Pirkanmaan Keskusta
TOIMINTAKERTOMUS 2020

Toimintavuosi 2020
Toimintavuoden 2020 suunnittelussa oli ollut vaalittoman vuoden käyttäminen järjestötoiminnan ja kanssakäymisen vahvistamiseen. Edellisen toimintavuoden huipennuttua piiri 100-vuotisjuhlaan, kukaan ei osannut arvata
seuraavan vuoden tuovan arkeen muutoksia, joita ei sataan vuoteen muutoin ole harkittukaan. Koronaepidemian tulo helmi-maaliskuussa siihen liittyvine rajoituksineen ja epävarmuuksineen mullisti vuoden paljon radikaalimmin, kuin alussa osasimme arvata. Toiminnan ollessa pysähdyksissä kevään aikana alkoi käydä selväksi, että
kyseessä ei ole nopeasti ratkaistava ja tilapäinen ongelma, vaan alkoi sopeutuminen uuteen arkeen.
Työpaikoilla, luottamustoimissa ja tässä pitkäikäisessä kansanliikkeessä edessämme oli digiloikka, joka huipentui
suurimman yhteisen voimannäyttömme, puoluekokouksen alueellistamiseen ensimmäistä kertaa. Epäilyistä
huolimatta Keskustalainen demokratia oppi toimimaan uusin tavoin laajemman kansanvaltaisen päätöksenteon
mukana. Taistelu virusta vastaan ei vienyt demokratialta toimintakykyä, vaan toi siihen uusia muotoja.
Piirin toiminnassa sähköinen kokoontuminen toi alkuun omia teknisiä haasteitaan, mutta nopeasti havaittavissa
alkoi olla osallistumista vahvistava trendi. Osallistumisaktiivisuus kokouksiin ja tilaisuuksien osallistujamäärät
sähköisin välinein ovat olleet vahvassa nousussa. Myös kansanedustajiemme osallistuminen piirihallituksen poliittisiin keskusteluihin ja erilaisiin tilaisuuksiin on mahdollistunut entistä useammin sähköisesti, mikä on lisännyt
poliittista kiinnostavuutta osallistumiseen.
Loppukesän helpotus tartuntatilanteessa ja rajoituksissa osui yhteen Keskustan puoluekokouksen henkilövalintojen tuoman kiinnostuspiikin kanssa, mikä tarjosi näkyvyyttä myös Pirkanmaalla. Ihmisten halutessa liikkeelle
saimme nauttia tapahtumakierroksilla harvinaiseksi käyneistä yleisömääristä, jotka olivat pääministerin vaalikiertueen tasoa. Poikkeusvuosi lamautti toimintaa, mutta päätyi samalla nostamaan osallistumisaktiivisuutta sekä
perinteisissä, että uusissa toimintakanavissa.
Toimintavuoden loppua kohden kuljettaessa tartuntamäärät kääntyivät nousuun ja rajoitukset alkoivat jälleen
nopeasti kiristyä ja normaaliin paluu siirtyä kauemmas. Ensimmäistä kertaa sähköisenä marraskuussa järjestetty
piirin syyskokous jatkoi osallistujamäärien vahvan kasvun tiellä. Siellä valittu joukkue sai eteensä epävarman tien
uuteen kuntavaalivuoteen, mutta myös vuoden 2020 vahvan näytön siitä, kuinka me kykenemme yhdessä voittamaan haasteet sopeutumalla muuttuviin olosuhteisiin. Kun osaamme ottaa uudet opit, välineet ja tavat pysyvästi lisäosaksi toimintaamme, vuosi 2020 on jättänyt surullisten muistojen ja vaikeuksien ohella kehitysperinnön uuden ajan pohjaksi.

