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Piirin vuosikokousseloste 20.4.2012
Keskustan Pirkanmaan piirin vuosikokous pidettiin ensimmäisen kerran iltakokouksena 20.4.2012
Hämeenkyrön Lavajärven Päivölässä. Kokouksessa oli läsnä yhteensä 61 kokousedustajaa, joista
virallisia oli 50. Puheenjohtajana toimi Hämeenkyrön kunnallisjärjestön puheenjohtaja Jouni
Ovaska, joka vetikin kokouksen ripeään tahtiin.
Kokouksen teemana oli kuntauudistus ja kunnallisvaalit. Puolueen varapuheenjohtaja Annika Saarikko alusti illan teemoista. Saarikko kertoi, että hänelle tuli suhteellisen nopeasti selväksi vaalityön merkitys. Hän totesi, että nyt vuosi Jytkyn jälkeistä elämää on osoittanut entistä selvemmin,
miten tärkeätä on keskustalainen aatemaailma. Keskustan on nyt entistä vahvemmin tuotava esille,
että olemme heikoimman asialla. Keskusta puolustaa lähipalveluja ja lähidemokratiaa. Saarikko
myönsi, että kuntarakenteita tulee kyllä tarkastella, mutta parlamentaarisin keinoin. Keskusta pitää
tärkeänä, että työn tekemisen ja yrittämisen mahdollisuuksia on oltava koko Suomessa tasapuolisesti. Saarikko muistutti, että myös kotihoidontuki on keskustan ydinaiheita ja tätä järjestelmää on
puolustettava.
Puolueen puheenjohtajakisaan Saarikko ei ottanut muuta kantaa kuin, että kaikkien ehdokkaiden
kanssa on hyvä toimia. Varapuheenjohtajan pestiä hän mieluusti itse jatkaisi, jos hänelle suodaan
siihen mahdollisuus. Tärkeimpänä asiana hän piti luottamuksen palauttamisen puolueeseen.
Saarikko toivoi, että kunnallisvaaleissa oltaisiin ennakkoluulottomia ja tavoitteiden on oltava konkreettisia. Lopuksi Saarikko muistutti, että keskustan vaaliteemana oli jo 10 vuotta sitten ”Oikeus
onneen.” Nyt jos koskaan tämä aihe on myös erittäin ajankohtainen.
Kokouksessa oli esittäytymässä myös varapuheenjohtajaehdokas Johannes Hirvaskoski. Hirvaskoski piti erittäin tärkeänä aatteellisen keskustelun hajauttamisen politiikasta. Hän totesi, että keskittämisen politiikka tuhoaa myös kaupunkikulttuuria siinä missä rapauttaa kylien elinvoimaa. Hirvaskoski peräänkuulutti desentralistista ajatusmallia, mitä Keskustan ”Vihreä aalto” ajoi jo 1970 –
luvulla. Hän toivoo myös, että keskityttäisiin BKT:n kasvun sijasta onnellisuuden kasvuun.
Kokouksessa otettiin kantaa kuitenkin oman varapuheenjohtajaehdokkaan kansanedustaja Arto
Pirttilahden valinnan puolesta. Arto ei päässyt kokoukseen esittämään omia teemojaan, koska oli
eduskunnan talousvaliokunnan matkassa.
Kokouksessa kuultiin myös luottamushenkilöiden toimintaselostukset sekä esiteltiin ja hyväksyttiin
vuoden 2011 toimintakertomus ja tilinpäätös.
VALINNAT:
Kokouksessa valittiin ehdokkaat puoluevaltuustoon kaudelle 2012 – 2014
Varsinaiset jäsenet
äänet
Varajäsenet
Hakanen Pertti, Sastamala (47)
Ahonen Ritva, Orivesi
Koskinen Riitta, Ylöjärvi
(45)
Mikkonen Matleena, Tampere
Virtanen Paula, Urjala
(35)
Juva Antti, Tampere
Vesanto Aleksi, Tampere (34)
Koskela Reijo, Virrat
Markkola Juha-Matti, Kihniö (31)
Viljamaa Irja, Lempäälä
Lamminmäki Ari, Parkano (30)
Liuha Tuukka, Lempäälä
Moilanen Raija. Tampere
(30)
Murtoo Tapani, Punkalaidun
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