2324
Perussuomalaiset rp:n äänenkannattaja 
vuodesta 1996 

Ilmestyy: kerran kuukaudessa
Painos: 30 000 - 1 000 000 kpl, 
keskimäärin 30 000 kpl 

Julkaisija: 
Perussuomalaiset-Sannfinländarna rp  

Toimitus: Yrjönkatu 8-10 B 25, 00120 Helsinki 
toimitus@perussuomalaiset.fi 

Vastaava päätoimittaja: 
Matias Turkkila • Puh. 040 172 7525
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Toimituspäällikkö: 
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kuulutukset: 3,00,- / pmm 
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Painopinta-ala: 260 x 375 mm
Palstojen määrä: 5-6 kpl 
Painopaikka: Botnia Print, Kokkola 

Aineisto: Toimitukseen viimeistään ilmoitet-
tuna aineistopäivänä. Toimitus pidättää itsel-
lään oikeuden muokata ja otsikoida tekstejä. 
Lehti ei vastaa tilaamattoman aineiston 
säilyttämisestä tai palauttamisesta. 

Perussuomalainen 
5/17 ilmestyy 
12.5.2017

Aineistot ja lehti-
tilaukset viimeistään 
2.5.2017 
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■  Kokousilmoitukset lähetetään osoitteella: tapahtumat@perussuomalaiset.fi

HARJAVALTA
Harjavallan Perussuomalaisten sään-
tömääräinen kevätkokous pidetään 
perjantaina 21.4. klo 18 Nakkilan erä-
pirtillä. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsujana hal-
litus. Kokouksen jälkeen iltaa jatkuu 
saunomisen merkeissä. Tervetuloa!

ISOKYRÖ
Isonkyrön Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous pi-
detään lauantaina 22.4. klo 15 kun-
nantalolla, Pohjankyröntie 136. Kä-
sitellään sääntömääräiset asiat ja 
päätetään piirihallitusedustajista. 
Kokouksen koollekutsujana hallitus. 
Tervetuloa!

UTAJÄRVI
Utajärven Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous pide-
tään perjantaina 21.4. klo 18 Metsä-
keskuksella, Vanhatie 46, Utajärvi. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana hallitus. 
Tervetuloa!

ORIMATTILA
Orimattilan Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous pide-
tään lauantaina 22.4. klo 11 Urheilu-
talon takkahuoneella, Opintie 8. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana hallitus. 
Tervetuloa!

LAPPAJÄRVI
Lappajärven Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous pide-
tään lauantaina 22.4. klo 13 Valtion 
Virastotalolla, Kärnäntie 11. Käsitel-
lään sääntömääräiset asiat. Kokouk-
sen koollekutsujana hallitus. Kunnan 
elinkeinoasiamies Pauli Kankaan-
pää tulee kertomaan ajankohtaisis-
ta asioista. Hallitus kokoontuu klo 12. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

TURKU
Turun Perussuomalaiset ry:n sään-
tömääräinen kevätkokous pidetään 
lauantaina 22.4. klo 15 Happy Hou-
sessa, Ursininkatu 11. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!

TYRNÄVÄ
Tyrnävän Perussuomalaiset ry:n sään-
tömääräinen kevätkokous pidetään 
lauantaina 22.4. klo 13 kunnantalol-
la. Käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana hallitus. 
Tervetuloa!

VANTAA
Uudenmaan Perussuomalaiset Nuo-
ret ry:n sääntömääräinen kevätkoko-
us pidetään lauantaina 22.4. klo 15 
Vantaan Myyrmäessä, ravintola Hap-
py Red Onionissa. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen koollekut-
sujana hallitus. Kevyt lounastarjoilu. 
Lämpimästi tervetuloa!

NURMES
Nurmeksen Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous pide-
tään sunnuntaina 23.4. klo 13 kau-
pungin kerhohuoneella, Karjalankatu 
12. Käsitellään sääntömääräiset asiat 
sekä kuntavaalien tulosta. 
Kokouksen koollekutsujana hallitus. 
Tervetuloa!

