
Syksyä värittää hyvät uutiset Suomen talouskasvusta ja yritysten investoinneista sekä uteliaisuus

työmarkkinaneuvotteluiden suuntaan. Haluan keskittyä työssäni kasvun esteenä olevan osaajapulan

ratkaisemiseen ja suomalaisten työssä jaksamisen tukemiseen. Lisäksi Korona on saanut minut paneutumaan

suomalaisten perusoikeuksien ja huoltovarmuuden puolustamiseen. Perhepolitiikka ja koulutus ovat kivijalka

kaikelle tälle. Näissä piilee avaimet Suomen kasvuun ja suomalaisten onnelliseen arkeen.  

Koronan kanssa pyrimme siirtymään lähes kahden vuoden jälkeen askeleittain kohti uutta normaalia. Olemme

tienneet koko pitkän matkan, että vaikeinta tulee olemaan rajoitusten purkaminen. Tämän sanoin ääneen jo

keväällä 2020, kun istuin perustuslakivaliokunnassa päättämässä Uudenmaan rajan sulkemisesta. 

Tutkimusten ja sitä kautta kertyneen tiedon avulla olemme vaihtaneet strategiaa matkan varrella. Ensin

suojelimme tehohoitopaikkojen riittävyyttä ja tuijotimme tartuttavuuslukuja. Seuraavaksi suojelimme

kokonaisturvallisuutta, luotimme paikalliseen reagointinopeuteen rajoitusten kanssa ja aloimme seuraamaan

tarkemmin myös viruksen lieveilmiöitä. Paras tie perille on mahdollisimman hyvä rokotekattavuus. Koronan

kanssa emme ole perillä, mutta olemme pitkällä.  

Ajattelin ennen, että Eurooppa ja suomalaiset pitäisivät yhtä, jos joku ulkopuolinen uhka kohtaisi meidät. Ikävä

kyllä Korona todisti sen, että mahdollisuuden tullen välistä vetäjiäkin löytyy molemmilla areenoilla.

Koronapassin viestitulvan myötä olen erittäin huolissani äärioikeiston ja -vasemmiston vahvistumisesta ja

kansainvälisestä informaatiovaikuttamisesta. Olen huolissani yhteiskunnan eheydestä.

Myös hallituksen tulee petrata yhteen hiileen puhaltamisessa. Veikkauksen edunsaajien ristiriitainen viestintä

ja viiveellä tullut päätös poliisiresurssien kasvattamisesta lisäsivät epävarmuutta ja kirvoittivat esimerkiksi

uutisointia YT-neuvotteluiden käynnistämisestä. Poliisien tilanne on osa julkisen puolen kiperästä

kestävyysongelmasta, joka meidän on ratkaistava. 

Oma syksyni kuluu perheen parissa ja töissä vuoronperään. Lapsen kanssa jokainen päivä on ainutlaatuisia

ihmeitä täynnä ja töitä riittää. 

18.11.2021 Hilkka Kemppi

SUOMI NOUSEE KORONASTA



KIRJOITUKSET

21.10. Keskustan sivistysvaliokuntaryhmä: Toisen

asteen lähikoulu parantaa koulutuksen

saavutettavuutta

20.10. Tahtotila on vahva Evon ja muiden valtion

retkeilyalueiden kehittämiselle 

18.10. Oikeusvaltion horjuttamista on tutkittava

tarkemmin – Koronapassin käyttöönottavia yrityksiä

ei voi maalittaa ilman seurauksia 

12.10. Kansanedustaja Kemppi jätti kirjallisen

kysymyksen kahden kodin lasten arjen

helpottamiseksi 

10.10. Kestävä talouskasvu edellyttää sähköalan

osaamista Päijät-Hämeeseen

9.10. Eroon lapsiperheköyhyydestä

8.10. Tahtotila on vahva retkeilyalueverkoston

kehittämiseksi

30.9. Koheesiorahakiista ratkesi Kanta-Hämeen

voitoksi

30.9. Ville Skinnari (sd.) ja Hilkka Kemppi (kesk.):

Koheesiorahoissa edunvalvonnan voitto Päijät-

Hämeeseen

20.9. Valtion tulee panostaa retkeilyalueisiin  

17.9. Eroon lapsiperheköyhyydestä -selvitys on

valmis: 20 toimenpide-ehdotusta ja vahva tahtotila

lapsiperheköyhyyden poistamiseksi 

Lue kannanottoni aiheeseen tästä linkistä. 

