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Suomen Keskusta r.p:n piirin säännöt
Ennakkotarkastettu PRH:ssa 22.6.2010.
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Suomen Keskusta r.p:n piirin säännöt

Yhdistyksen nimi ja tarkoitus
1§

tamaan maakunnallisten aloitteiden toteuttamiseksi,
3)

arvioida yhteiskunnan kehitystä ja tulevaisuutta sekä sen perusteella tehdä
aloitteita ja vaikuttaa asuinalueella,
seutukunnallisella, maakunnallisella,
kansallisella ja kansainvälisellä tasolla
elinolojen parantamiseksi Keskustan periaatteiden mukaisesti,

4)

tarjota jäsenille, luottamushenkilöille
ja muille yhteiskunnallisista asioista
kiinnostuneille mahdollisuuksia itsensä
kehittämiseen sekä virittää kiinnostusta
yhteiskunnalliseen toimintaan,

5)

luoda edellytyksiä jäsenyhdistysten toiminnalle,

6)

vahvistaa kansanvaltaa, maakunnallista aloitteellisuutta ja yhteisöllisyyttä,
suvaitsevaisuutta, hengellisiä arvoja,
ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä
yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta,
turvallisuutta ja yhteisvastuuta.

Yhdistyksen nimi on Keskustan
____________________________________ piiri ry.

Muissa kuin virallisissa yhteyksissä piiristä
voidaan käyttää nimeä
_________________________________ Keskusta.

Piirin kotipaikka on
_________________________________ kaupunki
ja toimialue _______________________________.

Suomen Keskusta r.p:tta nimitetään näissä
säännöissä puolueeksi ja tätä yhdistystä piiriksi.

2§

3§
Tarkoituksen toteuttamiseksi Keskustan piirijärjestö:
1)

pitää yhteyttä jäsenyhdistyksiinsä sekä
alueelta valittuihin Keskustan luottamushenkilöihin ja huolehtii heidän
mahdollisuuksistaan aatteelliseen sekä
järjestölliseen koulutukseen,

2)

valitsee edustajansa puoluekokouksiin ja
muiden yhteisöjen kokouksiin sekä hallintoon, joissa piirillä on edustusoikeus,

3)

tekee aloitteita puoluehallitukselle ja
-kokoukselle sekä maakuntahallituksen

Piirin tarkoituksena on:
1)

2)

yhdistää maakunnan alueella toimivia
Keskustan jäsenyhdistyksiä ja niiden
jäseniä sekä puolueen kannattajia,
koota jäseniä ja maakunnallisia luottamushenkilöitä toimimaan ja vaikut-
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ja - valtuuston Keskustaryhmälle ja antaa pyydetyt lausunnot,
4)

tiedottaa toiminnastaan ja yhteiskunnallisista aloitteistaan,

5)

johtaa alueellaan Keskustan maakunnallista toimintaa olemalla yhdyssiteenä
alueellaan toimivien Keskustajärjestöjen
ja puoluehallituksen välillä,

6)

vastaa toimialueellaan eduskuntavaalin,
tasavallan presidentin vaalin, Euroopan parlamentin jäsenten vaalin, näihin
liittyvien jäsenäänestysten tai esivaalien
sekä mahdollisten puolueen puheenjohtajan valinnasta järjestettävän neuvoaantava jäsenäänestyksen ja kansanäänestysten järjestämisestä toimialueellaan,

7)

vaikuttaa asioihin maakunnallisessa
päätöksenteossa sekä eduskunnassa ja
Euroopan parlamentissa niihin valittujen Keskustan edustajien kautta,

8)

tukee jäsenyhdistyksiään ja niiden jäseniä sekä kannattajia seurakuntien,
taloudellisten yritysten ja laitosten sekä
aatteellisten ja työmarkkinajärjestöjen
vaalitoiminnassa sekä muussa yhteiskunnallisessa toiminnassa,

9)

järjestää kokous-, koulutus-, esitelmä- ja
puhetilaisuuksia, iltamia ja kilpailutoimintaa,

10)

harjoittaa julkaisutoimintaa sekä edistää
puolueen periaatteita kannattavien sanomalehtien ja muiden julkaisujen levikkiä.

Piirin jäsenet
4§
Piirin jäsenyhdistyksiä ovat:
1)

rekisteröidyt Keskustan ja sen nais-,
nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen perusjärjestöt,

2)

perusjärjestöjen jäsenyhdistysten muodostamat puolueen rekisteröidyt kunnallisjärjestöt

3)

kannattajajäseneksi voi liittyä muu rekisteröity yhdistys, jonka jäsenet ovat
Suomen kansalaisia tai yksityinen Suomen kansalainen, joka hyväksyy Keskustan periaatteet.

