KANSALLISMIELISTEN LIITTOUMA
Periaateohjelma
Määritelmä
Kansallismielisten Liittouma (KL) on nimensä mukaisesti kansallismielisten
suomalaisten yhteistyötä edistävä järjestö. KL:n tarkoitus on luoda ja tukea
laadukasta kansallismielistä toimintaa sekä tarjota kansalaisille keino vaikuttaa
isänmaamme asioihin.
Olemme poliittisesti sitoutumaton järjestö. Kannatamme ja tuemme sellaisia poliittisia
toimijoita ja yksittäisiä poliittisia toimenpiteitä, jotka ovat linjassa tavoitteidemme
kanssa. Tuemme yleisesti asioita, tapahtumia ja projekteja, jotka tulkitsemme
suomalaisten kannalta positiivisiksi.

Noudatamme hyviä tapoja, kunnioitamme kansaamme ja laillista esivaltaa sekä
Suomen lakia. Me kaikki vastaamme itse omista elämistämme, teoistamme ja
sanoistamme.Tulevaisuus on juuri sellainen, kuin me siitä yhdessä teemme.
Tavoite
Tavoitteemme on kohottaa kansallismielisyysaatetta ja sen imagoa yleisesti sekä
luoda kansallismieliselle toiminnalle vankka ja vakaa pohja. Suomalaisuudesta tulee
olla ylpeä ja itsetuntomme tulee olla korkealla. Kansallisen yhtenäisyyden tunne luo
uskoa tulevaan ja tekee meistä vahvoja. Vahva, yhtenäinen itseensä uskova
kansakunta selviää kaikista kohtaamistaan haasteista.
Periaate
Itsenäinen, vahva ja terve kansalaisyhteiskunta, nimeltä Suomi, on säilytettävä
hinnalla millä hyvänsä. Olemme sen velkaa sodassa kaatuneille sekä tuleville
sukupolville. Sukupolvien välinen ketju on pidettävä katkeamattomana.
Velvollisuutemme on varmistaa, että tulevatkin sukupolvemme voivat elää tässä
ainutlaatuisessa hyvinvointiyhteiskunnassa, jonka me suomalaiset olemme
rakentaneet. Se on liian arvokas annettavaksi pois ja liian herkkä kestääkseen
kolmansista maista tulevien kansainvaelluksien kuormituksen.

Tulevaisuus on käsissämme

KANSALLISMIELISTEN LIITTOUMA
Pelisäännöt ja toimintatavat
1. Liittouman sisäisille riidoille nollatoleranssi. Asioista keskustellaan ja sovitaan, ei
riidellä ja tapella. Jos jäsenet riitautuvat keskenään, eivätkä pysty sopimaan asiaa
keskenään, niin yhdistyksen hallitus ratkaisee, miten riitatilanne hoidetaan
tapauskohtaisesti. Mahdollisista rangaistuksista / muista toimenpiteistä päätetään
tapauskohtaisesti.
2. Julkisesti ei riidellä keskenämme. Muita kansallismielisiä järjestöjä, yhdistyksiä
tai ihmisiä ei haukuta / arvostella tarpeettoman voimakkain sanankääntein julkisesti.
3. Liittouman asioita ei levitellä negatiivisessa sävyssä tai haitanteko tarkoituksessa
ulkopuolisille. Kuvakaappauksin tai muilla menetelmillä ei saa levittää Liittouman
keskustelufoorumeilla käytyjä keskusteluita. Kaikki asiat, joista liittouma ei ole
virallisilla tiedotuskanavillaan kertonut julkisesti, ovat lähtökohtaisesti salaisia.
Positiivisessa valossa yleisellä tasolla Liittoumasta ja sen toiminnasta kertominen
ulkopuolisille on sallittua ja suotavaa.
4. Asioista päätetään yhdessä mahdollisimman pitkälle. Pyritään huomioimaan, että
kaikilta joita asia koskee, kysytään mielipide asioihin mitä ollaan tekemässä. Jos
jostain asiasta ei olla selkeästi yksimielisiä niin asiasta äänestetään. Yhdistyksen
hallituksella on ylin päätösvalta asioissa ja oikeus määrätä kaikissa liittouman
nimissä tehtävissä asioissa.
5. Liittouman hallitukselta tulee olla lupa Liittouman nimissä tehtävään toimintaan.
Lupa voi olla kertaluonteinen tai toistaiseksi voimassa. Pyydä lupa aina kirjallisena
(viesti tms.) Omin päin (ilman lupaa) ei saa tehdä mitään Liittouman nimissä.
6. Liittouman nimissä toimiessa tai Liittouman tunnuksia päällä kantaessa
käyttäydytään asiallisesti, koska silloin edustat Liittoumaa.

Tulevaisuus on meidän käsissä

