Turun Perussuomalaiset ry

Toimintakertomus vuodesta 2016

YLEISTÄ
Turun Perussuomalaiset ry (rekisterinumero: 168.696) toimii perussuomalaisista lähtökohdista
käsin, tehtävänään vastata Perussuomalaisten toiminnan järjestämisestä ja politiikan tekemisestä
Turun kaupungissa.

Yhdistyksen päämääränä on kristillis-sosiaaliselta pohjalta koota Turussa yhteen ne väestöryhmät,
joiden etujen ajamisesta ja tasavertaisesta sosiaalisesta ja taloudellisesta sekä yhteiskunnallisesta
asemasta ei ole oikeudenmukaisesti huolehdittu.

Yhdistys kannustaa kuntalaisia osallistumaan päätöksentekoon ja tarkkailemaan sitä. Tavoitteena on
myös lisätä avoimuutta Turun päätöksenteossa.

YLEISÖTAPAHTUMAT
Vuoden aikana yhdistys järjesti Turussa kuusi telttatapahtumaa: 5.3., 18.6., 30.7., 18.9., 17.10. ja
17.12. Telttatapahtumissa oli tavattavissa kansanedustajia, kaupunginvaltuutettuja ja muita
päättäjiä. 30.7. paikalla oli myös Perussuomalaisten puheenjohtaja, ulkoministeri Timo Soini. 18.9.
pidetty telttatapahtuma oli Heikinmarkkinoiden yhteydessä, 17.10. pidetty tapahtuma oli
asunnottomien yönä ja 17.12. pidetty tapahtuma oli perinteinen joulupuurotapahtuma. Osa
telttatapahtumista järjestettiin yhdessä Perussuomalaisten Varsinais-Suomen piirin tai VarsinaisSuomen Perussuomalaisten Nuorten kanssa.

Yhdistys järjesti yhdessä Suomen Perusta –ajatuspajan kanssa avoimen keskustelutilaisuuden
siirtolaiskriisistä Turussa Valtion virastotalon auditoriossa 1.3. Aiheesta olivat puhumassa dosentti
Arto Luukkanen, Suomen Perustan toiminnanjohtaja Simo Grönroos ja kansanedustaja Ville Tavio.
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Yhdistys auttoi Perussuomalaisten Turun valtuustoryhmää kahden tuumaustuntitapahtuman
järjestämisessä. Ne olivat Turun pääkirjaston Studio-salissa 3.4. ja 11.9. Perussuomalaisten Turun
valtuustoryhmän jäsenet kertoivat kuntapoliittisesta toiminnastaan ja vastasivat yleisökysymyksiin.

Yhdistyksen pikkujouluristeily Turusta Maarianhaminaan ja takaisin oli 3.12.2016. Risteilylle
pyrittiin saamaan ja saatiinkin perussuomalaisia osallistujia seuralaisineen myös muista kunnista.

VAALIT JA TULEVIIN VAALEIHIN VALMISTAUTUMINEN
TOK:n edustajistovaalit

Turun Osuuskaupan eli TOK:n edustajistovaalit olivat 4.–13.4. Vaaleilla valittava edustajisto
huolehtii, että osuuskaupan palveluita ja etuja kehitetään asiakasomistajien toiveiden mukaisesti.
Edustajistovaalit pidetään joka neljäs vuosi.

Turku kuului samaan äänestysalueeseen kuin Kaarina, Lieto, Masku, Naantali, Raisio ja Rusko.
Perussuomalaiset muodostivat oman ehdokaslistan (nimeltään Lista G), jolla oli yhteensä 36
ehdokasta. Heistä turkulaisia oli 17: Forsberg Risto; Jalava Helge; Jalonen Lassi; Koskinen Erkki;
Kähkönen Ismo; Laaksomaa Leo; Lammervo Marjo; Lampi Pirjo; Mikkonen Urmas; Nenn Tarja;
Niinivirta Pirjo; Pappel Raimo; Samia Sara; Sinkko Erkki; Suurnäkki Merja; Tavio Ville ja
Vuorinen Jani.

Perussuomalaiset saavuttivat tällä äänestysalueella vaalivoiton, sillä PS:n paikkamäärä TOK:n
edustajistossa nelinkertaistui yhdestä neljään. Turkulaisista Ville Tavio valittiin edustajistoon,
minkä lisäksi turkulaiset Pirjo Niinivirta ja Pirjo Lampi pääsivät varasijoille.

