
 



 



 

 Toimintakertomus / Suomen kansa ensin r.p. 
Jäsenkokous 2022 
Vuonna 2021 tärkein tapahtuma oli puolueelle kunnallisvaalit. Koronatilanteesta johtuen vaaleja ei 
pidetty huhtikuussa kuten ne olisi lain mukaan pitänyt pitää, vaan vaalit siirrettiin kesäkuulle. Vaalit 
pidettiin sitten 13.kesäkuuta 2021. Pienellä köyhällä puolueella ei ollut asettaa montaakaan ehdokasta 
näihin vaaleihin, mutta kuitenkin joitakin rohkeita asettui ehdolle. Eikä puolueen rahatilanne myöskään 
sallinut juurikaan antaa kovin kummoista tukea ehdokkaille. Joitakin mainoksia puolue kuitenkin 
ehdokkailleen maksoi, ja periaatteidensa mukaan ehdottoman tasapuolisesti. Valitettavasti yhtään 
ehdokasta ei kuitenkaan mennyt vaaleissa läpi. Toinen tärkeä hyvin paljon kuormittava asia puolueelle 
oli, ja on edelleen, edellisen puheenjohtajan jatkuva masinointi itsensä ja omien kannattajiensa nimissä
tehtyjen oikeuskanteiden avulla tehdä mahdollisimman paljon kiusaa ja haittaa puolueelle. Geurt 
Marco de Wit:n valtava pettymys puheenjohtaja asemansa menetyksestä ei näemmä ole laantunut 
lainkaan ja tämä käytös osoittaa selvästi sen että näitä tiettyjä, ”dewit”, henkisiä henkilöitä ei kannata 
kenenkään koskaan ottaa jäseneksi yhteenkään yhdistykseen/puolueeseen, mikäli haluaa varmuudella 
välttää jatkuvia oikeuskanteita kaikesta mistä vaan voi mieltään osoittaa ja kanteen nostaa. Tämä 
toiminta osoittaa myös sen, että ”dewit” henkisille ihmisille ei ole mitään väliä niillä asiakohdilla ja 
tavoitteilla mitä Suomen Kansa Ensin -puolue ajaa, vaan heille tärkeää on vain KUKA niitä mahdollisesti 
ajaa. Vuonna 2021 on puoluetta vastaan nostettu viisi (5) kannetta, 4 Kokkolan jäsenkokousta koskevaa 
ja yksi Porin jäsenkokousta koskeva. Kaikissa vaaditaan kokousten päätösten mitätöintiä. Nämä kanteet,
kuten myös aiempina vuosina, sekä kuluvana vuonna, nostetut lukuisat kanteet kuormittavat suuresti 
puolueen pienen hallituksen resursseja vastata kanteisiin, sillä puolue on köyhä, joten puolueella ei ole 
mahdollisuutta käyttää tähän kiusantekoon lainoppinutta ammattiapua. Tätä puoluehallituksen kykyä 
vastata puoluetta kohtaan nostettuihin kanteisiin ja osallistumista oikeudenkäynteihin edustamaan 
puoluetta voi pitää todella rankkana ja rasittavana työnä, varsinkin kun hallituksessa ei ole ketään joka 
on tällaiseen koulutettu, eli on lainoppinut. Näitä puolueen vähäisiä resursseja käyttäisimme 
puolueessa paljon mieluimmin puolueen tavoitteiden ajamiseen mutta dewittiläiset ovat päättäneet 
toisin. Näistä hyvin lukuisista puoluetta kohtaan nostetuista oikeuskanteista on päättynyt vasta 
seitsemän, ja niistä neljä vasta korkeimman oikeuden päätökseen. Yksi päättyi puolueen myönnettyä 
puoluetta vastaan nostetun kanteen oikeellisuuden (Käpylä). Kaksi päättyi käräjäoikeuden päätöksen 
jälkeisen valitusajan mentyä umpeen ennen kuin kantajat ehtivät valittaa Hovioikeuteen. Avoinna 



olevia kanteita ja niiden varsinaisia oikeuskäsittelyjä on lukuisia. Nämä kaikki osoittanee tämän vakavan
tahallisen kiusanteon laajuuden ja vakavuuden. 
Kempeleessä 10.5.2022 
Ari Lindström, 1.varapuheenjohtaja Suomen Kansa Ensin r.p. 


