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Voimassaolevat säännöt: 08.03.2021 13:58:23
1§ NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Sinimusta Liike ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Rauma.
Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä puolueeksi.
2§ TARKOITUS
Sinimustan Liikkeen
vaikuttaminen.
Puolueen tavoite on
on sekä vihreä että
kansan olemassaolon

(SML) tarkoitus on valtiollisiin asioihin
luoda elinvoimainen ja kestävä yhteiskunta, joka
korkeateknologinen ja joka turvaa suomalaisen
pitkälle tulevaisuuteen.

3§ TOIMINNAN LAATU
Tarkoituksensa toteuttamiseksi puolue
-harjoittaa tutkimus- ja julkaisutoimintaa
-kerää ja välittää tietoa
-tekee aloitteita ja kannanottoja
-osallistuu yhteiskunnalliseen toimintaan asettamalla ehdokkaita
vaaleihin
-järjestää kansallismielisiä tapahtumia ja kokoontumisia.
Toimintansa tukemiseksi puolue voi ottaa vastaan lahjoituksia ja
jälkisäädöksiä, ostaa, omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta sekä
asianomaisella luvalla järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia,
harjoittaa kahvila- ja ravintolaliikettä samoin kuin
kustannustoimintaa sekä muuta puolueen tarkoituksen toteuttamiseksi
tarpeellista varainhankintaa, jonka tarkoituksena ei ole
taloudellisen voiton hankkiminen puolueen jäsenille.
4§ JÄRJESTÖRAKENNE
Paikallisjärjestöksi nimitetään yhden tai useamman kunnan käsittävää
yhdistystä, jossa on
henkilöjäseniä kyseisestä kunnasta tai kyseisistä kunnista.
Piirijärjestöksi nimitetään
eduskuntavaalien vaalipiirin alueen käsittävää yhdistystä, jonka
muodostavat alueella kotipaikan omaavat puolueen paikallisjärjestöt.
Paikallis- ja piirijärjestöjen tehtävänä on:
1. edustaa puoluetta omalla aluetasollaan.
2. piirijärjestön tehtävä on asettaa vaalipiirissään ehdokkaat
eduskuntavaaleissa ja vastata puolueen eduskuntavaalikampanjasta
vaalipiirissä.
3. paikallisjärjestön tehtävä on asettaa toiminta-alueellaan
puolueen ehdokkaat kuntavaaleissa ja vastata puolueen
kuntavaalikampanjasta.
4. hoitaa muut puoluehallituksen sille määräämät tehtävät.
Paikallisjärjestön puuttuessa piirihallitus päättää kuntavaaleihin
liittyvistä asioista. Piirijärjestön puuttuessa puoluehallitus
päättää eduskuntavaaleihin liittyvistä asioista.
5§ HENKILÖJÄSENET
Puolueen henkilöjäsenen on oltava 18-vuotta täyttänyt Suomen
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kansalainen, joka hyväksyy
puolueen tarkoituksen, puolueohjelman ja säännöt ja joka ei ole
toisen Suomessa toimivan
puolueen tai siihen suoraan linkittyvän organisaation jäsen.
Puolueen jäsenyyttä haetaan
sähköisellä jäsenhakemuksella tai kirjallisesti hakijan omakätisesti
allekirjoittamalla
puoluehallitukselle osoitetulla hakemuksella. Puoluehallitus päättää
jäsenhakemuksen
hyväksymisestä tai hylkäämisestä vapaan harkintansa mukaan.
Jäsenellä on oikeus erota puolueesta ilmoittamalla siitä
kirjallisesti puoluehallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai
ilmoittamalla eroamisestaan puoluekokouksen pöytäkirjaan
merkittäväksi.
6§ YHTEISÖJÄSENET
Puolueen yhteisöjäseniä ovat puolueen jäseneksi puoluehallituksen
hyväksymät rekisteröityinä yhdistyksinä olevat puolueen
piirijärjestöt. Muita yhteisöjäseniä puolueessa ei ole.
7§ JÄSENMAKSU
Puolueen jäsenet maksavat vuosittain puoluekokouksen määräämän
jäsenmaksun
puoluekokouksen asettamaan eräpäivään mennessä. Puolueeseen
hyväksytty uusi jäsen maksaa
edellä mainitun jäsenmaksun myös liittymisvuodelta laskun mukaiseen
eräpäivään mennessä.
Jäsenmaksu voi olla erilainen puolueen henkilöjäsenille ja
yhteisöjäsenille.
8§ JÄSENEN EROTTAMINEN
Puoluehallitus voi päätöksellään erottaa puolueen jäsenen jollakin
seuraavista
erottamisperusteista:
-Jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa eräpäivään mennessä maksamatta.
-Jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on
sitoutunut puolueeseen liittymällä.