Tapahtumia ja toimintaa 2020
Vuonna 2020 alkanut koronapandemia ja siitä seuranneet rajoitukset vaikuttivat kaikkeen toimintaan. Tilaisuuksia järjestettiin mahdollisuuksien mukaan, rajoituksia noudattaen, sekä perinteisinä kokoontumisina että verkkotilaisuuksina.
Tammikuussa (15.1.) tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen osallistui Tampereen keskustaopiskelijoiden
avoimeen keskustelutilaisuuteen Tampereen yliopistossa. Kaikille
avoimessa tilaisuudessa keskusteltiin tulevaisuuden koulutuspolitiikasta ja yliopistoista.
K50 messuille osallistuttiin perinteiseen tapaan helmikuussa 2020.
Helmikuussa Suomeen rantautuneen koronapandemian sekä siitä
aiheutuneiden rajoitusten ja epävarmuuden takia seuraava tilaisuus
järjestettiin vasta kesällä. Ensimmäiset kansanedustajien etävappupuheet pidettiin kuitenkin jo keväällä. Ihmisten halu kohtaamisiin
koronakevään jälkeen näkyi heinä-elokuussa järjestetyissä tapahtu2

makierroksissa, joiden tilaisuuksiin osallistui noin 1500 ihmistä.
Heinäkuussa koronatilanteen helpotuttua (16.7.2020) puheenjohtaja Katri Kulmuni kiersi Pirkanmaata yleistapahtumien merkeissä vieraillen muun muassa Orivedellä, Sastamalassa, Tampereella, Pirkkalassa sekä Akaassa.
Elokuu oli tapahtumien osalta vilkas. Keskustan ja eduskuntaryhmän työvaliokuntien sekä ministeriryhmän yhteiskokous järjestettiin Nokialla Edenissä 4.8.2020. Sen yhteydessä 5.8.2020 järjestettiin yhteensä 20 vierailua ja
yleisötilaisuutta, joissa Keskustan johto ja ministerit kiersivät Pirkanmaalla Nokian ohella Hämeenkyrössä, Ikaalisissa, Tampereella, Valkeakoskella ja Ylöjärvellä. Mukana kierrokselle olivat myös kansanedustajat Pirttilahti ja
Ovaska.
Elokuun puolivälissä (15.8.2020) järjestettiin Keskustan Pirkanmaan piirin vuosikokous Ylöjärvellä ja sen yhteydessä Juha Rehulan pullakahvit Heikkilän Vanhalla Pirtillä Ylöjärvellä. Tavattavissa olivat Rehulan lisäksi kansanedustajat Arto Pirttilahti ja Jouni Ovaska sekä Ylöjärven Keskustan puheenjohtaja Riitta Koskinen.
Kuukauden lopussa (26.8.2020) järjestettiin vielä Keskustan puheenjohtajaehdokkaitten kierros kansanedustajiemme kera Punkalaitumella ja Sastamalassa sekä
Aamulehden kanssa toteutetut paneelit illalla Ideaparkissa. Puheenjohtajapaneeliin osallistuivat Petri Honkonen, Katri Kulmuni, Annika Saarikko ja Ilkka Tiainen.
Paneelin vetäjänä toimi Suomen yrittäjien tj. Mikael
Pentikäinen. Piirin puheenjohtaja Tuukka Liuhan vetämään varapuheenjohtajapaneeliin osallistuivat Hilkka
Kemppi, Pasi Kivisaari ja Riikka Pakarinen. Paneelien
välissä esiintyi Mikko Alatalo.
Piirin tukema Oriveden, Juupajoen ja Kangasalan Keskustan ”Mitä tankkiin tulevaisuudessa?”- yhteistapahtuma järjestettiin 22.8. Rönnin tanssilavan puistossa. Siellä esiteltiin vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntävää
henkilöautokalustoa tietoiskujen ja kansanedustajiemme kera.
Syksyllä kokoontumisrajoitukset tiukentuivat. Piiri ja koko puolue otti digiloikan ja siirtyi järjestämään tilaisuuksia
etäyhteyksin. Lokakuussa (12.10.) osallistuttiin kansaedustajiemme Jouni Ovaskan ja Arto Pirttilahden tupailtaan.
Vuoden loppupuolella (1.12.2020) vuorossa olivat vielä kummankin kansanedustajan omat tupaillat.