Jäseneksi pyrkivän on jätettävä piirihallitukselle kirjallisesti jäsenanomuksensa, johon on
liitettävä selvitys siitä, että puoluehallitus on
hyväksynyt jäsenyyttä anovan puolueen jäseneksi.
Kunniajäseneksi piirikokous voi kutsua jonkin
perusjärjestön erityisen ansioituneen jäsenen.
Piiri pitää jäsenluetteloa perusjärjestön henkilöjäsenistä.
Mikäli piirillä on kannattajajäseniä, näistä pidetään erillistä luetteloa.

5§
Jokainen varsinainen ja kannattajajäsen
suorittaa piirille jäsenmaksua vuosittain sen
määrän, jonka piirin syyskokous seuraavaa
kalenterivuotta varten päättää, sekä lisäksi
ylimääräistä jäsenmaksua sen mukaan kuin
piirikokous pitää sitä tarpeellisena.
Kunniajäsen on jäsenmaksuista vapaa.
Lisäksi piiri voi periä erillisiä, vapaaehtoisia
kannatusmaksuja toimintansa rahoittamiseksi.

6§
Jos piirin jäsen päättää erota piiristä, sen tulee
tehdä siitä kirjallinen ilmoitus piirihallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittaa eroamisesta piirikokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.
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7§
Piirikokous voi piirihallituksen esityksestä
erottaa piirin jäsenyydestä kunnallisjärjestön,
perusjärjestön tai muun jäsenen

mistä eikä sääntöjen muuttamista tai piirin
purkamista koskevaa kysymystä voida ottaa
käsiteltäväksi, ellei asiaa ole kokouskutsussa
mainittu.

1)

jos sen toiminta on puolueen periaatteiden, ohjelman tai sääntöjen vastaista,

10 §

2)

jos se laiminlyö toistuvasti jäsenmaksujen suorittamisen tai

3)

jos se muulla tavalla laiminlyö jäsenvelvollisuutensa tai puolue-elinten päätösten noudattamisen.

Piirikokoukset kutsutaan koolle vähintään
seitsemän (7) päivää ennen kokousta piirin
toimialueella ilmestyvässä yleisesti leviävässä
sanomalehdessä julkaistulla ilmoituksella.

Piirikokouksen tulee erottamispäätöstään varten pyytää siihen puoluehallituksen lausunnon.
Erottamisesta on kuitenkin kaikissa tapauksissa ilmoitettava puoluehallitukselle.

8§
Kun jäsen 6 tai 7 §:ssä mainituissa tapauksissa
eroaa tai erotetaan piiristä, se menettää kaikki
piirille suorittamansa maksut.
Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan kaikki ne jäsenmaksut ja mahdolliset ylimääräiset
jäsenmaksut, jotka koskevat sitä kalenterivuotta, jonka aikana eroamisilmoitus tehtiin, sekä
sitä edeltänyttä aikaa.

Piirin kokoukset
9§
Piirin vuosikokous pidetään helmi-toukokuussa
ja syyskokous syys-joulukuussa.
Ylimääräisiä piirikokouksia pidetään, kun
piirihallitus niin päättää tai kun vähintään
1/10 kaikista jäsenyhdistyksistä sitä piirihallitukselta kirjallisesti erityisesti ilmoitettua
asiaa varten yleisen kokouksensa pöytäkirjanotteella pyytää. Ylimääräisissä piirikokouksissa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat
ja ne muut asiat, jotka kokous päättää ottaa
käsiteltäviksi kuitenkin huomioon ottaen, ettei
kiinteistön ostamista, myymistä tai kiinnittä-

Kutsu on lisäksi toimitettava tiedoksi jokaiselle jäsenyhdistykselle, puoluehallituksen
ja puoluevaltuuston, maakuntavaltuuston ja
-hallituksen sekä toimialueen muiden kuntayhtymien valtuustojen ja hallitusten keskustalaisille jäsenille. Muiden tiedonantojen julkaisutavasta päätetään piirin syyskokouksessa.

