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Perussuomalaiset rp. 

 
 
 

16. TOIMINTAKERTOMUS 2010 
 
 
1 Johdanto 

Perussuomalainen puolue on merkitty puoluerekisteriin 13.10.1995. Puolue on 
perustamisestaan lähtien osallistunut kaikkiin kunnallisiin ja valtiollisiin vaaleihin ja on koko 
olemassaolonsa ajan ollut eduskuntapuolue. 
Puolueen puheenjohtajana toimi valtiotieteen maisteri, eurokansanedustaja Timo Soini ja 
puoluesihteerinä Ossi Sandvik, sekä puolueen eduskuntaryhmän johdossa kansanedustaja 
Raimo Vistbacka. 
 
 

2. Puoluevaltuuston sääntömääräinen tilikokous keväällä 
 Puoluevaltuusto piti sääntömääräisen kokouksensa eduskuntatalolla Helsingissä 24.4.2010. 

Kokouksen avasi puheenjohtaja Timo Soini poliittisella ja järjestöllisellä tilannekatsauksellaan. 
Kokous käsitteli toimintakertomuksen, tilit ja tilintarkastajien lausunnot koskien vuotta 2009. 
Hyväksyttiin toimintakertomus, vahvistettiin tilinpäätös sekä myönnettiin vastuuvapaus 
puoluehallitukselle ja muille tilivelvollisille. 

 Vuoden 2010 tilejä valittiin tarkastamaan Lea Mäkipää, Tapani Yli-Harju ja Tom Sandell (KHT), 
sekä varalle Marke Tuominen ja Petri Kokko. 

 Vuoden 2011 jäsenmaksuksi vahvistettiin 25 euroa. Samalla päätettiin, että jokaisesta 
maksetusta jäsenmaksusta tilitetään piireille 5 euroa.  
Uusien sääntöjen mukaan puoluevaltuusto valitsi seitsemän puoluehallituksen jäsentä ja yhden 
puolueen eduskuntaryhmään kuuluvan puoluehallituksen jäsenen. Puoluevaltuuston 
valitsemien puoluehallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavaan puoluevaltuuston 
vuosikokoukseen saakka. 

 
 
3. Puoluehallitus 

Seinäjoen puoluekokouksen valitsemina puoluehallitukseen kuuluivat: Timo Soini 
puheenjohtajana, Pentti Oinonen 1.varapuheenjohtajana, Auli Kangasmäki 2. 
varapuheenjohtajana, Vesa-Matti Saarakkala 3. varapuheenjohtajana, sekä Ossi Sandvik 
puoluesihteerinä. Edelleen puoluevaltuuston valitsemina: eduskuntaryhmän edustajana Raimo 
Vistbacka (Alajärvi), Reijo Hongisto (Vimpeli), Lauri Heikkilä (Marttila), Seppo Huhta (Espoo), 
Osmo Kokko (Joensuu), Maria Lohela (Turku), Pirkko Mattila (Muhos). Uutena 
puoluehallituksen jäseneksi valittiin Pekka Leskinen (Kangasniemi). 
Perussuomalaiset Naiset ry:n edustajana puoluehallituksen kokouksissa läsnä on ollut 
puheenjohtaja Marja-Leena Leppänen. 
Kertomusvuonna puoluehallitus on kokoontunut viisi kertaa. 

 
 
4. Puolueneuvoston kokous 
 Perussuomalaisten puolueneuvoston kokous pidettiin 14.–15.8.2010 Porissa, 

Promenadikeskuksen kokoussalissa. Kokouksella oli reilusti yli 200 osanottajaa, jotka 
demokratiaa noudattaen, tekivät päätökset ja valinnat käsitellyissä asioissa. Puolueneuvoston 
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kokouksessa vierailivat myös Vapaa ja Demokraattinen Eurooppa – ryhmän euroedustajat, 
varapuheenjohtaja Morten Messerschidt ja euroedustaja Anna Rosbach. 

