Turun Perussuomalaiset ry

Toimintakertomus vuodesta 2015
YLEISTÄ
Turun Perussuomalaiset toimii perussuomalaisista lähtökohdista käsin, tehtävänään vastata
Perussuomalaisten politiikan tekemisestä Turun kaupungissa.
Yhdistyksen päämääränä on kristillis-sosiaaliselta pohjalta koota yhteen ne väestöryhmät, joiden
etujen ajamisesta ja tasavertaisesta sosiaalisesta ja taloudellisesta sekä yhteiskunnallisesta asemasta
ei ole oikeudenmukaisesti huolehdittu. Tavoitteena on myös lisätä avoimuutta päätöksenteossa.
Tarpeelliseksi koetaan myös uusien näkökulmien saaminen eri toimijoilta ja vastavuoroisesti
perussuomalaisen toimintatavan tunnetuksi tekeminen. Vuoden 2015 aikana järjestettiin
erimuotoisia tilaisuuksia entistä tiiviimmän kontaktin aikaansaamiseksi yhdistyksen ja paikallisen
väestön välillä. Yhdistykselle perustettiin aprillipäivänä valmistelu- ja ehdollepanotoimikunta
Prami, johon kuuluvat yhdistyksen puheenjohtaja (pj.) ja muina jäseninä kaupunginhallituksen
perussuomalainen jäsen ja valtuustoryhmän puheenjohtaja.

YLEISÖTILAISUUDET
Vuoden aikana järjestettiin useita toritapahtumia (31.1., 28.2., 14.3., 23.5., 20.9. ja 17.10.).
Osallistuimme puolueen Varsinais-Suomen piirin kanssa Turun messuille 20.–23.8. Perinteinen
joulupuurotapahtuma Turun kauppatorilla järjestettiin lauantaina 19.12. Osallistuimme
yhdistyksenä kansanedustaja Ritva ”Kike” Elomaan 60-vuotistorikahvien järjestelyihin 15.7.
Osa tapahtumista järjestettiin yhdessä muiden PS-paikallisyhdistysten kanssa. Lisäksi yhteistyö
Varsinais-Suomen PS-Nuorten kanssa vahvistui.
Puoluejohtaja Timo Soini vieraili Turussa lauantaina 4.4. kävelykadulla eduskuntavaalikampanjan
merkeissä ja piti puheen. Soini veti kadun täydeltä yleisöä ja tilaisuus oli erittäin onnistunut.
Perussuomalaisten puoluekokous, joka oli samalla myös puolueen 20-vuotisjuhlakokous,
järjestettiin 8. –9.8. Logomossa. 7.8. Turun kaupunki järjesti vastaanoton puoluejohdolle.
Tilaisuuteen osallistui myös paikallisyhdistysten toimijoita.
Peruskäräjät toteutettiin 25.4. ja 15.11.2015 Happy Housessa. Keskustelua käytiin kiitettävässä
määrin.
Yhdistys järjesti yhteiskuljetuksen puolueen Varsinais-Suomen piirin kevät- ja syyskokoukseen.
Yhdistyksen pikkujouluristeily toteutettiin 5.12.2015.

EDUSKUNTAVAALIT
Yhdistys osallistui vaalikadulla eduskuntavaalien vaalimökin päivystykseen. Yhdistyksemme
jäsenistä eduskuntavaaliehdokkaina olivat Ritva ”Kike” Elomaa, Maria Lohela, Kimmo Tarke ja
Ville Tavio.
Useat yhdistyksemme jäsenet osallistuivat vaalilautakuntiin ja -toimikuntiin eri tehtävissä.
Eduskuntavaalien yhteydessä jaettiin noin 35 000 kappaletta Perussuomalaisten vaalilehteä. Tästä ja
muustakin vaalityöstä kiitokset ahkerille jäsenille!
Vaaleissa Perussuomalaiset saivat Varsinais-Suomesta kolme edustajaa, eli saman verran kuin
edellisissäkin vaaleissa. Suurimman äänimäärän keräsi Ritva ”Kike” Elomaa, seuraavina olivat
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Ville Tavio ja Maria Lohela. Näin ollen eduskunnassa on ensimmäistä kertaa koskaan peräti kolme
kansanedustajaa, jotka ovat Turun Perussuomalaiset ry:n jäseniä.
Turussa Perussuomalaisia ehdokkaita äänesti 16,2 % äänestäneistä. Luvussa on nousua 0,5
prosenttiyksikköä edellisiin, vuoden 2011 eduskuntavaaleihin verrattuna.