Puoluekokous 4.-5.9.2020
Koroepidemiatilanne pakotti Keskustan muuttamaan jo kertaalleen
siirretyn puoluekokouksensa hajautettuun malliin, jossa osallistuminen tapahtuu etäyhteyksin oman maakunnan kokouspaikalta käsin.
Piirin itse hankkimat majoitukset Oulussa saatiin varautumisena varmistettujen joustavien ehtojen avulla peruttua joustavasti kuluitta.
Alueellistettu puoluekokous päädyttiin lisäksi lyhentämään kolmesta
kahteen päivään ja osallistuminen oli mahdollista vain varsinaisille kokousedustajille.
Puolueen huolehtiessa puoluekokouksen järjestelyjen suorista kustannuksista, piirin tehtäväksi tuli sen käytännön järjestäminen paikan,
toimihenkilöiden, ilmoittautumisen, ruokailujen ym. osalta. Kokouspaikaksi kilpailutettiin
Hotelli Torni Tampereella.
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Kuntavaalit
Kuntavaaleihin valmistautuminen
Kuntavaaleihin valmistautuminen käynnistyi ehdokashankinnan osalta vahvemmin piirin alueella kohti vuoden
loppua. Ehdokashankinnan erityishaasteeksi tuli epidemia, joka rajoitti kohtaamisia arjessa.
Piirihallitus päätti perustaa työryhmän laatimaan vammaisten näkökulmasta kuntavaaliohjelmaa. Työryhmän
tehtävä on määritellä keskeiset aihepiirit ja kysymykset, joihin Pirkanmaan Keskustan tulisi ottaa kantaa sekä
valmistella näistä asioista kannanottoja. Ensimmäiseksi tavoitteeksi asetettiin laatia kuntavaalilinjauksia piirihallituksen käsittelyyn tammikuun 2021 loppuun mennessä. Työryhmä voi myös jatkossa esittää järjestettäväksi
keskustelutilaisuuksia tai muuta toimintaa sekä kutsua asiantuntijoita tuomaan lisätietoa.
Työryhmään valittiin seuraavat henkilöt:
Anu Viskari, Ruovesi
Maarit Suonsivu, Tampere
Hannu Salonpää, Lempäälä
Maija Kirvesoja, Kangasala
Arto Lampinen, Mänttä-Vilppula
Jorma Kuitunen, Tampere
Pertti Pirhonen, Lempäälä
Tiina Räsänen, Akaa, piirihallitus, pj.
Jaana Kilpi-Kiukainen, Hämeenkyrö, piirihallitus

