
Asioissa L 19/44916, L 20/1009, L 20/6917 lausunto (15.3.2020) koskien 
kiireellisiä vaatimuksia täytäntöönpanokielloista 
 
Me Olli Juntunen, Marco de Wit ja Mari Kosonen sekä puolueen kiistaton naisjäsen olemme 
kanteissamme Mari Sulkoselta (23.12.2019 nostettu diaarinumero L19/44916 ja 6.1.2020 
nostettu L 20/1009 ja 23.2.2020 L 20/6917) vaatineet kiireellisesti toimeenpanokieltoja jäsenten 
oikeusturvan suojaamiseksi 23.11.2019 Kajaanin Salmen/Aitokankaan kokouksen päätöksille, 
jotka ovat syntyneet sääntöjen vastaisesti ja loukaten jäsenten keskeisiä oikeuksia ja 
yhdenvertaisuutta. 
 
Kiistaton naisjäsen, jota riidattomasti estettiin osallistumasta 23.11.2019 Kajaanin 
Salmen/Aitokankaan kokoukseen ja estettiin pääsemästä ääntenlaskijaksi ja puoluehallitukseen 
esitti kiireellisen vaatimuksen täytäntöönpanokiellosta 27.12.2019 vireille tulleessa kanteessa L 
19/44916, johon Salmen hallitus antoi lausuman 1.2.2020. (Asiaan liittyvä ennakkotapaus: 
KKO:2007:42 Yhdistyksen jäsenen osallistumisoikeuden epääminen.) 
 
Kyseisiin kolmeen moitekanteisiin liittyviä asioita on jo osittain käsitelty aiemmassa 
mitättömyyskanneasiassa dn L 19/29539. Pirkanmaan käräjäoikeuden istunto asiassa pidettiin 
10.3.2020, jossa monet moitekanteisiin liittyvät seikat tulivat riidattomaksi. Lisäksi vastaaja on 
heti perään pyrkinyt lopettamaan ja tyhjentämään puolueen pankkitilin vanhentuneen/väärän 
PRH-merkinnän avulla. (Liite 1 Vastaajan jäsenkirje 11.3.2020) Näihin uusiin tietoihin perustuen 
vaadimme jälleen kiireellistä toimeenpanokieltoa vedoten seuraavin seikkoihin, joista 
tärkeimmät ovat riidattomia. 

 
1. 6.10.2018 ei valittu puoluehallitusta, vaan 29.12.2018 

Erimielisyydet puolueessa alkoivat, kun Suomen Kansa Ensin (SKE) puolueen 
sääntömääräisessä syyskokouksessa 6.10.2018 Helsingissä hallitusvaali epäonnistui 
muun muassa siksi, että vaalissa annettiin enemmän ääniä kuin paikalla oli äänestäjiä 
eikä päätöstä hallituksesta tehty äänestyksen perusteella.  

 
29.12.2018 Helsingissä järjestettiin SKE r.p. ylimääräinen puoluekokous. Kokouksen 
pöytäkirjan mukaan ylimääräisessä kokouksessa valittiin toimivaltainen de Witin hallitus 
ja tämän PRH merkitsi rekisteriin 3.1.2019. Riikka Salmi nosti 30.1.2019 kokousta 
vastaan moitekanteen dn L 19/3409 väittäen, että 6.10.2018 valittiin pätevä hallitus, ja 



29.12.2018 ei valittu. 6.10.2018 kokouksesta tai sen pöytäkirjasta ei kuitenkaan ole 
nostettu mitättömyyskanteita tai määräajassa moitekanteita ja se on saanut lainvoiman. 
 

2. Vastaajan edustajien erottaminen puolueesta saanut lainvoiman 1.4.2019 
Riidatonta on, että vastaajaa Pirkanmaan käräjäoikeudessa edustavat Salmen 
ryhmän/hallituksen varapuheenjohtaja Ari Lindström ja Matti Loimupalo on 31.12.2018 
erotettu joukkoraiskauksen uhrin herjaamisesta kalenterivuoden 2018 hallituksen 
päätöksellä, joka on saanut lainvoiman. Vastaajat myöntävät erotuspäätökset ja sen, 
ettei niistä koskaan valitettu. Vastaajana toimiva Salmen ryhmä/hallitus ei kuitenkaan 
kunnioita lainvoimaista erotuspäätöstä, koska se on heidän mielestään sellaisella tavalla 
mitätön, ettei kannetta tarvitse nostaa. Kantaja toteaa Salmen ryhmän/hallituksen olevan 
jo tästä syystä mitätön. (Liite 2 Tuomari Vesa Toivasen yhteenveto 11.3.2020 
mitättömyyskannejutussa diaarinumero L 19/29539) 
 

