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Puolueen johto 

Feministisen puolueen puoluejohto koostuu puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajista sekä 

puoluehallituksesta. Puoluekokous valitsee hallituksen puheenjohtajan, kaksi 

varapuheenjohtajaa ja hallituksen yhdeksän muuta jäsentä ja yhdeksän varajäsentä kahden 

vuoden pituiseksi toimikaudeksi kerrallaan. Kasvaessaan puolue tulee tarvitsemaan myös 

puoluesihteeriä, joka vastaa puolueorganisaation vetämisestä ja osallistuu politiikan tekemiseen 

osana puoluejohtoa, sekä puoluevaltuuskuntaa, joka toimii puolueen korkeimpana poliittisena 

linjanvetäjänä ja toimintasuunnitelmien hyväksyjänä puoluekokousten välillä. Nyt näitä tehtäviä 

hoitaa puoluehallitus.  

 

Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien tehtävät 

Puoluehallituksen puheenjohtaja on puolueen puheenjohtaja eli puoluejohtaja. Puoluejohtaja 

johtaa puoluetta eli vastaa toiminnan kokonaisuudesta ja sen kehittämisestä, vetää hallituksen 

työskentelyä sekä edustaa puoluetta virallisissa yhteyksissä. Ensimmäinen ja toinen 

varapuheenjohtaja toimivat puheenjohtajan sijaisena silloin, kun tämä on estynyt hoitamasta 

tehtäväänsä, tukevat puheenjohtajaa eri tehtävissä sekä vastaavat erikseen sovittavista 

osa-alueista puolueen toiminnassa. Puheenjohtajisto sopii keskinäisistä vastuistaan yhdessä 

puoluehallituksen kanssa. Se toimii myös puoluehallituksen työvaliokuntana eli valmistelevana 

ja toimeenpanevana elimenä kokousten välillä. 

 

Puoluehallituksen tehtävät 

Puoluehallituksessa on 12 jäsentä, johon sisältyy puolueen kolmen hengen puheenjohtajisto, 

sekä 9 varajäsentä. Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia varajäseniä ja he saavat osallistua 

kaikkiin kokouksiin. Hallitus kokoontuu noin 12 kertaa vuodessa. Puoluekokouksen yhteydessä 

hallitus kokoontuu edeltävänä perjantaina. Puolue korvaa matkakulut ja tarvittaessa 

majoituskulut, myös varajäsenille, jotka aina myös kutsutaan kokouksiin. Kokouspalkkioita tai 

päivärahoja ei makseta. Muutama kokous vuosittain pidetään sähköisenä. Puoluehallituksen 

jäsenet ja puheenjohtajisto valitaan puoluekokouksessa suoralla vaalilla. Puoluehallituksen 

tehtävät on lueteltu sääntöjen 15 §:ssä. Poliittista linjanvetoa hallitus toteuttaa hyväksymällä 

poliittisia ohjelmia, kannanottoja, linjapapereita ja lausuntoja. 

 



Puoluesihteerin tehtävät 

Puoluesihteeri on osa puoluejohtoa ja poliittinen toimija, jonka tulee olla perillä puolueen 

politiikan sisällöistä ja kykenevä kehittämään niitä. Hänen tulee olla taitava kirjoittaja ja 

esiintyjä. Hän vastaa kokousten valmistelusta ja hänen tulee siis olla myös yhdistyslain ja 

-käytäntöjen hyvä tuntija. Lisäksi hänellä tulee olla kykyä ja kiinnostusta puolueen sisäisen 

organisaation kehittämiseen, sillä hän vetää puolueen organisaatiota. Puoluehallitus esittää 

puoluesihteeriä valittavaksi puoluekokouksessa, mikäli sopiva ehdokas löytyy. Ehdokkuudesta 

kiinnostuneiden tulee lähettää hakemus tehtävään puoluehallituksen sihteerille. Vuoden 2018 

takaraja ilmoittautumiselle puoluesihteeriehdokkaaksi on 1.6.2018. 

 

Miten haen puoluehallituksen jäseneksi? 

Puolueen jäsenenä voit hakea puoluehallituksen jäseneksi asettumalla ehdolle 

puoluekokouksessa. Mikäli olet jonkin toimintaryhmän tai jäsenyhdistyksen jäsen, voit sopia 

ryhmässäsi asettuvasi ehdolle tämän ryhmän edustajana. Hallitukseen valitaan sekä yhdistysten 

edustajia että henkilöjäseniä suoralla vaalilla. Ehdokkaat voivat lähettää lyhyen kuvallisen 

esittelyn itsestään liitettäväksi puoluekokouksen kokousmateriaaleihin. Materiaalit jaetaan 

jäsenkirjeessä ja puolueen verkkosivuilla. Vuoden 2018 takaraja ilmoittautumiselle 

hallitusehdokkaaksi on 7.6.2018. 

 

Kuka voi hakea puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi tai puoluesihteeriksi? 

Puheenjohtajalta, varapuheenjohtajilta ja puoluesihteeriltä edellytetään tietoa ja näkemystä 

puolueen toiminnasta ja sen tavoitteista. Feministisessä puolueessa pyritään myös 

vaikuttamaan siihen, että puoluejohdon kokoonpano olisi moninainen. Aiempi toiminta 

puolueen hyväksi ja sitoutuneisuus puoleen toimintaan ovat tärkeitä, sillä tehtävät vievät aikaa 

ja vaativat myös paineensietokykyä. Jokaisen ehdokkuutta harkitsevan kannattaa miettiä asiaa 

ainakin näistä näkökulmista. Mikäli olet harkintasi jälkeen kiinnostunut hakemaan näitä 

tehtäviä, ole yhteydessä puoluehallituksen sihteeriin tiimi@feministinenpuolue.fi ja kerro 

aikeistasi eteenpäin, niin pääset kampanjoimaan valintasi puolesta. 


