
Feministinen puolue ry – Feministiska partiet rf  
PUOLUEKOKOUS 2019, Espoo 24.–25.8.2019 
Esityslista 
 
LAUANTAI 
 
10.00 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 
12.00 Lounastauko 
13.00 Kokous jatkuu 
15.00 Kokous keskeytetään, ilmoittautuminen työryhmiin 
17.00 Päivä päättyy, iltaohjelmasta tiedotetaan erikseen 
 
1. Kokouksen avaus 
 
Uudenmaan feministien tervehdys 
Uudenmaan piirijärjestön puheenjohtaja Anu Saari-Gomez käyttää puheenvuoron. 
Puheenjohtajan tervehdys  
Puolueen puheenjohtaja Katju Aro käyttää puheenvuoron ja avaa kokouksen. 
 
2. Kokouksen järjestäytyminen 
 
2.1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja 
Esitys: Valitaan puheenjohtajaksi Susanna Kavonius. 
2.2. Valitaan kokoukselle sihteerit 
Esitys: Valitaan sihteereiksi Taru Hallikainen ja Elina Huttunen.  
2.3. Valitaan pöytäkirjan tarkastajat 
Esitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Marjo Laukkanen ja Aino Unonius. 
2.4. Valitaan ääntenlaskijat 
Esitys: Valitaan ääntenlaskijoiksi Laura Elomaa ja Veera Saari. 
2.5. Valitaan muut toimitsijat 
Esitys: Valitaan turvallisen tilan vastaaviksi Miska Karhu, Linnea Tuominen ja Brigantia Törnqvist. 

 
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Koolle kutsuminen: Sääntöjen mukaan “sääntömääräinen puoluekokous pidetään vuosittain 
puoluehallituksen määräämänä ajankohtana. Puoluehallituksen on toimitettava kirjallinen 
kokouskutsu kaikille puolueen jäsenyhdistyksille, henkilöjäsenille ja kannatusjäsenille 
postittamalla se sähköisesti tai kirjeitse viimeistään kolme viikkoa ennen puoluekokousta.” 
Päätösvalta: Sääntöjen mukaan “Puoluekokous on päätösvaltainen, kun se on kutsuttu koolle 
sääntöjen mukaisesti.” 
Äänivalta: Sääntöjen mukaan “puoluekokouksissa on jokaisella varsinaisella henkilöjäsenellä yksi 
ääni. Varsinaisilla yhdistysjäsenillä ja kannatusjäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.” 
Läsnäolevat jäsenet: Ilmoittautumislistan mukaan. 

 
Esitys: Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
4. Esityslistan hyväksyminen 
 



Hallitus on kokouksissaan 6.6.2019 ja 23.8.2019 päättänyt esittää esityslistan ja oheisen 
menettelytapajärjestyksen hyväksymistä. 
 
1. Ääni- ja esitysoikeus. Äänivaltaisten jäsenten on ilmoittauduttava kokouksen 
vastaanottopisteessä saapuessaan ja poistuessaan kokouspaikalta. Äänioikeuden käyttäminen 
määräytyy näiden ilmoitusten mukaisesti. Kokouksessa esitysoikeus on äänivaltaisilla jäsenillä ja 
puoluehallituksella. Puheoikeus on muillakin läsnäolijoilla, mutta puheenjohtaja voi rajoittaa sitä 
aikataulu- tai muista syistä. 
 
2. Puheenvuorot. Puheenvuoron voi pyytää vain käsittelyssä olevaan asiakohtaan, paitsi 
poliittisessa yleiskeskustelussa, jossa puheenvuoron voi pyytää etukäteen. Asiapuheenvuorot on 
ensisijaisesti pyydettävä kirjallisesti ja pidettävä kokoussalin puhujapaikoilta. 
Työjärjestyspuheenvuoron voi pyytää suullisesti ja sen voi esittää salista. Kokousedustajien 
puheenvuorojen pituus on enintään kaksi minuuttia. Kommenttipuheenvuoron pituus on 
enintään yksi minuutti ja sen voi käyttää paikaltaan. 
 
3. Käsiteltävät asiat. Kokous käsittelee asiat, jotka hallitus on sille sääntöjen vaatimusten 
mukaisesti esittänyt ja asiat, jotka kokous esityslistan hyväksymisen yhteydessä päättää ottaa 
käsiteltäväkseen. Kesken kokouksen ilmenevät asiat voi kokous päättää ottaa käsiteltäväkseen 
4/5 enemmistöllä. 
 
