
Sääntömuutosesitys maakuntavaaleja varten 

Muutettavat pykälät (lisäykset vihreällä): 

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu 

Puolueen tarkoituksena on vaikuttaa valtiollisiin asioihin olemalla mukana 
päätöksenteossa ja lakiuudistusten kautta. Tavoitteidensa saavuttamiseksi puolue pyrkii 
asettamaan ehdokkaita europarlamentti-, eduskunta-, maakunta- ja kuntavaaleihin sekä 
presidentinvaaliin. 

Puolue vaatii yksilön oikeuksien turvaamista erityisesti yksityisyyden suojan ja 
sananvapauden osalta ja sähköisen kuluttajansuojan parantamista. Puolue vaatii kulttuurin 
ja tiedon vapauden, sekä päätöksenteon avoimuuden ja demokraattisuuden lisäämistä. 
Puolue ajaa teknologian tuomien mahdollisuuksien esilletuontia, vastuiden painotusta sekä 
ongelmakohtien huomioimista ja korjausta. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi puolue: 

1. harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa 
2. tekee aloitteita ja kannanottoja 
3. osallistuu julkiseen keskusteluun tavoitteidensa edistämiseksi 
4. järjestää tapahtumia ja poliittista kansalaistoimintaa. 

Toimintansa tukemiseksi puolue voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, kerätä 
jäsenmaksuja, ostaa, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta 
sekä asianomaisella luvalla järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia, harjoittaa kahvila- ja 
ravintolaliikettä samoin kuin alaansa liittyvää julkaisutoimintaa. 

Puolueen tarkoituksena ei ole taloudellisen voiton hankkiminen puolueen jäsenille. 

 

13 § Piiriyhdistyksen tehtävät ja toiminta 

Piiriyhdistyksen tehtävänä on: 

1. edustaa puoluetta piiri- ja kunnallistasolla; 
2. tehdä 14 §:ssä tarkoitettu esitys puolueen eduskuntavaaleissa asetettaviksi 

ehdokkaiksi ja vastata puolueen eduskuntavaalikampanjasta vaalipiirissä; 
3. tehdä 15 §:ssä tarkoitettu esitys puolueen maakuntavaaleissa asetettaviksi 

ehdokkaiksi ja vastata puolueen maakuntavaalikampanjasta vaalipiirissä; 
4. asettaa toiminta-alueellaan puolueen ehdokkaat kuntavaaleissa ja vastata puolueen 

kuntavaalikampanjasta; 



5. hoitaa muut hallituksen sille määräämät tehtävät. 

 

15 § Ehdokkaiden asettaminen maakuntavaaleihin 

Piiriyhdistys tekee hallitukselle esityksen omassa vaalipiirissään asetettavista ehdokkaista. 
Esityksen tulee perustua piiriyhdistyksen sisäisen jäsenäänestyksen tulokseen tai 
piiriyhdistyksen kokouksen päätökseen.  

Hallitus tekee päätöksen ehdokkaiden asettamisesta maakuntavaaleihin. Hallituksen 
päätöksen tulee noudattaa piiriyhdistyksen tai piiriyhdistysten esitystä. Hallitus voi 
kuitenkin päättää asettaa vaalipiiriin enemmän ehdokkaita kuin piiriyhdistys on esittänyt. 

Niissä maakuntavaalien vaalipiireissä, joissa toimii useampi kuin yksi piiriyhdistys, 
kumpikin piiriyhdistys tekee ehdokasesityksen ehdokkaista, joilla on kotipaikka niissä 
kunnissa, joissa piiriyhdistys toimii. Hallitus yhdistää nämä esitykset yhdeksi 
ehdokaslistaksi. Jos ehdokaslistalle tulisi enemmän ehdokkaita kuin kyseisessä vaalipiirissä 
saa maakuntavaaleissa asettaa, puoluehallitus päättää piiriyhdistyksiä kuultuaan ketkä 
esitetyt ehdokkaat jätetään pois ehdokaslistasta. 

Hallitus voi erittäin painavasta syystä poiketa kunkin piiriyhdistyksen esityksestä 
yksittäisten ehdokkaiden osalta. Ennen tällaisen päätöksen tekemistä on piiriyhdistykselle 
ja asianosaisille henkilöille varattava tilaisuus tulla kuulluksi. 

 

[myöhemmät pykälät siirtyvät yhdellä eteenpäin] 