3. Ala-Temmeksen 27.4.2019 kokous kutsuttu vetoamalla salaiseen varjopöytäkirjaan 
Riidatonta on, että vastaaja kieltäytyy toimittamasta kantajalle tai käräjäoikeuteen 
kopioitavaksi alkuperäistä puolueesta erotetun Ari Lindströmin 9.1.2019 laatimaa 
6.10.2018 Helsingin syyskokouksen “varjopöytäkirjaa”, jonka mukaan toimivaltainen 
hallitus olisi valittu ja Lindström olisi sen varapuheenjohtaja. Tämän varjopöytäkirjan 
perusteella Lindströmin johdolla puoluehallituksena 2019 alkupuoliskolla esiintynyt 
ryhmä lähetti ilman PRH:n nimenkirjoitusmerkintää kutsut 27.4.2019 Ala-Temmeksen 
(väitettyyn/mitättömään) kevätkokoukseen, jossa (väitetysti/mitättömästi) valittiin Salmen 
hallitus vuodeksi 2019. (Liite 2) 
 

4. Ala-Temmeksen kokouskutsut virheellisiä 
Riidatonta on, että vastaaja myönsi, että 27.4.2019 Ala-Temmeksen kokoukseen 
lähetettiin kutsut ilman PRH:n nimenkirjoitusmerkintää. Kutsuja ei myöskään lähetetty 
puolueen virallisesta sähköpostiosoitteesta, vaan ske.maltilliset@gmail.com -osoitteesta 
vaikka puolue ei ole perustanut mitään “maltillisten” ryhmää. PRH:een rekisteröity de 
Witin hallitus peruutti kutsut ilmoittaen Ala-Temmeksen kokoontumisen olevan vain rivi- 
ja erotettujen jäsenten järjestämä epävirallinen kokoontuminen eikä puoluekokous. (Liite 
2) 
 

5. Ala-Temmeksen kokouskutsut lähetetty valikoiduille jäsenille 
Salmen hallituksen valintaa vastaan nostettiin mitättömyyskanne dn L 19/29539, jonka 
valmisteluistunto oli 10.3.2020 ja pääkäsittely 11.5.2020 ja 12.5.2020. Riidatonta on, että 
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vastaaja myönsi 10.3.2020 istunnossa, että 27.4.2019 Ala-Temmeksen kokoukseen ei 
kutsuttu eikä edes yritetty kutsua kaikkia puolueen jäseniä. Riidatonta on, että ainakin 
neljälle jäsenelle kutsu ei saapunut. Riidatonta on myös, että ainakaan kahdelle ei 
kutsua yritetty lähettää. (Liite 2) 
 

6. Tuomari Jyrki Jylhä päätti, ettei Ala-Temmeksen kokous ollut ilmeisen mitätön 
Riidatonta on, että Salmen hallitus ei pannut 27.4.2019 Ala-Temmeksen päätöksiä 
täytäntöön kevään ja kesän aikana, vaan odotti syksyyn siirretyn Salmen moitekanteen 
käräjäkäsittelyä riidanalaisesta 29.12.2018 puoluekokouksesta. De Witin hallitus piti 
Ala-Temmeksen kokousta ilmeisen mitättömänä eikä kukaan nostanut moitekannetta 
Salmen hallituksen (väitettyä/mitätöntä) valintapäätöstä vastaan.  
 
16.8.2019 Salmen hallitus yllättäen teki muutosilmoituksen PRH:een, joka PRH:n 
yhdistyslakimies Varpu Norilon suosituksesta ja moitemääräaikaan vedoten rekisteröi 
23.8.2019 Salmen hallituksen siitä huolimatta, että puolue oli PRH:n sulkulistalla ja de 
Witin hallitus oli PRH:lle ilmoittanut kesken olevasta käräjäoikeusprosessista ja siinä 
esitetystä Ala-Temmeksen kokoukseen kohdistuvista mitättömyysväitteistä sekä 
toimittanut asiaan liittyviä asiakirjoja PRH:lle.  
 
Rekisteröinnistä kuultuaan jäsen nosti Ala-Temmeksen kokouksesta 
mitättömyyskanteen (dn L 19/29539) 10.9.2019 vielä kun oikeusprosessissa vastaajana 
asiassa oli de Witin hallitus. Tuomari Jyrki Jylhä ilmoitti 11.9.2019, ettei halua kuulla 
koko asiasta, vaan mitättömyyskanne “elää omaa elämäänsä”. 
 