Lue Eroon lapsiperheköyhyydestä -selvitys tästä

linkistä. 

Lue kirjallinen kysymys tästä linkistä. 

Selvitys lapsiperheköyhyydestä ja kirjallinen
kysymys kahden kodin lasten tilanteesta 

Ensimmäisen kahden vuoden yksi suurimmista

ponnisteluistani tuli vihdoin maaliin! Käynnistin

yhdessä asiantuntijaryhmän kanssa selvityksen

lapsiperheköyhyyden poistamiseksi kaksi vuotta

sitten. Satoja tunteja töitä ja sydäntä lähellä oleva

teema. Tapasimme työskentelyn aikana erilaisia

perheitä, lapsiperheiden taloustilanteen kanssa

töitä tekeviä järjestöjä, tutkijoita sekä muita alan

ammattilaisia. Selvityksessä esitetään 20 keinoa

lapsiperheköyhyyden poistamiseksi. Selvitys

luovutettiin valtiovarainministeri Annika Saarikolle

perjantaina 17.9.  

  

Lapsiperheköyhyys kuuluu niihin kasvaviin

haasteisiin, joihin ei voida puuttua vain rahaa

lisäämällä. Siihen tulee puuttua interventioina

useissa eri paikoissa ja myös toimintakulttuuria

uudistamalla. Isoin lääke on vanhemmuuden

tukeminen ja koulupudokkuuteen puuttuminen,

sitten työmarkkinoiden kehittäminen ja perheiden

taloustaitojen vahvistaminen. Myöskään

lapsiperheiden etuudet eivät ole pysyneet

kustannustason perässä. Tutkimusten mukaan

varhainen tuki on tehokkain keino syrjäytymiseen ja

köyhyyteen puuttumiseen. 

Tästä aiheesta olen jättänyt ministerille myös

kirjallisen kysymyksen, jossa ehdotetaan yhdessä 20

muun kansanedustajan kanssa, että hallitus

valmistelisi lakimuutoksen, joka mahdollistaisi

vuoroasuvalle lapselle kaksi tasavertaista osoitetta.

Kysymme myös, mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä,

jotta kahden kodin lapsille turvataan jatkossa oikeus

maksuttomaan koulukuljetukseen molemmista

kotiosoitteista, jos muut kriteerit, kuten

kilometrimäärät, täyttyvät.  

