
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pohjois-Pohjanmaan Kokoomus  
Vanhantullinkatu 4 

90100 Oulu  
 

ESITYSLISTA 
Pohjois-Pohjanmaan Kokoomuksen sääntömääräinen kevätkokous 

Sunnuntai 15.5.2022 klo 12:30 (valtakirjojen tarkastus klo 12:00 alkaen) 

Ravintola Surffari, Tuomipakkaintie 20, 85100 Kalajoki. 

 

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§ Valitaan piirijärjestön jäsenet ja varajäsenet (3+3) puoluevaltuustoon 

7§ Nimetään ehdokkaita vuoden 2023 Eduskuntavaaleihin 

8§ Käsitellään piirihallituksen toimintakertomus vuodelta 2021 

9§ Käsitellään tilinpäätös ja tilintarkastajan sekä mahdollisen toiminnantarkastajan lausunto sekä 
vahvistetaan tilinpäätös vuodelta 2021 

10§ Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille 

11§ 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. 

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

13§ Käsitellään aloitteet ja piirihallituksen niistä antamat lausunnot 

14§ Kokouksen julkilausuma 

15§ Käsitellään muut piirihallituksen esiintuomat asiat 

16§ Kokouksen päättäminen 

 

Ota tämä esityslista mukaasi kokoukseen. 

 

Lisätiedot ja ohjeet ilmoittautumiskäytäntöihin järjestö- ja kunnallissihteeri Jarkko Lumilalta (044 588 2601 tai 
jarkko.lumila@kokoomus.fi) 



  
 
 
 

 Pohjois-Pohjanmaan Kokoomus  
Vanhantullinkatu 4 

90100 Oulu  
 

KOKOUSKUTSU 

Pohjois-Pohjanmaan Kokoomuksen jäsenyhdistyksille 
 

Virallisten kokousedustajien lukumäärä määräytyy piirin sääntöjen mukaan seuraavasti: 
 
9§ PIIRIKOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN 

• Piirikokousten tarkemman ajan ja paikan määrää piirihallitus. Kokouskutsu on lähetettävä postitse, 
sähköpostitse tai tietoliikenneyhteyttä tai muuta teknistä apuvälinettä käyttäen piirin varsinaisille jäse-
nille vähintään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta. 

• Kokouskutsu lähetetään jäsenen ilmoittamaan yhteystietoon. 
 
10§ PIIRIKOKOUKSEN OSANOTTAJAT 
Äänivalta 

• Piirikokouksiin on kullakin rekisteröidyllä paikallisyhdistyksellä sekä piirijärjestöjen paikallisyhdistyk-
sellä 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) ääni-
valtainen edustaja toimintavuoden ensimmäisenä päivänä olleen jäsenmaksunsa suorittaneiden suo-
rien henkilöjäsentensä määrän kutakin alkavaa 25-lukua kohti. 

• Kullakin kunnallisjärjestöllä on oikeus lähettää yksi (1) äänivaltainen kokousedustaja. 
• Kokousedustus määräytyy toimintavuoden ensimmäisenä päivänä olleen jäsenmaksunsa suorittanei-

den henkilöjäsenten määrän mukaan. Äänivaltaisen edustajan on esitettävä yhdistyksensä antama 
valtakirja tai oikeaksi todistettu pöytäkirjaote siitä kokouksesta, jossa hänelle on edustusoikeus an-
nettu. 

• Piirin suorajäsenet valitsevat edustajansa piirikokoukseen erillisessä äänestystilaisuudessa tai tietolii-
kenneyhteyttä tai muuta teknistä apuvälinettä käyttäen taikka postitse. Äänestystilaisuuteen voi myös 
osallistua tietoliikenneyhteyttä tai muuta teknistä apuvälinettä käyttäen piirihallituksen niin päättäessä. 
Edustajia valitaan yksi (1) kutakin toimintavuoden ensimmäisenä päivänä olleen jäsenmaksunsa suo-
rittaneiden piirin suorajäsenten yhteenlasketun määrän alkavaa 25-lukua kohti. Piirin suorajäsenten 
edustajat piirikokoukseen valitaan enemmistövaalilla käyttämällä näiden sääntöjen 11 pykälän 2 mo-
mentin mukaista vaalitapaa. 

• Edustusoikeus ja äänivalta piirikokouksessa on vain piirikokousta ennen jäsenmaksuvelvoitteensa 
suorittaneilla piirin varsinaisilla jäsenillä tai niiden jäsenillä. 

• Kokouksessa on kullakin edustajalla yksi (1) ääni. 
Oulussa 4.5.2021 
 
PIIRIHALLITUS 

Lisätiedot ja ohjeet ilmoittautumiskäytäntöihin järjestö- ja kunnallissihteeri Jarkko Lumilalta 
(044 588 2601 tai jarkko.lumila@kokoomus.fi) 

Pohjois-Pohjanmaan Kokoomuksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään sunnuntaina 15.5.2022 klo 12:30 alkaen 
Kalajoella. Kokouskahvit ja valtakirjojen tarkastus alkaa klo 12:00. 

 
Kokouspaikkana toimii ravintola Surffari (Tuomipakkaintie 20, 85100 Kalajoki). Äänivaltaisten edustajien tulee osallis-
tua kokoukseen Kalajoella. Kokouskutsu, esityslista sekä valtakirjapohja toimitetaan sääntöjen edellyttämällä tavalla 

sähköpostitse Kokoomuksen jäsenrekisteriin merkityille puheenjohtajille sekä sihteereille. 
 

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, nimetään eduskuntavaaliehdokkaita huhtikuun 2023 vaaleihin sekä 
valitaan edustajat (3+3) Kokoomuksen puoluevaltuustoon kaudelle 2022-2024.  
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