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Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää maakunnan alueella toimivia Keskustan
jäsenyhdistyksiä, niiden jäseniä ja puolueen kannattajia sekä luoda edellytyksiä
jäsenyhdistysten toiminnalle.
Tulevana toimintakautena Keskustan Pirkanmaan piiri pyrkii verkostoitumaan
entistä laajemmin ja etsimään hyviä yhteistyökumppaneita erilaisten tilaisuuksien järjestämiseksi ja toiminnan monipuolistamiseksi.
KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ
Kokoukset
Piiri pitää kaksi yleistä kokousta. Piirihallituksen ja työvaliokunnan kokouksia
pidetään piirihallituksen toimesta tarvittaessa. Muiden toimikuntien puheenjohtajat kutsuvat toimikuntiensa kokoukset koolle tarpeelliseksi katsomansa mukaan. Sisarjärjestöyhteistyö jatkuu.
Jäsenistö
Tulevan toimintakauden aikana aktivoidaan kunnallisjärjestöjä hankkimaan uusia jäseniä jäsenhankintakilpailun avulla. Kolme eniten uusia jäseniä hankkineita palkitaan. Jäsenten hankinnassa huomioidaan erityisesti myös kunnallisvaaliehdokkaana olleet ja kunnalliset luottamushenkilöt, jotka eivät ole vielä puolueen jäseniä.
TALOUS
Taloudenhoidossa pyritään tarkkaan harkintaan ja suurimmista hankinnoista
pidättäydytään. Tilaisuuksien ja koulutusten järjestämisistä peritään omakustanteiset osallistumismaksut. Toimintavuoden lopussa luotollinen tili on oltava
plussan puolella ja tilinpäätös ylijäämäinen.
TOIMINTA
Koulutukset
Jäsenistölle tarjotaan pieniä koulutustilaisuuksia jäsenkokousten yhteydessä
asiantuntijaluentoina. Järjestökoulutukset aloitetaan helmikuussa ja jatketaan
vuoden loppuun. Keskitytään myös maakunnallisten asioiden tuntemukseen.
Julkaisutoiminta
Piirihallitus valitsee toimikunnan pohtimaan ja suunnittelemaan mahdollista piirin omaa julkaisua. Piirin profiilia Pirkanmaan poliittisessa kentässä nostetaan
tekemällä yhteisiä kannanottoja ja aloitteita ajankohtaisista asioista. Piiri tekee
yhteistyötä myös maakunnallisen edunvalvonnan kanssa.
Toimikunnat
Piirikokous valitsee aina kahdeksi vuodeksi puheenjohtajat piirin toimikuntiin.
Pirkanmaalla on ollut tapana valita toimikuntien puheenjohtajiksi puolueen neuvottelukuntiin valitut ehdokkaat. Pirkanmaalla on kolme toimikuntaa, jotka ovat
Kuntapolitiikka- ja palvelutoimikunta, Yrittäjyys- ja maaseututoimikunta sekä
1

TOIMINTASUUNNITELMA
Työmarkkinatoimikunta. Puheenjohtajat täydentävät toimikuntiaan tarpeen mukaisesti. Piiri budjetoi sovitun osuuden myös toimikuntien työskentelyyn.
Muut
Yhteistyö Pirkanmaan liiton ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin luottamushenkilöiden kanssa jatkuu. Pidetään yhteyttä kuntapäättäjiin sekä jäsenistöön. Kunnallisten luottamushenkilöiden ja piirihallituksen yhteydenpitoa edelleen aktivoidaan.
TIEDOTTAMINEN
Ulkoinen tiedottaminen
Mahdollisuuksien mukaan käydään kertomassa piirin toiminnasta muiden yhdistysten kokouksissa. Kontakteissa hyödynnetään jäsenistön yhteyksiä muihin
yhdistyksiin.
Sisäinen tiedottaminen
Tiedottamisessa käytetään entiseen tapaan sähköpostia.
Sääntömääräiset kokousten kutsut lähetetään kirjeitse. Muu kokousmateriaali
lähetetään sähköpostitse ja jaetaan kokouksessa..
Piiri käyttää alueella ilmestyviä eri tiedotusvälineitä. Virallisina tiedotusvälineinä
toimivat Suomenmaa ja Aamulehti. Piirin verkkouutisointi hoidetaan piirin omien nettisivujen kautta www.pirkanmaankeskusta.fi.
Piirikirjeitä ja erilaisia kohderyhmäkirjeitä lähetetään postikirjeinä. Lisäksi piiri
käyttää joukkosähköpostilähetyksiä
LOPUKSI
Tulevana toimikautena Pirkanmaan piiri toimii edelleen maakunnallisen aloitteellisuuden, yhteisöllisyyden, suvaitsevaisuuden ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden vahvistamisen puolesta.
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