
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pohjois-Pohjanmaan Kokoomus  
Vanhantullinkatu 4 

90100 Oulu  
 

ESITYSLISTA 
Pohjois-Pohjanmaan Kokoomuksen sääntömääräinen kevätkokous 

Lauantaina 22.8.2020 klo 16:30 

Scandic Oulu, Saaristonkatu 4, 90100 Oulu 

 

1§ Kokouksen avaus 

2§ Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteerit, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat 

3§ Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4§ Vahvistetaan kokouksen työjärjestys 

5§ Asetetaan kokouksessa käsiteltäviä asioita varten tarpeelliset toimikunnat 

6§ Käsitellään piirihallituksen toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta 

7§ Käsitellään tilinpäätös ja tilintarkastajan sekä mahdollisen toiminnantarkastajan lausunto sekä 
vahvistetaan tilinpäätös 

8§ Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille 

9§ Valitaan piirin edustajat puoluekokoukseen puolueen sääntöjen edellyttämällä tavalla sekä 
valtuutetaan piirihallitus valitsemaan edustajat puolueen sääntöjen 10 § tarkoittamassa tilan-
teessa, jossa jäsenyhdistys ei valitse sille kuuluvaa edustajaa 

10§  Nimetään piirin ehdokkaat puoluevaltuustoon (3+3) 

11§ Käsitellään selonteko piiristä valittujen kansanedustajien tärkeimmistä kannanotoista ja toi-
menpiteistä edellisen kevätkokouksen jälkeiseltä ajalta sekä selostus poliittisesta tilanteesta. 

12§ Käsitellään aloitteet ja piirihallituksen niistä antamat lausunnot 

13§ Kokouksen julkilausuma 

14§ Käsitellään muut piirihallituksen esiintuomat asiat 

15§ Kokouksen päättäminen 

 

Ota tämä esityslista mukaasi kokoukseen. 

 

Lisätietoja kokouksesta sekä edustusoikeuksista saa järjestösihteeri Elli-Nora Vehmaselta joko puhelimitse 
044 028 1996 tai sähköpostilla elli-nora.vehmanen@kokoomus.fi. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pohjois-Pohjanmaan Kokoomus  
Vanhantullinkatu 4 

90100 Oulu  
 

KOKOUSKUTSU 
 

Pohjois-Pohjanmaan Kokoomuksen jäsenyhdistyksille 

Virallisten kokousedustajien lukumäärä määräytyy piirin sääntöjen 10§:n mukaan seuraavasti: 
 
Äänivalta  
 
Piirikokouksiin on kullakin rekisteröidyllä paikallis- ja teemayhdistyksellä sekä piirijärjestöjen paikallisyhdistyksellä oikeus lähettää yksi (1) äänivaltainen 
edustaja toimintavuoden ensimmäisenä päivänä olleen jäsenmaksunsa suorittaneiden henkilöjäsenmääränsä kutakin alkavaa 25-lukua kohti. 

Kullakin liiton piirijärjestöllä on oikeus lähettää yksi (1) äänivaltainen edustaja ja lisäksi yksi (1) äänivaltainen edustaja toimintavuoden ensimmäisenä 
päivänä olleen jäsenmaksunsa suorittaneiden suorien henkilöjäsentensä määrän kutakin alkavaa 25-lukua kohti.  

Kullakin alue- ja kunnallisjärjestöllä on oikeus lähettää yksi (1) äänivaltainen kokousedustaja.  

Kokousedustus määräytyy toimintavuoden ensimmäisenä päivänä olleen jäsenmaksunsa suorittaneiden henkilöjäsenten määrän mukaan. Äänivaltaisen 
edustajan on esitettävä yhdistyksensä antama valtakirja tai oikeaksi todistettu pöytäkirjaote siitä kokouksesta, jossa hänelle on edustusoikeus annettu.  

Edustusoikeus ja äänivalta piirikokouksessa on vain piirikokousta ennen jäsenmaksuvelvoitteensa suorittaneilla piirin jäsenillä tai piirin jäsenten henki-
löjäsenillä. 

Kokouksessa on kullakin edustajalla yksi (1) ääni.  

Puhe- ja läsnäolo-oikeus  

Puhe- ja läsnäolo-oikeus piirikokouksessa on lisäksi piirin kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenillä, piirihallituksen jäsenillä, vaalipiiristä valituilla puolu-
een eduskuntaryhmän ja puoluevaltuuston ja puoluehallituksen jäsenillä sekä puolueen ehdokaslistalta valituilla Euroopan parlamentin jäsenillä, piirin 
toiminnanjohtajalla ja muilla piiritoimiston toimihenkilöillä, puoluesihteerillä sekä puolueen kunkin äänenkannattajan toimituksen edustajilla.  

Piirikokous voi myöntää puhe- tai läsnäolo-oikeuden muillekin sitä pyytäville henkilöille. 

Valtakirja on tämän kutsun liitteenä puheenjohtajan kirjeessä. 

 
Oulussa 4.8.2020 
 
PIIRIHALLITUS 
 
 
Lisätietoja kokouksesta sekä edustusoikeuksista saa järjestösihteeri Elli-Nora Vehmaselta joko pu-
helimitse 044 028 1996 tai sähköpostilla elli-nora.vehmanen@kokoomus.fi. 

Pohjois-Pohjanmaan Kokoomuksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään 
 

Lauantaina 22.8.2020 klo 16:30-18:30 Oulussa, hotelli Scandicissa, Saaristonkatu 4, 90100 Oulu. 
 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Kokoukseen ovat tervetulleita virallisten kokousedustajien lisäksi puhe- ja 

läsnäolo-oikeutettuina kaikki Kokoomuksen toiminnasta kiinnostuneet. 
 

Valtakirjojen tarkastus ja ilmoittautuminen sekä kahvitarjoilu klo 16.00 alkaen. 
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