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Piirikokoustiedote
Keskustan Pirkanmaan piirin syyskokous pidettiin 17.11.2012 Tampereen Mieslaulajien laulumajalla,
Takojankatu 1 C. Kokouksessa oli läsnä 52 virallista ja 9 epävirallista kokousedustajaa.
Kokouspuhujana oli puolueen varapuheenjohtaja Juha Rehula. Hän kiitti järjestöväkeä sydämellä
tehdystä vaalityöstä. Hän totesi, että kunnallisvaaleissa saatiin työvoitto, mitä ei tehty rahalla vaan
ihmisten yhteistyöllä. Rehula totesi myös, että tulos oli huonompi kuin pitkään aikaan kunnallisvaaleissa saatu tulos. Kuitenkin se oli paljon parempi kuin gallupeissa oli ennakoitu. Keskusta näytti taas
kerran, että se ei ole auringonlaskun puolue. Tästä on hyvä jatkaa. Rehula totesi tyytyväisenä, että
Keskustan vaalislogan ”On kotiin tulon aika” ei ollut mainostoimiston keksimä vaan syntyi oman porukan yhteisen ideariihen pohjalta.
Keskustan jo EU-vaaleissa käyttämä TV-mainos myös voitti kuukauden parhaimmat sekunnit maininnan. http://www.youtube.com/watch?v=u8MLbuKwLfo
Tämä työvoitto kertoo meille, että olemme oppineet tekemään yhdessä työtä. Puoluejohto on myös
sitoutunut tekemään kaikkensa, että tämä yhdessä tekemisen kokemus tulee olemaan läsnä myös tulevaisuudessa. Meidän on pystyttävä tekemään Keskusta taas näkyväksi. Itsetunto on nyt uudella tasolla.
Rehula totesi myös, että puolueelta unohtui järjestötyö kahden eduskuntakauden aikana. Nyt puoluejohto on sitoutunut yhdeksän kohdan ohjelmaan. Koulutusta tullaan järjestämään uusille toimijoille
sekä kunnallisjärjestön toimijoille. Järjestötoiminnan uudistaminen on polkaistu käyntiin. Aluksi tullaan arvioimaan missä tilassa puolue on. Onko Keskustan paljon puhuttu kenttä myytti vai todellisuutta.
Piirin kansanedustaja Mikko Alatalo ihmetteli puheenvuorossaan liikenneviraston muistiossa esiintyviä leikkauksia, joista Kyllönen ei kuulemma tiedä mitään. Hän toivoi hallitukselta parempaa selvitystä määrärahojen leikkauksista, mitkä ovat täysin ristiriidassa eduskunnalle esitetyn liikennepoliittisen
selonteon kanssa.
Alustusten pohjalta käytiin vilkasta keskustelua esitettyjen aiheiden pohjalta.
Puoluehallituksen jäsen Riitta Koskinen kertoi seikkaperäisesti puoluehallituksen vuoden 2012 toiminnasta ja puoluevaltuuston varapuheenjohtaja Pertti Hakanen puoluevaltuuston toiminnasta.
Kokouksessa tehtiin seuraavia henkilövalintoja:
Markku Vuorensolan ilmoitettua jättäytyvänsä pois puheenjohtajan tehtävistä, esitti Irma Passi
Pertti Hakasta uudeksi puheenjohtajaksi. Esitys sai useita kannatuksia eikä muita esityksiä tullut.
Näin ollen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Pertti Hakanen.
Varapuheenjohtajat valittiin nuorten ja naisten ehdotusten mukaisesti. Nuorten esityksen mukaan toiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin uutena Tampereella opiskeleva Elisa Siipola. Naiset esittivät Ylöjärvistä Riitta Koskista jatkamaan toisena varapuheenjohtajana. Molemmat valittiin myös yksimielisesti.
Pertti Hakanen on myös piirin esitys puoluevaltuuston uudeksi puheenjohtajaksi. Hakanen on toiminut ansiokkaasti puoluevaltuuston varapuheenjohtajana jo viime kauden ja on ainoa nykyisistä puheenjohtajista, joka on ehdolla uuteen valtuuston puheenjohtajistoon.
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