https://www.hilkkakemppi.fi/2021/10/keskustan-sivistysvaliokuntaryhma-toisen-asteen-lahikoulu-parantaa-koulutuksen-saavutettavuutta/
https://www.hilkkakemppi.fi/2021/10/tahtotila-on-vahva-evon-ja-muiden-valtion-retkeilyalueiden-kehittamiselle/
https://www.hilkkakemppi.fi/2021/10/tahtotila-on-vahva-evon-ja-muiden-valtion-retkeilyalueiden-kehittamiselle/
https://www.hilkkakemppi.fi/2021/10/oikeusvaltion-horjuttamista-on-tutkittava-tarkemmin-koronapassin-kayttoonottavia-yrityksia-ei-voi-maalittaa-ilman-seurauksia/
https://www.hilkkakemppi.fi/2021/10/oikeusvaltion-horjuttamista-on-tutkittava-tarkemmin-koronapassin-kayttoonottavia-yrityksia-ei-voi-maalittaa-ilman-seurauksia/
https://www.hilkkakemppi.fi/2021/10/kansanedustaja-kemppi-jatti-kirjallisen-kysymyksen-kahden-kodin-lasten-arjen-helpottamiseksi/
https://www.hilkkakemppi.fi/2021/10/kansanedustaja-kemppi-jatti-kirjallisen-kysymyksen-kahden-kodin-lasten-arjen-helpottamiseksi/
https://www.hilkkakemppi.fi/2021/10/kestava-talouskasvu-edellyttaa-sahkoalan-osaamista-paijat-hameeseen/
https://www.hilkkakemppi.fi/2021/10/eroon-lapsiperhekoyhyydesta/
https://www.hilkkakemppi.fi/2021/10/eroon-lapsiperhekoyhyydesta/
https://www.hilkkakemppi.fi/2021/10/tahtotila-on-vahva-retkeilyalueverkoston-kehittamiseksi/
https://www.hilkkakemppi.fi/2021/10/tahtotila-on-vahva-retkeilyalueverkoston-kehittamiseksi/
https://www.hilkkakemppi.fi/2021/09/koheesiorahakiista-ratkesi-kanta-hameen-voitoksi/
https://www.hilkkakemppi.fi/2021/09/ville-skinnari-sd-ja-hilkka-kemppi-kesk-koheesiorahoissa-edunvalvonnan-voitto-paijat-hameeseen/
https://www.hilkkakemppi.fi/2021/09/valtion-tulee-panostaa-retkeilyalueisiin/
https://www.hilkkakemppi.fi/2021/09/valtion-tulee-panostaa-retkeilyalueisiin/
https://www.hilkkakemppi.fi/2021/09/eroon-lapsiperhekoyhyydesta-selvitys-on-valmis-20-toimenpide-ehdotusta-ja-vahva-tahtotila-lapsiperhekoyhyyden-poistamiseksi/
https://www.hilkkakemppi.fi/2021/09/eroon-lapsiperhekoyhyydesta-selvitys-on-valmis-20-toimenpide-ehdotusta-ja-vahva-tahtotila-lapsiperhekoyhyyden-poistamiseksi/
https://www.hilkkakemppi.fi/2021/09/eroon-lapsiperhekoyhyydesta-selvitys-on-valmis-20-toimenpide-ehdotusta-ja-vahva-tahtotila-lapsiperhekoyhyyden-poistamiseksi/
https://www.hilkkakemppi.fi/2021/09/eroon-lapsiperhekoyhyydesta-selvitys-on-valmis-20-toimenpide-ehdotusta-ja-vahva-tahtotila-lapsiperhekoyhyyden-poistamiseksi/
https://www.hilkkakemppi.fi/wp-content/uploads/2021/09/Lapsiperhekoyhyys2021_Kemppi-2.pdf?x47265
https://www.hilkkakemppi.fi/wp-content/uploads/2021/09/Lapsiperhekoyhyys2021_Kemppi-2.pdf?x47265
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_546+2021.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_546+2021.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_546+2021.aspx


KIRJOITUKSET

15.9. Budjettiriihestä kestäviä päätöksiä

14.9. Kehityspolitiikassa tarvitaan pitkäjänteisyyttä

ja johdonmukaisuutta – Keskustan

ryhmäpuheenvuoro kehityspolitiikan

ylivaalikautisesta selonteosta

13.9. Kansanedustaja Hilkka Kemppi on jättänyt

ministerille kirjallisen kysymyksen valtion

retkeilyalueisiin panostamisesta

7.9. Hilkka Kemppi Asikkalan perhekeskuksen

kummiksi

3.9. Jatkuvan oppimisen tukeminen on kovan

talouden ytimessä budjettiriihessä

10.8. Asikkalan luottamuspaikat on jaettu –

Kemppi jatkaa valtuuston puheenjohtajana

9.8. Ennaltaehkäisevä ote on yhteinen säästökeino

22.7. Metsät ovat ratkaisu, eivät ongelma

14.7. Valtaa metsistämme ei saa luovuttaa EU:lle

Lue kirjallinen kysymykseni tästä linkistä

Avaukseni ja ministerin tuki retkeilyalueiden
vahvistamiseksi 

Jätin kirjallisen kysymyksen yhdessä 16 muun

kansanedustajan kanssa valtion

retkeilyalueverkoston vahvistamiseksi. Valtion

retkeilyalueet ovat monipuolisia, retkeilyyn ja

muuhun luonnon virkistyskäyttöön tarkoitettuja

kohteita. Retkeilyalueiden merkitys on suuri

alueille niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin,

mutta niiden rahoitus ja kehittäminen on jäänyt

pienelle huomiolle.  

Olen saanut vastauksen kysymykseeni maa- ja

metsätalousministeri Jari Lepältä, joka tukee

retkeilyalueiden vahvistamista vahvasti.

Vastauksesta käy ilmi, että ministeri Leppä

tunnistaa retkeilyalueiden keskeisimmät

kehitystarpeet ja ottaa huolen tosissaan. Ministeri

lupaa, että retkeilyalueverkostoon panostetaan.

Hän toteaa, että aikoo kehittää mm. Evoa

retkeilyeena jatkossakin. 

