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Piirihallitus kokoontui 6.9.2012 piiritoimistolla klo 18. – 21. Kokouksessa oli vieraana myös puoluesihteeri Timo Laaninen.
Laaninen totesi että hänellä on nyt vain yksi asia, mistä hän haluaa puhua ja se on kuntavaalit. Hän
totesi, että vaalien päällimmäisenä asiana on kunnallinen itsehallinto. Hän totesi, että hallituspuolueet ajavat nyt kaksilla rattailla. Virkkusen kuntakarttamalli on selkeä suurkuntaohjelma, josta ei ole
annettu piiruakaan periksi. Laaninen pohti, että haluavatko kunnat todella alistua hallituksen sanelupolitiikkaan. Hän totesi, että nyt on Keskustalla tärkeä tehtävä puolustaa kuntien itsemääräämisoikeutta.
Ehdokashankinnasta puhuessaan Laaninen toivoi, että Pirkanmaalla löytyisi yhtä paljon ehdokkaita
kuin viime vaaleissa, ainakin suhteellisesti, kun ottaa kuntaliitokset huomioon.
Laaninen kertoi, että puoluejohto on selvittänyt elo-syyskuun aikana ehdokasasettelutilannetta koko maassa. Tällä hetkellä Keskustalla on ehdokkaita n 6000 ja tavoite on 9300. Vaaleissa ehdokasasettelun onnistuminen on erittäin tärkeätä. Pirkanmaalla ehdokkaita oli viime vaaleissa 610. Jos
kuntaliitokset huomioidaan, Pirkanmaalla pitäisi saada n. 530 ehdokasta niin oltaisiin samoissa lukemissa viime vaalien kanssa. Laaninen toivoi, että kunnallisjärjestöt ottavat nyt loppukirin ehdokashankinnassa. Hän totesi myös, että myötätuulta ei Keskustalla nyt ole ollut, yrittämistä kyllä on
löytynyt.
Laaninen toivoi, että kunnallisjärjestöt ilmoittavat ehdokastiedot piirille mahdollisimman pian, että
piirissä voidaan tallentaa tiedot rekisteriin, jotta puoluejohto voi tiedottaa ehdokkaita vaaleihin liittyvissä asioissa.
Tämän kokouksen blogin aiheeksi päätettiin kuntavaalit, josta tällä kertaa kirjoittaa Pilvi Kärkelä.
Puheenjohtaja lupasi myös kirjoittaa oman kirjeensä kunnallisjärjestöille.
Todettiin, että seuraavassa piirikokouksessa on valittava ehdokkaat puoluehallitukseen ja puolueen
neuvottelukuntiin seuraavalle kaksivuotiskaudelle. Päätettiin, että pyydetään kunnallisjärjestöjä
nimeämään ehdokkaansa puoluehallitukseen, piirihallitukseen ja em. neuvottelukuntiin sekä
lähettämään esitykset 30.10.2012 mennessä osoitteella; ritva.mannisto@keskusta.fi. Seuraava
piirihallitus voi tehdä koosteen niistä piirikokoukselle. Piirikokous päätettiin pitää 17.11.2012 Tampereella.
Piirihallitus päätti esittää Pertti Hakasta puoluevaltuuston uudeksi puheenjohtajaksi, joka valitaan
seuraavassa puoluevaltuuston kokouksessa 24.11.2012.
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