OULU
Oulun Perussuomalaiset ry:n sään-
tömääräinen kevätkokous pidetään 
sunnuntaina 23.4. klo 13 piiritoimis-
tolla, Tarkka-ampujankatu 14, Oulu. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana hallitus. Ter-
vetuloa!

HATTULA
Hattulan Perussuomalaiset ry:n sään-
tömääräinen kevätkokous pidetään 
sunnuntaina 23.4. klo 14 Parolan 
Panssarimuseossa, Hattulantie 334. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana hallitus. Ter-
vetuloa!

JYVÄSKYLÄ
Jyväskylä Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous ja 
huhtikuun kuukausikokous pidetään 
sunnuntaina 23.4. klo 17 Hotelli Al-
ban isossa kabinetissa, Ahlmaninkatu 
4. Käsitellään sääntömääräiset asiat 
sekä valtuustoasiat. Kokouksen kool-
lekutsujana hallitus. Tervetuloa!

KANKAANPÄÄ
Kankaanpään Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous pide-
tään sunnuntaina 23.4. klo 17 Kan-
kaanpään kaupungintalon valtuusto-
salissa. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat. Kokouksen koollekutsujana hal-
litus. Tervetuloa!

PORI
Satakunnan Perusnaiset ry:n sään-
tömääräinen kevätkokous pidetään 
sunnuntaina 23.4. klo 11.30 Satakun-
nan piiritoimistolla, Satakunnankatu 
33-35 B, Pori. Käsitellään sääntömää-
räiset asiat. Kokouksen koollekutsuja-
na hallitus. Tervetuloa!

YLÖJÄRVI
Pirkanmaan Perussuomalaiset Nai-
set ry:n sääntömääräinen kevätkoko-
us pidetään sunnuntaina 23.4. klo 13 
A-talon kerhohuoneella, Mikkolantie 
46, Ylöjärvi. Käsitellään sääntömääräi-
set asiat. Kokouksen koollekutsujana 
hallitus. Tervetuloa!

LIETO
Liedon Perussuomalaiset ry:n sääntö-
määräinen kevätkokous pidetään tiis-
taina 25.4. klo 18 kunnantalolla neu-
votteluhuoneessa 3, Kirkkotie 13. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana hallitus. 
Tervetuloa!

Kokoukset & tapahtumatPS tapahtumat@perussuomalaiset.fi

ALAJÄRVI
Alajärven Perussuomalaiset ry:n sään-
tömääräinen kevätkokous pidetään 
keskiviikkona 26.4. klo 18 Alajärven 
kaupungintalolla. Käsitellään sääntö-
määräiset asiat. Kokouksen koollekut-
sujana hallitus. Tervetuloa!

HELSINKI
Helsingin Perussuomalaiset ry:n yli-
määräinen kokous pidetään torstaina 
27.4. klo 17 Perussuomalaisten puo-
luetoimistolla, Yrjönkatu 8-10 B 25. 
Käsitellään 7.2.2017 pidetyltä ylimää-
räiseltä kokoukselta siirtyneet yhdis-
tyksen sääntöjen 11§:ssä tarkoitetut 
asiat. Päätetään yhdistyksen purkau-
tumisesta. Valitaan selvitysmies yh-
distyksen purkautumista varten. Ko-
kouksen koollekutsujana hallitus.

KOUVOLA
Kouvolan Seudun Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen kevätkokous 
pidetään torstaina 27.4. klo 17 Kuu-
sankoskitalossa, Kymenlaaksonkatu 
1. Käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokouksen koollekutsujana hallitus. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

LAHTI
Lahden Perussuomalaiset ry:n sään-
tömääräinen kevätkokous pidetään 
torstaina 27.4. klo 18 Ravintola Wan-
hassa Herrassa, Laaksokatu 17. Kä-
sitellään sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana hallitus. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

HUITTINEN
Huittisten Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous pide-
tään torstaina 27.4. klo 19.15 Huittis-
ten Matkahuollon kahvilassa, Risto 
Rytin katu 42. Käsitellään sääntömää-
räiset asiat. Kokouksen koollekutsuja-
na hallitus. Tervetuloa!