Kirjallisen kysymykseni seurauksena maa- ja

metsätalousministeriö alkoi koota paikallisista

toimijoista työryhmää Evon retkeilyalueen

kehittämiseksi. Odotan kovin työryhmän työn

tuloksia. 

Valtion maankäytössä tarvitaan enenevässä määrin

ulkoiluun erikoistuneita alueita, jotta voitaisiin

vastata esimerkiksi kasvavaan virkistyskäyttöön ja

luontomatkailun kysyntään. Retkeilyalueiden

kehittäminen on kriittistä koronan tuoman

retkeilybuumin myötä. Ihmiset haluavat luontoon ja

valtion tehtävä on pitää huolta siitä, että

retkeilyalueiden puitteet saadaan kuntoon.

Suomessa on viisi ulkoilulailla perustettua valtion

retkeilyaluetta: Evon, Ison-Syötteen, Kylmäluoman,

Oulujärven ja Ruunaan retkeilyalueet. 

https://www.hilkkakemppi.fi/2021/09/budjettiriihesta-kestavia-paatoksia/
https://www.hilkkakemppi.fi/2021/09/kehityspolitiikassa-tarvitaan-pitkajanteisyytta-ja-johdonmukaisuutta-keskustan-ryhmapuheenvuoro-kehityspolitiikan-ylivaalikautisesta-selonteosta/
https://www.hilkkakemppi.fi/2021/09/kansanedustaja-hilkka-kemppi-on-jattanyt-ministerille-kirjallisen-kysymyksen-valtion-retkeilyalueisiin-panostamisesta/
https://www.hilkkakemppi.fi/2021/09/hilkka-kemppi-asikkalan-perhekeskuksen-kummiksi/
https://www.hilkkakemppi.fi/2021/09/jatkuvan-oppimisen-tukeminen-on-kovan-talouden-ytimessa-budjettiriihessa/
https://www.hilkkakemppi.fi/2021/08/asikkalan-luottamuspaikat-on-jaettu-kemppi-jatkaa-valtuuston-puheenjohtajana/
https://www.hilkkakemppi.fi/2021/08/ennaltaehkaiseva-ote-on-yhteinen-saastokeino/
https://www.hilkkakemppi.fi/2021/07/metsat-ovat-ratkaisu-eivat-ongelma-2/
https://www.hilkkakemppi.fi/2021/07/valtaa-metsistamme-ei-saa-luovuttaa-eulle/
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_477+2021.aspx


Kehityspolitiikassa tarvitaan pitkäjänteisyyttä ja
johdonmukaisuutta – Pidin Keskustan
ryhmäpuheenvuoron kehityspolitiikan
ylivaalikautisesta selonteosta 

Eduskunnan syysistuntokauden alussa syyskuussa

pidin Keskustan ryhmäpuheenvuoron

kehityspolitiikan ylivaalikautisesta selonteosta.

Ryhmäpuheenvuoroni keskittyi Afganistanin

esimerkkiin kehitysyhteistyön pitkäjänteisyydestä ja

uudistamistarpeista, ruokaturvaan ja koulutukseen.

Aiheet ovat tuttuja, sillä olin hallitusneuvottelijana

ulko- ja turvallisuuspolitiikan ja kansainvälisen

kaupan pöydässä.  

Tuossa pöydässä veimme eteenpäin myös

kehitysyhteistyön uudistamista. Ruokaturva on

nostettava uudelleen Suomen kehityspolitiikan

kärkeen. Ruokaturvan saavuttamiseksi on tehtävissä

vielä paljon satojen miljoonien ihmisten kärsiessä

edelleen aliravitsemuksesta tai akuutista

nälänhädästä. 

Yli puolet köyhien maiden työvoimasta työskentelee

maataloudessa. Erityisen tärkeässä asemassa ovat

tässä suhteessa Afrikan naiset. Naiset vastaavat

valtaosasta ruuan tuotannosta, tuotteiden

jalostuksesta ja jakelusta sekä päivittäisen ruuan

valmistuksesta. Naisten oikeudellisen aseman ja

maanomistusoikeuksien parantaminen luovat hyvän

perustan. Kävin tutustumassa aiheeseen myös

Etiopian maaseudulla 2020 tammikuussa, jolloin

suomalaisen luonnonvaraosaamisen

mahdollisuudet kehittyvien maiden tukena tulivat

tutuksi. Työ tällä saralla jatkuu. 