4. Esitykset. Esitykset on jätettävä kirjallisena kokouksen sihteeristölle. Esityksissä on oltava 
esittäjän nimi ja kannattajan nimi. Jos esitystä ei ole jätetty kirjallisena, sitä ei käsitellä, ellei 
puheenjohtaja toisin ilmoita. Esitykset on tehtävä asian käsittelyn aikana. Puoluekokouksen 
asettamalla työryhmällä on oikeus muokata esityksiä, mutta työryhmässä ei voida tehdä uusia 
esityksiä. Työryhmän esitys on jatkokäsittelyn pohjaesitys. Jatkokäsittelyssä voidaan esittää 
alkuperäistä pohjaesitystä, mikäli työryhmä on tehnyt korvaavan esityksen. Kokouksen 
puheenjohtaja voi sallia alkuperäisen esityksen ja työryhmän esityksen yhdistävän muotoilun 
ottamisen käsittelyyn. 
 
5. Työryhmät. Kokous asettaa tarvittaessa seuraavat työryhmät, nimeää kullekin puheenjohtajan 
ja sihteerin sekä päättää työryhmän toimialasta: A. Aloitetyöryhmä, joka käsittelee poliittiset 
puoluekokousaloitteet. B. Muut mahdolliset työryhmät, joiden toimiala on tarkemmin 
määriteltävä. Työryhmien tehtävänä on tuoda kokoukselle päätösesitykset. 
 
6. Äänestysmenettely vaaleissa. Puheenjohtaja ilmoittaa, mitä numeroitua äänestyslappua 
kussakin vaalissa käytetään. Äänioikeutetut jäsenet käyvät pudottamassa äänestyslapun 
uurnaan salin etuosassa; puheenjohtaja ohjeistaa äänestysmenettelyssä.  
 
Esitys: Hyväksytään kokouksen esityslista. Hyväksytään kokouksen menettelytapajärjestys. 
 
5. Ilmoitusasiat 

 
5.1 Kokousjärjestelyjen ilmoitusasiat 
Kokouskoordinaattorit esittelevät kokouksen järjestelyt ja kokouksissa noudatettavat muut 
säännöt, mukaan lukien turvallisemman tilan säännöt. 
 
5.2. Puheenvuoroista 



 
Poliittiseen keskusteluun voi pyytää puheenvuoroja etukäteen lauantaista 24.8. klo 10 lähtien. 
Pyynnön voi tehdä kokouksessa puheenvuoropyyntölapulla, joka palautetaan puoluekokouksen 
sihteeristölle. Puheenvuoropyyntöön on merkittävä puheenvuoron pitäjän nimi ja 
puheenvuoron aihe. Puheenvuoropyynnöt lajitellaan ja käsitellään teemoittain. Lisäksi 
puheenvuorojen lukumäärän perusteella määritellään maksimipuheaika, joka on 2 minuuttia tai 
vähemmän. Myös vielä esityslistan kohdassa 9 on mahdollisuus pyytää ja saada puheenvuoroja. 
 
Esitys: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. 
 
6. Ehdokkaiden toteaminen  
 
Puolueen virallisten sääntöjen 18 § todetaan puoluekokouksen tehtäväksi  
 
“valita joka toinen vuosi puolueen puheenjohtaja, puolueen kaksi varapuheenjohtajaa, 
puoluesihteeri, puoluehallituksen 9 muuta jäsentä ja näille varajäsenet tässä järjestyksessä.” 
 
Lisäksi puolueen virallisten sääntöjen 24 § todetaan puoluevaltuuskunnan valinnasta seuraavaa: 
 
“Puoluekokous valitsee puoluevaltuuskunnan puheenjohtajan, kaksi varapuheenjohtajaa, 36 
muuta jäsentä sekä näille henkilökohtaiset varajäsenet kahden vuoden pituisiksi toimikausiksi 
kerrallaan. Puoluevaltuuskunnan valinnassa otetaan huomioon diversiteetti. 
 