Salmen moitekannetta 20.9.2019 käsitellessään tuomari Jyrki Jylhä päätti, ettei 
Ala-Temmeksessä valittua Salmen hallitusta rasita ilmeinen mitättömyys ja antoi sille 
prosessuaalisen puhevallan, vaikka Jylhälle oli jo keväällä toimitettu 6.10.2018 
pöytäkirja, josta näkyi, ettei kokouksessa valittu toimivaltaista hallitusta. Puhevallan 
saatuaan Salmen hallitus hyväksyi Salmen moitekanteessa tekemän vaatimuksen 
29.12.2018 hallitusvalinnan kumoamisesta ja ilmoitti olevansa käräjäoikeuden ja PRH:n 
hyväksymä virallinen hallitus.  
 
Näin myös Salmi asianajajansa Terhi Tähtisen neuvosta esti 6.10.2018 kokouksen 
päätöksien tutkimisen oikeudessa. Tuomari Jyrki Jylhä ei de Witin 30.8.2019 ja 
13.9.2019 esittämistä vaatimuksista huolimatta halunnut selvittää, onko Ala-Temmeksen 
kokouksen kokoon kutsuneella 6.10.2018 varjohallituksella pöytäkirjaa valinnastaan tai 



jos on, niin mitä siinä lukee. Tuomari Jylhä kieltäytyi tästä siitä huolimatta tai siitä syystä, 
että Salmi itsekin kertoi sen olevan (lainvoimaisesti erotetun) Ari Lindströmin itse tekemä 
“varjopöytäkirja”. 
 
Lopulta tuomari Jyrki Jylhä sekoitti virheellisellä päivämäärällä tuomiossaan 
mitättömyyskanteen nostamisen (10.9.2019) ja puhevaltapäätöksen (20.9.2019) 
tapahtumisjärjestyksen siten, että puhevalta olisi muka vaihtunut ennen kanteen 
nostamista. Näin tuomari Jylhä häivytti mitättömyyskanteen merkitystä puhevallan 
vaihtamispäätöksessä.  
 
Hovioikeus kieltäytyi antamasta jatkokäsittelylupaa nopealla päätöksellä. Tuomari Jylhän 
päätöksistä on valitettu korkeimpaan oikeuteen. (Liite 3 Valituslupahakemus) 
 

7. Tuomari Vesa Toivanen ei asettanut Ala-Temmeksen päätöksiä kiireelliseen 
toimeenpanokieltoon 
Riidatonta on, että Ala-Temmeksen kokouksen päätöksiä vastaan nostetussa 
mitättömyyskanteessa vedottiin lukuisiin yllä mainittuihin pätemättömyys- ja 
mitättömyysperusteisiin ja vaadittiin Pirkanmaan käräjäoikeutta asettamaan 27.4.2019 
Ala-Temmeksen päätökset, kuten Salmen hallituksen valinnan kiireelliseen 
toimeenpanokieltoon. Tuomari Vesa Toivanen kieltäytyi ilmoittamalla, että se vaikeuttaisi 
liikaa puolueen toimintaa. (Liite 4 Tuomari Vesa Toivasen välipäätös) 
 
Tuomari Vesa Toivasen välipäätöksessä pätemättömyys- ja mitättömyysperusteet eivät 
olleet vielä riidattomia, mutta nyt niiden tultua riidattomaksi on viimeistään selvää kuinka 
Salmen ryhmä jatkuvasti loukkaa jäsenten ja kantajien oikeuksia ja myös näin tekee 
mahdottomaksi puolueen asianmukaista toimintaa.  
 

8. 23.11.2019 Kajaanin Salmen/Aitokankaan kokouksen pöytäkirjatkin salaisia 
Samoin riidatonta on, että vastaaja kieltäytyy toimittamasta kantajalle tai käräjäoikeuteen 
oikeaksi todistettua kopiota tai alkuperäistä fyysistä 23.11.2019 Kajaanin 
Salmen/Aitokankaan pöytäkirjaa sekä 30.12.2019 “korjattua” 23.11.2019 Kajaanin 
Salmen/Aitokankaan pöytäkirjaa, joiden mukaan valittiin vuodeksi 2020 Salmen uusi 
hallitus. Salmen vuoden 2020 hallituksen valinnasta ei siis ole saatavilla lain 
velvoittamaa pöytäkirjaa. 
 



