PUOLUEKOKOUKSEEN?
"Kun kansanliike hapantuu, kaivataan johtajaa, joka osaa ravistella. Tehdä arvaamattomiakin ratkaisuja. Rikkoa kaavoja ja ottaa riskejä. Heittäytyä oman asian puolesta." Näin luki Hesarissa 24.2.08.
Minusta se oli hyvin sanottu.
Maaliskuun loppuun mennessä päätetään, ketkä täältä Mikkelistä lähtevät edustajiksi 5. -7.6. 2008
pidettävään SDP:n puoluekokoukseen. Ehdokkaita on enemmän kuin paikkoja (5), joten pidetään
jäsenäänestys. Oma osastoni Mikkelin Viran- ja Toimenhaltijat sos. dem. yhdistys asetti minut
syyskokouksessa puoluekokousedustajaehdokkaaksi ja minusta on asiallista, että ilmoitan julkisesti
ja sitovasti ennen jäsenäänestystä, ketä tulen äänestämään puheenjohtajavaalissa, mikäli minut valitaan edustajaksi. Näin toivoisin muidenkin ehdokkaiden tekevän, jotta jokainen voi aidosti miettiä
kenelle äänensä antaa.
Minä haluan puolueemme puheenjohtajaksi Miapetra Kumpula-Natrin. Hänet monestakin syystä:
a) Hänellä on arvot kohdallaan ja hän on uudistushaluinen ja uudistuskykyinen.
b) Hän on lapsiperheen äiti, ymmärtää siis mitä on lapsiperheen arki ja varmasti saa puolueestammekin lapsiperhemyönteisemmän.
c) Hän oli ennen eduskuntaan pääsemistään pääministeri Lipposen erityisavustajana, tietää siis mitä
on pääministerin työ.
d) Hän on insinööri, kauppatieteen ylioppilas, kansanedustaja – fiksu nuori ihminen.
e) Hänen sukujuurensa ovat lappilaiset, kuten minunkin :)
f) Hän on kaunis ja valovoimaisen näköinen.
Puheet siitä, että pienten lasten äiti tai raskaana oleva nainen ei sopisi puolueen puheenjohtajaksi,
ovat mielestäni pöyristyttäviä. Voi hyvä tavaton, eikö meidän oma puolue juuri ole puhunut työn ja
perhe-elämän yhteensovittamisen tärkeydestä! Ei se puolueen puheenjohtajuuskaan ole kuitenkaan
kuin työ. Eihän siihen kukaan hullu ryhdy, jos se vaatii sitä, että olet käytettävissä 24/7.
Sitä paitsi meillä valitan myös puolueelle varapuheenjohtajat ja puoluesihteeri. Näiden roolia pitää
vahvistaa. Varsinkin puoluesihteeriksi pitää saada politiikan rautainen ammattilainen, joka ottaa
kantaa asioihin oma-aloitteisesti. Kannatan puoluesihteeriksi Varsinais-Suomen sosiaalidemokraattisen piirin puheenjohtaja Ari Korhosta. Hän tuntee toimintamme kaikki tasot ja rakenteet. Hän puolustaa uudistuksia, joita puolue kipeästi tarvitsee. Hän kykenee varmasti olemaan puolueen kahden
kärjen asetelmassa puheenjohtajan dynaaminen pari.
Kyllähän siellä puoluekokouksessa päätetään paljosta muustakin kuin puheenjohtajasta ( mm. ihan
tällaisesta pikkujutusta kuin SDP:n politiikan linjasta), mutta luulen, että jäsenistöä eniten kiinnostaa puoluekokousedustajaehdokkaiden mielipide juuri näistä henkilövalinnoista.
Olen käytettävissä.
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