
 

Kokoomuksen sääntömääräinen puoluekokous 2018 Turussa 

- Mitä on hyvä tietää? – 
 

okoomuksen ylin päättävä elin, 
sääntömääräinen puoluekokous, pidetään 

tänä vuonna Turussa  8.- 10.6.2018. 
Kokouspaikkana on Logomo, 
Köydenpunojankatu 14.  

 
änivaltaa puoluekokouksessa käyttävät 
viralliset kokousedustajat, mutta kokousta 

voivat seurata ja oheisohjelmiin osallistua kaikki 
Kokoomuksen jäsenet. Toivotamme siis myös 
tarkkailijat virallisten kokousedustajien lisäksi 
tervetulleiksi puoluekokoukseemme! 
Tarkkailijoiden määrää voidaan tarvittaessa 
rajoittaa. 

 
hjelmasta ja aikataulusta 
Kokouksen aikataulu vahvistuu lopulliseen 

muotoonsa myöhemmin keväällä, mutta 
matkasuunnitelmia tehdessä on hyvä ottaa 
huomioon, että kokous alkaa perjantaina 
8.6.2018 klo 14 ja päättyy sunnuntaina 10.6. 
noin klo 14. Kokouksen ilmoittautumiskanslia 
avataan perjantaina klo 12. 
 

uoluekokouksen asioita 
Puoluekokouksessa käsitellään sääntöjen 13 

§:ssä mainitut asiat. 
 
Puoluekokouksessa valitaan mm. puolueen 
puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat sekä 
puoluevaltuuston puheenjohtaja ja 
puoluevaltuuston jäsenet. 
 
Kokouksessa kuullaan selonteot puolueen, 
eduskuntaryhmän ja mep -ryhmän toiminnasta 
edellisen puoluekokouksen jälkeiseltä ajalta.  
Kokous käsittelee myös puoluekokoukselle 
jätetyt aloitteet sekä puoluehallituksen sille 
valmistelemat kannanotot. 
 

loitteet   
Puoluekokoukselle tarkoitetut aloitteet on 

tullut jättää puoluehallitukselle etukäteen. 
Sääntöjen muuttamista koskevat aloitteet oli 
jätettävä 30.3.2018 mennessä ja muut aloitteet 
tulee jättää 13.4.2018 mennessä.  

 
Puoluehallituksen vastaukset julkaistaan 25.5. 
puoluekokoussivulla. 
 

uoluekokousedustuksen määräytyminen  
Puoluekokouspaikat määräytyvät piirin 

jäsenmaksunsa maksaneiden henkilöjäsenten 
mukaan. Piirijärjestö saa käyttöönsä yhden 
puoluekokouspaikan jokaista alkavaa 
kolmeakymmentä (30) maksanutta 
jäsenyhdistyksen jäsentä ja suorajäsentä 
kohden. 
 
Aluejärjestöjä, jäsenliittoja ja niiden 
piirijärjestöjä käsitellään omina yksikköinään.  
 
Kokousedustajana tai tarkkailijana voi toimia 
vain jäsenmaksunsa maksanut Kokoomuksen 
jäsen. 
 
Tarkempia tietoja yhdistyksesi 
puoluekokouspaikkojen määräytymisestä saat 
omasta piiritoimistostasi. 
Puoluekokousedustaja(t) valitaan sääntöjen 
mukaan yhdistyksen kokouksessa. 
 

altakirja 
Valtakirja annetaan sähköisesti 

äänivaltaisille kokousedustajille. Yhdistyksen 
puheenjohtaja tai sihteeri vahvistavat 
valtakirjan ennen kokouspaikalle tuloa erillisen 
ohjeistuksen mukaan.  
 

lmoittautuminen ja osallistumismaksu 
Puoluekokoukseen on ilmoittauduttava 

16.5.2018 mennessä ja se tapahtuu 
ensisijaisesti osoitteessa 
www.kokoomus.fi/puoluekokous.   
Sivulla olevien linkkien kautta hoituvat 
kokoukseen ilmoittautuminen ja perjantain Get 
together-juhlan sekä lauantain iltajuhlan 
illalliskortin varaus.  
 