Kantajan mukaan vastaajan esiintyminen hallituksena on alusta pitäen muiden 
pätemättömyys- ja  mitättömyysperusteiden ohella perustunut myös väärennettyihin 
pöytäkirjoihin. Kantaja aikoo 11.-12.5.2020 Pirkanmaan käräjäoikeudessa todistaa, ettei 
alkuperäisiä fyysisiä pöytäkirjoja ole ikinä tehty, vaan pelkästään digitaalisia 
väärennöksiä. Kantaja vaatii toteaa Salmen ryhmän/hallituksen olevan jo näistä syistä 
mitätön. (Liite 2) 
 

9. Kajaanin Salmen/Aitokankaan kokouskutsut lähetetty valikoiduille jäsenille 
Kuusi jäsentä on antanut kirjallisen todistuksen siitä, etteivät he ole saaneet 
kokouskutsua 23.11.2019 Kajaanin Salmen/Aitokankaan kokoukseen, jossa 
(väitetysti/mitättömästi) valittiin Salmen uusi hallitus vuodelle 2020. 
 
Kokousta vastaan nostettiin kolme moitekannetta (dnt L 19/44916, L20/1009 ja L 
20/6917) joulukuusta alkaen. Kaikki kanteet vetoavat sekä jäsenten syrjintään että 
muihin pätemättömyys- ja  mitättömyysperusteisiin, kuten ettei kokouskutsua lähetetty 
kaikille jäsenille eikä kokoussaliin päästetty edes kiistatonta jäsentä, vaan hänet ajettiin 
ulos rakennuksesta. Tämä siitä huolimatta, että lainvoimaisesti puolueesta erotetut 
päästettiin kokoussaliin, heille annettiin äänivalta ja oikeus asettua ehdolle hallitukseen, 
jonne Ari Lindström valittiin varapuheenjohtajaksi. 
 
Riidatonta on myös, että vastaaja katsoo olevansa oikeutettu toimimaan samalla tavalla 
myös vastaisuudessa. (Liite 5 Vastaajan 1.2.2020 lausuma) Kiireellinen 
toimeenpanokielto on tarpeellinen, jotta voidaan estää jäsenten oikeuksien 
loukkaaminen. 
 
Kantaja toteaa Salmen ryhmän/hallituksen olevan jo näistä syistä mitätön. Ensimmäisten 
kahden moitekanteen käsittelypäivä on 7.4.2020 Pirkanmaan käräjäoikeudessa tuomari 
Mari Sulkosen johdolla.  
 

10. Kajaanin Salmen/Aitokankaan kokouksessa riistettiin kiistattoman jäsenen 
läsnäolo- ja puhevalta 
Eräs naisjäsen, joka ei ollut saanut kutsua kokoukseen, saapui tästä huolimatta klo 12 
alkamaan ilmoitettuun Kajaanin Salmen/Aitokankaan kokoukseen. Näin siitäkin 
huolimatta, vaikka julkisilla liikennevälineillä tämä ei ollut mahdollista saman 
vuorokauden kuluessa, joten hän oli yöpynyt hotellissa. Naisjäsen oli jo maksanut 
jäsenmaksun keväällä, mutta kokoussalin ovella häntä estettiin pääsemästä sisään ja 



yllättäen vaadittiin kuitilla todistamaan, että hän oli maksanut jäsenmaksun, vaikka 
Salmen hallitus oli aiemminkin myöntänyt hänen olevan kiistaton jäsen. 
 
Kun naisjäsen ei tätä jäsenmaksun maksamista pystynyt todistamaan juuri sillä hetkellä, 
niin häntä poliisilla uhaten pakotettiin poistumaan koko rakennuksesta. Tämä kaikki siitä 
huolimatta, että myös vastauksessaan kanteeseen Salmen hallitus myöntää koko ajan 
tienneensä naisjäsenen jäsenyyden kiistattomuuden. (Liite 5) 
 
Säännöissä kohdassa 11§ määrätään: 

 
Puoluekokouksessa on jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella varsinaisella  
henkilöjäsenellä yksi ääni….Kannattavalla jäsenellä on puoluekokouksessa läsnäolo- ja  
puheoikeus. 
 
Jopa kannattavilla jäsenillä, joilla ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta eikä äänioikeutta, on 
puoluekokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. 
 
Lisäksi puolue tarkistaa itse oman jäsenluettelonsa ja sen, mitkä jäsenet ovat maksaneet 
jäsenmaksun. Lähtökohtaisesti on kohtuutonta, että todistustaakka käännetään. Vaikka 
tuomari Mari Sulkonen hyväksyisi todistustaakan kääntämisen, niin siitä huolimatta 
säännöissä ei poisteta varsinaiselta henkilöjäseneltä jäsenyyden keskeistä läsnäolo- ja 
puheoikeutta, vaikka ei olisi maksanut jäsenmaksua, minkä hän kuitenkin oli tehnyt.  
 
