
 

 

 

Terveiset Turun puoluekokouksesta 

Kesäisenä viikonloppuna kokoontui 1121 kokoomuslaista Suomen Turkuun. Olimme kaksi 
heistä. Kokous oli Kokoomuksen 1918 perustetun oikeistolaisen kansanliikkeen 100-
vuotisjuhlakokous. Teemana oli ”Saa tehdä :)”. Juhlailme näkyi uusina väreinä, 
uudistuneena ilmeenä, 100-vuotisjuhla- tuotteina perinteitä sopivasti kunnioittaen. Kokous 
pidettiin kongressi- ja kulttuurikeskus Logomossa – mukana oli ohjelmassa myös Voice of 
Kokoomus! 

Kokouksen alussa kunniapuheenjohtaja Ilkka Suominen muistutti meitä kaikkia siitä, että 
Kokoomus on ihmisten kansanliike, jossa voidaan keskustella ja kunnioittaa jokaisen 
mielipidettä, mutta päätökset tehdään ja toteutetaan yhdessä. Oli hienoa kuulla 
kunniapuheenjohtajan selkeästi sydämestä tuleva puhe ja hän nosti esiin myös asioita, joita 
puolue on saanut toteutettua. Puheenjohtaja Orpo nosti kokouksen aikana useasti esiin 
yhteisen tekemisen ja sen voiman, joka siitä syntyy. 
 
Kokouksessa oli aluksi hyvin odottava tunnelma ja ainakin media odotti vahvoja ”sote 
kannanottoja puolesta ja vastaan”. Perjantaina järjestetyssä "Sotettaako" -tilaisuudessa 
kohtasivat puheenjohtaja Orpo ja pormestari Vapaavuori. Taisi olla niin, että se olikin ainoa 
kokouksen sote-keskustelu. Tuon seminaarin jälkeen keskustelu jatkui osallistujien kahvi- ja 
lounaspöydässä, ei isolla lavalla. Asia tiivistyi jopa puheenjohtajan linjapuheessa vain 
yhteen virkkeeseen. Voidaan tulkita, että nyt tehtiin kokoomuspolitiikkaa ja luotiin 
yhteishenkeä – puolueen yhtenäisyys on tärkeää. Tämä oli hyvä asia. 
 

Kokoomuksen puoluekokous hyväksyi puolueelle uuden periaateohjelman. Ohjelman 
otsikko on ”Avoin tulevaisuuspuolue, joka luottaa ihmiseen.” 

Kokous käsitteli uudistavan ja tulevaisuuteen nojaavan puolueen periaateohjelman, joka 
toimii selkeänä ohjelmana aina perusyhdistysten toimintaan saakka. Sieltä on hyvä 
ammentaa ne asiat, jotka viedään kuntapolitiikkaan ja päätöksentekoon kokoomuslaisena 
toimintana.  



Periaateohjelmaa on työstetty seminaareissa, verkostoissa ja sen syntyhistoria on ollut 
jäseniä osallistava. Siinä kaikkien ääntä on kuultu – jos vain on osallistunut. Siihen on hyvä 
kaikkien tutustua, se antaa hyvää pontta paikalliseen toimintaan. 

Ohjelman otsikossa tiivistyy ajatus ihmisestä kokoomuslaisen aatteen lähtökohtana ja 
päämääränä. Kokoomus määrittelee itsensä puolueeksi, joka suhtautuu tulevaisuuteen 
myönteisesti ja valmis tekemään töitä sen eteen. Saa tehdä . Kokoomus luottaa siihen, 
että ihmiset lähtökohtaisesti haluavat tehdä hyvää ja toimia oikein. 

