Suomen Keskusta r.p.
PIIRIJÄRJESTÖN SYYSKOKOUS
Esityslista 2018
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 niitä varten.
6. Poliittinen keskustelu
Käydään keskustelu piirihallituksen esittämästä teemasta.
7. Eduskuntavaalit keväällä 2019
Kuullaan piirihallituksen selvitys eduskuntavaaleihin 2019 valmistautumisesta,
ehdokasasettelusta ja esitys piirin vaalisuunnitelmaksi. Käydään keskustelu ja tehdään
päätökset ehdokkaiden nimeämisestä, vaalisuunnitelmasta, ilmoitetaan kuntiin tiedossa
olevat kampanjapäivät sekä muista vaalein toimeenpanoon ja kampanjointiin liittyvistä
asioista.
8. Euroopan Parlamentin vaalit keväällä 2019
Kuullaan piirihallituksen selvitys EU-vaaleihin valmistautumisesta ja käydään keskustelu.
Päätetään EU-vaalien ehdokasasettelusta. Jokainen piirijärjestö voi esittää
puoluehallitukselle yhtä ehdokasta ja sen lisäksi yhtä ehdokasta jokaista alueensa
eduskuntavaaleissa 2015 yhteenlasketun äänimäärän alkavaa 15 000-lukua kohden.
Päätetään myös muista vaalin toimeenpanoon ja kampanjointiin liittyvistä asioista.
9. Maakuntavaalit keväällä 2019
Kuullaan piirihallituksen selvitys maakuntavaaleihin valmistautumisesta. Käydään keskustelu
ja evästetään piirihallitusta vaalisuunnitelman laatimisessa (päätetään ehdokkaista ja
ehdokashankinnan ohjeistuksesta, kuntakohtaisesta tuesta ja seurannasta).
10. Aloitteet ja lausunnot
a) käsitellään jäsenyhdistysten tekemät aloitteet.
b) tehdään aloitteet maakunta hallituksen ja – valtuuston keskustaryhmälle sekä
puoluehallitukselle.
c) käsitellään puoluehallituksen pyytämät lausunnot.
11. Piirin uudet säännöt
Käsitellään ja päätetään piirin sääntöjen muuttamisesta puoluehallituksen hyväksymän
piirien uuden mallisäännön pohjalta.
12. Toimintasuunnitelma vuodelle 2019
Päätetään toimintasuunnitelmasta vuodelle 2019.
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13. Jäsenmaksut, jäsenhankinta ja jäsenmaksukeräyksen toteuttaminen
Päätetään jäsenmaksuista, jäsenhankinnasta ja jäsenmaksukeräyksen toteuttamisesta piirin
alueella sekä jäsenmaksun palautusprosentista vuodelle 2019. Päätetään jäsenluetteloiden
päivittämisestä piirin alueella.
14. Matkakorvaukset ja palkkiot
Päätetään piirihallituksen jäsenten, puolue-elimiin ja niiden kokouksiin valittujen edustajien
sekä tilintarkastajien/toiminnantarkastajien palkkioista ja matkakorvauksista.
15. Talousarvio vuodelle 2019
Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2019.
16. Piirin henkilövalinnat vuodelle 2019
Valitaan:
a) piirihallituksen puheenjohtaja (piirin puheenjohtaja)
b) piirihallituksen varapuheenjohtajat piirin sääntöjen mukaisesti
c) muut jäsenet piirihallitukseen piirin sääntöjen mukaisesti
d) jäsenet piirin toimikuntiin
17. Valitaan piirin edustajat puoluehallitukseen kaudelle 2019-2020 sekä muihin
tehtäviin, joita puolueen ja sen jäsenyhdistysten säännöt edellyttävät tai joihin
piirillä on edustusoikeus.
Valitaan piirin edustaja ja varaedustaja puoluehallitukseen. (Huom! Piirin tulee esittää
puoluehallitukseen yhtä miestä ja yhtä naista, minkä pohjalta puoluevaltuusto valitsee
puolueen sääntöjen tasa-arvopykälän mukaisesti toisen ehdokkaista varsinaiseksi jäseneksi
ja toisen varajäseneksi. Henkilöiden tulee olla Keskustan jäseniä ja he eivät voi olla toisen
puolueen jäseniä.)
18. Tilintarkastajat/toiminnantarkastajat vuodelle 2019
Valitaan kaksi (2) varsinaista tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja kaksi (2)
varatilintarkastajaa/varatoiminnantarkastajaa.
19. Kuullaan luottamushenkilöiden toimintaselostukset sekä annetaan evästyksiä eri
kokouksiin lähteville piirin edustajille ja luottamushenkilöille
20. Käsitellään piirin osallistumista tuleviin ay-vaaleihin sekä muiden yhteisöjen ja
järjestöjen vaaleihin
21. Kannanotto
Päätetään kokouksen kannanotosta tai tiedotteesta.
22. Muut asiat
Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat ja ne asiat, jotka kokous työjärjestystä
hyväksyessään päätti ottaa käsiteltäväkseen.
23. Kokouksen päättäminen

