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PIIRIN VUOSIKOKOUS
Esityslista 2019

1. Kokouksen avaus

Piirin puheenjohtaja.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerien, pöytäkirjantarkastajien (2) ja
ääntenlaskijoiden (2) valinta

Valitut eivät voi olla piirinjohtokunnan jäseniä 2018.
3. Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Vaaliasioiden käsittely
a. Eduskuntavaalit 14.4.2019

Käsitellään piirin valmistautumista eduskuntavaaleihin 2019.
Kuullaan piirihallituksen selvitys eduskuntavaaleihin 2019 valmistautumisesta ja käydään
keskustelu. Merkitään tiedoksi piirin ehdokasasettelun aikataulu ja menettelytavat. Käydään
keskustelu ja tehdään tarvittavat päätökset ehdokasasettelusta, piirin kampanjasta ja
aikataulusta.
b. Euroopan parlamentin vaalit 2019

Käsitellään piirin valmistautumista Euroopan parlamentin vaaleihin 2019.
Käydään keskustelu ja tehdään tarvittavat päätökset ehdokasasettelusta, piirin kampanjoinnista
ja aikatauluista.
c. Maakuntavaalit 2019

Käsitellään piirin valmistautumista maakuntavaaleihin syksyllä 2019.
Keskustellaan ja käydään läpi ehdokashankinnan aikataulu ja tilanne, vastuut ja muu aikataulu
sekä hyväksytään piirin maakuntavaalisuunnitelma.

6. Jäsenrekisteri- ja organisaatiotalkoot, jäsenkeräys ja uusien jäsenten hankinta

Todetaan ja päätetään jäsenrekisterin- ja organisaatio talkoiden toimenpiteet, tietojen
ajantasaisuus sekä jäsenhankinnan ja jäsenmaksukeräyksen tilanne piirin alueella. Todetaan
jäsenyhdistysten tietojen mahdollinen päivitystarve Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH)
Yhdistysrekisterissä. Keskustellaan jäsenkeräyksestä ja uusien jäsenten hankinnasta.
7. Aloitteet ja lausunnot
a) käsitellään jäsenyhdistysten tekemät aloitteet
b) käsitellään puoluehallituksen pyytämät lausunnot
c) päätetään aloitteiden tekemisestä edustajakokoukselle.

Aloitteet on toimitettavat (Word-liitetiedostona tai sähköpostin tekstikentässä)
keskustoimistoon viimeistään 17.3.2019 ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen
keskustanaiset@keskusta.fi. Aloitteet voi lähettää myös postitse: Suomen
Keskustanaiset/aloitteet, Apollonkatu 11 A, 00100 Helsinki. Myöhästyneitä aloitteita ei oteta
puoluekokouksen käsiteltäväksi, vaan 17.3.2019 jälkeen tulleisiin aloitteisiin vastaa
keskustanaisten hallitus.
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8. Toimintakertomukset vuodelta 2018

Esitetään piirin toimintakertomus vuodelta 2018.
9. Tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus

Esitetään piirin tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta.
10. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
11. Edustajat ja varaedustajat puoluekokoukseen
a) Suomen Keskustanaisten edustajakokoukseen, Jyväskylään15. - 16.6.2019

Valitaan edustajat ja varaedustajat Suomen Keskustanaisten edustajakokoukseen 15.-16.6.2019
jäsenyhdistyksellä on oikeus lähettää edustajia siten, että kukin piirijärjestö yhden (1) edustajan
naisjäsentensä yhteenlasketun jäsenmäärän jokaista alkavaa 2000 lukua kohden
12. Evästykset kokouksiin lähteville, luottamushenkilöiden toimintaselostukset ja
maakuntapolitiikan ajankohtaiset

Kuullaan luottamushenkilöiden toimintaselostukset, annetaan evästyksiä eri kokouksiin lähteville
piirijärjestön edustajille, luottamushenkilöille ja kansanedustajille sekä käsitellään
maakuntapoliittiseen toimintaan liittyviä kysymyksiä.
13. Keskustelu ajankohtaisesta poliittisesta teemasta

Keskustellaan ajankohtaisesta johtokunnan esittämästä valtakunnallisesta ja/tai paikallisesta
poliittisesta teemasta.
14. Kokouksen kannanotto tai tiedote

Päätetään kokouksen kannanotosta tai tiedotteesta.
15. Muut asiat

Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat sekä ne asiat, jotka kokous päättää ottaa
käsiteltäväkseen.
16. Kokouksen päättäminen