Maatalouden kriisi 

Viljelijöillä on nyt hätä. Olen kiertänyt tiloja syys-

lokakuussa ja saanut paljon palautetta maatalouden

kannattavuuden haasteista. Kohonneet tuotannon

kustannukset, oikukkaat sääolosuhteet ja

lisävelvoitteet ovat rasittaneet tuottajien tilipussia.

Tuotteita myyvä kauppa ei ole joustanut ja tuottajien

korvaukset eivät ole reiluja. Maatalouden

kustannukset ovat nousseet ja tuotteesta kaupassa

maksettavat hinnat ovat nousseet, mutta tuottajan

kaupasta saama osuus taas ei. Lisäksi tänä vuonna

kuivuus ja tulvat leikkasivat satoa.

Suomessa on saparolliset siat ja antibioottien käyttö

on maailman vähäisintä.  Vastuullisuuden on

näyttävä myös tuottajan tilipussissa. Halpa ruoka on

illuusio. Tämä hätä korjaantuu ainoastaan euroilla,

joista ministeri Jari Leppä on ansiokkaasti puhunut.

Heikko kannattavuus yhdistettynä kohonneisiin

kustannuksiin on ajanut ruuantuotantomme kriisiin,

josta on noustava. Kaikki viestit asian näkymisestä

arjessa ovat tervetulleita. 

Koronapassi toi turhaa ryöpytystä minulle ja
monille yrityksille

Sähköposti on ollut tovin jumissa, kun purin

viestitulvaa. Koronapassin kohdalla monenlainen

ääriliikehdintä tuntuu löytäneen toisensa. Viestien

sisällöissä on sekä äärioikeistolaisia että -

vasemmistolaisia piirteitä.  Kuulimme myös

rokotevastaisten häiriökäyttäytymisestä myös

kotikunnassani Asikkalassa. Ilmiö on huolestuttava

eikä maalittamista voi ohittaa olankohautuksella.

 

Koronapassi on yhteiskunnan avaamisen, ei

sulkemisen väline. Olemme saaneet sen käytöstä

hyviä kokemuksia  ja lainsäädäntö tuli tarpeeseen.

Perustuslakivaliokunnan jäsenenä olen päässyt

tiiviisti mukaan passin käsittelyyn ja  kuulimme

laajaa joukkoa perusoikeuksien asiantuntijoita.  

Koronapassin käyttöönottoon liittyi myös uhkaavia

ilmiöitä, joista pääsin kommentoimaan Helsingin

Sanomille 24.10. 



Puhujana kansainvälisessä seminaarissa
taiteilijoiden toimeentulosta 

Taiteilijoiden turvattomasta toimeentulosta ja

ansaintalogiikasta on keskusteltu vuosia. Tähän

huoleen vastaamiseksi on kehitetty muun muassa

näyttelypalkkiomallia, joka on kuvataitelijoille

maksettava korvaus museonäyttelyn eteen

tehdystä työstä. Näitä työtehtäviä ovat esimerkiksi

näyttelyn suunnittelu, ripustus, taideteosten

kuljetukset sekä näyttelyn markkinointiin ja

oheistapahtumiin, kuten taitelijatapaamisiin,

osallistuminen. 

Näyttelypalkkiomalli on rakenteellinen uudistus

taiteilijoiden ansaintalogiikkaan ja siksi sen

vakiinnuttaminen on tärkeää. Tämä oli vahva viesti

myös näyttelypalkkiomallia käsittelevässä

kansainvälisessä Fair Pay for Artists -

symposiumissa, jossa olin puhumassa

sivistysvaliokunnan edustajana. Hallituksen

budjetissa esitetään Eduskunnalle vihdoin pysyvää

miljoonan euron lisämäärärahaa

näyttelypalkkiomallin vakiinnuttamiseksi.   

Luottamus jatkaa kunnanvaltuuston
puheenjohtajana ja valinta maakuntaliiton
hallitukseen 

Kiitos luottamuksesta asikkalalaisille kesän

kuntavaaleissa ja Päijät-Hämeen keskustalaisille

maakunnallisessa luottamuspaikkojen jaossa.

Saan jatkaa tärkeää työtä kunnanvaltuuston

puheenjohtajana ja tuoreena Päijät-Hämeen liiton

maakuntahallituksen jäsenenä.  

