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Hei,
foorumilla on nyt jonkin aikaa ollut keräämässä tukea aloitteeni ylimääräisen puoluekokouksen järjestämiseksi:
https://foorumi.piraattipuolue.fi/viewtopic.php?t=1347 Aloite on kerännyt erittäin hyvin tukea ja 1/30 tuki puolueen jäsenmaksun
maksaneista jäsenistä täyttyi alle vuorokaudessa. Sittemmin myös 2/3 puoluevaltuuston jäsenistä on toisistaan riippumatta
ilmaissut tukensa aloitteelle, jolloin sääntöjen 9§ toisen momentin kirjaus puoluevaltuuton jäsenten tuestakin tuli täytetyksi.

1.

1. Äänestys rekisteröidyn puolueen Piraattipuolue r.p., Piratpartiet r.p.
(yhdistysrekisterinumero 199.184) lakkauttamisesta.
Mikäli puoluekokous päättää lakkauttaa puolueen, puoluehallitus saa
puoluekokoukselta tehtävänannon toimia niin, että yhdistyksen
poistaminen puoluerekisteristä ja sen lakkauttaminen tapahtuu
sääntöjen mukaisesti. Jos taas puoluekokous vastaa, ettei puoluetta
lakkauteta, puoluehallitus toimii puoluekokouksen tekemän päätöksen
mukaisesti.

2.

2. Puoluehallituksen uudelleenvalinta sääntöjen määräämässä
järjestyksessä.

Kyse on siis siitä, että puoluekokoukselta kysytään, onko seuraavassa kohdassa valittavalla puoluehallituksella mandaattia toimia
niin, että Piraattipuolue r.p. lakkaa toteuttamasta sääntömääräistä tehtäväänsä ja fuusioituu johonkin toiseen puolueeseen, kuten
on esitetty. Tosiasiassa Piraattipuolueen liittäminen toiseen puolueeseen, joka toimii eri puolueohjelman, eri sääntöjen ja eri
puoluejohdon alaisuudessa, tarkoittaa Piraattipuolue r.p. lakkauttamisesta sellaisena kuin se nyt on. Mikäli puoluekokous ei
tällaista mandaattia puoluehallitukselle myönnä, puolue voi jatkaa toimintaansa täysin normaalisti toimintasuunnitelmansa ja
talousarvionsa asettamissa kehyksissä.
Toisessa kohdassa vaadin puoluehallituksen uudelleenvalintaa ja olen foorumilangassa kertonut, että en luota puoluehallituksen
puheenjohtajan kykyyn ajatella kokonaisvaltaisesti puolueen etua ja toimia puolueen hyväksi. Tämä on henkilökohtainen
mielipiteeni ja jokainen hallituksen jäsen voi vapaasti hakea uuteen puoluehallitukseen, mukaanlukien nykyinen puheenjohtaja
Petrus Pennanen. Puoluekokous tekee sitten ratkaisunsa puoluehallituksen kokoonpanosta ja toivon, että hallitukseen tulee
hakeutumaan ihmisiä, joita puolueen etu kiinnostaa ja joille puolueen arvot ja puolueohjelmassa esitetty politiikka ovat
henkilökohtaisen vaivannäön ja taloudellisten panostuksienkin arvoisia.
Aloitteeni virallisen tiedoksi antamisen ajankohtaan liittyy foorumilla oleva Raoul Plommerin aloite puoluepäivistä, joita varten hän
on tehnyt alustavan varauksen Pyhtäällä sijaitsevasta kokoustilasta, jossa on mm. vuodepaikat viidellekymmenelle majoittujalle
tarjolla. Tarjous on erittäin edullinen hinta-laatusuhteeltaan ja sen ajankohta 6.-8.12.2019 on puoluepäiviä ajatellen täydellinen:
itsenäisyyspäivä on useimmille työssä käyville ja opiskelijoille vapaapäivä ja siten matkustaminen Pyhtäälle on ihan aidosti
mahdollista. Tila on tietojeni mukaan käytettävissä jo perjantaina klo 12 ja se pitää luovuttaa sunnuntaina klo 20. Puoluepäivien
järjestäminen pikkujouluhengessä on mielestäni loistava idea!
Laskujeni mukaan tästä päivästä laskettuna 60 päivää eteenpäin on täsmälleen 7.12.2019 ja juuri tämä säännöissä määrätty
aikaraja on ollut motiivina aloitteeni näinkin myöhäiselle viralliselle tiedoksi saattamiselle.
Suosittelen puoluehallitukselle, että ylimääräinen puoluekokous kutsuttaisiin koolle lauantaina 7.12.2019 esimerkiksi klo 10
alkaen, jolloin aikaa erinäisten puolueen toimintojen kehittämiseen keskittyville työpajoille, uuden puoluehallituksen kickoffille ja
toimintasuunnitelman viimeistelylle olisi tarjolla hyvin. Sunnuntaille voisin kutsua koolle puoluevaltuuston sääntömääräisen
kokouksen, jossa voimme hyväksyä toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2020. Toimintasuunnitelman sisältöön
vaikuttaa voimakkaasti se, millaisen mandaatin puoluekokous uudelle puoluehallitukselle antaa puolueen tulevaisuuden suhteen.
Aloitteeni ei sisällä sääntömuutosesityksiä, joten sääntöjen tarkentaminen joiltain osin jäänee seuraavien kokouksien tehtäväksi.
Sääntömääräinen puoluekokous vuonna 2020 voidaan näkemykseni mukaan hyvin pitää sääntöjen mukaisesti touko-syyskuussa
ja uusi puoluehallitus voisi toivoakseni keskittyä jo joulukuusta alkaen täysipainoisesti kuntavaalikampanjan ja koko Suomen
Piraattipuolueen määrätietoiseen rakentamiseen.

Piraattipuolueen määrätietoiseen rakentamiseen.
Toivon, että ylimääräinen puoluekokous nähtäisiin Piraattipuolueelle mahdollisuutena ja positiivista viestintää tulevaisuuteen
katsoen jatkettaisiin myös tällä hetkellä toimivan puoluehallituksen puolelta.
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