KESKUSTAN PIRKANMAAN PIIRI
TOIMINTASUUNNITELMA 2007 JA TAPAHTUMAKALENTERI
I YLEISTÄ
Vuoden 2007 toiminta perustuu puolueen suunnitelmiin, piirissä hyväksytyn tavoitesuunnitelman
mukaisiin määrittelyihin ja painotuksiin. Vuoden 2007 toiminnan pääpainopistealue on eduskuntavaaleissa. Muina painopistealueina ovat kunnallisten luottamusmieskoulutus sekä järjestön talous.
II PAINOPISTEALUEET
1. Maaliskuun eduskuntavaalit
Keskustan tärkeimpänä tavoitteena maaliskuun 2007 eduskuntavaaleissa on vaalivoitto ja sitä kautta
vahvan aseman varmistaminen myös seuraavassa hallituksessa. Tämä tavoite toteutuu, kun vaaliohjelmamme on aatteellisesti selkeä, yhteiskunnallista tasa-arvoa ja kansallista eheyttä tavoitteleva.
Keskustan vaaliohjelma nojautuu Oulun puoluekokouksessa päätettäviin poliittisiin tavoitteisiin.
Keskusta kiinnittää eduskuntavaaleissa erityistä huomiota ehdokkaiden ja heidän vaalipäällikköjensä koulutukseen ja muuhun huoltoon. Valtakunnallisen valmennustilaisuuden lisäksi järjestetään
useita alueellisia koulutustilaisuuksia. Kampanjatoiminnan tukemiseksi tuotetaan ehdokaskansio
sekä muuta materiaalia ja ohjeistusta. Yhteydenpitoa ehdokkaisiin, heidän tukiryhmiinsä ja keskustajärjestöihin pidetään vaalien alla säännöllisesti.
Keskustan internet-sivut uudistetaan vuoden 2006 marraskuun loppuun mennessä eduskuntavaaleja
silmällä pitäen. Uudistuksessa huomioidaan Verkkolehti Apilan tarpeet – työtä tehdään yhteistyössä
Apollon Verkkopalvelut Oy:n kanssa
Piirillä on jäsenvaaleissa ollut 27 ehdokasta ja vaaleissa on täysi 18 ehdokkaan lista. Piirin tavoitteena on saavuttaa 19 prosentin kannatus ja neljä kansanedustajan paikkaa. Tämä edellyttää noin
45000 ääntä.
Piirin tehtävänä on käytännön vaalityön organisoiminen koko piiriä käsittävien vaalitapahtumien ja
-tilaisuuksien osalta.
- Vaalikoulutus, ehdokkaiden ja heidän vaalipäälliköiden yhteiskokoontumiset, kunnallisjärjestöjen ja ehdokkaiden ja vaalipäälliköiden koulutus.
- Isot vaalitilaisuudet . (Puolueen vaalistartti Tampereelta. 20.1.2006)
- Aluetilaisuuksien järjestäminen yhdessä paikallisten keskusjärjestöjen kanssa 9 kpl.
- Katu- toritoiminta Tampereella.
- Vaali-ilmoittelu.
III MUU PAINOPISTETOIMINTA
1. Kunnallisten luottamushenkilöiden kouluttaminen ja muu koulutus
Kunnalliset luottamushenkilöt:
Piiri jatkaa yhteistyötä Maaseudun Sivistysliiton kanssa keskustalaisten luottamushenkilöiden koulutuksen toteuttamisessa seutukunnittain. Osallistutaan myös MSL:n valtakunnallisiin koulutustilaisuuksiin. Järjestetään koulutusta myös verkkovastaaville.
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Muu koulutus:
Piiri järjestää yhdessä MSL:n kanssa yhden järjestötoiminnan peruskurssin, seutukuntatapaamiset
alkuvuodesta ja erikseen Tampereen seutukunnan koulutustilaisuuden tulevaan seutustrategiaan
liittyen sekä yhdessä puolueen kanssa keskustan uuteen periaateohjelmaan liittyvää koulutusta. Piiri
osallistuu puolueen ja MSL:n valtakunnallisiin koulutustilaisuuksiin.
IV MUUTA
1. Tiedotus
Tiedotuksessa keskitytään koko maakuntaa koskeviin kannanottoihin ja tapahtumatiedotuksiin. Piiri
käyttää alueella ilmestyviä eri tiedotusvälineitä. Virallisina tiedotusvälineinä toimivat Suomenmaa,
Lalli ja Aamulehti. Piirin verkkouutisointi hoidetaan keskustan nettisivulla
(www.keskusta.fi/pirkanmaa) . Piirikirjeitä ja erilaisia kohderyhmäkirjeitä lähetetään postikirjeinä.
Lisäksi piiri käyttää joukkosähköpostilähetyksiä.
2. Maakunnallinen ja kunnallinen toiminta
-

