
Otaniemen Keskustaopiskelijat ry Lausunto

Lausunto sääntömuutosesityksistä

Yleistä kaikista esityksistä

Otaniemen Keskustaopiskelijat ry kannattaa tasa-arvolain mukaisten sukupuolikiintiöiden tuomista 
myös puolueen toimintaan esitetyillä tavoilla. Puolueen on vahvasti sitouduttava kaikenlaisen tasa-
arvon ja syrjimättömyyden edistämiseen yhteiskunnassamme ja kansainvälisesti. Otaniemen 
Keskustaopiskelijat yrittävät omassa toiminnassaan parhaansa mukaan saavuttaa tasaisen 
sukupuolijaon, mutta jäsenpohjan vinoutuneen sukupuolijakauman takia tämä ei aina ole 
mahdollista. Kaikki yhdistyksen naisjäsenet tosin ovat ainakin joskus olleet myös hallituksen 
jäseniä. Kunnallisjärjestötasolla ja siitä ylöspäin puolueen hierarkiassa yksittäisten yhdistysten 
mahdollisesti vinoutuneen sukupuolijakauman pitäisi kuitenkin tasaantua ja sukupuolikiintiöiden 
noudattamisen siten olla mahdollista. Tietyissä erityistapauksissa perusjärjestötasolla (kuten 
Otaniemen Keskustaopiskelijoissa) sukupuolikiintiö voisi muodostaa esteen hallituksen 
valitsemiselle.

Perusjärjestöjen jäsenpohjaisen edustusoikeuden lisäksi esityksissä on kunnallisjärjestölle 
perusjärjestöjen yhteenliittymänä esitetty viittä lisäedustajaa sekä puolue- että piirikokouksiin. 
Otaniemen Keskustaopiskelijoiden mukaan nykyisen mallin mukainen yksi kunnallisjärjestön 
edustaja on aivan riittävä. Edustajamäärän kokouksissa pitäisi nousta jo pelkästään sen takia, että 
jäsenet voivat kuulua useampaan perusjärjestöön.

Puolueen säännöt

Otaniemen Keskustaopiskelijat tervehtii ilolla jäsenen mahdollisuutta olla jäsenenä useissa 
perusjärjestöissä. Tällä hetkellä Otaniemen Keskustaopiskelijoiden toiminnassa on joskus esteeksi 
muodostunut tuoreiden teekkareiden vahva sitoutuminen kotiseutunsa Keskustanuoriin. Sallimalla 
useampikertainen jäsenyys mahdollistetaan tällaisten puolueen tulevien kantavien voimien 
täysipainoinen toimiminen sekä opiskelijaliikkeessä että kotiseudun ja sen nuorison puolesta.

Otaniemen Keskustaopiskelijat pitää hyvänä mahdollisuutta neuvoa-antavan jäsenäänestyksen 
järjestämiseen puolueen puheenjohtajasta ja suunnittelee toteuttavansa yhdistyksen sisäisen 
puoluekokousedustajalle neuvoa antavan jäsenäänestyksen jo tänä keväänä. Jäsenäänestys on hyvä 
jäsenetu ja varmasti aktivoi koko puoluekenttää poliittiseen ja aatteelliseen pohdintaan sekä 
arvokeskusteluun ennen puheenjohtajavalintaa. Puheenjohtajaesityksen tueksi vaadittavat vähintään 
kymmenen perusjärjestön tai yksi piirin yleisen kokouksen päätös on oikeansuuntainen 
puheenjohtajaehdokkaan kannatuksen esimittaus.

Kunnallisjärjestön mallisäännöt

Otaniemen Keskustaopiskelijat kannattaa jäsenistöä varmasti aktivoivaa uudistusta, jossa 
kunnallisjärjestön kokouksissa on kaikilla jäsenmaksunsa hoitaneilla perusjärjestöjen jäsenillä 
puhe- ja äänioikeus. Jäsenten ja jäsenmaksujen maksamisen seuranta lienee keskitetyn 
jäsenrekisterin maailmassa mahdollista toteuttaa luotettavasti ja kitkattomasti. Kun kaikilla 
perusjärjestöjen jäsenillä on jo äänioikeus, myös sitoutumattomien kunnallisvaaliehdokkaiden 
ottaminen mukaan päättämään luottamushenkilöpaikkojen jaosta on perusteltua ja johtaa 
pidemmällä tähtäimellä toivottavasti sitoutumattomienkin ehdokkaiden vahvaan sitoutumiseen 
puolueeseen.
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