Näin naisjäseneltä riistettiin jäsenelle ehdottomasti kuuluva läsnäolo- ja puhevalta 
kokouksessa sekä myös estettiin häntä asettumasta ehdolle kokouksen toimihenkilöksi 
ja hallitukseen. Lisäksi Salmen/Aitokankaan kokouksen alussa naisjäsentä ehdotettiin 
ääntenlaskijaksi, mutta Riikka Salmi sivuutti ehdotuksen eikä ehdotusta kirjattu 
kokouksen digitaaliseen pöytäkirjaan. Myös muita jäseniä syrjittiin vastaavalla tavalla ja 
syrjintä pimitettiin Salmen/Aitokankaan digitaalisessa pöytäkirjassa loukaten siten 
jäsenten oikeusturvaa ja myös tehden kanteiden nostamisen tarpeettoman vaikeaksi tai 
jopa mahdottomaksi. Vastaaja myöntää tämänkin sääntöjen ja yhdistyslain rikkomisen 
seuraavasti: 
 
“[Jäsentä] ehdotettiin ja kannatettiin kokouksessa ääntenlaskijaksi. Puheenjohtaja 
Salmen oli pakko sivuuttaa niin ehdotetut ja kannatetut [jäsen] kuin [jäsen] koska 
kumpikaan heistä ei ollut läsnä kokouksessa eikä täten olisi voinut mitenkään suorittaa 



tätä tehtävää. Etukäteis suostumus tehtävään ei muuta tätä tosiseikkaa. Ehdotettua 
Mikko Mäntymäkeä ei kannatettu. Pöytäkirjaan ei siten merkitty kuin valitut ääntenlaskijat 
koska heidät valittiin suoraan ilman vaaleja.” (Liite 5) 
 
Kantaja tulee myöhemmin avaamaan yksityiskohtaisemmin tuomari Mari Sulkoselle, 
kuinka monilla eri tasoilla ja tavoilla vastaajan yllä mainitut väitteet ja toiminta loukkaavat 
sääntöjä, lakia ja jäsenten yhdenvertaisuutta, peruskokouskäytäntöjä sekä yleensäkin 
jäsenten oikeuksia, mutta tässä todetaan vain, että kiistattoman jäsenen läsnäolo- ja 
puhevallan riistäminen sekä oikeuksien loukkaaminen jättämällä kirjaamatta pöytäkirjaan 
kokouksen oleellisia tapahtumia on myös ilmeinen pätemättömyys- ja 
mitättömyysperuste. Lukuisia muitakin vakavia jäsenten oikeuksia loukkaavia virheitä 
tehtiin Salmen/Aitokankaan kokouksessa ja näistäkin monet ovat ilmeisiä 
pätemättömyys- ja mitättömyysperusteita. Kiireellinen toimeenpanokielto on tarpeellinen, 
jotta voidaan estää jäsenten oikeuksien loukkaaminen. 
 
 

11. Salmen uudellekaan vuoden 2020 hallitukselle ei ole määrätty toimeenpanokieltoa 
Pirkanmaan käräjätuomari Mari Sulkosta on kyseisissä kolmessa moitekanteessa (dnt L 
19/44916, L 20/1009 ja L 20/6917) sekä de Witin 4.3.2020 lisävaatimuksessa vaadittu 
asettamaan 23.11.2020 Kajaanin Salmen/Aitokankaan kokouksessa 
(väitetysti/mitättömästi) vuodelle 2020 valittu Salmen uusi hallitus kiireelliseen 
toimeenpanokieltoon mm. vetoamalla yllä mainittuihin ilmeisiin pätemättömyys- ja 
mitättömyysperusteisiin.  
 
Vaatimuksessa vedottiin lisäksi siihen, että Salmen hallitus on puolueen jäädytetyn 
pankkitilin rinnalle perustanut oman pankkitilin, johon alkoi helmikuussa 2020 ilman 
nimenkirjoitusmerkintää vaatimaan jäseniä maksamaan korotetun jäsenmaksun uhaten 
käytännössä erottaa tai poistaa äänioikeus jäseniltä, jotka eivät vaatimusta noudata. 
Tilanteen vakavuutta lisää entisestään se, että vastaajahallitus esiintyy edelleen 
puolueena aikoen jälleen oikeudettomasti ja ilman PRH:n nimenkirjoitusmerkintää 
järjestää puolueen kevätkokouksen huhti-toukokuussa. Kiireellinen toimeenpanokielto on 
tarpeellinen, jotta voidaan estää jäsenten, pankin ja viranomaisten harhauttaminen. 
 
