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1. Kokouksen avaus
Piirin puheenjohtaja joka toimii myös kokouksen puheenjohtajana.
2. Kokouksen sihteereiden, pöytäkirjantarkastajien (2) sekä ääntenlaskijoiden valinta
3. Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Kokouksen valiokunnat
Asetetaan tarpeelliset valiokunnat ja käydään lähetekeskustelu.
6. Poliittinen keskustelu
Käydään keskustelu piirihallituksen esittämästä teemasta.
7. Presidentinvaalit 28.1.2018, toinen vaali 11.2.2018
Kuullaan piirihallituksen selvitys presidentinvaaleihin 2018 valmistautumisesta. Käydään
keskustelu ja tehdään päätökset vaalien kampanjointiin liittyvistä asioista.
8. Maakuntavaalit lokakuussa 2018
Kuullaan piirihallituksen selvitys maakuntavaaleihin valmistautumisesta. Käydään keskustelu
ja evästetään piirihallitusta vaalisuunnitelman laatimisessa (päätetään ehdokkaista ja
ehdokashankinnan ohjeistuksesta, kuntakohtaisesta tuesta ja seurannasta,
ehdokaskoulutuksista ja muusta vaalitoiminnasta).
9. Eduskuntavaalit keväällä 2019
Kuullaan piirihallituksen selvitys eduskuntavaaleihin 2019 valmistautumisesta ja käydään
keskustelu. Tehdään päätökset piirin ehdokasasettelun aikataulusta ja menettelytavoista
sekä mahdollisista vaaliliittovalmisteluista puoluehallituksen päätösten ja suositusten
pohjalta.
10. Aloitteet ja lausunnot
a) käsitellään jäsenyhdistysten tekemät aloitteet.
b) tehdään aloitteet maakuntahallituksen ja -valtuuston keskustaryhmälle sekä
puoluehallitukselle
c) käsitellään puoluehallituksen pyytämät lausunnot.
d) päätetään aloitteiden tekemisestä puoluekokoukselle. Aloitteet on toimitettava (Wordliitetiedostona tai sähköpostin tekstikentässä) puoluetoimistoon viimeistään 8.3.2018
ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen aloitteet@keskusta.fi Aloitteet voi lähettää myös
postitse: Suomen Keskusta/aloitteet, Apollonkatu 11a, 00100 Helsinki.
11. Toimintasuunnitelma vuodelle 2018
Päätetään toimintasuunnitelmasta vuodelle 2018.
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12. Jäsenmaksut, jäsenhankinta ja jäsenmaksukeräyksen toteuttaminen
Päätetään jäsenmaksuista, jäsenhankinnasta ja jäsenmaksukeräyksen toteuttamisesta piirin
alueella sekä jäsenmaksun palautusprosentista vuodelle 2018. Päätetään jäsenluetteloiden
päivittämisestä piirin alueella.
13. Matkakorvaukset ja palkkiot
Päätetään piirihallituksen jäsenten, puolue-elimiin ja niiden kokouksiin valittujen edustajien
sekä tilintarkastajien/toiminnantarkastajien palkkioista ja matkakorvauksista.
14. Talousarvio vuodelle 2018
Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2018.
15. Piirin henkilövalinnat vuodelle 2018
Valitaan:
a) piirihallituksen puheenjohtaja (piirin puheenjohtaja)
b) piirihallituksen varapuheenjohtajat piirin sääntöjen mukaisesti
c) muut jäsenet piirihallitukseen piirin sääntöjen mukaisesti
d) jäsenet piirin toimikuntiin
16. Tilintarkastajat/toiminnantarkastajat vuodelle 2018
Valitaan kaksi (2) varsinaista tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja kaksi (2)
varatilintarkastajaa/varatoiminnantarkastajaa.
17. Kuullaan luottamushenkilöiden toimintaselostukset sekä annetaan evästyksiä eri
kokouksiin lähteville piirin edustajille ja luottamushenkilöille
18. Käsitellään piirin osallistumista tuleviin ay-vaaleihin sekä muiden yhteisöjen ja
järjestöjen vaaleihin
19. Kannanotto
Päätetään kokouksen kannanotosta tai tiedotteesta.
20. Muut asiat
Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat ja ne asiat, jotka kokous työjärjestystä
hyväksyessään päätti ottaa käsiteltäväkseen.
21. Kokouksen päättäminen