11 §
Piirikokouksiin on jäsenyhdistyksillä oikeus
valita edustajia ja heille varaedustajia siten,
että
Piirijärjestö valitsee yhden seuraavista vaihtoehdoista
1. vaihtoehto:
Kullakin piirijärjestöön kuuluvalla perusjärjestöllä on oikeus lähettää piirin
kokouksiin yksi (1) edustaja kutakin
alkavaa viittäkymmentä (50) henkilöjäsentä kohti. Kukin kunnallisjärjestö
lähettää yhden (1) edustajan. Jokaisella
edustajalla on yksi ääni.
2.

vaihtoehto:
Kullakin piirijärjestöön kuuluvalla perusjärjestöllä on oikeus lähettää piirin
kokouksiin yksi (1) edustaja kutakin alkavaa kahtakymmentäviittä (25) henkilöjäsentä kohti. Kukin kunnallisjärjestö
lähettää yhden (1) edustajan. Jokaisella
edustajalla on yksi ääni.

Äänivalta ja puheoikeus piirikokouksessa on
ainoastaan jäsenmaksunsa 5 §:n mukaisesti
kokousta edeltäneeltä kalenterivuodelta suorit-

6

taneiden jäsenyhdistysten edustajilla. Henkilö
voi edustaa kokouksissa vain yhtä järjestöä.
Läsnäolo-oikeus piirikokouksissa on kunniajäsenillä, puolueen perusjärjestöjen jäsenillä
ja Keskustan maakunnallisilla luottamushenkilöillä sekä alueen kansanedustajilla. Lisäksi läsnäolo-oikeus on puolueen kannattajilla.
Heille piirikokous voi myöntää myös puheoikeuden. Lisäksi piirikokous voi myöntää läsnäolooikeuden muille henkilöille.

tajille, luottamushenkilöille ja kansanedustajille sekä käsitellään maakuntapoliittiseen toimintaan liittyviä kysymyksiä,
5)

käsitellään jäsenyhdistysten tekemät
aloitteet,

6)

tehdään aloitteet puoluehallitukselle
ja puoluekokoukselle sekä käsitellään
puoluehallituksen pyytämät lausunnot
ohjelmiin tai vastaaviin asioihin,

7)

esitetään piirin toimintakertomus ja
päätetään siitä sekä kuullaan kertomus
maakuntavaltuustoryhmän ja muiden
mahdollisten kuntayhtymien toiminnasta,

8)

esitetään piirin tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta,

Muihin kuin piirikokoukselle tehtyihin aloitteisiin vastaa piirihallitus.

9)

päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,

13 §

10)

valitaan ehdokkaat ja heille varaehdokkaat puoluevaltuustoon puolueen sääntöjen mukaisesti,

11)

valitaan joka toinen vuosi edustajat ja
varaedustajat puoluekokouksiin siten
kuin puolueen säännöissä on määrätty,

12)

käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat ja ne asiat, jotka kokous päättää
ottaa käsiteltäväksi.

12 §
Oikeus tehdä aloitteita piirikokoukselle on
paikallisyhdistyksillä ja kunnallisjärjestöillä.
Aloitteet on jätettävä piirihallitukselle yhtä (1)
kuukautta ennen piirikokousta. Piirikokous antaa vastauksen jokaiseen aloitteeseen.

Piirikokouksissa tulee päätökseksi enemmistön mielipide. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.
Vaalit toimitetaan suljetuin lipuin, jollei kokous toisin päätä.

14 §
Piirin vuosikokouksessa
1)

valitaan kokoukselle puheenjohtajat, sihteerit ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa
sekä ääntenlaskijat, joista kukaan ei saa
olla piirihallituksen jäsen,

2)

todetaan kokouksen osanottajat sekä laillisuus ja päätösvaltaisuus,

3)

käydään keskustelu piirihallituksen esittämästä teemasta,

4)

kuullaan luottamushenkilöiden toimintaselostukset, annetaan evästyksiä eri
kokouksiin lähteville piirijärjestön edus-

15 §
Piirin syyskokouksessa
1)

valitaan kokoukselle sihteerit, kaksi (2)
pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat,

2)

todetaan kokouksen osanottajat sekä laillisuus ja päätösvaltaisuus,

3)

käydään keskustelu piirihallituksen esittämästä teemasta,
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4)

kuullaan alueelta valittujen luottamushenkilöiden toimintaselostukset sekä
annetaan evästyksiä eri kokouksiin lähteville piirin edustajille ja luottamushenkilöille

Piirihallitus
16 §
Piirin täytäntöön panevana elimenä ja lainmukaisena hallituksena on piirihallitus, jonka
muodostavat puheenjohtaja, kaksi (2) varapuheenjohtajaa sekä vähintään kahdeksan (8) ja
enintään kuusitoista (16) muuta jäsentä. Piirihallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

5)

käsitellään jäsenyhdistysten tekemät
aloitteet,

6)

tehdään aloitteet puoluehallitukselle ja
käsitellään puoluehallituksen pyytämät
lausunnot,

7)

päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta,

8)

päätetään jäsenmaksuista,

9)

päätetään piirihallituksen jäsenten,
puolue-elimiin ja niiden kokouksiin valittujen edustajien sekä tilintarkastajien
palkkioista ja matkakorvauksista,

10)

vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio

17 §

11)

päätetään piirin tiedonantojen julkaisutavasta,

12)

valitaan piirihallituksen puheenjohtaja,

Piirihallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai toinen varapuheenjohtajista sekä
vähintään puolet piirihallituksen muista jäsenistä on saapuvilla.

