
Turun Perussuomalaiset ry

Toimintakertomus vuodesta 2017

YLEISTÄ

Turun  Perussuomalaiset  ry  (rekisterinumero:  168.696)  toimii  perussuomalaisista  lähtökohdista

käsin,  tehtävänään vastata  Perussuomalaisten  toiminnan järjestämisestä  ja  politiikan  tekemisestä

Turun kaupungissa. Yhdistyksen päämääränä on kristillissosiaaliselta 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 seitsemän telttatapahtumaa: 17.1., 18.3., 15.4., 5.8., 17.9.,

17.10. ja 16.12. Telttatapahtumissa oli tavattavissa kansanedustajia, kaupunginvaltuutettuja ja muita

päättäjiä.  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  kanssa.  

Yhdistys  juhli  20-vuotismerkkipäiväänsä  tiistaina  17.1.  Toritapahtuman  lisäksi  merkkipäivää

juhlistettiin kutsuvierastilaisuuden merkeissä kaupungintalolla.  Yhdistys auttoi Perussuomalaisten

Turun valtuustoryhmää yhden tuumaustuntitapahtuman järjestämisessä Turun pääkirjaston Studio-

salissa  12.3.  Perussuomalaisten  Turun  valtuustoryhmän  jäsenet  kertoivat  kuntapoliittisesta

toiminnastaan ja vastasivat yleisökysymyksiin. 

Yhdistys  järjesti  yhdessä  Suomen  Perusta  –ajatuspajan  kanssa  avoimen  keskustelutilaisuuden

aiheesta ”Maahanmuutto ja talous” Turussa Valtion virastotalon auditoriossa 12.9. Aiheesta olivat

puhumassa emeritusprofessori Matti Viren, Suomen Perustan toiminnanjohtaja Simo Grönroos ja

vihreiden Turun kaupunginvaltuutettu Laura Rantanen. 

1



Yhdistyksen  pikkujouluristeily  Turusta  Maarianhaminaan  ja  takaisin  oli  2.12.2017.  Risteilylle

pyrittiin saamaan ja saatiinkin perussuomalaisia osallistujia seuralaisineen myös muista kunnista.

VAALIT

Kuntavaalit

Kuntavaalit  järjestettiin  sunnuntaina  9.4.2017.  Turussa  Perussuomalaisilla  oli  ennätysmäärä

ehdokkaita,  yhteensä  79.  Vaalipäällikkönä  kuntavaaleissa  toimi  Kimmo Tarke.  Yhdistys  järjesti

toimitilassaan  Leijonanluolassa  kuntavaalikutsunnat  29.1.  Tämän  lisäksi  ehdokkaille  tarjottiin

ehdokaskoulutusta  11.2.  ja  4.3.  sekä  valituille  luottamushenkilöille  luottamushenkilökoulutusta

20.5.

Perussuomalaiset saivat Turussa yhteensä viisi valtuustopaikkaa. Valtuutetuiksi valittiin Ville Tavio,

Maria Lohela, Mikael Miikkola, Jaana Auvinen sekä Pirjo Niinivirta. Varavaltuutetuiksi ylsivät Juha

Anttila, Jouko Laakso, Pirjo Lampi,  Kai Sorto ja Martti  Sipilä. Kesän tapahtumien seurauksena

Maria  Lohela  erotettiin  valtuustoryhmästä  29.6.  Hänen  lisäkseen  myös  Jaana  Auvinen  loikkasi

sinisten valtuustoryhmään Turussa. Valtuustoryhmän koko supistui näin ollen viidestä kolmeen.

Turun Seudun OP:n vaalit

Turun Seudun  Osuuspankin  edustajistovaalit  olivat  6.–19.11.2017  Vaaleilla  valittava  edustajisto

käyttää  pankissa  ylintä  päätösvaltaa.  Vaaleissa  oli  ehdolla  kolme  perussuomalaista  ehdokasta:

Kimmo Herrala, Taisto Penttilä sekä Ville Tavio. Heistä Ville Tavio valittiin edustajistoon.

Maakuntavaaleihin valmistautuminen

Yhdistys  alkoi  hankkia  ehdokkaita  maakuntavaaleihin  jo  kesän  2017  aikana.  Sittemmin

maakuntavaalit  siirtyivät  tammikuulta  2018  lokakuulle  2018.  Vaalipäälliköksi  nimitettiin  Jyrki

Åland. 