   
 
5. Puoluetoimisto ja PerusSuomalainen–poliittinen aikakausilehti 
 Puoluetoimisto on eduskunnan välittömässä läheisyydessä. Koko vuoden ajan palkallisia 

kokopäiväisiä toimihenkilöitä on ollut kolme, puoluesihteeri Ossi Sandvik, naisten 
toiminnanjohtaja Marjo Pihlman, sekä toimistoharjoittelija Heidi Ronkainen. 
Toimistopäällikkö/taloudenhoitaja Tiina Sivosen irtisanouduttua, hänen jälkeensä 
taloudenhoitajan tehtävät otti vastaan 1.11.2010 Auli Kangasmäki. Matti Putkonen tuli 
vahvuuteemme syksyllä vaalityömiehen ominaisuudessa. Osa-aikaisena kenttäsihteerinä toimi 
Vesa-Matti Saarakkala. 

  
Puolueen pää-äänenkannattaja on PerusSuomalainen – lehti. Lehti on puolueemme jäsenistön 
ja kannattajien tärkein tiedotuskanava. Sen sisältö on pyritty muokkaamaan sellaiseksi, että se 
välittää Perussuomalaisten poliittisen näkemyksen ja samalla se toimii myös puolueen 
sisäisenä jäsenkirjeenä. Lehden vastaavana päätoimittajana on Harri Lindell, toimittajana 
juttuja tekee Mika Männistö. 

   
Vuonna 2010 PerusSuomalainen-lehti on ilmestynyt 16 kertaa vuodessa ollen jäsenmaksuun 
kuuluva puolueen pää-äänenkannattaja. 
Puolueen Internet-sivut löytyvät osoitteesta: www.perussuomalaiset.fi  

 
6. Jäsenistö ja järjestötoiminta 
 Perussuomalaisia rekisteröityjä paikallisyhdistyksiä oli 204 ja puolueen henkilöjäseniä oli 

kalenteri vuoden 2010 lopussa n. 4800. Jäsenistön määrä kasvoi vuoden 2010 kuluessa 
reippaalla tuhannella. Naisten osuus jäsenistöstämme on n.25 %. 

 Sääntötoimikunnan työn tuloksena saatiin Perussuomalaiset rp:n piirien ja paikallisyhdistysten 
käyttöön uudistetut säännöt, jotka PRH:n ennakkotarkasti ja hyväksyi 14.6.2010.  

  
 

7. Eduskuntaryhmä 
 Perussuomalaisten eduskuntaryhmään kuuluivat kansanedustajamme: Pentti Oinonen 

(Pohjois-Savo), Pirkko Ruohonen-Lerner (Uusimaa), Pertti Virtanen (Pirkanmaa), Raimo 
Vistbacka (Vaasa), sekä Pietari Jääskeläinen (Uusimaa). Marraskuussa ryhmä sai kuudennen 
jäsenen, kun Markku Uusipaavalniemi siirtyi Perussuomalaisten eduskuntaryhmän jäseneksi. 
Eduskuntaryhmän puheenjohtajana oli Vistbacka ja varapuheenjohtajana Ruohonen-Lerner. 
Ryhmän pääsihteerinä toimi Jussi Niinistö ja osa-aikaisena eduskuntasihteerinä Toni Kokko. 
Osa-aikaisina työntekijöinä ovat toimineet muun toimensa lisäksi projektisihteerinä Marjo 
Pihlman, taloudenhoitajana Tiina Sivonen syksyyn saakka ja siitä alkaen Auli Kangasmäki. 

 
 
8. Europarlamentti 
 EU:n parlamentissa Perussuomalaisilla on yksi paikka. Europarlamentaarikko Timo Soinin 

europarlamenttiryhmä on vapaa ja Demokraattinen Eurooppa, EFD (The Europe of Freedom 
and Democracy group). 