IMATRA
Imatran Seudun Perussuomalaiset 
ry:n sääntömääräinen kevätkoko-
us pidetään torstaina 27.4. klo 18.30 
Imatran Uimahalli/Urheilutalossa, Ko-
tipolku 2. Käsitellään sääntömääräiset 
asiat sekä ajankohtaiset muut asiat. 
Kokouksen koollekutsujana hallitus. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

SALO
Salon seudun Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous pide-
tään torstaina 27.4. klo 18 Muurlan 
Pubissa, Muurlantie 384. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat sekä käydään 
hallituksen ja Varsinais-Suomen pii-
riedustuksen täydennysvaalit. Koko-
uksen koollekutsujana hallitus. Ter-
vetuloa!

ASKOLA
Askola-Myrskylä-Pukkila Perussuoma-
laiset ry:n sääntömääräinen kevätko-
kous pidetään perjantaina 28.4. klo 
17 Juornaankylässä, Nuottarannantie 
55 A. Käsitellään sääntömääräiset asi-
at. Kokouksen koollekutsujana halli-
tus. Tervetuloa!

SALO
Varsinais-Suomen PerusNaiset ry:n 

sääntömääräinen kevätkokous pide-
tään perjantaina 28.4. klo 18 Salon 
kaupungintalolla, Tehdaskatu 2. Käsi-
tellään sääntömääräiset asiat. Koko-
uksen koollekutsujana hallitus. 
Tervetuloa!

LAPPEENRANTA
Lappeenrannan Seudun Perussuo-
malaisten sääntömääräinen kevät-
kokous pidetään lauantaina 29.4. klo 
12 Lappeenrannan kaupungintalol-
la kokoushuone Venlassa. Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Tervetuloa!

PADASJOKI
Padasjoen Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous pide-
tään sunnuntaina 30.4. klo 13 Padas-
joen Kuntalan tiloissa, Kellosalmentie 
20. Jäsenille lähetetään myös kirjalli-
nen kutsu, jossa kerrotaan kokoukses-
sa käsiteltävät asiat. Kokouksen kool-
lekutsujana hallitus. Tilaisuudessa on 
kahvitarjoilu. Tervetuloa!

NAKKILA
Nakkilan Perussuomalaiset ry:n sään-
tömääräinen kevätkokous pidetään 
sunnuntaina 30.4. klo 16 Majatalo Tyr-
nissä, Tattarantie 42. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen koolle-
kutsujana hallitus. Tervetuloa!

ROVANIEMI
Rovaniemen Perussuomalaiset ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous pi-
detään perjantaina 5.5. klo 18 Ti-
roli-salissa, Rovakatu 2 (käynti Hal-
lituskadun puolelta). Käsitellään 
sääntömääräiset asiat. Kokouksen 
koollekutsujana hallitus. Tervetuloa.

KALMARI
Oikeutta Eläkeläisille ry:n sääntömää-
räinen vuosikokous pidetään perjan-
taina 19.5. klo 12 Saarijärven Kalma-
rin kylässä lomakeskus Rauhalassa. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana hallitus. Kä-
sittelylista ja muu mahdollinen koko-
usmateriaali jaetaan kokouspaikalla. 
Kokoukseen voi jokainen rekisteröi-
ty Oikeutta Eläkeläisille -yhdistyksen 
jäsenyhdistys lähettää yhden täysi-
valtaisen edustajan jokaista alkavaa 
25 jäsentä kohden. Tällaisella viralli-
sella edustajalla on kokouksessa yksi 
ääni. Edustajalla on oltava hyväksyt-
tävä pöytäkirjaote valtuutuksensa 
osoittamiseksi. Jos jäsenyhdistys ha-
luaa useamman kuin yhden edusta-
jan, on edustuksen saamiseksi esitet-
tävä voimassa oleva jäsenyhdistyksen 
henkilöjäsenluettelo. Ruokailun takia 
pyydämme ilmoittamaan osallistuja-
määrän sähköpostiin paakari@jippii.
fi. Valtakirjojen tarkastus kokouspai-
kalla klo 11 alkaen.