Muut perussuomalaiset läpimenijät tällä äänestysalueella Tavion lisäksi olivat Janne Aso (Kaarina),
Hans Huttunen (Kaarina) ja Satu Anttila (Nousiainen).
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Kuntavaaleihin valmistautuminen

Yhdistys alkoi hankkia ehdokkaita kevään 2017 kuntavaaleihin huhtikuussa 2016 eli vuoden verran
ennen vaaleja. Vuoden 2016 päättyessä vahvistettuja kuntavaaliehdokkaita oli jo 58 eli
ehdokaslistan täyttäminen oli yli puolivälissä.

Myös vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntiin ryhdyttiin etsimään väkeä hyvissä ajoin.

Käytännönläheiset vaalivalmistelut, kuten yhteisilmoitusten tilaaminen ja ehdokkaiden
valokuvaaminen aloitettiin vuoden 2016 aikana. Paikallista vaaliohjelmaa ryhdyttiin kirjoittamaan
heti vuoden 2016 alussa.

Yhdistys järjesti toimitilassaan Leijonanluolassa vuoden aikana kolmet kuntavaalikutsunnat: 14.5.,
4.9. ja 27.11. Vaalikutsunnat ovat avoimien ovien tilaisuuksia, joissa vähintään kaksi yhdistyksen
nimenkirjoittajaa päivystää tapaamassa uusia ehdokas- ja jäsenkandidaatteja. Kaikissa
kutsuntatapahtumissa saatiin sekä uusia jäsenhakemuksia että ehdokkuussuostumuksia.

Potentiaalisille vaaliehdokkaille ja muille jäsenille tarjottiin esiintymiskoulutusta 10.4. juuri ennen
yhdistyksen kevätkokousta. Kouluttajana oli Mikael Miikkola.

Yli 20 Turun Perussuomalaisten jäsentä osallistui kaikille varsinaissuomalaisille perussuomalaisille
kuntavaaliehdokkaille suunnattuun koulutukseen Liedon kunnantalon valtuustosalissa 10.9.
Kouluttajina olivat opintokeskus Pekasuksen rehtori Lasse Lehtinen ja puoluesihteeri Riikka
Slunga-Poutsalo.

MUUT TAPAHTUMAT
Yhdistyksen jäseniä osallistui Varsinais-Suomen Perussuomalaisten Nuorten suunnittelemaan
vierailuun Runosmäen vanhainkotiin 18.4. Osallistujat auttoivat vanhuksia ulkoilemaan ja juttelivat
heidän kanssaan.

Yhdistys järjesti yhteiskuljetuksen Turusta Poriin SuomiAreenaan ja takaisin 13.7. Matkaan
osallistui perussuomalaisia myös muista kunnista. Kuljettajana oli Taisto Penttilä.
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Yhdistyksen jäseniä matkusti piirin järjestämässä yhteiskuljetuksessa Lahteen puolueneuvoston
kokoukseen kesäkuussa. Kuljettajana oli Taisto Penttilä.
Yhdistyksen jäseniä oli kesällä talkootyössä PS-teltalla OKRA-maatalousnäyttelyssä Oripäässä sekä
Kuninkuusraveissa Turussa.

KANNANOTOT JA OHJELMAT
Yhdistyksen hallitus hyväksyi 7.3. kannanoton ”Pormestarimalli ei saa kasvattaa Turun hallinnon
kustannuksia”.
Yhdistyksen kevätkokouksessa hyväksyttiin julkilausuma ”Yhteiskunnan etu oman edun edelle”.
Yhdistyksen syyskokouksessa hyväksyttiin julkilausuma ”Turun PS ajaa nuivaa
maahanmuuttopolitiikkaa”.

Vuoden 2017 kuntavaalien paikallista ohjelmaa työstettiin kahdeksan työryhmän ja hallituksen
voimin vuonna 2016, mutta sitä ei julkaistu vielä vuoden 2016 aikana, koska haluttiin ennen
julkaisua tarkastella puolueen valtakunnallista kuntavaaliohjelmaa. Valtakunnallista vaaliohjelmaa
ei kuitenkaan julkaistu vuonna 2016.

Yhdistys asettui vuoden aikana tukemaan kahta kansalaisaloitetta: "Työeläkeindeksin palauttaminen
palkkatasoindeksiksi" sekä "Kansanäänestyksen järjestäminen Suomen EU-jäsenyydestä". Ensin
mainittu aloite sai puolessa vuodessa yhteensä 84 820 kannatusilmoitusta ja jälkimmäinen sai 33
743 kannatusilmoitusta.

