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Piirihallituksen tiedote 1 /2014

Piirihallitus kokoontui nykyisessä kokoonpanossaan ensimmäisen kerran 16.1.2014. Piirihallituksessa on edustus 17 kunnasta. Orivettä on edustamassa Marjo Mäkinen Aakula Tampereen seutukunnan hallituksen jäsenen ominaisuudessa, Kansanedustaja
Arto Pirttilahti edustaa Mänttä-Vilppulaa ja naisten toiminnanjohtaja Pilvi Kärkelä
edustaa Kihniötä. Kangasala ja Pälkäne ovat tänä vuonna jääneet ilman edustusta piirihallituksessa.
Piiritoimisto on ollut myynnissä syksystä lähtien. Muutamia kiinnostuneita on ollut,
mutta varsinaista ostotarjousta ei ole saatu. Piirihallitus päätti jatkaa sopimusta vielä
3 kuukaudella.
Keskusteltiin piirin taloudesta ja pohdittiin erilaisia keinoja talouden tervehdyttämiseksi. Vaalitappio leikkasi niin paljon puolueen ja piirien varoista, että taloudenpitoa on
jouduttu joka piirissä laittamaan uudelle tolalle. Puoluetoiminta ei voi kuitenkaan olla
liiketoimintaa. Puolueen rahoitus tulee olemaan jatkossakin jäsenkunnan varassa.
Naisten toiminnanjohtaja Pilvi Kärkelä on lupautunut Pirkanmaan EU – ehdokkaan Jouni Ovaskan vaalipäälliköksi. Ovaska osallistuu Tampereella 12.2 Keskustalaisena vaikuttajana Rekry-torille. Ylöjärvellä 19.2. on Jounin kampanjan aloitus-seminaari, jossa
on mukana myös Tapani Tölli. Risteily on suunniteltu pidettäväksi 8.-9.3.2014. Tapahtumista tiedotetaan erikseen lehdissä, netissä ja sähköpostitse. Piiri osallistuu EU vaaleihin puolueen organisoimien kampanjoiden mukaisesti.
Piirihallitus toivoi, että suunnitellessaan mahdollisia tapahtumia ja tilaisuuksia EU –
ehdokkaille, paikallisyhdistykset ja kunnallisjärjestöt tiedottaisivat asiasta myös
Jouni Ovaskalle jouni.ovaska@gmail.com tai PilviKärkelälle pilvi.karkela@ippnet.fi
Aikaisemmassa tiedotteessa jo todettiin, että 16.11.2013 pidetyssä piirikokouksessa
päätettiin mahdolliseksi jäsenvaalipäiviksi 21.- 23.3.2014. Näin ollen paikallisyhdistysten tulee esittää ehdokkaita 14.2. mennessä. Esityksiä on piiriin tullut viisi. Piirihallitus
päättää kokouksessaan 7.3.2014 mahdollisesta jäsenvaalista.
Kokouksessa todettiin myös, että jäsenrekisteri – ja organisaatiotalkoot ovat Pirkanmaalla edenneet hienosti. Kesän jälkeen toiminnanjohtaja on kiertänyt vetämässä paikallisyhdistysten yhteiskokouksia, joissa pohdittiin uusia toimijoita tai mahdollista
yhdistymistä. Monissa paikallisyhdistyksissä on yhdistymiset katsottu parhaimmiksi
ratkaisuiksi. Muun muassa Ruovedellä, Nokialla ja Valkeakoskella on siirrytty yhden
yhdistyksen malliin. Sastamalassa siirryttiin 15 yhdistyksestä 5 yhdistykseen. Ikaalisissa siirryttiin 19 yhdistyksestä 4 yhdistykseen. Akaassa 8 Kylmäkosken yhdistystä
liittyivät yhteen.

Kaikki kunnallisjärjestöt, jotka eivät vielä ole selvitystä yhdistyksistään tehneet, saavat piiriltä apua yhteiskokousten järjestämiseen ja organisaation uudistamiseen. Tavoite on, että kaikkien paikallisyhdistysten tiedot ovat ajan tasalla ja ilmoitettu niin
piiriin kuin Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin maaliskuun loppuun
mennessä. Puolueella tiedot on oltava viimeistään huhtikuun loppuun mennessä. Päätavoite on, että kesän 2014 puoluekokouksessa kaikki Pirkanmaan edustajat ovat virallisesti ja sääntöjen mukaan valittuja puoluekokousedustajia.
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