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Toimintakertomus 2018

Perussuomalaisten Kainuun piiri ry Kirjoittanut Teppo Keaminen

Kainuun piirin hallitus kokousti jerjestaytymiskokouksensa 5.1.2018

1. VPJ valittiin Hannu Korhonen Sotkamosta ja Sami Pihlajamaa Suomussalmelta ja piirisihteerine

jatkoi Teppo K;eminen. Puheenjohtajana jatkoi Pertti Ahlqvist.

Vuosi 2018 oli silla tavalla terkeehk0 ette loppuvuodesta, seka alkuvuodesta 2019 on kayt5vanA pereti

kolmet vaalit. Tiukka rutistus siis.

@l

Heti vuoden alussa, piirilta hajosi uskollinen tietokone, tarkemmin kovalevy.

Uusi ostettiin, ja se raetel6itiin niin etta jatkossa piirilla on yksija sama sehkoposti osoite :

pskainuu@outlook.com joka on myos integroituna itse piirin koneessa. Nain jatkossa tieto mahdollisesti
vastuuhenkiloiden vaihduttuakin pysyy aina ltiydettevisse kun esim. postit pysyvat ns. piirissa. Ja onhan se

toiminnallisesti helpompi kun politiikan postieike yksityispostit mene sekaisin en5di jatkossa.

Perussuomalaisten Kainuun piiri jarjesti presidentin vaalien alla, teemapaivat "Lauran

nimipeivakahvittelut".
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Piirin taloutta hoiti piirisihteeri yhdessa tilitoimiston kanssa. Talouden ja budjetin seurantaa jatkettiin

sihteerin toimesta seuranta excellin avulla, on huomattavasti helpompaa seurata miten on keytetty

mihinkin paetettyje rahoja. Sihteeri antoi my6s pohjaa keytettaveksi muillekin paikallisosastoille, esim.

Sotkamossa kaytetaen samaista pohjaa 2018.
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Tarkoituksena tuoda Lauran nimee positiivisesti esiin vaalien alla ja jakaa tottakai puolueen materiaalia

Piiri kaytti sosiaalista mediaa mycis hy<idykseen kun kerrottiin Lauran kiertueesta tai tekemisiste, tai

vaikkapa muistutettiin ennakkoeenestysten alkamisesta.

o Perul.lrornalaiatan Kainuun piiri ry
Perussuomdaiset rtllkaisun

ofto!
ennakkoa&€slys alksa 17 peia Muislrh- kaydaS
6eEstysdkedtasi, Fii imrne suostukscnhao Seoestyskolteelle
ritte dtda -

Arneste mnakkoon 17 -23 1 2018

Qotitefubi

LAURA
HUHTASAARI

Irura Huhtasaad, numem viisi.
Suo larlcn.tuF on Ustrt ihva Frot !t!.
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Kansanedustaja Arja Juvonen piipahti Kainuun kiertueella keskiviikkona 17.01.

Piirin aktiiveja osallistui tapahtumaan, sekd piiri maksoi my6s hieman makkaratarjoilukuluja.Asiasta jaettin
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tietoa piirin sivuilla ja F8:ssi seki puolue mainosti lehdessii
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10.2.2018 oli puolueen koulutusta Helsingisse piireille, ja piiristamme osallistui kokoukseen puheenjohta.ia.

Sunnuntaina piiri jerjesti Kajaanissa 11.3 kaupungintalolla koulutusta Kainuulaisille j6senille liittyen

esiintymiseen. Pekasukselta koulutta.jana oli Sebastian Tynkkynen. Koulutus sai akkiseltSin alkunsa

kouluttajan yhteydenoton myiite, oli ohikulku matkalla Kainuun lapija naki hyven hetken siina kohtaa

Kajaanissakin. Koulutus sai osallistujilta hyvae palautetta.

Lakise;teiset ilmoitukset esim. maksetuista kilometreiste verottajan tietokantaa tehtiin tilitoimiston
toimesta 1.3.3.

Piirisihteeri hoiti tammikuun alusta ilmoitukset kaikille henkiltiille ja osastoille maksetuista tuista ynm. sekii

pyysi huolehtimaan kaikki omista kirjanpidoista ja ilmoituksista omilta osiltaan.

Ennen kokousta hallitus vieraili Kuhmoon uudessa Tuupalan puukoulussa. Tutustumisreissu oli hieno, ja

piirihallitus sai kuulla puurakentamisen 11,5 milj. e. projektista ja vaikuttui. Piirihallitukselle kierroksen teki
Antti Komulainen.

Piirihallitus p;etti pitaa kevatkokouksen Kajaanissa 29.4 Kainuun portissa klo 13:00.