Tuomari Mari Sulkonen on vastaajan 1.2.2020 lausuman jälkeen miettinyt puolitoista 
kuukautta antaisiko täytäntöönpanokiellon, mutta ei ole vielä halunnut tehdä asiassa 
päätöstä puoleen tai toiseen eikä myöskään ole esittänyt mitään estettä päätöksen 



tekemiselle. (Liite 6 de Witin 4.3.2020 vaatimus tuomari Mari Sulkoselle) Kiireellinen 
toimeenpanokielto on tarpeellinen, jotta voidaan estää jäsenten oikeuksien 
loukkaaminen. 
 

12. Tuomari Toivanen myönsi Salmen uudelle hallitukselle prosessipuhevallan 
Riidatonta on, että Pirkanmaan käräjäoikeuden tuomari Vesa Toivanen kieltäytyi 
10.3.2020 valmisteluistunnossa suostumasta kantajan vaatimuksiin, joissa vaadittiin 
vastaajaa toimittamaan mainitut 6.10.2018 Helsingin varjopöytäkirjan ja 23.11.2019 
Kajaanin Salmen/Aitokankaan alkuperäisen ja korjatun pöytäkirjan tai muuten 
todistamaan toimittamiensa digitaalisten pöytäkirjojen olevan laillisia pöytäkirjoja tai 
niiden laillisia kopioita. Eli vähintäänkin toimittamaan kopioita kirjallisesti oikeaksi 
todistetuista pöytäkirjoista eli alkuperäisistä fyysisesti omakätisesti kynällä tehdyillä 
allekirjoituksilla oikeaksi todistetuista kokonaisista pöytäkirjoista. 
  
Sen sijaan tuomari Vesa Toivanen vahvisti, että ilman laillisia pöytäkirjoja toimivalle ja 
lainvoimaisesti erotettuja sisältävälle Salmen uudellekin Kajaanissa 23.11.2019 
väitetetysti vuodelle 2020 valitulle hallitukselle myönnetään mitättömyyskannetta 
käsittelevässä oikeusprosessissa (dn 19/29539) puhevalta.  
 
Päätöksen teki käytännössä mahdolliseksi se, ettei toinen Pirkanmaan käräjäoikeuden 
tuomari, Mari Sulkonen ollut puoleentoista kuukauteen suostunut tekemään päätöstä 
kiireellisestä toimeenpanokiellosta 23.11.2019 Kajaanin Salmen/Aitokankaan kokouksen 
lukuisiin ilmeisiin pätemättömyys- ja mitättömyysperusteisiin ja naisjäsenen nostamaan 
moitekanteeseen (dn 19/44916) liittyen. 
 
Näin tuomari Vesa Toivanen puhevaltaa käsittelevällä välipäätöksellään kielsi 
lainvoimaisuuden saaneelta 23.11.2019 Kajaanissa Kekkos-salissa valitulta de Witin 
uudelta hallitukselta puhevallan mitättömyyskannetta (dn 19/29539) käsittelevässä 
prosessissa. Kekkos-salissa järjestettyyn syyskokoukseen oli syrjitty naisjäsen päässyt 
käyttämään läsnäolo-, puhevalta- ja äänioikeuttaan. 
 
Vaikka Toivasen välipäätöksessä on kyseessä rajattu mitättömyyskanteen prosessia 
koskeva puhevaltapäätös, niin vastaaja käyttää ja levittää sitä antaen ymmärtää 
olevansa oikeuden vahvistama laillinen hallitus, vaikka käsittely ja tuomio on vasta 
tulossa. (Liite 2, Liite 7 Vastaajan kirje markkinaoikeudelle) Kiireellinen 



toimeenpanokielto on tarpeellinen, jotta voidaan estää pankin ja viranomaisten 
harhauttaminen sekä jäsenten oikeuksien loukkaaminen. 
 

13. PRH-merkintä on vanhentunut 
Riidatonta on, että puolueen nimenkirjoittajien PRH-merkintä on vanhentunut. Lisäksi 
yksi nykyinen merkattu nimenkirjoittaja Aki Hemmilä on eronnut hallituksesta ja koko 
puolueesta. Vieläkin tärkeämpää on, että Kajaanissa 23.11.2019 väitetysti vuodelle 2020 
valittua Salmen uutta hallitusta eli kakkoshallitusta ei ole merkitty PRH:hon.  
 
Merkinnät nimenkirjoittajista ovat siis vanhentuneet. Tätä ei välttämättä heti huomaa, 
koska Salmen ykkös- ja kakkoshallituksien nimenkirjoittajat ovat osittain samoja. Näin 
huolimattomasti rekisteriä tarkastava ei välttämättä ymmärrä, ettei Salmen nykyisellä 
kakkoshallituksella ole merkattuja nimenkirjoittajia. (Liite 8 PRH:n rekisteriote) 
Kiireellinen toimeenpanokielto on tarpeellinen, jotta voidaan estää jäsenten, pankin ja 
viranomaisten harhauttaminen. 
 