13)

valitaan piirihallituksen kaksi (2) varapuheenjohtajaa,

14)

valitaan muut jäsenet piirihallitukseen,

15)

valitaan piirin edustajat niihin tehtäviin,
joita puolueen ja sen jäsenyhdistysten
säännöt edellyttävät,

16)

valitaan kaksi (2) varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa,

17)

käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat ja ne asiat, jotka kokous päättää
ottaa käsiteltäväksi

Piirihallituksen kokoonpanossa tulee olla sekä
naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40
prosenttia.
Piirihallituksen kokouksiin kutsutaan myös
piirin alueen puoluevaltuuston ja puoluehallituksen jäsenet, sisarjärjestöjen puheenjohtajat
sekä kansanedustajat, mikäli he eivät kuulu
piirihallitukseen.

Päätökseksi tulee enemmistön mielipide, ja
äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

18 §
Piirihallituksen tehtävänä on
1)

hyväksyä jäsenyhdistykset piiriin, pitää niistä luetteloa ja huolehtia jäsen- ja
kannatusmaksujen kantamisesta sekä
vastata siitä, että puolueen toiminta kattaa tarkoituksenmukaisella tavalla piirin
toimialueen,

2)

olla yhdyssiteenä piirin jäsenyhdistysten
ja puoluehallituksen välillä ja edistää
piirin toimialueella toimivien keskustajärjestöjen yhteistyötä,

8

3)

asettaa valintansa jälkeen ensimmäisessä kokouksessa keskuudestaan 5-9 jäseninen työvaliokunta asioiden valmistelevaa käsittelyä ja piirihallituksen päätösten toimeenpanoa varten. Piirihallitus
voi myös siirtää asioita työvaliokunnan
tehtäväksi. Työvaliokunnan kokoonpanossa tulee olla sekä naisia että miehiä
kumpiakin vähintään 40 prosenttia.

4)

valita sekä ilmoittaa puolueelle työmarkkina- ja yrittäjätoiminnan sekä muut
tarpeelliseksi katsotut yhteyshenkilöt,

5)

valmistella piirin kokoukset sekä kokousteemat,

6)

kutsua jäsenyhdistysten edustajat ja
luottamushenkilöt piirin kokouksiin,

7)

vastata piirihallitukselle tehtyihin aloitteisiin sekä valmistella piirikokoukselle
vastaukset jäsenyhdistysten tekemiin
aloitteisiin sekä puoluehallituksen pyytämiin lausuntoihin,

8)

valmistella maakunnallisista ja muista
yhteisistä asioista aloitteita ja tiedottaa
niistä,

9)

toimeenpanna kokouspäätökset ja vastata toimintasuunnitelman toteutuksesta,

10)

johtaa valtiollisiin vaaleihin valmistautumista sekä koordinoida alueen kunnallisvaalitoimintaa puoluehallituksen
antamien ohjeiden mukaisesti ja vastata
vaaliorganisaatiosta sekä puolueen puheenjohtajan valinnasta järjestettävän
neuvoa-antava jäsenäänestyksen järjestämisestä toimialueellaan,

Luottamus- ja toimihenkilöiden
tehtävät
19 §
Piirihallituksen puheenjohtaja
1)

johtaa piirin toimintaa

2)

kutsuu piirihallituksen koolle,

3)

johtaa piirikokouksissa ja piirihallituksessa puhetta lukuun ottamatta vuosikokouksia, joissa puheenjohtaja valitaan
erikseen,

4)

valmistelee ja esittelee piirihallituksessa
esille tulevat asiat yhdessä toiminnanjohtajan kanssa,

5)

valvoo tehtyjen päätöksien toteuttamisesta sekä

6)

johtaa piirihallitukselle 18 §:ssä asetettujen velvoitteiden täyttämistä.

20 §
Piirihallituksen varapuheenjohtajat
Piirin puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien
vastuualueista piirin politiikan valmistelussa
päättää piirihallitus.