KANNANOTOT JA OHJELMAT
Laadittiin kannanotto Turun Sanomissa olleeseen pilapiirrokseen, jossa yhdistettiin natsismi ja
leijonariipus. Lehti ei julkaissut kannanottoa, mutta se sai jonkin verran näkyvyyttä sosiaalisessa
mediassa. (”Turun Perussuomalaiset paheksuu syvästi, että Turun Sanomissa yhdistettiin 16.8.2015
kansallistunnuksemme leijona natseihin. Leijonatunnuksella on pitkät ja kunniakkaat perinteet eri
kansallisissa yhteyksissä ja Turun Perussuomalaiset haluaa vaalia näitä perinteitä.”)
Vuoden 2017 kuntavaalien ohjelman laatiminen aloitettiin piirin aloitteesta ja sitä varten perustettiin
Turussa paikalliset toimintaryhmät joulukuussa 2015.

TIEDOTUS
Yhdistyksen verkkosivustoa (http://turku.perussuomalaiset.fi) ja jäsensähköpostilistaa käytettiin
ahkerasti erilaisista tapahtumista ja poliittisista teemoista tiedotettaessa. Kutsu kevät- ja
syyskokoukseen lähetettiin entiseen tapaan jäsenkirjeellä, jonka sähköpostiosoitteensa ilmoittaneet
jäsenet saivat myös sähköpostilla. Kutsu julkaistiin myös Perussuomalainen-lehdessä ja
yhdistyksen verkkosivuilla. Hallituksen sisäinen tiedotus hoidettiin sähköpostitse. Ulkoista
tiedottamista on hoidettu pääasiassa paikallislehdistön kautta.
Yhdistyksellä oli käytössään myös Facebook-sivu
(http://www.facebook.com/turunperussuomalaiset), jonka tykkääjämäärässä ylitettiin 500 käyttäjän
raja joulukuussa. Vuoden päättyessä tykkääjiä oli 503.

HALLINTO
Sääntömääräiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 25.4. Manillan köysisalissa. Syyskokous pidettiin Happy
Housessa 22.11.
Hallitus
Vuonna 2015 hallitus kokoontui yksitoista kertaa.
Kertomusvuonna hallitukseen kuuluivat alla mainitut henkilöt.
Risto Forsberg (puheenjohtaja)
Hallituksen jäsenet (henkilökohtaiset varajäsenet):
Mikael Andersson (varajäsen: Risto Harjula)
Ritva Elomaa (varajäsen: Timo Rumpunen)
Pirjo Lampi (varajäsen: Manu Vuorio)
Veikko Lehtonen (varajäsen: Marjo Lammervo)
Taisto Penttilä (varajäsen: Oskari Rautoma)
Erkki Sinkko (varajäsen: Pekka-Juhani Elomaa)
Markku Säisänen (varajäsen: Tarja Nenn)
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Kimmo Tarke (varajäsen: Jouko Laakso)
Tuomas Tähti (varajäsen: Raili Meltovaara)
Pekka Valtanen (varajäsen: Pirjo Niinivirta)
Yhdistyksen sihteerinä toimi Erkki Sinkko.
Taloudenhoitajana toimi Martti Sipilä.
Vuoden aikana toimi kaksi toimikuntaa: 1) tapahtuma- ja jäsenhankintatoimikunta sekä 2)
valmistelu- ja ehdollepanotoimikunta Prami.
Toiminnantarkastajat
Vuoden 2015 toiminnantarkastaja on Urmas Mikkonen ja hänen varahenkilönsä on Juha Laine.
Kaupunginhallitus ja valtuustoryhmä
Vuoden aikana Turun Perussuomalaisilla oli kaupunginhallituksessa yksi paikka ja
valtuustoryhmässä viisi valtuutettua sekä kuusi varavaltuutettua.
Kunnallisten ja ylikunnallisten tehtävien luottamushenkilöt
Mikael Miikkola