Tämä aika on kuin tehty Asikkalalle ja muille

suomalaisille kehyskunnille. Luonto, turvallisuus,

uusiutuva energia, etätyö, yhteisöllisyys, lähiruoka

ja lähipalvelut ovat vahvuuksiamme ja näille

kaikille on kasvava kysyntä.  

Asikkalan valtuusto lähtee ensitöikseen

rakentamaan uutta kuntastrategiaa. Tarvitsemme

lisää yrityksiä ja työpaikkoja, kestävässä

luontomatkailussa on vielä paljon saavutettavaa ja

ennaltaehkäisevä hyvinvoinnin ja terveyden

edistäminen tulee olla kärjessä. Luonto täällä on

ainutlaatuista ja sen potentiaalista olemme

hyödyntäneet vasta ripauksen. 

Minut valittiin kummiksi Asikkalan
perhekeskukseen 

Vietän nykyään kaiken irtoavan ajan vauvani kanssa

Asikkalan perhekeskus Ilossa. Nämä olohuoneet

ympäri Suomen ovat minulle sydämen asia. Olen

ollut rakentamassa perhekeskuksia aina keskustan

perhepoliittisesta ohjelmasta

hallitusohjelmakirjaukseksi ja sitten arjeksi

maakuntien LAPE-kehitysohjelmaan ja lopulta

fyysiseksi olohuoneeksi, johon on helppo mennä.

Lämmin kiitos valtavasta kunniasta päästä

kotikuntani perhekeskuskummiksi ja pitää

avajaispuheenvuoro aiheesta! 

Perhekeskuksen perustaminen on tärkeä

strateginen valinta Asikkalan kunnalta. Väitän, että

tämä on viime valtuustokauden tärkein saavutus.

Suurin kiitos tästä uudesta keskipisteestä kuuluu

kuitenkin perheille itselleen ja valtavalle joukolle

ammattilaisia, jotka ovat siirtäneet toimintaansa

tähän yhteiseen olohuoneeseen. Perhekeskukseen

ovat tervetulleita kaikki perheet ilman lapsia tai

minkä ikäisten lasten kanssa tahansa. Seuraavaksi

tarvitsemme pitkäjänteisyyttä perhekeskuksen

kehittämiseen ja ammattilaisilta intohimoa kehittää

konseptia edelleen. Onnellinen ja hyvinvoiva perhe

on avain kaikkeen. Samalla koti lapsen maailman

keskipisteenä on ratkaiseva. 



Ollaan yhteydessä!

Kerron poliittisesta työstäni FB sivuilla Hilkka

Kemppi, kotisivuillani ja tässä uutiskirjeessä.  

Ole kuitenkin yhteyksissä rohkeasti puhelimitse tai

sähköpostilla!  

Youtube-tililtäni löydät kohokohtia Eduskunnassa

pitämistäni puheista.  Sivistyksen jano-

podcastistani on julkaistu neljä jaksoa. 

TULEVAT
TILAISUUDET

Eduskuntaryhmän jalkautuminen - 
Hilkka kiertää Hämettä 26.-28.11.

perjantai 26.11.

klo 15               Hollola, tori

klo 16.30         Kärkölä, kunnanvirasto

klo 18              Asikkala, Vääksyn K-market 

lauantai 27.11.

klo 10.30          Hämeenlinna, kahvila Il Mondo,

kauppakeskus Goodman, 

klo 12                Janakkala, Laurinmäen

joulumarkkinat 

klo 14                Loppi, Läyliäisten Neste 

klo 17                Lahti, Hämeen Keskustanuorten       

pikkujoulut, ravintola Pincho Nation 

sunnuntai 28.11.

klo 12.30          Hartola, kahvila La Kar de

Mumman Herkkukammari, mukana

puolustusministeri Antti Kaikkonen 

klo 13.30          Sysmä, kirjasto, mukana

puolustusministeri Antti Kaikkonen

klo 15                Heinola, Cafe Kailas, mukana

puolustusministeri Antti Kaikkonen 

la 13.11. klo 10 Etelä-Hämeen piirikokous,

Jokioinen

la 20.11. klo 11 Riihimäen joulumarkkinat

to 25.11. klo 18 Päijät-Hämeen piirin syyskokous,

Orimattila

https://www.facebook.com/hilkkakemppi
https://www.hilkkakemppi.fi/
https://www.youtube.com/channel/UC71pi1KPWve-bHg1Lj5IflQ
https://soundcloud.com/hilu-kemppi