Yhteistyö Pirkanmaan liiton ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin luottamushenkilöiden kanssa
jatkuu.
Seutukuntayhteistyö jatkuu siten, että piiritoimikunta valitsee seutukuntavastaavat, jotka
vastaavat seutukuntatilaisuuksien järjestämisestä.
Pidetään yhteyttä kuntapäättäjiin

Paikallisen poliittisen ja järjestöllisen toiminnan kehittämisen pohjana on vuoden 2005 alussa käynnistetty kunnallisjärjestöjen ja ns. pitäjäpaikallisyhdistysten arviointi- ja kehittämistoiminta. Se jatkuu vuoden 2008 loppuun saakka. Sen tavoitteena on kehittää Keskustan toimintaa kunnassa niin,
että puolueella on vuoden 2008 kunnallisvaaleissa entistä selkeämmät paikalliset tavoitteet ja parempi järjestöllisen toiminnan valmius. Samalla kiinnitetään huomiota järjestön yleisiin toimintatapoihin ja vuorovaikutteiseen yhteydenpitoon jäsenistön, valtuustoryhmän sekä kuntalaisten kanssa.
2. Erityisalueita
Erityisalueita vuonna 2007 ovat edelleen Tampereen seutukunnan toiminnan kehittäminen sekä
työmarkkinatoiminnan tapahtumien ja tilaisuuksien lisääminen.
3. Jäsenhankinta
Jäsenmaksukeräyksiä jatketaan sekä piirin jäsenkerääjien että paikallisten oppaiden avulla. Piirin
hyväksymän talousohjelman mukaisesti tarkistetaan useiden kuntien jäsen valtakirjojen tilanne ja
tehdään ns. tehostettua paikkauskeräystä. Jäsen hankinnassa huomioidaan erityisesti myös kunnallisvaaliehdokkaana olleet ja kunnalliset luottamushenkilöt, jotka eivät ole vielä puolueen jäseniä.
4. Hallinto
Piiri pitää kaksi yleistä kokousta. Piiritoimikunnan ja sen työvaliokunnan kokouksia ja piirin erikoistoimikuntien kokouksia pidetään tarvittaessa. Sisarjärjestöyhteistyö jatkuu. Piiri edesauttaa
Vesaisten toiminnan elvyttämistä Pirkanmaalla. Piiritoimisto on avoinna piiritoimikunnan päätösten
mukaisesti.
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TAPAHTUMAKALENTERI
2007:


Puolueen vaalistartti, Tampere, 20.1.2007.



Ehdokaslistat vaalipiirilautakunnalle viimeistään ti. 6.2.2007



Ehdokas- ja vaalipäällikkökokoontuminen ti.13.2.2007



Vaalipiirilautakunta vahvistaa ehdokaslistat 14.2.2007



Ehdokaskoulutus, järjestökoulutus, ti. 20.2.2007



Vaalipäällikkökoulutus 27.2.2006



Äänioikeusrekisteri lainvoimainen 6.3.2007



Kotiäänestykseen viimeistään ilmoittauduttava 6.3.2007 klo 16.00 mennessä



Ennakkoäänestys kotimaassa 7.3 .2007 – 13.3.2007



Ennakkoäänestys ulkomailla 7.3.2007 – 10.3.2007



Aluevaalitilaisuudet. Katu- ja toritapahtumia Tampereella 22.2. – 18.3.



Iso Vaalitilaisuus Tampereella 7.3.2007



Eduskuntavaalit 18.3.2007



Vaalien tulos vahvistetaan 21.3.2007 klo 18.00



Ehdokkaiden ja heidän vaalipäälliköidensä jälkipalaveri 27.1.2007



Vaalirahoitusilmoituksen tekeminen oikeusministeriölle (kansanedustajat ja varaed.)



Uusi eduskunta aloittaa työnsä 1.4.



Piirin vuosikokous 28.4.2007



Puoluevaltuuskunta keväällä



Piirin metsäpäivä, 11.8.2007 Hämeenkyrössä



Järjestötyön jatkokurssi 22.9.2007



Piirin syyskokous Tampere. 27.10.2007



Puoluevaltuuskunta marraskuu.

2008:


puoluekokous



kunnallisvaalit

2009:


europarlamenttivaalit