VIESTINTÄ
Yhdistyksen verkkosivustoa ( http://turku.perussuomalaiset.fi ) ja jäsensähköpostilistaa käytettiin
ahkerasti erilaisista tapahtumista ja poliittisista aiheista tiedottamiseen. Kutsu kevät- ja
syyskokoukseen lähetettiin paperikirjeenä, jonka sähköpostiosoitteensa ilmoittaneet jäsenet saivat
myös sähköpostitse.
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Julkilausumista, yleisötapahtumista ja merkittävistä päätöksistä tiedotettiin paikallisille
sanomalehdille sekä puolueen lehdille (Perussuomalainen ja Suomen Uutiset).

Hallituksen sisäinen viestintä hoidettiin enimmäkseen sähköpostitse.

Yhdistyksen Facebook-sivulla ( http://www.facebook.com/turunperussuomalaiset ) julkaistiin
paljon päivityksiä. Facebook-sivun tykkääjämäärä oli vuoden 2016 alussa 503 ja vuoden lopussa
556.

Yhdistyksen Twitter-tili ( @TurunPSry ) avattiin 16.5.2016. Vuoden 2016 lopussa tilillä oli 112
twiittiä ja 49 seuraajaa.

HALLINTO
Sääntömääräiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 10.4. Happy Housessa. Syyskokous oli 2.10. samassa paikassa.

Kevätkokouksessa käsiteltiin sääntömääräisten asioiden lisäksi kolme muuta asiaa: Entisen
puheenjohtajan kutsuminen yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi, luottamushenkilömaksun eli
"puolueveron" suuruus vuonna 2017 valittavan kunnanvaltuuston toimikauden aikana ja
yhdistyksen jäsenmaksun kolmena peräkkäisenä vuotena (2014, 2015 ja 2016) laiminlyöneiden
kannattajajäsenten erottaminen yhdistyksestä.

Kevätkokouksessa yhdistyksen hallituksen entinen puheenjohtaja Manu Vuorio kutsuttiin
yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi esityksen mukaisesti ja yksimielisesti. Vuorio otti nimityksen
vastaan ja piti puheen kokoukselle. Vuoriolle annettiin kunniakirja, puheenjohtajanuija ja
kukkakimppu. Luottamushenkilömaksu eli puoluevero päätettiin esityksen mukaisesti ja
yksimielisesti nostaa kymmenestä prosentista viiteentoista prosenttiin siten, että muutos astuu
voimaan 1.6.2017. Yhdistyksestä erotettiin esityksen mukaisesti ja yksimielisesti kaikki sellaiset
kannattajajäsenet, jotka olivat laiminlyöneet jäsenmaksun kolmena peräkkäisenä vuotena vuosi
2016 mukaan lukien. Näitä henkilöitä oli kuusi.
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Hallitus

Vuonna 2016 hallitus kokoontui 12 kertaa.

Hallitukseen kuuluivat seuraavat henkilöt:
– Tuomas Tähti, puheenjohtaja
– Jaana Auvinen, varajäsenenään Tarja Nenn
– Ritva "Kike" Elomaa, varajäsenenään Raili Meltovaara
– Risto Forsberg, varajäsenenään Jouko Laakso
– Pirjo Lampi, varajäsenenään Veikko Lehtonen
– Mikael Miikkola, varajäsenenään Mikael Andersson
– Taisto Penttilä, varajäsenenään Juha Laine
– Timo Rumpunen, varajäsenenään Pekka-Juhani Elomaa
– Erkki Sinkko, varajäsenenään Kimmo Tarke
– Markku Säisänen, varajäsenenään Kai Sorto
– Pekka Valtanen, varajäsenenään Manu Vuorio

Hallituksen 1. varapuheenjohtaja oli Pirjo Lampi ja 2. varapuheenjohtaja oli Markku Säisänen.
Sihteerinä toimi Erkki Sinkko.
Taloudenhoitajana toimi Martti Sipilä.

Pekka Valtanen erosi yhdistyksestä ja sen hallituksesta 3.10.2016.

Vuoden aikana toimi kaksi toimikuntaa: 1) tapahtuma- ja jäsenhankintatoimikunta sekä 2)
valmistelu- ja ehdollepanotoimikunta Prami.

Toiminnantarkastajat

Vuoden 2016 toiminnantarkastaja on Urmas Mikkonen ja hänen varahenkilönsä on Jorma Kohonen.

