Keskustan pirkanmaan piiri ry
Toimintasuunnitelma
2009

Yleistä
Piiri täyttää 90 vuotta, jota juhlistetaan syksyllä 2009, joka piirikokouksen yhteydessä tai omana
juhlanaan. Vuoden 2009 toiminta perustuu puolueen suunnitelmiin, piirissä hyväksytyn puolueen
tavoitesuunnitelman vaalikaudelle 2007 – 2011 mukaisiin painotuksiin sekä piiritoimikunnan 2008
aikana tekemiin vuoteen 2009 kohdistuviin toiminnallisiin tarkennuksiin. Vuoden 2009 toiminnan
pääpainopistealue on Euroopan Parlamentin vaalit 7.6.2009 sekä toiminnan maakunnallisten kuntayhtymien järjestäytyminen ja jäsenhankinta. Muina painopistealueina ovat kunnallisten luottamushenkilöiden koulutus ja presidentinvaalit.

Euroopan Parlamentin vaalit 2009
Piirin vuosikokouksessa päätettiin, että piiri asettaa oman(t) ehdokkaan(t) Europarlamenttivaaleihin.
Piiri auttaa vaalitilaisuuksien järjestelyissä jäsenjärjestöjä ja Keskustan ehdokkaita. Puolue ei tee
vaaliliittoa. Puolue asettaa täyden 20 ehdokkaan ehdokaslistan. Puolueen tavoitteena on neljä paikkaa 13:sta. Pirkanmaalla Keskusta sai vuoden 2004 vaaleissa 24249 ääntä ja 17 %:n kannatuksen.
Vuoden 1999 eurovaaleissa luvut olivat 13464 ja 12,4 %.

Maakunnallisten kuntayhtymien järjestäytymisen valmistelu
Piiri osallistuu kolmen maakunnallisen kuntayhtymän järjestäytymisen valmisteluun. Kuntayhtymät
ovat: Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri sekä Pirkanmaan koulutuskonserni. Pirkanmaan sosiaalipalvelujen kuntayhtymän tehtävät siirrettiin vuoden 2008 aikana suoraan kuntien hallintoon. Kaikissa kuntayhtymissä kunnallisvaalien mukaiset poliittiset voimasuhteet määrittävät
yhtymähallituksen, tarkastuslautakunnan ja mahdollisten johtokuntien paikkajaon. Pirkanmaan liitossa kunnallisvaalien mukaiset poliittiset voimasuhteet määrittävät myös maakuntavaltuuston kokoonpanon. Piiri osallistuu puolueiden ja muiden ryhmien yhteisneuvotteluihin, joissa pyritään
varmistamaan maakunnan tasapainoinen edustus. Piirissä piiritoimikunta vahvistaa keskustan omien
paikkojen jakautumisen periaatteet ja tekee esitykset valittavista luottamushenkilöistä.

Jäsenhankinnan tehostaminen
Jäsenhankinnan tehostamiseksi tarkistetaan yhdessä kunnallisjärjestöjen kanssa kuntien jäsenmaksusopimusten tilanne ja tehdään ns. tehostettua paikkauskeräystä. Siirryttäessä uuteen jäsenrekisterijärjestelmään myös puolue parantaa omaa panostaan jäsenhankinnassa. Jäsen hankinnassa huomioidaan erityisesti myös kunnallisvaaliehdokkaana olleet ja kunnalliset luottamushenkilöt, jotka eivät
ole vielä puolueen jäseniä.

Kunnallisten luottamushenkilöiden kouluttaminen ja muu koulutus
Piiri toteuttaa keskustalaisten kunnallisten luottamushenkilöiden koulutuksen yhdessä MSL: n kanssa seutukunnittain. Kuusi koulutustilaisuutta järjestetään MSL: n koulutuskalenterin mukaisesti siten, että kaikkien seutukuntien koulutus toteutuu vuoden 2009 aikana.
Piiri järjestää yhdessä MSL: n kanssa tarvittavan määrän järjestötoiminnan peruskurssia. Seutukuntatapaamiset järjestetään erikseen. Piiri osallistuu myös puolueen ja MSL: n valtakunnallisiin koulutustilaisuuksiin.

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 nettisivuilla. Piirikirjeitä ja erilaisia
kohderyhmäkirjeitä lähetetään postikirjeinä. Lisäksi piiri käyttää joukkosähköpostilähetyksiä.

Maakunnallinen ja kunnallinen toiminta
Yhteistyö Pirkanmaan liiton ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin luottamushenkilöiden kanssa jatkuu
kuten aikaisemminkin. Seutukunnallista työtä jatketaan kunnallisjärjestöjen yhteistyönä ja vahvistetaan tällä tavoin kunnallisjärjestöjen puheenjohtajien roolia seutukunnallisen yhteistyön toteuttamisessa. Yhteyksiä pidetään kuntapäättäjiin tilaisuuksien ja koulutuksen avulla. Jäsenjärjestöjen yleisiin kokouksiin välitetään puhujiksi piirin kansanedustajia, piiritoimikunnan jäseniä ja mahdollisia
muita kokouspuhujia.

Hallinto
Piiri pitää kaksi yleistä kokousta, piiritoimikunnan, työvaliokunnan ja piirin erikoistoimikuntien
kokouksia pidetään tarvittaessa. Piiritoimisto on avoinna henkilökunnan työaikojen mukaisesti. Kesälomien aikana piiritoimisto pidetään kiinni samaan aikaan kuin puoluetoimistokin on suljettuna.
Osallistutaan AY ym. yhteisöjen vaaleihin.
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