Samaa henkilöä ei voida valita sekä puoluehallituksen että -valtuuskunnan jäseneksi. 
Puoluekokous voi erottaa puoluevaltuuskunnan jäsenen toimestaan, vaikka se aika, joksi hänet 
on valittu, ei ole kulunut loppuun.” 
 
Puoluekokouksessa valitaan puolueelle uusi puoluehallitus, puoluevaltuuskunta ja 
puheenjohtajisto vuosiksi 2019–2021. 
 
Todetaan luottamustehtäviin ehdolle asetetut henkilöt. Kokouspaikalla on jaossa listaus 
ehdokkaista. Esittelysivusto, joka löytyy osoitteesta www.feministinenpuolue.fi/puoluekokous 
sisältää tiedot ehdokkaista. Ehdokkaiden on ollut ilmoitettava kiinnostuksestaan 
luottamustoimiin ennakkoon 7.8. mennessä eikä tämän jälkeen voi enää ilmoittautua 
ehdokkaaksi. Hakua on jatkettu puoluevaltuuskunnan osalta 24.8. kohdan 5 päättymiseen asti. 
 
Esitys: Todetaan edellä listatut ehdokkaat ja että asiakohtien 10–16 valinnat tehdään näiden 
ehdokkaiden joukosta. 
 
Kokous keskeytetään kukitusten ajaksi. 
 
7. Poliittinen keskustelu 
 
7.1. Puheenjohtajaehdokkaan linjapuhe 
7.2. Varapuheenjohtajaehdokkaiden linjapuheet 
 
 
Linjapuheiden pituus on enintään viisi minuuttia. Menettelytapajärjestyksen 2. kohdan 



mukaisesti muiden puheenvuorojen pituus on enintään kaksi minuuttia. Poliittinen keskustelu 
keskeytetään n. klo 12.00 ja sitä jatketaan sunnuntaina kohdassa 9.  
 
Esitys: Merkitään keskustelu tiedoksi. 
 
Keskeytetään kokous lounastauon ajaksi klo 12.00  
Kokousta jatketaan klo 13.00  
 
8. Puoluekokousaloitteet, keskustelu 

 
Feministisen puolueen sääntöjen §21 mukaan:  
 
“Aloitteita puoluekokoukselle voivat tehdä puolueen tai sen jäsenyhdistyksen henkilöjäsen, 
yksittäinen jäsenyhdistys, puoluehallitus ja puoluehallituksen asettama työryhmä.  
 
Puoluekokoukselle tarkoitetut aloitteet on toimitettava puoluehallitukselle 56 vuorokautta 
ennen puoluekokousta. Määräaikana saapuneista, puoluekokouksen esityslistalle otettavista 
aloitteista on puoluehallituksen annettava lausuntonsa, joihin tulee sisältyä esitykset aloitteiden 
johdosta tehtäviksi puoluekokouksen päätöksiksi. Puoluekokousaloitteet ja puoluehallituksen 
niistä antamat lausunnot lähetetään varsinaisille henkilöjäsenille, jäsenyhdistyksille ja 
kannatusjäsenille viimeistään kolme viikkoa ennen puoluekokouksen alkamista. 
 
Puoluekokouksen käsittelyyn haluttavia, viime hetkellä ajankohtaisiksi tulleita aloitteita voi 
toimittaa tämän aikamäärän jälkeen vielä puoluehallitukselle, joka voi harkintansa mukaan 
tuoda esityksiä ja aloitteita suoraan kokoukseen.” 
 
Määräaikaan, 56 päivää ennen puoluekokousta, mennessä esityslistalle otettavia aloitteita tuli 
yhteensä 4. Aloitteet, sekä puoluehallituksen niihin antamat lausunnot ja päätösesitykset ovat 
sähköisessä muodossa saatavana sivulta www.feministinenpuolue.fi/puoluekokous. 
 
Aloitteet käsitellään järjestyksessä yksi kerrallaan. Muutosesitykset päätösesityksiin on tehtävä 
kirjallisena tämän pykälän käsittelyn aikana. Puheenvuoropyyntöihin on merkittävä sen aloitteen 
numero, jota puheenvuoro koskee. Puheenvuoroja kaikkia aloitteita koskien voi pyytää heti 
pykälän käsittelyn alusta alkaen. 
 
Kaikki aloitteita koskevat päätökset tehdään esityslistan kohdassa 21. 
 
