Piirikokoustiedote 11.4.2014

Puolueen puheenjohtaja oli puhujana Keskustan Pirkanmaan piirin vuosikokouksessa 11.4.2014 Sastamalan Kiikoisissa.

Juha Sipilä oli huolissaan paitsi valtion velkaantumisesta myös piilovelkaantumisesta. Vuosien 2011 - 2013 aikana alijäämää on syntynyt yhteensä yli 23 miljardia euroa.
Sipilä tarjosi keskustan vaihtoehtona talousohjelmaa, jolla velaksi eläminen lopetetaan. Hän
totesi myös, että jatkuva uusiutuminen on myös paras takuu eriarvoistumiskehityksen hillitsemiseksi. Vain vahva talous ja korkea työllisyys turvaavat sosiaalisen hyvinvoinnin.
Kehysriihen kasvupakettia Sipilä piti näköalattomana ja heiveröisenä. Tavoitteena pitää olla
200 000 uutta työpaikkaa. Vanha viisaus toteaa, että yhteiskunta on juuri niin vahva kuin sen
heikoin lenkki on. Vain vahva talous ja korkea työllisyys turvaavat sosiaalisen hyvinvoinnin.
Erityisen hankalaa ihmiselle on pitkittyvä työttömyys. Työ on parasta perusturvaa.
Sipilä totesi, että Keskustan vaihtoehdossa tavoittelemme ensinnäkin 200 000 uutta työpaikkaa kymmenessä vuodessa. Valtion tase on laitettava kunnolla töihin työttömyyden nujertamiseksi.
Sipilä totesi myös, että sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on vietävä kunnianhimoisesti
maaliin. Kirkkaana tavoitteena pitää olla julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon vahvistaminen.
Hän toi esille myös, että Keskustan Eurovaaliohjelmassa peräänkuulutetaan kotiasioiden kuntoon laittamista ja tuuletusta Eurooppaan. Sipilä totesi, että myös Suomen on täytettävä ne
talouspolitiikan vaatimukset, joita olemme asettaneet ja vaatineet myös muilta. Valtio ja kunnat velkaantuvat niin, että Suomi ylittää tänä vuonna ennusteen mukaisesti yhteisesti sovitun
suhteellisen velkaantumisen rajan. Hän totesi, että kaikkien jäsenmaiden on noudatettava määrätietoista talouspolitiikkaa, huolehdittava kilpailukyvystään ja vastattava itse omista veloistaan. Byrokratiatalkoot tarvitaan niin kotimaassa kuin EU:ssa.
Siitä Sipilä oli hyvillään, että kuntien pakkoliitoslaki saatiin Sote – uudistuksen myötä tyrmättyä.

Myös Pirkanmaan oma Eurovaaliehdokas Jouni Ovaska peräänkuulutti byrokratian vähentämistä Euroopan Unionin toiminnasta. Ovaska totesi, että alun perin Unionin tarkoituksena
on ollut edistää markkinoita ja vapaata liikkuvuutta. Toiminta on kuitenkin johtanut siihen,
että byrokratia on kasvanut, yritykset kärsivät liikasääntelystä ja euroalue on ajautunut kriisiin. Hän totesi, että nykyisellään EU sotkeutuu liikaa jäsenvaltioiden sisäisiin asioihin. Hän
totesi, että suomalaisten on yhdessä rakennettava yhteistä EU-linjaa. Tärkeätä on, että saamme turvattua kotimaisen ruokatuotannon. Hän totesi myös, että kuluttaja tekee valinnat mihin
suuntaan maatalous kehittyy. Siinä meillä kaikilla suomalaisilla on yhteinen päämäärä.
Piirikokouksessa vedottiin, että kaikki kunnallisjärjestöt ja paikallisyhdistykset järjestävät
mahdollisimman paljon EU-vaalitilaisuuksia ja ovat mukana auttamassa Jouni Ovaskaa vaalityössään. Koska rahaa on kaikilla niukalti, on talkootyö suuressa arvossaan.
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Pirkanmaalla saadaan asettaa yhteensä 19 eduskuntavaaliehdokasta. Loput 6 ehdokasta asetetaan
syksyn ylimääräisessä piirikokouksessa.