Asiasta tiedotettin kaikilla portaaleilla, kotisivuilla, FB:sse.ia puoluelehdessa.

Kevetkokous oli lupsakka, ja kokous hyviiksyi hallituksen esitykset varauksella; ettei tule

tilin/toiminnantarkastajalta mitean nuhteita.

r
Esiintymis
-koulutus

L7.03 piirihallitus kokousti Kuhmossa. Sielld piirihallitus allekirjoitti saamansa tilinpe;tdksen tilitoimistosta,
sen jdlkeen sihteeri postitti materiaalin tilintarkastukseen ja puoluetoimistolle jatkokesittelyyn esim. vuosi-

ilmoitusten puolesta-

Piiri sai tilitoimistolta materiaalin maaliskuun alussa. Piiri allekirjoitti ja heti postitti puoluetoimistolle ja

tilintarkastukseen. Kavi ensimmeista kertaa niin ettA aika ei riittanyt. Piiri pddtti kevetkokouksen

ajankohdan, ja ei kerennyt saada materiaalia ja lausuntoja ennen kokouksia, eikd edes

toiminnantarkastajallekaan naytille. Piirihallitus esitti kokoukselle Tom Sandellin ehdotuksen mukaan etta

kev5tkokous hyv6ksyy tilinpaatdksen sille ehdolla ette lausunnossa ei tule mit5en erityiste esille.
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Samaisessa Kevetkokouksessa valittiin mvos kansanedustaia ehdokkaat: Eila Aavakare Kaiaanista sekii Sami

Pihlaiamaa Suomussalmelta, tosin kokous jafti my6s muutos vaihtoehdon ettii jos loytyy muita esityksie

kuin ndmd yleiseen kokoukseen niin asiasta voidaan viele keskustella ja peattea lis55, ellei, valinnat on jo
tehty ja meiden ehdokkaat p65sevdt suunnittelemaan hyvie kampanjoita.

Perinteinen Vappu-tapahtuma Kajaanissa pidettiin 1.5

Kajaanin perussuoma laiset
Raatihuoneen torilla

vappuna 1.5.2018 klo 1O.OO alkaen.

Puhujina Eila Aavakare ja Minna Partanen.
F
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Vappu-tapahtuma Kajaanissa meni kylmissi ja kohmeisissa keleissi mutta eipe tuo meite haitannut.

Jaettiin munkkia 10Okpl, kahvia 3-termospulloa, karkkia ynm. kivaa ja oltiin neytille ihmisille.

Kun paiva oli paketoitu raportoitiin tottakaiomilla sivuilla seke piirin sivuilla asiasta:

,

Tarjolla kahvia, mehua ja
munkkia.

TE RVETULoA IUTTUST LLE!
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Pdusluom6l6Bten Krinuun pih ry \l

llftlodukset 0 Kdt'|]dtedct JutLalsutyckalut

lryr.q- Seurataan - . Jaa

Luc tEpahtuma

Perussuomalaisten
lGinuun pairi ry
Luo sivur'Dkal,tt:rlanrnir
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Ryfrni

liri{i$.not

T.&decl

Yhi.ait

Julkaisul

h tzz O.
Halinnoi marklmorlteja

Suunnitelma oli sellainen ette aina ei voi luottaa tiedotuslehtiin mita he julkaisevat ja kuinka paljon, niin

maksetulla eurolla ostetaan koko Kainuun alueelle ilmestyva TP-lehden etusivulta mainostilaa jossa

raportoidaan mite piirille tai paikallisosastolle kuuluu. Lehdessa ilmestyi/llmestyy 10-15kpl mainoksia, ja

hinta on 23Oelkpl alv O% | 285,aoe sis.alv:n 24%

Piirihallituksen mukana oli Pentti Kettunen, EVP seke Minna Partanen graafisena suunnittelijana

1. ja toinen ilmoitus:

o
hitps]/klhuu.peru3suoflEhBet fl . /peru33uomabBel-ka]! /

Pcrossnonalaisa fajeaaissavappu-teprhtrmassa -
Keinuu
\/llrr rdit olivrlin loLd.i r. h.n nn ri X.inurn Pr.u-lonbbiiir
vhtamea p.rin$rf hpgrli.p.lrirfir K.j..nir. 1.3.'lt

KAINUU PERUSSUOI"TALAISET FI

d5 t*,o. p xarr'*'ti

f
S.Lr

Yhdesse
onnistumme
paremmin.