14. Salmen kakkoshallitus pyrkii tyhjentämään jäädytetyn OP-pankkitilin 
Tampereen OP ei ole koskaan antanut puolueen tilin käyttöoikeuksia Salmen 
hallituksille, vaan odottaa oikeudenkäyntien lopputulosta. Salmen hallitus perusti uuden 
tilin POP-pankkiin. Koska molempien nimissä on osuuspankki, niin näin myös osa 
jäsenistöstä ei edes huomaa, että Salmen hallitus vaatii jäsenmaksuja väärälle tilille. 
 
Nyt maaliskuussa Salmen kakkoshallitus pyrkii vanhentuneen PRH-merkinnän avulla 
lopettamaan ja siirtämään puolueen varat OP:n tililtä muualle. Mahdollisesti 
nimenkirjoittajina pankille esiintyvät Keijo Juntunen ja Riikka Salmi, koska he kuuluivat 
myös Salmen ensimmäiseen 2019 hallitukseen ja näin PRH rekisterimerkintöjä 
tarkastava ei välttämättä huomaa hallituksen vaihtuneen vuodenvaihteessa. (Liite 1 
Vastaajan jäsenkirje 11.3.2020) 
 
Kiireellinen toimeenpanokielto on tarpeellinen, jotta voidaan estää vanhentuneen 
PRH-merkinnän oikeudeton käyttö ja puolueen pankkitilien väärinkäyttö ja lopettaminen. 
 

15. Salmen hallitus pyrkii järjestämään oikeudettomasti uuden jäsenkokouksen 
Salmen hallitus todennäköisesti ymmärsi 10.3.2020 käräjäoikeuden istunnossa, että 
sekä Ala-Temmeksen että Kajaanin Salmen/Aitonkankaan kokousten hallitusvalintojen 
olevan mitättömiä lukuisten riidattomien pätemättömyys- ja  mitättömyysperusteiden 



takia. Se pyrkii järjestämään uuden jäsenkokouksen, jolla se voi jälleen esiintyä “uutena” 
hallituksena. Jälleen mitättömän hallituksen järjestämä puoluekokous synnyttäisi jälleen 
uusia kanteita, joiden käsittely kestäisi 6-12 kuukautta näin tyhjentäen entisestään 
puolueen kassaa ja vaikeuttaen normaalia puoluetoimintaa tehden vaaleihin 
osallistumisen jopa mahdottomaksi. 
 
Lainsäädäntö ei määrittele, milloin tuomarin pitää antaa kiireellinen toimeenpanokielto. 
Näin tuomarilla on näennäisesti vapaat kädet. Laki kuitenkin edellyttää tuomaria 
estämään lain rikkominen. Jos Pirkanmaan käräjäoikeus ei ilmeisistä pätemättömyys- ja 
mitättömyysperusteista ja lain rikkomisesta huolimatta aseta kiireellistä 
täytäntöönpanokieltoa, niin lainvoimaisesti puolueesta erotetut entiset jäsenet voivat 
loputtomiin puolen vuoden välein järjestää valikoitujen rivi- ja erotettujen jäsenten 
kanssa kokoontumisia, joita he oikeudettomasti kutsuvat puoluekokouksiksi. Näistä 
kokoontumisista luotuja jatkuvassa muutostilassa olevia ja keskenään ristiriitaisia 
digitaalisia pöytäkirjoja he lähettelevät harhauttavalla tavalla PRH:een, pankkiin, 
käräjäoikeuteen, lehdistölle ja viranomaisille aiheuttaen sekaannusta ja tehden 
mahdottomaksi puolueen normaalin toiminnan ajaen sen samalla varmaan konkurssiin.  
 
Puolueen jo kerran velkaannuttanut vastaajaryhmä laittomasti vaatii jäseniltä korotettuja 
jäsenmaksuja käyttäen puolueen rahaa jäsenistöä vastaan käytäviin oikeudenkäynteihin 
ja uusiin oikeudettomiin kokouksiinsa. Tämä johtaa myös siihen, että suuri osa jäsenistä 
eroaa ja uusia ei tule.  
 
Myös vaaleihin osallistuminen tulee käytännössä ja todennäköisesti myös virallisesti 
mahdottomaksi. Riikka Salmen johdolla vastaaja pyrki jo eduskuntavaaleissa estämään 
ehdokasasettelun ja puolueen johdon pääsyn vaalitentteihin. Lisäksi Salmi vastusti Jyrki 
Jylhän johtamassa käräjäoikeuden istunnossa puolueen rahan käyttämistä senttiäkään 
vaalimainoksiin samalla, kun Salmen kanssa varapuheenjohtajana esiintynyt puolueesta 
erotettu Ari Lindström oli kilpailevan puolueen ehdokkaana. 
 
