Suomen Keskusta r.p.
KUNNALLISJÄRJESTÖN TEHTÄVIÄ HOITAVAN
PAIKALLISYHDISTYKSEN SYYSKOKOUS
Esityslista 2017
1. Kokouksen avaus
Paikallisyhdistyksen puheenjohtaja, joka toimii myös kokouksen puheenjohtajana.
2. Kokouksen sihteerin, pöytäkirjantarkastajien (2) ja ääntenlaskijoiden (2) valinta
3. Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Lausunto Keskustan periaateohjelmaluonnoksesta
Käsitellään puoluehallituksen esitys uudeksi periaateohjelmaksi
- päätetään yhdistyksen lausunnosta
- vaihtoehtoisesti päätetään erillisen ohjelmaluonnosta käsittelevän tilaisuuden
järjestämisestä.
Ohjelmaluonnos, ohjeistus, sähköinen palautelomake ja muu tausta-aineisto löytyvät
osoitteesta www.keskusta.fi/paouudistus.
6. Vaaliasioiden käsittely
Presidentinvaalit 28.1.2018, toinen vaali 11.2.2018
- Keskustelu presidentinvaalien kampanjoinnista ja muusta vaalitoiminnasta
Maakuntavaalit lokakuussa 2018
- Keskustelu maakuntavaalien ehdokashankinnasta. Päätetään ehdokkaiden esittämisestä
piirin jäsenäänestykseen. Oikeus nimetä ehdokkaita (enintään kaksi/yhdistys)
jäsenäänestykseen on Keskustan paikallisyhdistyksillä ja muilla perusjärjestöillä.
Eduskuntavaalit keväällä 2019
- Keskustelu eduskuntavaaleihin 2019 valmistautumisesta. Päätetään ehdokkaiden
esittämisestä piirin jäsenäänestykseen. Oikeus nimetä ehdokkaita (enintään
kaksi/yhdistys) jäsenäänestykseen on Keskustan paikallisyhdistyksillä ja muilla
perusjärjestöillä.
7. Aloitteet ja lausunnot
a) käsitellään jäsenten tekemät aloitteet
b) käsitellään puoluehallituksen, piirihallituksen ja kunnallisjärjestön pyytämät lausunnot
c) päätetään aloitteista kunnallisjärjestölle, valtuustoryhmälle, piirihallitukselle ja
puoluehallitukselle
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.
8. Toimintasuunnitelma vuodelle 2018
Päätetään toimintasuunnitelmasta vuodelle 2018.
9. Edustajien matkakorvaukset ja toiminnantarkastajien palkkiot
Päätetään eri kokouksiin lähetettävien paikallisyhdistyksen edustajien matkakorvauksista
sekä toiminnantarkastajien palkkioista.
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10. Jäsenmaksu vuodelle 2018
Päätetään vuoden 2018 jäsenmaksuista puoluekokouksen suositusten mukaan.
- perusjärjestöille suositetaan 30 euron ja opiskelijoille 20 euron jäsenmaksua/vuosi
11. Talousarvioehdotus vuodelle 2018
Päätetään talousarviosta vuodelle 2018.
12. Henkilövalinnat
Valitaan
a) paikallisyhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja
b) paikallisyhdistyksen johtokunnan varapuheenjohtaja
c) paikallisyhdistyksen sihteeri
d) muut jäsenet paikallisyhdistyksen johtokuntaan yhdistyksen sääntöjen mukaisesti
e) tarvittavien jaostojen puheenjohtajat
f) kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa
g) edustajat ja varaedustajat piirin kokouksiin piirin sääntöjen mukaisesti
h) edustajat ja varaedustajat muihin kokouksiin, joissa paikallisyhdistyksellä on
edustusoikeus (Keskustanaisten kokouksiin vain, mikäli py on KN:n jäsen)
i) valtuutetaan vuoden 2018 johtokunta valitsemaan ensimmäisessä kokouksessaan
py:lle taloudenhoitaja sekä muut tarvittavat toimihenkilöt ja toimikunnat
13. Evästykset kokouksiin lähteville ja luottamushenkilöiden toimintaselostukset
Annetaan evästyksiä eri kokouksiin lähteville paikallisyhdistyksen edustajille sekä kuullaan
paikalla olevien luottamushenkilöiden toimintaselostukset.
14. Jäsenrekisteri, jäsenhankinta sekä henkilötietojen ilmoittaminen
Varmistetaan, että paikallisyhdistyksen johtokunta on kokouksessaan hyväksynyt uudet
jäsenet ja tarkastanut jäsenlistan. Keskustellaan ja päätetään jäsenhankinnasta ja -huollosta.
Päätetään paikallisyhdistyksen henkilövalintojen ilmoittamisesta piirille sekä päätetään
tarvittaessa nimenkirjoittajien päivittämisestä Patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH).
15. Keskustelu ajankohtaisesta poliittisesta teemasta
Keskustellaan ajankohtaisesta valtakunnallisesta tai paikallisesta poliittisesta teemasta.
- Keskustan oikeudenmukaiset teot valtakunnan ja paikallisessa politiikassa
16. Kokouksen kannanotto tai tiedote
Päätetään kokouksen kannanotosta tai tiedotteesta.
17. Suomenmaan markkinointi
Päätetään Suomenmaan markkinoinnista sekä tilaamisesta johonkin paikallisiin kohteisiin.
18. Muut asiat
19. Kokouksen päättäminen