21 §

11)

ottaa piirille toiminnanjohtaja ja muut
tarvittavat toimihenkilöt sekä sopia heidän tehtävistään ja palkkauksestaan,

Piirin toiminnanjohtaja toimii piirin toimialueen johtavana poliittisena työntekijänä piirihallituksen ohjeiden mukaan.

12)

esittää joka toinen vuosi piirin ehdokkaat
puolueen neuvottelukuntiin.

13)

nimetä tarvittavien piirin erityistoimikuntien jäsenet ja ohjata toimikuntien
työskentelyä

Toiminnanjohtajan tehtävät, velvollisuudet ja
vastuu määritellään tarkemmin erityisessä
ohjesäännössä.
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22 §

Kunnallisvaalit

Piirin tilikausi on kalenterivuosi. Tilintarkastajat tarkastavat piirin tilikauden kirjanpidon,
tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä hallinnon. Piirin tilintarkastajat toimittavat piirihallitukselle tilintarkastuskertomuksen vähintään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta.

Valtiolliset vaalit
23 §

25 §
Piiri osallistuu kunnallisvaalitoimintaan
puoluehallituksen ohjeiden mukaisesti. Piirin
velvollisuutena on laatia piirikohtainen kunnallisvaalisuunnitelma sekä tehdä ehdotus
siitä, mikä puolueen jäsenyhdistys vastaa vaalitoiminnasta kunnassa, jossa ei ole puolueen
kunnallisjärjestöä.

Yleisiä määräyksiä

Puolueen ehdokkaat valtiollisissa vaaleissa
asetetaan vaalipiireittäin toimitettavan jäsenäänestyksen pohjalta. Jäsenäänestystä ei
kuitenkaan toimiteta, mikäli siihen on nimetty
enintään niin monta henkilöä kuin puolueella
on oikeus asettaa ehdokkaita vaalipiirissä.
Jäsenäänestyksen suunnittelee, johtaa ja valvoo piirin toimialueella piirihallitus tai piirihallituksen asettama vähintään kolme (3)
jäsentä käsittävä piirin äänestystoimikunta.
Mikäli vaalipiirissä toimii useampi kuin yksi
(1) puolueen piiri, noudatetaan jäsenäänestysmenettelyssä puolueen sääntöjen määräyksiä.

26 §
Piirin nimen kirjoittaa piirihallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä piirin toiminnanjohtaja, kaksi aina yhdessä.

27 §
Piirin puolesta kantaa ja vastaa piirihallitus.

28 §
24 §
Jäsenäänestyksen tapahduttua piirihallitus tai
sen asettama piirin äänestystoimikunta

Toimintansa tukemiseksi piiri voi ottaa vastaan lahjoja ja testamentteja sekä asianomaisella luvalla järjestää arpajaisia ja varainkeräyksiä ja harjoittaa kustannustoimintaa,
kioskikauppaa, matkailutoimintaa ja ravintolaliikettä. Piiri voi omistaa toimintaansa varten
tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

1)

suorittaa ääntenlaskennan ja määrää sen
perusteella tuloksen,

2)

järjestää piirikokouksen, jossa asetetaan
ehdokkaat kansanedustajain vaaleista
annetun lain ja puolueen sääntöjen mukaan sekä

Sääntöjen muuttaminen
ja vahvistaminen

valtuuttaa piiriasiamiehen jättämään
ehdokaslistan vaalipiirin keskusvaalilautakunnalle.

29 §

3)

Muutoin noudatetaan puolueen ehdokkaita
vaalipiirissä asetettaessa puolueen sääntöjen
sekä puoluevaltuuston vahvistaman jäsenäänestyssäännön määräyksiä.

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä,
jos sitä varten kutsutussa piirikokouksessa
muutosehdotus hyväksytään vähintään kahden
kolmasosan (2/3) enemmistöllä äänestyksessä
annetuista äänistä.
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30 §
Näille säännöille ja niihin tehtäville muutoksille on hankittava puoluehallituksen hyväksyminen.

Piirin purkaminen
31 §
Jos piiri päätetään purkaa, on sen varat luovutettava sille Keskusta r.p:n piirille, johon puretun piirin jäsenistö siirtyy taikka puolueelle
käytettäväksi näiden sääntöjen 2 §:ssä mainittuun tarkoitukseen.

32 §
Piirin purkamisesta päätetään kahdessa (2) vähintään kahden (2) viikon väliajoin pidettävässä piirikokouksessa vähintään kahden kolmasosan enemmistöllä äänestyksessä annetuista
äänistä.

11

12