Puoluekokouksen majoitusvaraukset hoituvat 
Visit Turun kautta. Myös majoitusvarauksen 
linkin löydät puoluekokoussivuilta.  

K 

Ä 

O 

P 

A 

P 

V 

I 

http://www.kokoomus.fi/puoluekokous


 2 
 

okouksen osallistumismaksu on sekä 
äänivaltaisilta kokousedustajilta että 

tarkkailijoilta 100 euroa ja sääntöjen mukaan 
puheoikeutetuilta 50 euroa. 
   
Mieti ilmoittautuessasi tarkkaan mihin 
osallistujakategoriaan kuulut: 

 
- yhdistyksen nimeämä äänivaltainen 

kokousedustaja (valtakirja), 
osallistumismaksu 100 € 

- yhdistyksestä lähtevä tarkkailija (ei 
valtakirjaa), osallistumismaksu 100 € 

- sääntöjen mukaan puheoikeutettu, 
joita ovat  
 puoluevaltuuston varsinainen jäsen, 

osallistumismaksu 50 € 
 eduskuntaryhmän jäsen tai 

ministeri, osallistumismaksu 50 € 
 MEP-ryhmän jäsen, 

osallistumismaksu 50 € 
 jäsenliittojen liittohallitusten jäsen 

tai toimihenkilö, osallistumismaksu 
50 e 

 puoluehallituksen varsinainen 
jäsen, ei osallistumismaksua 

 puolueen toimihenkilö tai 
kokousorganisaatiossa puolueen 
työmääräyksellä työskentelevä, ei 
osallistumismaksua 

Huom!  
Jos ”sääntöjen mukaan puheoikeutettu ”on 
valittu jonkin yhdistyksen/piirin/liiton 
äänivaltaiseksi kokousedustajaksi, silloin 
ilmoittautuminen tehdään äänivaltaisena 
kokousedustajana ja maksetaan 100 euron 
osallistumismaksu. 
 
Ilmoittautumiseen liittyvät maksut voi hoitaa 
verkkopankissa tai pyytää laskun. 
Ilmoittautumisajan umpeuduttua 16.5. jälkeen 
materiaalimaksu on 120 euroa. 
 
Mikäli haluat muuttaa ilmoittautumistietoja 
varauksen teon jälkeen, ota yhteyttä 
tapahtuma@kokoomus.fi tai 0207 488 418. 
 

istä puoluekokousmateriaalin saa? 
Kokouksen lopullinen esityslista ja 

kokouksen käsittelyyn tulevat kannanotot ja 
puoluehallituksen vastausesitykset tehtyihin 
puoluekokousaloitteisiin tulevat kevään 
edetessä puoluekokouksen nettisivuille, 
viimeistään 25.5.  

 
Puoluekokouksessa jokainen osallistuja saa 
ilmoittautumisen yhteydessä kokouspaikalla 
puoluekokouskirjan, joka pitää sisällään kaikki 
kokouksessa käsiteltävät asiakirjat.  
 
Postitse kokousmateriaali lähetetään etukäteen 
vain jos sitä erikseen pyytää puoluetoimistosta: 
tapahtuma@kokoomus.fi 
 
 

ajoitus  
Majoitusvaraukset tehdään 

puoluekokoussivuilta löytyvästä linkistä. 
Varauspalvelussa pääset tarkastelemaan 
hotelleja ja niiden hintoja puoluekokouksen 
ajalle.  
 
Majoitusvaraukset hoituvat Visit Turun kautta. 
Tarkemmat maksu- ja peruutusehdot löytyvät 
heidän järjestelmästä. 
 
lltajuhlaan liittyvät peruutukset tulee tehdä 
viipymättä piiritoimistoon sähköpostitse 
tuija.leinonen@kokoomus.fi tai puhelimitse 
040 589 9767. 
 
