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Piirihallitus kokoontui 3.7.2014. Kokouksen aluksi oli Juha Kuisma kertomassa seutukaupunki – mallista ja omat johtopäätöksensä asiaan keskustan kannalta. Tärkein
sanoma hänellä asiaan oli, että EI” – sanominen ei nyt riitä vaan asiaa kannattaa tarkoin harkita. Perusteluiksi hän totesi mm. pakkoliitosuhan, jonka tarvetta hallitus
arvioi v. 2015. Seutukaupunkimalli ja maakunta-kotikuntamalli myös muistuttaa hyvinkin keskustalaista maakuntamallia.
Asiasta käytiin vilkas keskustelu ja eriäviäkin mielipiteitä kuultiin, mutta yleinen kanta
oli, että asia kannattaa selvittää tosissaan ja tarkasti.
Kuisman jälkeen Arto Pirttilahti toi evästyksen eduskunnasta. Heti aluksi hän kertoi
hyvän uutisen, jonka mukaan kokoomus oli vetäytynyt sote – hankkeesta. Pirttilahti
totesikin, että Sote - uudistus oli valjastettukin suurkuntatavoitteen taakse eikä
alunperinkään lähdetty palvelurakenneuudistus edellä. Hallitus on kiristänyt kuntia
myös asettamalla erilaisia talouspakotteita esim. 4 miljardin VOS-leikkaukset. Katainen myös halusi sitoa kaikki puolueet menokuriin ja leikkaustalkoisiin yli tulevien vaalien. Pirttilahti lopuksi ilmoitti julkistaneensa ensimmäisen oman viikkotiedotteensa,
joka tulee jatkossa ilmestymään 4 kertaa kuukaudessa, kaikille niille, jotka ovat hänelle sähköpostiosoitteensa luovuttaneet.
Piirihallitus käsitteli ehdokasesityksiä ja vahvisti työvaliokunnan esityksen, että jäsenvaalia ei piirissä järjestetä, koska ehdokasesityksiä ei tullut tarpeeksi määräpäivään 14.2.2014 mennessä.

Piirihallitus päätti eduskuntavaaleista seuraavaa:
- Ehdokashankinta jatkuu ja esityksiä suostumuksineen pyydetään
edelleen lähettämään piiriin.
- Piirihallitus tekee seuraavassa kokouksessaan esityksen piirikokoukselle, kuinka monta ehdokasta asetetaan vuosikokouksessa 11.4.2014.
- Piirihallitus käsittelee asiaa seuraavan kerran 6.4.2014 kokouksessaan, johon kutsutaan myös kaikki ehdokassuostumuksensa siihen
mennessä antaneet.
- kukin ehdokkaaksi asetettava ehdokas sitoutuu suorittamaan piirille
markkinointirahan 1000€, joka käytetään kokonaisuudessaan ehdokkaiden yhteismarkkinointiin.

Piirihallitus käsitteli myös vuosikertomuksen ja hyväksyi muutamin korjauksin sen esitettäväksi piirikokoukselle. Käsiteltiin myös tilinpäätös, allekirjoitettiin ja hyväksyttiin esitettäväksi tilintarkastajille.
Jäsenrekisteriorganisaation ajan tasaistaminen on päässyt hyvään vauhtiin Pirkanmaalla. Muutamien kuntien paikallisyhdistysten kanssa on vielä neuvoteltavaa.
Piirihallitus käsitteli myös puolueen lähettämän sääntömuutosesityksen ja teki oman
kommenttinsa asiaan.
Piirin edustajaksi puoluekokoukseen valittiin varapuheenjohtaja Vilhartti Hanhilahti.
Piirihallituksessa käsiteltiin myös:
Eduskuntaryhmän jalkautumista Tampereen kehyskuntiin, Virolaisen mahdollista juhlaseminaarin järjestämistä sekä Jouni Ovaskan eurovaalikampanjaa. Näistä myöhemmin
tulee omia tiedotteitaan.

Muistutus!
Piirin vuosikokous pidetään Sastamalassa perjantaina 11.4.2014 klo 18 alkaen Kiikoisten nuorisoseuran talolla, Kiikoistentie 47. Ilmoittautuminen ja kahvi klo 17-18. Kokouspuhujana on puolueen varapuheenjohtaja Annika Saarikko. Piirihallitus kokoontuu
vielä ennen piirikokousta huhtikuun alussa, jossa päätetään esityksistä piirikokoukselle, joka päättää lopullisesta piirin ehdokasasettelusta.

Piirikokouksessa valitaan myös puoluevaltuustoon Pirkanmaalta 7 jäsentä. Piirihallitus
toivoo, että kunnallisjärjestöt pohtivat jo omissa kokouksissaan keitä esittää puoluevaltuustoon. Kaikilta esitetyiltä on jo etukäteen pyydettävä suostumus.
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