E
PGruraoomaE3tci l(.iluun riai ry
Jsltai5ijE: Teppo Ka.mirle^ i min (

30.5.2018 SaiTP-Lehdessd piirihallituksen suunnittelema ja toteuttama tiedotus/markkinointi ketju.
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Perussuomoloisten
Koinuun piiri ry

PerusS INFO peruss INFO

Kajaanissa pidettiin piirin nimissA Markkinakatua, yksi Kajaanin suurimmista tapahtumista.

Osallistuminen maksoi 90e sis.alv:n. Tapahtuma oli 4.-7 .7.2018

5.10 otti Kainuun piirin 1vpj. Hannu Korhonen piirin johtoonsa. Piirin puheenjohtaja oli pakolliseen syyhyn

vedoten estynW hoitamaan ty6taen, joten kaytenndn asioiden kannalta Hannu tulijohtamaan loppuvuoden
piirie.

Oulun vaalipiirin lautakuntaan ei asetettu vuonna 2018 jasenia. lesen Perussuomalaisilta tuli Oulusta.

Piirihallitus teki kannanoton lehtiin, ja my<is puolueelle jossa puhuttiin moottoripolttonesteiden
kohtuuttomista hintavaihteluista.

Yllattaen, puolue reagoi siihen, ja asettivat eduskuntaryhmiissii Jani Mekelan asiaa ajamaan eteenpain.

"ll\7

llmeisesti asia oli liikkunut eteenpain kun piirihallitukselle vastasi my6s tyiiministeri Jari Lindstrtim (sin)

LIITE ALI.A:



Perussuomalaisten Kainuun piirin naisten osasto jerjesti 27.-28.10 kaksipeivaisen toritapahtuman.

lauantailta kun juuri oli teltta pystytetty

Naiset pitivet ensin toritapahtuman ja sen jelkeen pitivAt omia kokouksiaan Ulrikassa, teemaravintolassa

keskustassa. Piiri osallistui viestittemiseen jasenistolle eteenpain, ja samaan pakettiin kun piirilta oli
piirisihteeri mukana jerjestelyisse, Pekasuksen kouluttaja Auli Kangasmeen mukana ollessa pidettiin 3h

koulutusjakso sovitusti, jossa erittein hyvdssd hengesse kaytiin lapi taloudenasioita, talouden hoitoa ynm.

tarkeae.

Keskustelujen mycitd, piirisihteeri luo tarkan excell-tiedoston jossa seurataan tarkasti vaalikuluja kuten

viranomaisten ilmoittelussa on eritelty. Tama helpottaa mytis puolueen paessa tydskentely6. Kaiken

kaikkiaan piiri sai hyvat arviot. Esimerkiksi piirisihteerin kafteme excell-tiedosto jossa seurataan

budjetoituja euroja kdyttin mukaan sai kehuja @ Tdmd koulutus pidettiin lauantaina 27.10.

Sunnuntaina 28.10 Auli Kangasmiki piti yleisen talouskoulutuksen paikallisosastoille

piiritoimistossa.

7

.ttr1.d

.-
t.1

r\
f.

rl

I

E



n
o

10.1 1 pidettiin syyskokous Kuhmossa. Uudet valinnat olivat:

Uusi puheenjohtaja ja hatlitus valittu Kuhmossa
10.11_2018

Uusi puh€€rljohtije r-.tLottiin Klhmossa L*l.ten loistrsan efidbkkaan val,iUi. ja
tigguaarEit!&s€i jitklcn Slmi Pihlrjarrt . v.littiin ]riirin joh,to.n 2()19-

.E

s
ttuyrt..s i Pt rFrtllt xld Mirrr. hrAsr ltit-nE gutrcttr kobsttdru.-

Itsc t'Euitrs 2()19 Elittiin rtr.r..v.rtir.ii
l(dltEa! htrJlgarfi-ljrt

UfilD K!,U6.Er.r va.JhairEnF yara0! h.rui so.rdlert

Sodaamon hrusllornalrisGt

Afi lr.r.E'la.xn vxrirl.rEn F vrarafa Aai Srrtuli l(o.tErEn

Pl'-ndt hrulqrqrraEirct

,etrtti )hfirt rrtir!.i,.lEfl F \,liruc raana Xln n t

YlH(rlx,un hrullugnratairrt

Fa{tti Hilddorrr trrrirEirxn j. vral. Piri \rlinildirnn

K.i.-!in k L6q|ort tri4t

l(ainuun PEruqsr4.naliiset *Dkoustivat s5anrrimaeraisEn nlrskokoukserEa 1O,11-2O1a

KokD[rlGelsa ka/tiin sa:ntimaEriis€t aria! iivuten m]Eis r€ipt]r.Ur lrrkustEtuu.
tula,.. kii.Eisti vaalivuotta 2c}19- KokouLsen heiki oti rrrJkiy..