MUUT TAPAHTUMAT

Turun Perussuomalaiset järjesti yhteiskuljetuksen Jyväskylän puoluekokoukseen 10.-11.6.2017 sekä

SuomiAreenaan  20.7.2017.  Yhdistys  järjesti  myös  risteilyn  höyrylaiva  Ukko-Pekalla  17.6.2017

Lisäksi  yhdistyksen  jäseniä  oli  kesällä  talkootyössä  PS-teltalla  Turun  Messuilla  24.-27.8.2017.
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Yhdistys alkoi syyskuussa järjestää myös säännöllisiä,  matalan kynnyksen keskustelutilaisuuksia

Leijonanluolalla  joka  kuun  ensimmäisenä  tiistaina.  Lisäksi  perinteinen  keskustelutilaisuus

”Peruskäräjät” järjestettiin pitkän tauon jälkeen 25.11.2017.

KANNANOTOT JA OHJELMAT

Yhdistyksen hallitus hyväksyi vuoden aikana kaksi kannanottoa: ”TYKS tarvitsee potilashotellin”

(28.5.)  sekä  ”Tukea  puoluejohdolle”  (30.6.).  Yhdistyksen  kevätkokouksessa  hyväksyttiin

julkilausuma ”Föliä tulee kehittää pikaraitiotien sijaan”. Yhdistyksen syyskokouksessa hyväksyttiin

julkilausuma ”Tarpeeton tiehanke ei huomioi luontoa”.

VIESTINTÄ

Yhdistyksen verkkosivustoa (  http://turku.perussuomalaiset.fi  )  ja jäsensähköpostilistaa käytettiin

ahkerasti  erilaisista  tapahtumista  ja  poliittisista  aiheista  tiedottamiseen.  Kutsut  kevät-  ja

syyskokoukseen lähetettiin paperikirjeenä, jonka sähköpostiosoitteensa ilmoittaneet jäsenet saivat

myös  sähköpostitse.  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 2017 alussa 556 ja vuoden lopussa

671. Yhdistyksen Twitter-tilillä ( @TurunPSry ) oli vuoden 2017 alussa 49 ja vuoden lopussa 102

seuraajaa. Yhdistys avasi myös Instagram-tilinsä ( @TurunPSry ). Vuoden 2017 lopussa sillä oli 77

seuraajaa.

HALLINTO

Sääntömääräiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 22.4. Happy Housessa. Syyskokous oli 11.11. samassa paikassa.

Lisäksi Happy Housessa järjestettiin 23.7. ylimääräinen kokous, jossa valittiin yhdistykselle uusi

puheenjohtaja Tuomas Tähden muutettua pois Turusta.
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Hallitus

Vuonna  2017  hallitus  kokoontui  13  kertaa.  Lisäksi  hallitus  ja  valtuustoryhmä  järjestivät

yhteiskokouksen 3.6.

Hallitukseen kuuluivat seuraavat henkilöt:

– Tuomas Tähti, puheenjohtaja

– Ritva ”Kike” Elomaa, varajäsenenään Jaana Auvinen

– Risto Forsberg, varajäsenenään Raili Meltovaara

– Pirjo Lampi, varajäsenenään Jouko Laakso

– Veikko Lehtonen, varajäsenenään Pirjo Niinivirta

– Mikael Miikkola, varajäsenenään Taisto Penttilä

– Timo Rumpunen, varajäsenenään Jari Engman

– Erkki Sinkko, varajäsenenään Henri Hautamäki

– Martti Sipilä, varajäsenenään Tarja Nenn

– Kai Sorto, varajäsenenään Mikael Andersson

– Kimmo Tarke, varajäsenenään Risto Harjula

– Pekka Valtanen, varajäsenenään Manu Vuorio

Puheenjohtaja  Tuomas  Tähti  erosi  yhdistyksestä  5.6.2017  muutettuaan  pois  Turusta.  Uudeksi

puheenjohtajaksi valittiin 23.7.2017 Kai Sorto. Hallituksen 1. varapuheenjohtaja oli Pirjo Lampi ja

2. varapuheenjohtaja oli Veikko Lehtonen. Sihteerinä toimi Erkki Sinkko. Taloudenhoitajana toimi

vuoden  aikana  peräti  kolme  henkilöä:  Risto  Forsberg,  Martti  Sipilä  sekä  Kimmo Tarke.  Risto

Forsberg, Veikko Lehtonen sekä Jaana Auvinen erosivat yhdistyksestä kesän aikana.