JYVÄSKYLÄ
SMP:n entisen nuorisojärjestön 
Kehittyvän Suomen Nuorten Liiton 
(KSNL) aktiivit kokoontuvat perjantai-
iltana 9.6. Sokos Hotelli Aleksandras-
sa. Ilmoittautuminen Maija Räsäselle 
12.5. mennessä: 
maija.rasanen@pp6.inet.fi.

KYMI
Perussuomalaisten Kymen piiri ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous pide-
tään lauantaina 22.4. klo 13 Savitai-
paleella toimintakeskus Suvannossa, 
Peltoinlahdentie 15. Käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Kokouksen koolle-
kutsujana piirihallitus. Piirin tarjoama 
lounas ennen kokousta. Tervetuloa!

KAINUU
Perussuomalaisten Kainuun piiri ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous pide-
tään sunnuntaina 23.4. klo 13 Sot-
kamon Särkisenmajalla, Nurmestie. 
Käsitellään sääntömääräiset asiat ja 
yhden hallituksen jäsenen varajäse-
nen valinta. Kokouksen koollekutsuja-
na piirihallitus. Tervetuloa!

HÄME
Perussuomalaisten Hämeen piiri ry:n 
sääntömääräinen kevätkokous pide-
tään lauantaina 29.4. klo 13 Lopen 
kunnantalolla, Yhdystie 5, Loppi. Kä-
sitellään sääntömääräiset asiat. Ko-
kouksen koollekutsujana piirihallitus. 
Kahvitilaisuus ja piirikokousedustaji-
en ilmoittautuminen alkavat klo 12. 
Jäsenkortti mukaan. Tervetuloa!

POHJOIS-POHJANMAA
Perussuomalaisten Pohjois-Pohjan-
maan piiri ry:n sääntömääräinen ke-
vätkokous pidetään lauantaina 29.4. 
klo 12 Muhoksen päiväkeskuksel-
la, Töllintie 3. Käsitellään sääntömää-
räiset asiat ja valitaan piirihallituk-
sen jäsen/henkilökohtainen varajäsen 
(Sääntö 12§/8) alueeltaan. Kokouksen 
koollekutsujana piirihallitus. Vierailija-
na Sote-asiantuntija Hannu Leskinen. 
Jäsenmaksujen on oltava kunnos-
sa kokousedustajilla kokouspäivään 
mennessä. Tervetuloa!

PIRKANMAA
Perussuomalaisten  Pirkanmaan pii-
ri ry:n sääntömääräinen kevätkoko-
us pidetään lauantaina 13.5. klo 12 
Aikuiskoulutuskeskuksessa/VOK:ssa, 
Hoikantie 15, Sastamala. Käsitellään 
sääntömääräisten kevätkokousasioi-
den lisäksi paikallisyhdistyksien edus-
tajien valinnat piirihallituksen varsi-
naisiksi jäseniksi ja henkilökohtaisiksi 
varajäseniksi. Puhe- ja äänioikeus on 
puolueen jäsenmaksun vuonna 2017 
ja 2016 maksaneilla jäsenillä. Koko-
uksen koollekutsujana piirihallitus. 
Piirin kokouksiin on jokaisella jäsen-
yhdistyksellä oikeus lähettää yksi (1) 
puhe- ja äänioikeutettu edustaja jo-
kaista jäsenyhdistyksen alkavaa viittä 
(5) varsinaista jäsentä kohden kuiten-
kin niin, että jäsenyhdistys voi lähet-
tää enintään kymmenen (10) edusta-
jaa. Piirikokousedustajat on jokainen 
paikallisyhdistys päättänyt syyskoko-
uksessa 2016.  Paikallisyhdistyksen 
edustajien määrä lasketaan vuoden 
2015 lopussa olleen paikallisyhdistyk-
sen jäsenmäärän mukaan, ei paikka-
kuntanne puolueeseen liittyneiden 
mukaan. Tervetuloa!

PiiritPS
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Perussuomalaisia 
äänesti

suomalaista.

Kiitos!