-Jäsen on toisen Suomessa toimivan puolueen jäsen tai toisen
Suomessa toimivan puolueen
organisaatioon kuuluvan muun yhdistyksen jäsen.
-Jäsen on asettunut toisen Suomessa toimivan puolueen tai vaalilain
mukaisen valitsijayhdistyksen
ehdokkaaksi yleisissä vaaleissa.
-Jäsen on eronnut puolueen kunnallisesta valtuustoryhmästä,
eduskuntaryhmästä tai
maakuntavaltuustoryhmästä.
-Jäsen on menettelyllään puolueessa tai sen ulkopuolella
vahingoittanut puoluetta.
-Jäsen ei ole täyttänyt puolueeseen liittyessään tai ei enää täytä
laissa tai puolueen säännöissä
mainittuja jäsenyyden ehtoja.
-Jäsen ilmaisee itseään julkisesti epäkansallisella tavalla.
-Erotettavalla jäsenellä on oikeus kuulemiseen ennen erotuspäätöstä,
ellei erotuksen perusteena
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ole maksamaton jäsenmaksu.
9§ PUOLUEKOKOUS
Ylintä päätösvaltaa puolueessa käyttää vuosittain helmi-elokuussa
kokoontuva puoluekokous.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun puolueen kokous niin päättää tai
kun puoluehallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään
kymmenesosa (1/10) puolueen äänioikeutetuista jäsenistä vaatii sitä
puoluehallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten
kirjallisesti. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden
kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty
puoluehallitukselle.
10§ PUOLUEEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Puoluehallituksen on kutsuttava puolueen kokoukset koolle vähintään
14 vuorokautta ennen
kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.
11§ PUHE- JA ÄÄNIOIKEUS PUOLUEEN KOKOUKSISSA
Puolueen kokouksissa jokaisella varsinaisella henkilöjäsenellä ja
yhteisöjäsenellä on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus siten, että
jokaisella jäsenellä on yksi (1) ääni. Kannatusjäsenillä on
kouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Jos jäsen on laiminlyönyt
puolueen jäsenmaksun maksamisen eräpäivään mennessä kuluvalta
vuodelta, jäsenellä ei ole äänioikeutta puoluekokouksessa, jos
maksamatta olevaa jäsenmaksua ei ole maksettu viimeistään kutsussa
mainittuna päivänä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni,
paitsi vaaleissa arpa.
Puolueen yhteisöjäsentä edustaa puoluekokouksessa yhteisöjärjestön
puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Valtakirjalla ei voi edustaa toista jäsentä puolueen kokouksissa.
12§ PUOLUEKOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN AINAKIN SEURAAVAT ASIAT
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja
toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä puoluehallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
jäsenmaksujen suuruus
8. valitaan puolueen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja
muut jäsenet (4-8 henkilöä) kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan
seuraavaan varsinaiseen puoluekokoukseen asti kestäväksi
toimikaudeksi.
9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja
varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja
varatilintarkastajaa.
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Puoluekokous hyväksyy puolueen ohjelmat. Päätöksen tekemiseksi
vaaditaan vähintään kolmen
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neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista äänistä. Ohjelmaesityksen
tulee olla puoluehallituksella sekä jäsenistön nähtävillä neljä (4)
viikkoa ennen puoluekokousta.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian puoluekokouksen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti
puoluehallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun.
Puoluekokous päättää muista sellaisista asioista, jotka lain tai
puolueen sääntöjen mukaan kuuluvat puoluekokouksen käsiteltäväksi.
13§ PUOLUEHALLITUS
Puoluehallitukseen kuuluu puolueen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja,
sihteeri ja
puoluehallituksen muut varsinaiset jäsenet (4-8 henkilöä).
Puoluehallitus ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan
rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Puolueen
puheenjohtaja toimii myös puoluehallituksen puheenjohtajana ja
puoluesihteeri puoluehallituksen sihteerinä ja esittelijänä.
Puoluekokous voi erottaa puoluehallituksen jäsenen toimestaan kesken
toimikauden. Mikäli
puoluehallituksen jäsen eroaa tai erotetaan ennen toimikauden
päättymistä, valitsee
puoluekokous hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
Puoluehallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä
ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään
kolme hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on
päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja
tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset
ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Puoluehallituksen kokoukset tulee kutsua kokoon vähintään kahta
päivää ennen kokousta, ellei kaikki puoluehallituksen jäsenet
yksimielisesti toisin päätä. Kokouskutsut lähetetään sähköpostitse
tai kirjeitse. Puoluehallitus voi myös halutessaan järjestää
kokoukset etäyhteyksiä käyttäen.
Puoluehallitus käyttää yhdistyksen toimeenpanovaltaa.