Puoluehallituksen päätösesitykset aloitteisiin ovat seuraavat: 

 
1. aloite: Oikeusavustajan määrääminen jokaiselle asianomistajalle (pahoinpitelyn uhrille) 
lähisuhdeväkivaltatapauksissa 
 
Päätösesitys: Aloite hyväksytään 
 
2. aloite: Aloite puolueen ryhmäkurista 
 
Päätösesitys: Kirjataan puoluekokouksen periaatepäätöksenä, että puolueella ei ole käytössä 
ryhmäkuria.  



 
3. aloite: Viestintäkoulutusta puolueen toimijoille 
 
Päätösesitys: Aloite hyväksytään sillä rajauksella, että  viestintäkoulutusta järjestetään aina 
puolueen vapaaehtoisresurssien puitteissa. 
 
4. aloite: Turvallisemman tilan sääntöjen soveltaminen sosiaalisessa mediassa 
 
Päätösesitys: Aloite hyväksytään. 

 
Esitykset: Käydään keskustelu ja tarvittaessa tehdään muutosesitykset aloitteiden 
päätösesityksiin.  
 
Perustetaan menettelytapajärjestyksen kohdan 5 mukaisesti aloitetyöryhmä käsittelemään 
aloitteisiin tehtyjä muutosesityksiä ja valitaan sille puheenjohtaja ja sihteeri. Kokouksessa läsnä 
olevat varsinaiset jäsenet voivat osallistua työryhmään ilman erillistä ilmoittautumista. Valitaan 
työryhmälle puheenjohtaja ja sihteeri. 
 
Keskeytetään kokous klo 15.00. Ilmoittautuminen työryhmiin alkaa välittömästi  
ja työryhmätoiminta klo 15.15.  
Päivä päättyy klo 17.00, minkä jälkeen yhteinen iltaohjelma. 
 
SUNNUNTAI 
 
10.00 Kokous jatkuu 
12.00 Lounastauko 
13.00 Kokous jatkuu 
15.00 Kokous päättyy 
 
 
9. Poliittinen keskustelu 
 
Jatketaan lauantaina keskeytettyä poliittista keskustelua. 
Esitys: Merkitään keskustelu tiedoksi. 
 
10. Puolueen puheenjohtajan vaali 

 
Puolueen sääntöjen §18 mukaan puoluekokouksessa valitaan joka toinen vuosi, tässä 
järjestyksessä 
• puolueen puheenjohtaja 
• puolueen kaksi varapuheenjohtajaa viisi ehdokasta 
• puoluesihteeri  
• puoluehallituksen 9 muuta jäsentä ja näille varajäsenet 
 
Lisäksi puoluekokouksen tehtävä on  
- valita puoluevaltuuskunnan puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa, 36 muuta 
puoluevaltuuskunnan jäsentä sekä näille henkilökohtaiset varajäsenet tässä järjestyksessä  
-  asettaa vaalivaliokunta seuraavaa puoluekokousta varten  



 
Puoluekokouksen henkilövaalit käydään suljetuin lipuin. Puoluekokouksessa äänivaltaisia ovat 
puolueen varsinaiset henkilöjäsenet, jotka ovat maksaneet jäsenmaksun puoluehallituksen 
määräämän ajan sisällä. Varsinaisilla yhdistysjäsenillä ja kannatusjäsenillä on kokouksessa 
läsnäolo- ja puheoikeus. 
 

23 § Puoluekokouksessa käytettävä vaalitapa 

Puoluekokouksessa käytävissä vaaleissa noudatetaan tässä pykälässä määriteltyä 
vaalitapaa. Muissa puolueen sisäisissä vaaleissa vaalit käydään kuten näiden sääntöjen 
32 §:ssä on määrätty. 

Puoluekokouksen henkilövaalit käydään suljetuin lipuin. Puoluekokouksessa 
äänivaltaisia ovat puolueen varsinaiset henkilöjäsenet, jotka ovat maksaneet 
jäsenmaksun puoluehallituksen määräämän ajan sisällä. Varsinaisilla yhdistysjäsenillä ja 
kannatusjäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. 