) CPT
5Yx€
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raiden koulutuksessa kaytiin lSpi tulevien vaalien teemojen

asioita. Osallistujia oli Kajaanista ja Paltamosta. Vierailla ei ollut aikaa kdydd kuin Kajaanissa, johtuen

lentoreittien ja juna-aikataulujen yhteensopimattomuudesta. Harmillista, nimittdin asiat mita kaytiin

olivat hyviii, ja erittain opettavaista meiddn kansanedustajaehdokkaille.

Syyskokouksen mukaisesti, piirihallitus asetti vaalityoryhmdn Sotkamon 1 5.12 kokouksessaan.

Vaality6ryhmiinjiseneksi valittiin: Markku Pyy, Teppo Ki6minen, Matti Kerman, Unto Kyllonen, Hannu

Korhonen.

Vaalityttryhmd keyttae tarvittaessa mytis muata asiantuntUoita apunaan tytiskentelyssSan.

Vaalityiiryhmee taydennete6n tarvittaessa lisaa.

Vaality<iryhm5 suunniteltiin jarjestdytymiskokoukseensa piirihallituksen jerjestiytymiskokouksen

yhteyteen tammikuussa 201 9.

Kokouksen yhteydessd piirihallitus teki myos kannanoton, josta tuli piirin FB-sivuilla yksi

tykdtyimmistd kannanotoista ja aiheutti my6s keskustelua Kainuun Sanomien kotisivuilla:

24.1 1 saapui Kajaaniin pitdmbdn puolueiltamia Ossi Sandvik sekd Matti Putkonen.

Tapahtuma pidettiin Kajaanissa, Raatihuoneen rakennuksessa.

iI n

t
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KAINUUN TIhSANIII'IAT

Kainuun
perussuomalaiset: Ei
hallitukseen Vihreiden
kanssa
K.hrJ'rlk.istu 17,12.2018 klo 10r20 I ' 11

PerussuomalaBlcn Krinuun pii'ihrlliluEen miele3ti ha itusyhteElyo

Vihreiren kan$. on epritodenndkirBtd.

Pirihrtrus ci Bulic h.nl,sncuvodelubta pots mll&in poliiuista

ryhr66 i. totcltr, cti hrllitBr.tkrEuhh yr*uttir
cdusfunbv!.Ieo hJbbcn poni r 3e, rri&i puolrcel hytivdt
toBteGra IEn$a yhteir€d :rFt F trvoneet

Kthuun piil piiilrfit,3 pLid hyyh ep{ito{tendl6is€oi, efrri

vhrcit F penBsuomabact yotsival mahtur samlafl halluls€€fl
toskr polttirct lhFukset po*keavnl nin p.lm tobbbro.

grurh croayriuu3 peru$uomabitten F vhraircn vi5 vrllscc
tl,Ii.hdlllrrutto-ts furvrpr !lhFukrB!..

Prus3uoorabi{an hFulicn rnll.ln mrahrntulo tiytyy olr tirtdr
hrrthm$. slca, edi lodeleo tyopcriiEn nidrrnmuutlo on

hyvatsytay6S sfrn kln on v.kuus Bitii. cltii tyootetii5
mtlsetlrn prl*lEolimu3ten mJkr6ta prld F mudlh tyaahdot

oyd !flml kuh suonl.baab tyontctiiitile.

Tyopereisen rnaahaomuuton tarvehsrkinta tulee saiwdi

Perussuomalaisten Kainuun piirin hallitus kokousti 2018 yhteensd 8-kertaa, ja ylelsid kokouksia

pidetiin s6Snt6meeraiset 2kpl, kevetkokous Kajaanissa ja syyskokous Kuhmossa.

