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Piirihallitus piti kesäkokouksensa 10.7.2012 Sastamalan Sahrapirtillä klo 15 – 19.
Kokouksen teemana oli piirin kunnallisvaaliohjelman valmistelu.
Kokouksen aluksi käytiin yleispoliittinen keskustelu, piirin puheenjohtaja Markku Vuorensolan ja
kansanedustaja Arto Pirttilahden alustuksen pohjalta. Pirttilahti toi esille huolensa miten nykyhallituksen keskittämispolitiikka pyrkii ajamaan alas maakuntaliitot, sairaanhoitopiirit ja kuntayhtymät ja viemään päätöksenteon yhä etäämmäksi tavallisen kansalaisen ulottuvilta. Hän kertoi
myös, että puoluehallitus on ollut uuden puheenjohtajan toimintaan erittäin tyytyväinen. Kokouksessa yleisestikin uskottiin, että Juha Sipilän johdolla saadaan puolue viimein yhtenäiseksi.
Yleiskeskustelussa nousi esille, että Keskustan on saatava kirkkaammaksi ajatus siitä, että puolue
on yhtä paljon kaupunkilaisen kuin maaseudun väestön puolestapuhuja, yhtä paljon yrittäjän kuin
palkansaajan asialla, peräänkuuluttaa yhtä paljon lasten, nuorten kuin vanhustenkin hyvinvoinnin
tasavertaista kohtelua. Sillä kaikki me tarvitsemme ruokaa, työtä ja arjen turvallisuutta.
Todettiin myös, että jokaisella on oltava vapaus valita asuinpaikkansa, vapaus yrittäjyyteen ja vapaus omiin arvovalintoihin ja oltava oikeus tasa-arvoiseen kohteluun. Näihin valintoihin voidaan politiikalla vaikuttaa. Lähipäätökset ovat kuntalaisen turva. Nykyhallituksen kaavailema vahva (iso)
peruskunta vääjäämättä vie palvelut kauemmaksi kansalaista.
Yrittäjyyttä käsiteltäessä, todettiin vielä, että tärkeää kuitenkin on, että menestymisen edellytykset
päätetään ahkeruuden perusteella eikä valtapolitiikan voimalla. Tämä tarkoittaa sitä, että yksityisyrityksiltä on byrokratiaa vähennettävä, että ne pystyisivät työllistämään myös muita.
Oltiin myös sitä mieltä, että Keskustan on listattava mitkä ovat kunnallisia peruspalveluita, sillä sitä
ei nykyhallitus ole tehnyt.

Piirihallituksen jäsenet jakaantuivat kolmeen ryhmään ja pohtivat piirin kuntavaaliohjelmaa edellä
esitetyn keskustelun pohjalta. Ryhmien tulosten yhteenvedon perusteella tehdään piirin kuntavaaliohjelma, joka jaetaan valmistumisen jälkeen kunnallisjärjestöille.
Päätettiin, että piirihallituksen kokouksista tehdään aina tiedote, joka lähetetään kunnallisjärjestöjen
puheenjohtajille ja sihteereille sähköpostitse sekä laitetaan piirin nettisivuille.
Päätettiin myös, että jokaisessa kokouksessa päätetään aihe, josta kukin piirihallituksen jäsen kirjoittaa blogin piirin nettisivuille. Päätettiin, että tämän kokouksen blogin kirjoittaa puheenjohtaja
Markku Vuorensola ja aiheena on EU:n talous.
Tiedoksi:
Puheenjohtaja Juha Sipilä vierailee Pirkanmaalla.
20.7. klo 18.00 Hämeenkyrön Kaipion Rientolan lava, Kyrönjoentie 49
21.7. klo 11.00 Ikaalisten kylpylä, Hämyläntie 2
21.7. klo 15.00 Parkano
21.7. klo 18.00 Mänttä-Vilppula Pohjaslahden kylätalo, Pohjaslahdentie 2560 Pohjaslahti
22.7. klo 12.00 Punkalaidun, Seurakuntatalo
22.7. klo 15.00 Sastamala, Vehmaan tila, Tampereentie 212
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