 
 
9. Puolueen edustukset eri toimielimissä 
 Kansanedustaja Raimo Vistbacka on toiminut Perustuslakikomiteassa, kansanedustaja Pentti 

Oinonen Luonnonvarainneuvostossa ja kansanedustaja Pirkko Ruohonen-Lerner 
Kansalaisaloitetyöryhmässä. 
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 Eduskuntapuolueiden demokraattinen yhteistyöjärjestö(DEMO ry), hallituksen jäsen: Marjo 

Pihlman (Espoo), Suomen Itämeren suojeluohjelman korkean tason seurantaryhmä: Marjo 
Pihlman, Kehityspoliittisen toimikunnan (KPT), jäsen Vaili K. Jämsä-Uusitalo (Oulu), Suomen 
Mielenterveyspoliittinen neuvottelukunta, jäsen Marjo Pihlman, Etnisten suhteiden 
neuvottelukunta (ETNO), jäsen Vesa-Matti Saarakkala (Kurikka), Vapaaehtoisen 
maanpuolustuksen neuvottelukunta, jäsen Auli Kangasmäki (Lemi). 

 Kunta-alan luottamustehtävät: 
 Kuntaliiton hallitus: Toivo Mäkelä (Kaustinen) 
 Kuntaliiton valtuusto: Jussi Niinistö, valtuustoryhmän puheenjohtaja (Nurmijärvi), Heta 

Lähteenaro (Tuusula), Mikko Nurmo (Valkeakoski), Iiris Peltomaa (Pyhäranta), Tapio Pihlaja 
(Kauhajoki) 

 Kuntaliiton sosiaali- ja terveysasiain neuvottelukunta: vpj. Seppo Palomäki (Kuortane) 
 Kuntaliiton opetus- ja kulttuuriasiain neuvottelukunta: Kari Salminen (Nousiainen)  
 Kuntien eläkevakuutuksen (Keva) valtuuskunta: Raimo Vistbacka (Alajärvi) 

Kuntien takauskeskuksen valtuuskunta: Arto Välikangas (Helsinki) 
 
. 
 
10. Toimintaverkostot, valtakunnalliset jäsenet ja yhteistoimintajärjestöt 
  
  
Perussuomalaiset Naiset ry 
 Perussuomalaiset Naiset ry noudattaa Perussuomalaiset rp:n poliittista ohjelmaa pyrkien 

pitämään esillä naisten ja lasten näkökulman päätöksenteossa ja tiedottamisessa. Naisjärjestö 
pyrkii lisäämään tavoitteellista yhteistyötä kansanedustajiemme, puolueemme jäsenten ja 
sidosjärjestöjemme kanssa. 

 Perussuomalaiset Naiset ry on Naisjärjestöjen Keskusliiton (NJKL) ja valtakunnallisen 
kattojärjestön Naisjärjestöt yhteistyössä – NYTKIS ry:n jäsen. Perussuomalaiset naiset ovat 
osallistuneet mm. alueellisten NYTKIS-järjestöjen toimintaan ja tapahtumiin. 

 Naisjärjestön sääntöuudistukset laadittiin vuoden 2010 aikana. Uudet säännöt rekisteröitiin 
sekä valtakunnalliselle naisjärjestölle sekä alueellisille naisjärjestöille. 

 Perussuomalaiset Naiset ry on valtakunnallinen järjestö, jonka puheenjohtajana toimii Marja-
Leena Leppänen, varapuheenjohtajina Vaili Jämsä-Uusitalo ja Tuula Kuusinen. Järjestön 
sihteerinä toimi Iiris Peltomaa, taloudenhoitajana Auli Kangasmäki ja toiminnanjohtajana Marjo 
Pihlman. 

  
  
 Perussuomalaiset Nuoret ry 
 Perussuomalaiset Nuoret ry on itsenäinen valtakunnallinen järjestö, joka osallistuu kaikkeen 

Perussuomalaiseen toimintaan nuorisonäkökulmasta. Varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä kaikki 
15-35 vuotiaat Perussuomalaiset rp:n jäsenenä olevat sekä myös puolueeseen kuulumattomat 
nuoret, jotka nuorten hallitus jäseneksi hyväksyy. 

 Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtajana vuonna 2010 toimi Vesa-Matti 
Saarakkala ja varapuheenjohtajina Maria Lohela ja Tommi Otamo. Järjestön 
sihteerinä toimi Simo Grönroos ja toiminnanjohtajana Heikki Tamminen. 
Nuorisojärjestön jäsenmäärän kehitys vuonna 2010 on vastannut tavoitteita 
ja järjestöön liittyi tuolloin lähes kolmesataa uutta jäsentä. Vuoden 
lopussa järjestöön kuului 752 jäsentä. 