Ville Tavio
Jouko Laakso
Erkki Sinkko
Pirjo Niinivirta
Pirjo Lampi

Raija Säteri
Taisto Penttilä

Raili Meltovaara
Jari Laine
Erkki Koskinen
Marko Hirvonen
Tuomas Tähti
Anneli Suominen
Siru Korhonen
Marjo Lammervo
Kimmo Tarke

Kaupunginhallituksen jäsen ja konsernijaoston varajäsen, valtuutettu, Turun
kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan jäsen, maakuntavaltuuston
varajäsen, kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan jäsen,
monikulttuurisuusneuvoston jäsen
Valtuustoryhmän pj., kaupunginhallituksen varajäsen ja konsernijaoston
jäsen, valtuutettu, maakuntavaltuuston jäsen
Valtuustoryhmän vpj., valtuutettu, rakennuslautakunnan jäsen,
maakuntavaltuuston varajäsen
Valtuustoryhmän sihteeri, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan jäsen
Valtuutettu, kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen, maakuntavaltuuston jäsen
Valtuutettu, sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen ja yksilöjaoston jäsen,
maakuntavaltuuston jäsen, maakunnan yhteistyöryhmän jäsen, VarsinaisSuomen Asumisoikeus oy:n hallituksen jäsen
Varavaltuutettu, kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan jäsen,
kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston varajäsen
Varavaltuutettu, kasvatus- ja opetuslautakunnan lukio- ja
ammattiopetusjaoston jäsen, Turun kaupunkiseudun
joukkoliikennelautakunnan varajäsen, Turku Touring oy:n hallituksen jäsen
Varavaltuutettu, liikuntalautakunnan jäsen, kaupunkisuunnittelu- ja
ympäristölautakunnan varajäsen, vanhusneuvoston varajäsen
Varavaltuutettu, kulttuurilautakunnan jäsen
Varavaltuutettu, TYKS:in tarkastuslautakunnan jäsen
Varavaltuutettu, kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielisen
varhaiskasvatus- ja perusopetusjaoston jäsen
Nuorisolautakunnan jäsen, tarkastuslautakunnan varajäsen
Tarkastuslautakunnan jäsen
Keskusvaalilautakunnan jäsen
Kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsen,
avustustoimikunnan jäsen, Sydkustens Landskapsförbund -edustaja
Kasvatus- ja opetuslautakunnan varajäsen, Koneteknologiakeskus Turku
oy:n hallituksen jäsen
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Mikael Andersson

Kulttuurilautakunnan varajäsen, nimistötoimikunnan jäsen, Maakuntaliiton
kielellisten palvelujen toimikunnan jäsen, Sydkustens Landskapsförbund varaedustaja
Pekka-Juhani Elomaa Nuorisolautakunnan varajäsen
Juha Laine
Liikuntalautakunnan varajäsen
Kim Salminen
Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielisen varhaiskasvatus- ja
perusopetusjaoston varajäsen
Simo Wikström
Kasvatus- ja opetuslautakunnan lukio- ja ammattiopetusjaoston varajäsen
Antti Hautamäki
Sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsen ja yksilöjaoston varajäsen,
TYKS:in tarkastuslautakunnan varajäsen
Jorma Kohonen
Rakennuslautakunnan varajäsen
Veikko Lehtonen
Vanhusneuvoston jäsen, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan
varajäsen
Risto Forsberg
Luottamuselintoimikunnan jäsen, Turun ylioppilaskyläsäätiön
valtuuskunnan jäsen
Martti Sipilä
Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan varajäsen

JÄSENMÄÄRÄMUUTOS
Yhdistykseen kuului vuoden 2015 alkaessa 113 jäsentä ja vuoden päättyessä 133 jäsentä.
Jäsenmäärä siis kasvoi 20 henkilön verran.

TALOUS
Yhdistyksen taloudellinen tilanne käy ilmi erillisestä tilinpäätöksestä.
Hallitus esittää, että tulos 3 459,34 euroa kirjataan taseen omiin pääomiin.
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