 

23 a § 

Kun valittavia henkilöitä on yksi, käytetään seuraavassa kuvattua siirtoäänivaalitapaa: 

1. Äänestäjä merkitsee asetetut ehdokkaat haluamassaan järjestyksessä: parhaaksi 
katsomansa ehdokkaan ensimmäiseksi, toiseksi parhaaksi katsomansa 
ehdokkaan toiseksi jne. Äänestäjä voi halutessaan merkitä äänestyslippuun 
myös vähemmän nimiä kuin vaalissa on ehdokkaita. 

2. Jokainen äänestyslippu lasketaan ääneksi sille ehdokkaalle, joka on merkitty 
lapussa ykköseksi. 

3. Jos joku ehdokkaista on saanut ehdottoman enemmistön eli yli puolet 
annetuista ykkösäänistä, on tämä voittanut vaalin. 

4. Jos kukaan ehdokkaista ei saa ehdotonta enemmistöä äänistä, karsitaan pois 
vähiten ääniä saanut ehdokas. 

5. Jokainen tämän karsitun ehdokkaan saama äänestyslippu siirretään ääneksi sille 
ehdokkaalle, joka on merkittynä lipussa toiselle sijalle. 

6. Jos joku ehdokkaista on nyt saanut yli puolet annetuista äänistä, hän on 
voittanut vaalin. 

7. Jos kukaan ehdokkaista ei edelleenkään ole saanut enemmistöä äänistä, 
karsitaan pois jäljellä olevista ehdokkaista vähiten ääniä saanut. Jokainen tämän 
karsitun edokkaan äänestyslippu siirretään ääneksi lipussa seuraavana olevalle 
ei-karsitulle ehdokkaalle. Tämä toistetaan niin monta kertaa, että joku jäljellä 
olevista ehdokkaista on saanut ehdottoman enemmistön äänistä. 

8. Jos ehdokkaat laskennan jossain vaiheessa päätyvät tasatilanteeseen, 
määritellään heidän keskinäinen järjestyksensä kuten 19 c §:ssä määritellään. 

9. Jos karsittavan ehdokkaan äänestyslipun perusteella ei voida päätellä, kenelle 
ääni tulisi siirtää, jaetaan ylijäämä kyseisen äänestyslipun osalta tasan kaikkien 
jäljellä olevien ehdokkaiden kesken. 

 
23 b § 
Kun valittavia henkilöitä on enemmän kuin yksi, suhteellisten vaalien laskentatapana 

käytetään tässä kuvattua yhden äänen siirtoäänivaalitapaa: 



Äänestäjä merkitsee ehdokkaansa äänestyslippuun suosituimmuusjärjestyksessä. 

Ehdokkaita voi merkitä yhden tai useamman, mutta äänestäjällä on kuitenkin 

käytössään vain yksi ääni. 

Äänet lasketaan seuraavasti: 

1. Kussakin äänestyslipussa ensimmäisenä oleva ehdokas saa yhden äänen. 

2. Äänikynnyksen ylittäneiltä ehdokkailta siirretään heidän saamansa 

ylijäämä-äänet äänestyslipussa toisena olleelle ehdokkaalle. 

3. Jos paikkoja on vielä täyttämättä, kun kaikki ylijäämä-äänet on jaettu, karsitaan 

pois vähiten ääniä saanut ehdokas, jonka äänet siirretään äänestyslipussa 

seuraavana olevalle ehdokkaalle. 

4. Jos karsittavan ehdokkaan äänestyslipun perusteella ei voida päätellä, kenelle 

ääni tulisi siirtää, jaetaan ylijäämä kyseisen äänestyslipun osalta tasan kaikkien 

jäljellä olevien ehdokkaiden kesken. 

5. Jos ehdokkaat laskennan jossain vaiheessa päätyvät tasatilanteeseen, 

määritellään heidän keskinäinen järjestyksensä kuten 19 c §:ssä määritellään. 

Äänikynnyksen laskemisessa käytetään seuraavaa laskutapaa: äänikynnys = 

hyväksyttyjen äänestyslippujen lukumäärä/(täytettävien paikkojen lukumäärä + 1), 

kahden desimaalin tarkkuudella ylöspäin pyöristäen. 