  
  

Oikeutta Eläkeläisille ry, Perussuomalaisten eläkeläisjärjestö 
 Oikeutta Eläkeläisille ry. on valtakunnallinen yhdistys, joka toimii vähempiosaisten eläkeläisten 

taloudellisen ja muun aseman parantamiseksi yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla. Yhdistyksellä 
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on n. 20 toimivaa osastoa eri puolilla maata. Jäsenmäärä ilmoitetaan tällä hetkellä n. 2000 
jäsentä. Jäseniä on myös osastojen ulkopuolelta. Yhdistys omistaa Saarijärvellä Lomakeskus 
Rauhalan, jossa Perussuomalaisetkin ovat pitäneet erilaisia tilaisuuksia. Yhdistyksen 
puheenjohtajana toimii Reijo Ojennus. Valtakunnallisessa eläkeläisjärjestöjen yhdistyksessä 
VENK:ssä yhdistystä on edustanut Onni Hiltunen. 

  
   

Perussuomalaisten erityistoiminta 
  
 Yrittäjätoiminta 
 Perussuomalaisissa on laajalti yrittäjiä, Jäsenistöltään Perussuomalaiset on Suomen suurin 

pienyrittäjien puolue. Yrittäjätoiminnan tärkeys on tunnustettu toiminnan alusta alkaen. 
  
 
 Kristillinen toimikunta 
 Toimikunta puheenjohtajanaan Harri Lindell on vastannut kristillisten kirjoitusten hankkimisesta 

julkaistavaksi lehdessämme. 
 
  
 Oikeusturvaryhmä 
 Oikeusturvaryhmä Puheenjohtajanaan Jorma Uski, on pyrkinyt auttamaan 

oikeusturvaongelmista kärsineitä henkilöitä.  
 
 
11. Kansainvälinen toiminta 
 Kansainväliseen toimintaan kuului Puolueen puheenjohtajan, europarlamentaarikko Soinin 

toiminta europarlamentissa, sekä osallistuminen kansainvälisiin tapaamisiin joissa hän oli 
puolueen edustajana. 
Eduskuntaryhmän kansanedustajilla oli eduskuntatyöhön liittyviä ulkomaanmatkoja. 
Suomen YK:n yleiskokousvaltuuskuntaan puolueemme edustajana osallistui Petri Kokko 
Lisäksi PerusS-Naiset, sekä PerusS-Nuoret ovat tahollaan osallistuneet kansainväliseen 
toimintaan ja matkoihin.  

  
. 
12. Talous 
 Puolueen varsinaisen toiminnan kulut vuonna 2010 olivat 961.676,68. Varainhankinnan tuotot 

olivat 142.237,93 ja yleisavustukset eli puoluetuki, sekä tiedotuksen ja viestinnän tuki yhteensä 
900.000,00. Tilivuoden 2010 ylijäämä oli 75.842,00. Puolueella ei ole velkaa.  

 
 
13. Tilivuoden jälkeiset tapahtumat 

Perussuomalaiset saivat 17.4.2011 käydyissä eduskuntavaaleissa murskavoiton. Tuli iso 
JYTKY. Saimme 560 075 ääntä, 19,1 prosentin ääniosuuden ja 39 kansanedustajaa 
eduskuntaan. Pienellä rahalla, mutta suurella sydämellä ja armottoman kovalla työllä 
saavutettu huikaiseva vaalitulos nosti Perussuomalaisen puolueen kertasyöksyllä kolmen 
suurimman puolueen joukkoon Suomessa. 
Puolueen taloudellinen tilanne on vaalien jälkeenkin vakaa ja puolue on edelleen velaton.  

  
Puoluehallitus kiittää ehdokkaita, vaalityöntekijöitä ja jäsenistöä uupumattomasta työstä, sekä 
kannustaa edelleen aktiivisesti ponnistelemaan puolueemme hyväksi ja suomalaisen 
yhteiskunnan parhaaksi. 

 