Vuoden  aikana  toimi  kaksi  toimikuntaa:  1)  tapahtuma-  ja  jäsenhankintatoimikunta  sekä  2)

valmistelu- ja ehdollepanotoimikunta Prami.

Toiminnantarkastajat

Vuoden 2017 toiminnantarkastaja oli Urmas Mikkonen ja hänen varahenkilönsä oli Jorma Kohonen.

Kaupunginhallitus ja valtuustoryhmä

Vuoden  alussa  Turun  Perussuomalaisilla  oli  kaupunginhallituksessa  yksi  paikka  ja

valtuustoryhmässä  viisi  valtuutettua  sekä  kuusi  varavaltuutettua.  Kuntavaalien  jälkeen

Perussuomalaisilla oli kaupunginhallituksessa yksi paikka ja valtuustoryhmässä viisi valtuutettua

sekä viisi varavaltuutettua. Vuoden lopussa valtuutettujen määrä oli kolme.
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Kunnallisten ja ylikunnallisten tehtävien luottamushenkilöt

Tilanne vuoden 2017 lopussa:

Ville Tavio

Valtuustoryhmän pj., kaupunginhallituksen varajäsen, konsernijaoston jäsen ja 

kaupunkikehitysjaoston varajäsen, valtuutettu, maakuntavaltuuston jäsen

Pirjo Niinivirta

Valtuustoryhmän vpj., valtuutettu, kulttuurilautakunnan jäsen, maakuntavaltuuston jäsen

Jessica Vahtera

Valtuustoryhmän sihteeri

Mikael Miikkola

Kaupunginhallituksen jäsen, kaupunkikehitysjaoston jäsen ja konsernijaoston varajäsen, valtuutettu,

maakuntavaltuuston varajäsen

Juha Anttila

Varavaltuutettu, kaupunkiympäristölautakunnan jäsen

Pirjo Lampi

Varavaltuutettu, kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielisen varhaiskasvatus- ja 

perusopetusjaoston jäsen, sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen, Turun luottamuselintoimikunnan 

jäsen, VSSHP:n hallituksen jäsen

Jouko Laakso

Varavaltuutettu, rakennus- ja lupalautakunnan jäsen

Kai Sorto

Varavaltuutettu, kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen

Martti Sipilä

Varavaltuutettu, kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan jäsen, rakennus- ja lupalautakunnan varajäsen

Juha Laine

Keskusvaalilautakunnan jäsen
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Raili Meltovaara

Liikuntalautakunnan jäsen, vammaisneuvoston varajäsen

Toni Saarinen

Nuorisolautakunnan jäsen

Erkki Sinkko

Tarkastuslautakunnan jäsen

Pekka-Juhani Elomaa

Kasvatus- ja opetuslautakunnan ruotsinkielisen opetusjaoston varajäsen

Marko Hirvonen

Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielisen lukio- ja ammattiopetusjaoston varajäsen

Kasper Holtari

Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielisen varhaiskasvatus- ja perusopetusjaoston varajäsen

Erkki Koskinen

Tarkastuslautakunnan varajäsen

Urmas Mikkonen

Kaupunkiympäristölautakunnan varajäsen

Tarja Nenn

Kulttuurilautakunnan varajäsen, vammaisneuvoston jäsen

Ossi Pajunen

Nuorisolautakunnan varajäsen, monikulttuurisuusneuvoston jäsen

Anne Valtonen

Liikuntalautakunan varajäsen

Pekka Aho

Vanhusneuvoston jäsen

Mikael Andersson

Nimistötoimikunnan jäsen, Varsinais-Suomen liiton kielellisten palvelujen toimikunnan jäsen
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Jari Keskimäki

Kiinteistötoimitusten uskottu mies

Rami Ruohonen

Kiinteistötoimitusten uskottu mies

Jyrki Åland

anhusneuvoston varajäsen, kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan varajäsen

JÄSENMÄÄRÄMUUTOS

Yhdistykseen kuului vuoden 2016 alussa 143 jäsentä ja vuoden lopussa 172 jäsentä. Jäsenmäärä siis

kasvoi 29 henkilön verran.

TALOUS

Yhdistyksen taloudellinen tilanne käy ilmi tilinpäätöksestä.

Hallitus esittää, että tilikauden tulos XXXX,XX euroa kirjataan taseen omiin pääomiin.
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