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Keskustan Pirkanmaan piirin
vuosikokous pidettiin 19.4.2013 Ylöjärvellä Koulutuskeskus Valossa Pallotie 5. Kokouksessa oli läsnä 61 virallista ja 51 ilmoittautunutta epävirallista kokousedustajaa.
Muita kokouksen seuraajia oli myös koko joukko, koska 200 hengen auditorio oli melkein täynnä.
Kokouksen aluksi Ylöjärven kunnallisjärjestön puheenjohtaja Riitta Koskinen toivotti
läsnäolijat tervetulleiksi. Koskinen lausui erityisesti kiitoksen siitä, että oli saatu
puolueen puheenjohtaja Juha Sipilä kokousvieraaksi Ylöjärvelle. Valon koulutuspäällikkö Satu Kaakkomäki kertoi koulutuskeskuksen valmistumisvaiheista ja tilojen käytöstä, ennen varsinaisen kokouksen alkua.
Piirin puheenjohtaja Pertti Hakanen avasi kokouksen ja kiitti Ylöjärven kunnallisjärjestöä ja Keskustanaisia erinomaisista kokousjärjestelyistä.
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Hietaniemi ja sihteerinä toimi piirin toiminnanjohtaja Ritva Männistö. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin
Tapani Tienari ja Sirkka Mäenpää.
Kannanottotyöryhmään valittiin Jouni Ovaska, Raija Moilanen, Taina Niiranen ja
Pilvi Kärkelä.
Sääntömääräiset vuosikokousasiat käsiteltiin reippaaseen tahtiin ja keskustelu niistä
oli vähäistä. Pertti Hakanen selvitti Pirkanmaan seutukuntakierrosten antia ja palautekyselyjen tuloksia, jotka esitettiin videotykin avulla graafisesti sanoista esitetyn
”pilven” muodossa. Palautteista sai selvän kuvan pääasiallisista tuloksista. Esityksen
yhteydessä Hakanen toi esille piirihallituksen esityksen jäsenmaksupalautuksen vuodelta 2013 (jotka tulisivat maksuun 2014) jäädyttämistä. Asiasta oli valmistauduttu
äänestämään lippuäänestyksellä. Äänestystä ei kuitenkaan tullut vaan piirikokous hyväksyi yksimielisesti, että jäsenmaksupalautuksia vuodelta 2013 ei makseta kunnallisjärjestöille. Oltiin valmiita panostamaan piirin taloudellisen tilan parantamiseen, että
tulevissa eduskuntavaaleissa piiri olisi valmis vaalityöhön myös taloudellisesti.

Hakanen selvitti myös piirihallituksen tulevia toimia taloudellisen tilan kohentamiseksi ja näkyvyyden lisäämiseksi. Hakanen totesi, että seutukunnallisissa tilaisuuksissa
tehtyjen kyselyjen avulla on saatu kattava otos kentän mielipiteistä piirin tulevaisuudessa tehtävistä toimista. Palautteen perusteella piirihallitus jatkaa selvittelyä Pirkanmaan oman lehden tekemisestä ja piiritoimiston sijainnista.
Puolueen puheenjohtaja seurasi kokouksen kulkua ja piti puheenvuoronsa Pertti Hakasen seutukuntaselvityksen jälkeen. Sipilä aloitti puheensa arvostellen hallituksen
nykytoimia humoristisilla vertauksilla. Hän totesi myös, että paras palaute kentältä
on ollut kun hänelle on tultu sanomaan, että ”nyt on taas mukava olla keskustalainen”.
Sipilä luki myös kirjeen, jonka oli saanut 10 vuotta sitten Ylöjärveläiseltä Tero–
pojalta. Tero oli kirjoittanut ajatelmiaan insinöörin työstä. Kirje herätti useita naurun purskahduksia, mikä loi tilaisuuteen heti leppoisan tunnelman.
Sipilä kehotti Pirkanmaalaisia olemaan myös tyytyväisiä kansanedustajiinsa Alataloon
ja Pirttilahteen, sillä heidän työstään on tullut hyvää palautetta. Paras kannustus on
edustajille kun perustyöstä tulee hyvää palautetta.
Sipilä vertasi puolueen toimintaa portaisiin. Hän totesi, että portaissa on oltava hyvä
reisilankku ja Keskustassa se on aate. Sipilä kiteytti Keskustan aatteen olevan Ihmisyys – kestävä talous – realistinen luontosuhde. Järjestöyötä hän vertasi portaiden
kaidepuuhun. Kaidepuun on oltava luja joka antaa tukea etenemiseen.
Myöskään Alkiota ei Sipilä puheessaan unohtanut. Hän muistutti, että Alkio oli intohimoinen uudistaja, mitä meidän ei saa unohtaa. Sipilä totesikin, että tätä uudistusmielinen on myös Keskustan esittämä Suomen selviytymissuunnitelma. Siihen sisältyy
mm. vihreä talous, jonka avulla saataisiin 200 000 uutta työpaikkaa, henkilökohtainen
vastuunotto, yhteisvastuu, välittäminen ja yrittäjyys.
Alatalo ja Pirttilahti pitivät lyhyet kommenttipuheenvuoron, jonka jälkeen virisi keskustelu hallituksen toimista. Sipilä ja kansanedustajat saivat myös evästyksiä mm.
maatalouden ja terveydenhuollon asioihin.
Jouni Ovaska esitteli kannanottotyöryhmän kannanoton, joka käsitteli Pirkanmaan
sote - palveluiden järjestämistä.
Kokous päätettiin hyvässä hengessä ja uskossa parempaan Keskustalaiseen tulevaisuuteen.
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