pirkanmaankeskusta.fi

Keskustan Pirkanmaan piiri ry
Toimintasuunnitelma
ja talousarvio
2014

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2014

Yleistä
Keskustan Pirkanmaan piiri ry:n tarkoituksena on yhdistää maakunnan alueella
toimivia Keskustan jäsenyhdistyksiä, niiden jäseniä ja puolueen kannattajia sekä luoda edellytyksiä jäsenyhdistysten toiminnalle.
Suomen Keskustassa on meneillään järjestöuudistus, jonka yhtenä keskeisenä
osa-alueena on päivittää jäsenluettelot ja yhdistysrekisteritiedot ajantasaisiksi.
Pirkanmaalla jatketaan selvitystyötä Patentti- ja rekisterihallinnon yhdistysrekisteritiedoista kaikkien keskustayhdistyksien osalta, toimimattomat yhdistykset
pyritään käynnistämään toimintaan uudelleen sekä päätetään tarvittaessa toimenpiteistä toimimattomien keskustayhdistysten osalta.
Selvitystyö on oltava valmis 30.4.2014 mennessä.
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
Yhdistysten selvityksen yhteydessä autetaan kunnallisjärjestöjä aktivoimaan
jäsenistöään ja hankkimaan uusia jäseniä. Jäsenten aktivoimisessa ja hankinnassa huomioidaan etenkin 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
Euroopan Parlamentin vaalit 2014
Piirin vuosikokouksessa 2013 päätettiin, että piiri asettaa oman(t) ehdokkaan(t)
Europarlamenttivaaleihin. Piiri auttaa vaalitilaisuuksien järjestelyissä jäsenjärjestöjä ja Keskustan ehdokkaita. Puolue asettaa täyden 20 ehdokkaan ehdokaslistan. Puolueen tavoitteena on neljä paikkaa. Pirkanmaalla Keskusta sai vuoden
2009 vaaleissa 20 518 ääntä ja 13 %:n kannatuksen. Vuoden 2004 eurovaaleissa luvut olivat 24 249 ja 19 %.
Piiri järjestää yhdessä keskustanuorten ja keskustanaisten kanssa piirikohtaisen
teemaseminaarin.
Koulutukset
Osallistutaan MSL:n järjestämiin koulutuksiin: vaikuttaja 2020, kunnallisjärjestöjen ja valtuustoryhmien johdon koulutus.
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Jäsenistölle tarjotaan pieniä koulutustilaisuuksia jäsenkokousten yhteydessä
asiantuntijaluentoina. Järjestökoulutukset aloitetaan helmikuussa ja jatketaan
vuoden loppuun.
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
Työmarkkina-asiaintoimikunta. 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. Järjestetään eri osa-alueiden teemaseminaareja.
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
2014 Pirkanmaan piiri toimii edelleen maakunnallisen aloitteellisuuden, yhteisöllisyyden, suvaitsevaisuuden ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden vahvistamisen puolesta.
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Keskustan Pirkanmaan Piiri ry
Talousarvio 2014
talousarvio 2013 talousarvio 2014

1.1.-30.9.2013

1.1.-31.12.2012

3 350,00

27 206,00

17 378,00

14 268,31

-43 780,68

-64 938,35

-62 788,58

-57 777,93

Muut kulut
Alajärjestöjen tuki
3490 Annetut avustukset kj
3491 Avustus NKL
3492 Avustus KN

-30 532,92

-69 860,06

-45 070,00

-44875,00

0,00
-1 104,00
-1 883,00
-2 987,00

0,00
-2 355,00
-3 390,00
-5 745,00

0,00
-3 905,00
-3 845,00
-7 750,00

0,00
-2 355,00
-3 390,00
-5 745,00

Toiminnan kulut yhteensä

-77 300,60

-140 543,41

-115 608,58

-108 397,93

KULUJÄÄMÄ
VARAINHANKINTA
Tuotot
3500 Luottamushenkilömaksut
3510 Jäsenmaksutuotot
3520 Saadut avustukset

-73 950,60

-113 337,41

-98 230,58

-94 129,62

4 102,55
53 261,93
548,05
57 912,53

11 332,45
49 493,20
669,61
61 495,26

7 990,00
49 500,00
2 000,00
59 490,00

7 500,00
49 500,00
1 000,00
58 000,00

-102,25
-16 140,32

-12 373,30
-64 215,45

-12 200,00
-50 940,58

-12 200,00
-48 329,62

-817,10

-982,97

-540,00

-850,00

OMAN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ
SATUNNAISET ERÄT
YLEISAVUSTUKSET
5200 Osuus puoluetuesta

-16 957,42

-65 198,42

-51 480,58

-49 179,62

35 248,00
35 248,00

52 842,00
52 842,00

52 842,00
52 842,00

52 842,00
52 842,00

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

18 290,58

-12 356,42

1 361,42

3 662,38

Varsinaisen toiminnan tuotot
Varsinaisen toiminnan kulut
Henkilöstökulut

Kulut
3640 Jäsenmaksupalautukset 2013
KULUJÄÄMÄ
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
4100 Korkokulut
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