 

23 c § Ehdokkaiden keskinäinen järjestys tasatilanteessa 

Mikäli yhdellä tai useammalla ehdokkaalla on sama äänimäärä tilanteessa, jolloin 
valituksi tulleita ensimmäisellä kierroksella on enemmän kuin täytettäviä paikkoja tai 
ensimmäisen kierroksen ylijäämää jaettaessa tai karsintatilanteessa silloin, kun 
ehdokkaiden hyväksi ei ole siirtynyt ylijäämää määräytyy ehdokkaiden keskinäinen 
järjestys heidän saavuttamiensa kakkosäänten perusteella. Kakkosäänten ollessa tasan 
tarkastellaan ehdokkaiden saavuttama kolmosäänten määrä jne. Mikäli 
äänestyslippujen perusteella ei voida määrittää ehdokkaiden keskinäistä järjestystä 
ratkaisee ehdokkaiden keskinäisen järjestyksen arpa. 

Ehdokkaiden päätyessä ylijäämää siirrettäessä tai karsintatilanteessa samaan 
äänimäärään silloin, kun heidän hyväkseen on siirtynyt ääniä määräytyy ehdokkaiden 
keskinäinen järjestys ääntenlaskennan aikaisemman vaiheen perusteella silloin, kun 
ehdokkailla vielä oli eri äänimäärä. Jos ehdokkaiden äänimäärät kaikissa ääntenlaskun 
vaiheissa ovat olleet samat määräytyy heidän keskinäinen järjestyksensä alkuperäisten 
kakkosäänten perusteella. Kakkosäänten ollessa tasan tarkastellaan ehdokkaiden 
saavuttama kolmosäänten määrä jne. Mikäli äänestyslippujen perusteella ei voida 
määrittää ehdokkaiden keskinäistä järjestystä ratkaisee ehdokkaiden keskinäisen 
järjestyksen arpa. 

 

Esitys: Valitaan puheenjohtaja seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. 
 
11. Puoluesihteerin vaali 
Esitys: Valitaan puoluesihteeri seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. 



 
12. Puolueen varapuheenjohtajien vaali 
Esitys: Valitaan varapuheenjohtajat seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. 

 
Kokous keskeytetään onnittelujen ajaksi. 

 
13. Puoluevaltuuskunnan puheenjohtajan vaali 
Esitys: Valitaan puoluevaltuuskunnan puheenjohtaja seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. 

 
14. Puoluevaltuuskunnan varapuheenjohtajien vaali 
Esitys: Valitaan puoluevaltuuskunnan varapuheenjohtajat seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. 
 
Kokous keskeytetään onnittelujen ajaksi. 
 
15. Hallituksen muiden jäsenten vaali  

 
Hallituksen jäseniksi valitaan yhdeksän varsinaista ja yhdeksän varajäsentä, tässä järjestyksessä.  
 
Vaalivaliokunta tekee esityksen hallituksen kokoonpanosta. Mikäli vaalivaliokunnan esitystä ei 
hyväksytä, käydään valinnoista henkilövaali. 
 
Äänestäjä merkitsee äänestyslippuun kannattamansa ehdokkaat. Äänestäjä voi halutessaan 
merkitä äänestyslippuun myös vähemmän nimiä kuin vaalissa on ehdokkaita. 

 
Esitys: Valitaan hallituksen muut jäsenet seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. 
 
16. Puoluevaltuuskunnan muiden jäsenten vaali  

 
Puoluevaltuuskunnan jäseniksi valitaan 36 varsinaista ja 36 henkilökohtaista varajäsentä, tässä 
järjestyksessä. 
 
Äänestäjä merkitsee äänestyslippuun kannattamansa ehdokkaat. Äänestäjä voi halutessaan 
merkitä äänestyslippuun myös vähemmän nimiä kuin vaalissa on ehdokkaita. 
 
Esitys: Valitaan puoluevaltuuskunnan muut jäsenet seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. 
 
17. Vaalivaliokunnan valinta 
 
Puolueen sääntöjen 21 § todetaan vaalivaliokunnan valinnasta seuraavaa: 

 
21 § Puoluekokouksen vaalivaliokunta 

Puoluekokous asettaa vaalivaliokunnan, jonka tehtävänä on valmistella seuraavalle 

puoluekokoukselle esitys puoluehallituksen ja puoluevaltuuskunnan kokoonpanoista. 

Vaalivaliokunnan kokoonpanossa on pyrittävä ottamaan huomioon tasapuolinen 

piirijärjestöjen sekä valtakunnallisten henkilöjäsenyhdistysten edustus sekä diversiteetti. 