t T+athfim Kainx utrsrt r



Tuloslaskelma
Perussuomalaisten Kainuun Piiri ry, Y-tunnus: 2815151-3

Ajalta

Sivul/t
18.04-2019

o1,o1.2018 -
31.12.2018

o1.o1.2017 -
31.12.2017

Virallinen kaava - Yhdistys
varsi na incn Toi m inta

Tuotot

Kulut
Poistot

Muut kulut
fuofto-/Kuluj6ame
Tuofto-/Kulujeeme
Tuofto-/Kutujeeme

sarurxarsrt eniit
Yleisavustukset

|ILIKAUDEN TULOS

TILIKAUDEN YL JiA A/ALI IAI,TA

15 608,39

-139,00

-9 622,94

5 446,45
5 446,45
5 446,45

-1 000,00

4 446,45
4 E46,45

18 691,92

-186,00

-31 395,96

-72 a9O,O4

-72 A9O,O4

-72 89OtO4

2 50,00

-72 640,04
-72 640,04



Tase

Perussuomalaisten Kainuun Piiri ry, Y-tunnus: 2815151-3 Sivul/2
t8,u.2019

Aialta 31.12.2018 3L.12.2047

Vastaavaa
PYSWAT VASTAAVAT

Aineelliset hy6dykkeet

PYSWAT VASTAAV AT Y H I E EN SA
VAIHTUVAT VASTAAVAT

Rahat ja pankkisaamiset

VAIHTUVAT VASrAAVAT YHTEENSA

Vastaavaa Yh teerrsS

419,66

479,65

6 a77 ,98
6 877,98
7 297,64

558,65

554,66

2 t3A34
2 738,34

2 697r(n

e 2019 Vrsllra Passeh Oy



Tase
Perussuomalaisten Kainuun Piiri ry, Y-tunnus: 2815151-3

Aialta

Sivu2/2
18.04.20t9

31.12.2014 3L.L2.20,.7

Vastattavaa
OMA PAAOMA

Edellisten tilikausien ylijAamS (alijaama)

Tilikauden ylijeaime, (alijeiime)

ONA PiLAO,,TA YHTEENSA

VIERAS PiiAOMA
Lyhytaikainen vieras pAHoma

Ostovelat

Lyhytaikalnen vieras peeomd yhteensa
VTERAS PiiAOMA YH7EENSA

Vastattavaa Yh teens,

2 366,62

4 846,45

7 273,07

84,57

44,s7
84,57

7 297,64

15 006,65
-12 640,04

2 366,62

330,38

330;A
33O;a

2 697,00

,ij 2019 Visma Passeli Oy



PERUSSUOMALAISTEN KAINUUN PIIRI RY
y-tunnus 2815151-3

TILI NPAATOKSEN LI ITETIEDOT

SAAMISTEN !A RAHOITUSARVOPAPEREIDEN SEKA VELKOJEN ARVOSTUSPERIAATTEET

Saamiset, rahoitusarvopaperit ja muut sellaiset rahoitusvarat samoin kuin velat

on arvostettu KPL 5luvun 2 5:n mukaisesti.

Muilta osin tilinpaetds on laadittu noudattaen pien- ja mikroyrityksen
tilinp.ietdsasetuksen
3 luvun 1 5:n 2 ja 3 momentissa seedettyjE arvostamisen ja jaksottamisen

olettamaperiaat-

teita ja -menetelmia.

Taseen liitetiedot

Oman peaoman muutokset 2016 2017

TtLrNPfuiToS 1.1,20't8-31j22018

2018

Edellisten tilikausien tuotto/kulujeama €
Tilikauden tuotto/kulujaame €

OMA PAAOMA YHTEENSA €

01.01.
31.12.

13081,78 €
4007 .72 €

15006,66 €
-12&t0,04 €

2366,62 €
4846,45 €

15006,66 € 2366,62 € 7213,07 €

KAYTTAMATON VALTIONAVUSTUS
. Yhdistyksellii on ktiyttiimiitiintii voltionovustusto tilikoudelto 2078 yhteensii 4.430,45 eurco, Siirtynyt
voltionovustus kiiyte,.iiain tilikouden 2079 oikono.
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Tilikauden palkat ia palkkiot

Tilikaudella ei ole maksettu palkkoja

Matkalaskut (kilometrikorvaukset)
Muut matkakulut

-Pn c -7u ovrlo

v*'(

TTLTNPAATOS 1.1.2018-31.12.2M8

Matkakulut yhteensii

2015

1831,00 €
0,00 €

1831 ,00 €

Luettelo kaytetyista tilikirjoista

Tasekirja, sidottuna
Paivakirja, tu losteana
Paakirja, tulosteina

Kirjanpidon tositelajit

1 .1 . - 31 .12.2018 Kaikki tositteet samaa lajia '1 - 92

Toimintakertomuksen ja tilinpaetoksen allekirjoitukset

-?
Kajaanissa....{. . p aiv ana... ....T.'..- l'aJ...kuuta 201 9

2016

2485,78 €
0,00 €

2485,78 €

2017

1732,88 e
300,00 €

2032,88 €

2018

1157,52 C

264/0 €

1721 ,92 €

s*'Q.too-
fr-ff.V/"*t"t *-lrGs
-aa z"-------

Tilintarkastusmerkinta

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tanaen annettu kertomus

A 4. . X.{ ..paivene......H.! !fr- !.....kuuta 201 e

uo L-rOt'Tt c r p-,,qQl4 sT,./ s -f H7zt s ;