Oikeudettomien kokouksien kierrettä ja niiden mahdollistamaa oikeudetonta puolueen 
hallituksena esiintymistä ei voi katkaista muulla kuin kiireellisellä toimeenpanokiellolla, 
koska vaikka käräjäoikeus jälkikäteen päättäisi jonkun oikeudettomasti järjestetyn 
puoluekokouksen päätökset mitättömäksi, niin se päätös/tuomio ei välttämättä koske 
uusia mitättömiä puoluekokouksia. Sääntöjen mukaan ylimääräisiä puoluekokouksia voi 



järjestää milloin tahansa. Lisäksi SKE:n säännöissä sääntömääräinen puoluekokous on 
kahdesti vuodessa.  
 
Vastaaja on jo kerran vastoin sääntöjä järjestänyt oikeudettoman hallituksen valinnan 
myös kevätkokouksessa. Näin se käytännössä voi aina puolen vuoden välein järjestää 
“uuden sääntömääräisessä puoluekokouksessa valitun hallituksen” eli ennen kuin 
käräjäoikeus ehtii järjestää käräjäoikeuden istuntoa edes edellisen oikeudettoman 
hallituksen valintapäätöstä vastaan nostetun moitekanteen käsittelemiseksi.  
 
27.4.2018 Ala-Temmeksen kokouksessa (väitetysti/mitättömästi) vuodelle 2019 valitun 
Salmen ensimmäisen hallituksen valintapäätöstä vastaan nostettua mitättömyyskannetta 
käsitellään käräjäoikeuden pääistunnossa vasta 11.5.2020 eli yli vuosi kokouksen 
jälkeen. Samoin 23.11.2019 Kajaanin Salmen/Aitokankaan kokouksessa 
(väitetysti/mitättömästi) vuodelle 2020 valitun Salmen toisen hallituksen valintapäätöstä 
vastaan nostettuja moitekanteita käsitellään aikaisintaan valmisteluistunnossa 7.4.2020. 
Sääntöjen mukaan kevätkokous järjestetään huhti-toukokuussa.  
 
Koko prosessin aikana Salmen ryhmälle/hallitukselle ei ole annettu yhtäkään kiireellistä 
toimeenpanokieltoa ja myös tähän vedoten he jatkavat puolueen hallituksena 
esiintymistä. 
 
Ilman kiireellistä toimeenpanokieltoa Salmen ryhmä tulee jatkamaan kokousten 
järjestämistä ja tällöin puolueen jäsenet nostavat näitä kokouksia vastaan yhä uusia 
kanteita, mikä tekee koko oikeusprosessista aina vain monimutkaisemman ja pidemmän 
aikaa kestävän. Monimutkaisuuden lisääntyessä Salmen ryhmä pystyy myös helpommin 
esiintymään hallituksena. Tällä on koko puolueen toiminnalle ja varsinkin sen 
päätehtävälle eli vaaleihin osallistumiselle erittäin vahingolliset seuraukset. 
 

16. Vastaajan edustajien kohdistama vaino kantajiin ja puolueen jäsenistöön 
Salmen ryhmää/kakkoshallitusta edustaa Riikka Salmi ja Matti Loimupalo, joista 
Loimupalo on lainvoimaisesti erotettu puolueesta, mutta 10.3.2020 käräjäoikeudessa 
ilmeni, että tästä huolimatta Loimupalolla on käytössään jokin jäsenrekisteri. Riikka 
Salmi ja tämän kihlattu Matti Loimupalo voivat käyttää jäsenrekisteriä jäsenten 
vainoamiseen. Matti Loimupalo on ollut mukana levittämässä tietoja jäsenten 
asuinpaikoista/taloista johtamassaan väkivaltaan yllyttävässä Facebook-ryhmässä. (Liite 
9 Vaino) 



 
Kiireellinen täytäntöönpanokielto on välttämätön, jotta voidaan estää puoluekoneiston ja 
jäsenrekisterin käyttö vainon välineenä. 
 

Vaatimus: Yllämainittuun vedoten vaadimme 23.11.2019 Kajaanin Salmen/Aitokankaan 
kokouksen pätemättömille ja mitättömille valinnoille välittömästi kiireellistä toimeenpanokieltoa ja 
keskeytystä. 
 
Ystävällisin terveisin, 
Olli Juntunen 
Marco de Wit 
Mari Kosonen 
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