Kaupunginhallitus ja valtuustoryhmä

Vuoden aikana Turun Perussuomalaisilla oli kaupunginhallituksessa yksi paikka ja
valtuustoryhmässä viisi valtuutettua sekä kuusi varavaltuutettua.
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Kunnallisten ja ylikunnallisten tehtävien luottamushenkilöt
Tilanne vuoden 2016 lopussa:
Ville Tavio
Valtuustoryhmän pj., kaupunginhallituksen varajäsen ja konsernijaoston jäsen, valtuutettu,
maakuntavaltuuston jäsen

Jouko Laakso
Valtuustoryhmän vpj., valtuutettu, rakennuslautakunnan jäsen, maakuntavaltuuston varajäsen

Jessica Vahtera
Valtuustoryhmän sihteeri, työllisyystoimikunnan jäsen

Mikael Miikkola
Kaupunginhallituksen jäsen ja konsernijaoston varajäsen, valtuutettu, Turun kaupunkiseudun
joukkoliikennelautakunnan jäsen, maakuntavaltuuston varajäsen, kiinteistöliikelaitoksen
johtokunnan jäsen, monikulttuurisuusneuvoston jäsen

Pirjo Lampi
Valtuutettu, sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen ja yksilöjaoston jäsen, maakuntavaltuuston jäsen,
maakunnan yhteistyöryhmän jäsen, Turun luottamuselintoimikunnan jäsen, Varsinais-Suomen
Asumisoikeus oy:n hallituksen jäsen, Varsinais-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen poliittisen
ohjausryhmän jäsen
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Pirjo Niinivirta
Valtuutettu, kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen, maakuntavaltuuston jäsen

Marko Hirvonen
Varavaltuutettu, kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielisen varhaiskasvatus- ja
perusopetusjaoston jäsen

Erkki Koskinen
Varavaltuutettu, kasvatus- ja opetuslautakunnan varajäsen, VSSHP:n tarkastuslautakunnan jäsen

Jari Laine
Varavaltuutettu, kulttuurilautakunnan jäsen

Raili Meltovaara
Varavaltuutettu, liikuntalautakunnan jäsen, kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan
varajäsen, vanhusneuvoston varajäsen

Taisto Penttilä
Varavaltuutettu, kasvatus- ja opetuslautakunnan lukio- ja ammattiopetusjaoston jäsen, Turun
kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan varajäsen, Turku Touring oy:n hallituksen jäsen
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Raija Säteri
Varavaltuutettu, kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan jäsen, kasvatus- ja
opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston varajäsen

Marjo Lammervo
Kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston jäsen, avustustoimikunnan jäsen,
Sydkustens Landskapsförbund -edustaja

Tarja Nenn
Keskusvaalilautakunnan jäsen

Anneli Suominen
Tarkastuslautakunnan jäsen

Tuomas Tähti
Nuorisolautakunnan jäsen, tarkastuslautakunnan varajäsen

Mikael Andersson
Kulttuurilautakunnan varajäsen, nimistötoimikunnan jäsen, Varsinais-Suomen liiton kielellisten
palvelujen toimikunnan jäsen, Sydkustens Landskapsförbund -varaedustaja
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Pekka-Juhani Elomaa
Nuorisolautakunnan varajäsen

Antti Hautamäki
Sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsen ja yksilöjaoston varajäsen, VSSHP:n
tarkastuslautakunnan varajäsen

Jorma Kohonen
Rakennuslautakunnan varajäsen

Juha Laine
Liikuntalautakunnan varajäsen

Kim Salminen
Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielisen varhaiskasvatus- ja perusopetusjaoston varajäsen

Simo Wikström
Kasvatus- ja opetuslautakunnan lukio- ja ammattiopetusjaoston varajäsen

Risto Forsberg
Turun ylioppilaskyläsäätiön valtuuskunnan jäsen, Turun seudun rakennustekniikka oy:n hallituksen
jäsen, kiinteistötoimitusten uskottu mies
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Veikko Lehtonen
Vanhusneuvoston jäsen, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan varajäsen

Erkki Sinkko
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan jäsen

Martti Sipilä
Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan varajäsen

JÄSENMÄÄRÄMUUTOS
Yhdistykseen kuului vuoden 2016 alussa 133 jäsentä ja vuoden lopussa 143 jäsentä. Jäsenmäärä siis
kasvoi 10 henkilön verran, vaikka yhdistyksestä erotettiin kuusi jäsentä kevätkokouksessa.

Henkilötietolain edellyttämä jäsenrekisterin rekisteriseloste hyväksyttiin yhdistyksen hallituksen
kokouksessa 17.1.2016.

TALOUS
Yhdistyksen taloudellinen tilanne käy ilmi tilinpäätöksestä.
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