 



Esitys: Valitaan vaalivaliokunnan jäsenet seuraavaa puoluekokousta varten. 

Kokous keskeytetään onnittelujen ajaksi. 
 
Keskeytetään kokous lounastauon ajaksi klo 12.00  
Kokousta jatketaan klo 13.00 
 
18. Toimintakertomus ja tilinpäätös 2018 
Toimintakertomus 
 
Sääntöjen §18 mukaan puoluekokous “päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja 
vastuuvapauden myöntämisestä” puoluehallitukselle. Esitetään tilintarkastajan lausunto ja 
tilintarkastuskertomus. 
 
Esitys: Käydään läpi tilintarkastajan lausunto sekä tilinpäätös. Vahvistetaan tilinpäätös 2018 ja 
myönnetään puoluehallitukselle vastuuvapaus. 
 
19. Tilintarkastajan valinta 
 
Sääntöjen §18 mukaan puoluekokous valitsee yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan. 
 
Esitys: Valitaan tilintarkastajaksi KHT Johanna Hilden, ja varatilintarkastajaksi KHT Katja Hanski, 
Nexia Oy. 
 
20. Jäsenmaksut 2020 
 
Puolueen sääntöjen §10 mukaan: 
 
“Jäsenmaksu peritään puolueen ja sen jäsenyhdistysten henkilöjäseniltä. Jäsenmaksu sisältää 
jäsenmaksun puolueelle ja jäsenyhdistyksille. Kullekin järjestölle tulevasta osuudesta päätetään 
jäsenmaksun suuruudesta päätettäessä. 
 
Varsinaisilta henkilöjäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun 
suuruudesta erikseen molemmille jäsenryhmille päättää sääntömääräinen puoluekokous. 
Sääntömääräinen puoluekokous voi määrätä varsinaiselle henkilöjäsenelle alennetun 
jäsenmaksun sairauden, työttömyyden tai maksukyvyn olennaisen heikentymisen johdosta. 
Sääntömääräinen puoluekokous päättää myös kullekin järjestölle tulevasta osuudesta 
alennetusta jäsenmaksusta.” 
 
Esitykset: 
Päätetään, että vuonna 2020 perusjäsenmaksu on 35 euroa ja alennettu jäsenmaksu 17 euroa. 
Päätetään, että jäsenmaksusta voi hakea vapautusta perustelluin syin.  
Päätetään, että vuonna 2020 kannatusjäsenmaksu on 50 euroa.  
 
Päätetään, että jäsenmaksut jakautuvat siten, että  
 

a) kun jäsenmaksu maksetaan jonkin piirijärjestön jäsenenä olevalle 
paikallisyhdistykselle tai kunnallisyhdistykselle, niin maksu jakautuu seuraavasti:  



• jäsenyhdistys 30 %  
• piirijärjestö 10 % 
• puolue 60 %  

 
b) Kun jäsenmaksu maksetaan jollekin muulle yhdistykselle (valtakunnalliset tai 
alueelliset henkilöjäsenyhdistykset), niin maksu jakautuu seuraavasti:  
• yhdistys 30 % 
• puolue 70 % 
 
c) puolueen suoran henkilöjäsenen jäsenmaksu kuuluu kokonaisuudessaan puolueelle.  

 
21. Aloitepäätösten hyväksyminen  
 
Tehdään kaikki aloitteita koskevat päätökset. Ellei päätösesitykseen ole tehty muutosesitystä, 
hyväksytään puoluehallituksen päätösesitys. Puoluehallituksen päätösesitykset on listattu 
esityslistalla edellä §8 kohdalla sekä erillisessä aloitteet sisältävässä liitteessä. Työryhmän 
puheenjohtaja esittelee työryhmän esitykset. Työryhmän esitys on uusi pohjaesitys, jos se 
poikkeaa puoluehallituksen alkuperäisestä esityksestä. Todetaan, että aloitteesta, johon on 
tehty muutosesitys, voidaan tehdä myös ponsi eli toivomuksen tai ehdotuksen kaltainen 
toimenpidealoite. 
 
Esitys: Tehdään aloitteita koskevat päätökset puoluehallituksen esitysten (ks. kohta 8) tai 
työryhmien esitysten mukaisesti.  
 
22. Muut esille tulevat asiat 
 
23. Kokouksen päättäminen 