Puoluehallitus voi asettaa asioiden valmistelua varten toimikuntia
tai muita tarpeelliseksi katsomiaan työelimiä.
Puoluehallituksella on mahdollisuus kurinpitotoimena antaa puolueen
jäsenille sanktioita.
Puoluehallitus päättää puolueen omaisuuden ostamisesta, myynnistä,
vaihtamisesta ja
kiinnittämisestä sekä muista lain tai puolueen sääntöjen mukaan
puoluehallituksen päätettävistä asioista.
Puoluehallitus ottaa tarvittavat vakituiset puolueen toimihenkilöt.
Puolueen osallistumisesta hallitukseen päättää puoluehallitus
yhdessä puolueen
eduskuntaryhmän kanssa.
Piirijärjestön puuttuessa puoluehallitus päättää eduskuntavaaleihin
liittyvistä asioista.
Paikallisjärjestön puuttuessa puoluehallitus päättää kuntavaaleihin
liittyvistä asioista.
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14§ PUOLUEHALLITUKSEN JÄSENTEN KELPOISUUS
Puolueen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, puoluesihteerin, sekä
muiden puoluehallituksen jäsenten on oltava puolueen jäseniä, jotka
ovat täysivaltaisia syntyperäisiä Suomen kansalaisia, joilla on
kotipaikka Suomessa ja jotka eivät ole konkurssissa tai
liiketoimintakiellossa.
15§ PUOLUEEN TILIT
Puolueen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös on annettava
tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen puoluekokousta.
16§ PUOLUEEN EDUSKUNTARYHMÄ
Puolueella on eduskunnassa yksi eduskuntaryhmä, jonka hyväksymät
säännöt tulee saattaa
puoluehallituksen tietoon.
17§ VAALEIHIN OSALLISTUMINEN
Ehdokkaat eduskuntavaaleissa valitaan kussakin vaalipiirissä
jäsenäänestyksen perusteella, jonka toimittamisesta vastaa
piirijärjestö. Puoluehallituksen on valvottava, että jäsenäänestys
suoritetaan säännösten ja päätösten mukaisesti. Jos rikkomista
tapahtuu, on puoluehallituksen tehtävä korjauspäätökset, joita
kaikkien on noudatettava.
Piirijärjestön kokous voi lakien puitteissa puoluehallituksen
suostumuksella poiketa
jäsenäänestyksen tuloksesta.
Ehdokkaat Euroopan parlamentin edustajien vaaleissa päättää
puoluekokous.
Puolueen oman presidenttiehdokkaan asettamisesta tai jonkun toisen
asetetun ehdokkaan
tukemisesta päättää puoluekokous.
Valtakunnallisesta vaaliliitosta eduskuntavaaleissa, tasavallan
presidentin vaaleissa tai Euroopan parlamentin vaaleissa päättää
puoluehallitus.
Kuntavaalit hoitaa paikallisjärjestö puolueen ja piirijärjestön
määräysten ja ohjeiden mukaan.
Vaaliliitosta kuntavaaleissa päättää puoluehallitus.
Vaaliehdokkaat kuntavaaleissa hyväksyy lopullisesti
paikallisjärjestön hallitus. Puolueella voi olla kunnassa vain yksi
valtuustoryhmä.
Piirijärjestön puuttuessa puoluehallitus päättää eduskuntavaaleihin
liittyvistä asioista.
Paikallisjärjestön puuttuessa puoluehallitus päättää kuntavaaleihin
liittyvistä asioista.
18§ PUOLUEEN NIMENKIRJOITUSOIKEUS
Puolueen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja
puoluesihteeri, kaksi yhdessä. Puoluehallitus voi määrätä puolueen
toimihenkilön kirjoittamaan puolueen nimen yksin.
19§ PUOLUEEN PUOLESTA VASTAAMINEN
Puolueen puolesta kantaa ja vastaa puoluehallitus joko itse tai
valtuutettunsa kautta.
20§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA PUOLUEEN PURKAUTUMINEN
Puoluekokous voi päättää puolueen sääntöjen muutoksesta, jos se on
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kokouskutsussa mainittu.
Päätöksen tekemiseksi vaaditaan vähintään kolmen neljäsosan (3/4)
enemmistö annetuista
äänistä. Sääntöesityksen tulee olla puoluehallituksella sekä
jäsenistön nähtävillä neljä (4) viikkoa ennen puoluekokousta.
Puolueen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi lankeavat puolueen
varat rekisteröidylle
järjestölle, joka palvelee ja puolustaa suomalaisen kansan
kulttuuria, elinympäristöä, perimää ja elämäntapaa.
21§ YHDISTYS- JA PUOLUELAIN SÄÄNNÖKSET
Niissä kohdissa, joissa näissä säännöissä ei ole määräystä,
noudatetaan yhdistys- ja puoluelakia.