Suosittelemme matkavakuutuksen ottamista 
mahdollista peruutusta ja siitä aiheutuvien 
kulujen kattamista varten. 
 
 

Perjantain Get together juhla                     

 
Perjantaina 8.6. klo 20-22 ”Get Together” -
kokoontuminen Aurajoen rannassa, Radisson 
Blu Marina Palace, 2. kerros (Linnankatu 32, 
Turku)  Rento ja hauska meininki, hyvä musiikki, 
ruoka & juoma, vauhtia Turun  
”valloittamiseen”. Miten ulkopaikkakuntalainen 
selviää Turussa, Suomen vanhimmassa 
kaupungissa? – jo 800 vuotta urbaania historiaa 
ja nyt tehdään lisää.  Ohjeita 
puoluekokousviikonloppuun, vinkkejä minne 
mennä ja minne ei:)  
Menu:  Alkumalja, fetajuusto-salaattia, Caesar-
salaattia ja paahdettua broileria, 
cocktailpyörykät, leipä & levite  
Lippu 30e. www.kokoomus.fi/puoluekokous. 
Sivuilla lisätietoa lippupaketeista. 
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Lauantain iltajuhla                     

 
Lauantaina 9.6.klo 20-01 ”The Voice of 
Kokoomus” -iltajuhla Logomossa 
(Köydenpunojankatu 14, Turku) 
 
Tervetuloa Kokoomuksen 100 v iltajuhlaan 
Turussa. Syödään, juodaan, viihdytään, 
tanssitaan ja lauletaan. Ja välillä kuullaan 
kokoomuksen ääntä, ”The Voice of Kokoomus”. 
 
Menu, pöytiintarjoilu:  
alkuruoka: ”Skagen” (L) tillimajoneesia, 
mummonkurkkua ja Maalahden limppu -
crumblea, pääruoka: Ylikypsää karitsan niskaa 
(L,G)  palsternakkapyreetä ja tummaa 
lakritsikastiketta   
jälkiruoka: Teemaleivos by MBakery, kahvia ja 
teetä 
+ Alkumalja ja ruokajuomina lähdevesipullo 
sekä yksi vaihtoehtoinen juoma: talon puna- tai 
valkoviiniä (12 cl) , olut, siideri, lonkero tai 
virvoitusjuoma   
 
Lippu 100e www.kokoomus.fi/puoluekokous 
Sivuilla lisätietoa lippupaketeista. 
 
 

heisohjelmaa 
Perinteinen Kokoomus Golf pelataan 

puoluekokouksen yhteydessä  
Torstaina 7.6. PuoluekokousGolf Kankaisten 
Golfpuistossa Maskussa, kauniin luonnon 
keskellä (Maskuntie 281, Masku). 
Ilmoittautuminen ja lounas alkaen klo 11.30, 
kilpailuinfo klo 12.45 ja yhteislähtö klo 13.00. 
Pelimuotona tasoituksellinen pistebogey. 
Hinta 70 euroa ja se sisältää greenfeen, 
rangepallot, tulospalvelun, KGM 
erikoispalkinnon ja lounaan.  
 
 
 

isätietoja 
Mikäli haluat lisätietoja, ota yhteyttä 

puoluetoimiston järjestöosastoon tai Varsinais-
Suomen piiritoimistoon. 
 
Vielä kerran muistin virkistämiseksi: tee 
ilmoittautuminen, majoitus- ja 
iltajuhlavaraukset mahdollisimman pian, 
viimeistään 16.5. mennessä.  
 

Erityisesti pyydämme kiirehtimään 
majoitusvarausten kanssa, koska 
vuodepaikkoja on rajoitettu määrä! 
 
Ja osoitehan oli   
www.kokoomus.fi/puoluekokous.   
 
 
Tämä ohjeistus täydentyy kevään aikana. 
Seuraathan puoluekokoussivuja! 
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