Valinnat ja puheenjohtajan linjaukset 
 
 

Lauantaina listalla oli neljä isoa asiaa: Puolueen puheenjohtajan valinta, puheenjohtajan 
linjapuhe sekä puolueen puoluevaltuuston puheenjohtaja- ja puolueen 
varapuheenjohtajaehdokkaiden asettaminen ja heidän esittäytymisensä. Meille 
jännitysmomentti liittyi molempiin. Tavoitteena oli saada Heikki Autto puoluevaltuuston 
puheenjohtajaksi ja Mari-Leena Talvitie puolueen varapuheenjohtajistoon. Heikki teki 
mahtavan vuorokauden kampanjan ja piirin puheenjohtaja Tomi Kaismo hoiti neuvottelut 
muiden piirien kanssa. Toinen ehdokas oli Salla Aura, Brysselissä toimiva Lappeenrannasta 
kotoisin oleva aktiivipoliitikko. Sunnuntain äänestyksen lopputulos oli hiuksenhieno tappio 
Heikille. Se oli puolueemme tiukin äänestystulos. Mutta Heikki teki ehdottomasti upean 
tuloksen ja siitä on hyvä jatkaa. Vastaehdokas, valittu Salla Aura, sai 334 ääntä ja Heikki 
Autto 333,2 ääntä. Onnittelemme Auraa ja hoidamme hyvät suhteet puoluevaltuustoon.  

Varapuheenjohtajistoon olivat ehdolla Sanni Grahn-Laasonen, Antti Häkkänen, Juho 
Ojares, Janne Sankelo ja Mari-Leena Talvitie. Onneksi varapuheenjohtajakisa sai upean 
päätöksen ja Mari-Leena meni upealla 392 äänimäärällä puheenjohtajistoon. Valituiksi 
tulivat Sanni, Antti ja Mari-Leena. Meillä on nyt hyvä ja tasapuolinen maantieteellinen 
edustus puoluejohdossa, kaksi miestä ja kaksi naista. 

 
Kokous ahkeroi ja sunnuntaina oli käsiteltynä kaikki kokoukselle jätetyt 219 aloitetta. 
Puolue kutsui kunniajäsenikseen Pertti Salolaisen ja Maija Perhon. 

 
Kokous oli erittäin hyvähenkinen ja tulevaisuuteen katsova. Olemme tekemässä 
pääministeripuoluetta, joka on valmis vastuunkantoon hallituksessa, jolla on meidän 
tavoitteet ja kokoomuslaiset arvot. Edessä on monet vaalit, ja jokaisessa pitäisi tulla voitto. 
Meille se tarkoittaa aktivoitumista. Kävimme hyvää keskustelua myös siitä, että 
Kokoomuksen puoluekokous on hyväksynyt puolueelle uuden periaateohjelman. Ohjelman 
otsikko on ”Avoin tulevaisuuspuolue, joka luottaa ihmiseen.” Kunnassamme on syytä 
aktivoida Kansallista senioritoimintaa. Mietitään asiaa!  

Kokoomuksen menestys on kiinni meistä, yhdistyksestä, valtuutetuista ja rivijäsenistä. Se 
tarkoittaa, että iso työ tehdään perusyhdistyksissä – se on meidän työtä – Yhdessä ja 
joukkuehengellä kohti kokoomuslaista tulevaisuutta – myös Kempeleen kunnassa. 

 

 



Petteri Orpon linjapuhe 

https://www.kokoomus.fi/puhe-petteri-orpon-linjapuhe-puoluekokouksessa-2018/ 

Uudistimme periaateohjelmamme 

https://www.kokoomus.fi/kokoomus-uudisti-periaateohjelmansa/ 

Tässä terveisemme, paikalla olleina Tiina Rajala (tarkkailija) ja hallituksen jäsen, sihteeri Tuula 

Rauma (äänivaltainen edustaja) 

 

 

Tuula Rauma Tiina Rajala 

 

 

Tiina Rajala    Tuula Rauma 

Mari-Leena Varapuheenjohtajaksi! 

Vahvaa osallistumista puoluekokoukseen! 

https://www.kokoomus.fi/puhe-petteri-orpon-linjapuhe-puoluekokouksessa-2018/
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