Maakunnallinen ja seudullinen toiminta
Pirkanmaan Keskusta jatkoi vuonna 2020 yhteistyötään Pirkanmaan liiton, Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin edustajiemme sekä muiden maakunnallisten luottamushenkilöiden kanssa. Keskustalla on pääsääntöisesti vain yksi
edustaja maakunnallisissa päätöksentekoelimissä ja yhteistyön rakentaminen toisten puolueiden edustajien
kanssa ollut tärkeää vaikuttamisen kannalta. Maakunnallisten organisaatioiden lisäksi sama tilanne ja haasteet
koskivat myös seudullisia ja alueellisia luottamustehtäviä, joiden paikkajako tapahtuu kuntavaalien tuloksen
perusteella.
Keskustalaiset luottamushenkilöt ovat pyrkineet edistämään ihmisten ja alueitten tasapuolista kohtelua omalla
toiminnallaan sekä tuomaan esiin epäkohtia ja kysymyksiä. Maakuntavaltuustoryhmä ja PSHP:n valtuustoryhmä
ovat kokoontuneet kokousten yhteydessä ja pyrkineet toimimaan yhteistoiminnassa vaikuttaakseen päätöksentekoon.
Maakunnallisia luottamushenkilöitä on pyydetty antamaan selostuksia piirihallitukselle ja piirikokouksille. Tässä
on onnistuttu osittain. Suunta on ollut parempaan erityisesti piirikokouksiin saatujen toimintaselostusten osalta.
Pirkanmaan sotevalmistelun ohjausryhmässä Pirkanmaan Keskustan edustajana oli vpj. Raija Moilanen. Ohjausryhmä kokoontui kolme kertaa toimintavuonna. Ohjausryhmässä käsiteltiin muutosvalmistelun etenemistä. Kuntien edustajina olivat soten virkamiehet, kunnanjohtajat ja valtuustojen puheenjohtajat. Piirihallitukselle jaettiin
informaatiota soten valmistelusta.
Vuoden 2020 lopussa käynnistyi puoluepiirien yhteinen sotevalmistelun yhteistyöryhmä, jossa Keskustaa edusti
piirin puheenjohtaja. Ryhmä ehti kokoontua kerran ennen vuoden vaihdetta.
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Maakunnalliset ja seudulliset luottamushenkilöt 2020
Pirkanmaan Maakuntaliitto
Hallitus
Marjo Mäkinen-Aakula, Orivesi
Maakuntavaltuusto
Pentti Haapahuhta, Sastamala
Paula Virtanen, Urjala
Arto Pirttilahti, Mänttä-Vilppula (valtuustoryhmän vpj.)
Mervi Pulkkinen, Akaa (valtuustoryhmän tiedottaja)
Minna Sarvijärvi, Ylöjärvi (valtuustoryhmän pj.)
Outi Uusi-Kouvo, Punkalaidun (valtuustoryhmän sihteeri)
Jouni Ovaska, Tampere
Tarkastusvaliokunta
Pentti Haapahuhta, Sastamala
Maakunnan yhteistyöryhmä
Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen, Tampere

Varajäsen
Pilvi Kärkelä, Kihniö
Pertti Hakanen, Sastamala
Ville Tirkkonen, Urjala
Mikko Kivilahti, Mänttä-Vilppula
Jouni Vaittinen, Akaa
Riitta Koskinen, Ylöjärvi
Sanna Salioja, Punkalaidun
Vilhartti Hanhilahti, Tampere
Paula Virtanen, Urjala
Erkki Kallio, Parkano

Pirkanmaan Sairaanhoitopiiri
Hallitus
Tuukka Liuha, Lempäälä
Tarkastuslautakunta
Raili Naskali, Pirkkala
Kuvantamis- ja apteekkiliikelaitoksen johtok.
Tuula Jokinen, Nokia

Reijo Koskela. Virrat
Erja Silvennoinen, Kihniö
Pauli Haapaniemi, Ikaalinen

Pirkanmaan maakuntakeskusvaalilautakunta
Heikki Mäkelä, Kangasala

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän hallitus
(Tampere, Nokia, Ylöjärvi, Kangasala, Lempäälä, Pirkkala, Orivesi, Vesilahti)

Pertti Uusi-Erkkilä, Vesilahti

(vara muu puolue, Vesilahti)

(varsinainen muu puolue, Lempäälä)

Tuukka Liuha, Lempäälä

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
(Tampere, Nokia, Orivesi, Ylöjärvi, Kangasala, Lempäälä, Pirkkala, Vesilahti)

Miia Rajala, Vesilahti

Ari Arvela, Vesilahti

Alueellinen jätehuoltolautakunta
(Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Pälkäne, Ruovesi,
Sastamala, Tampere, Vesilahti, Virrat, Ylöjärvi)

Tuulla Mäntysalmi, Virrat

Heidi Kuutti-Selkee, Virrat

Elinvoima- ja osaamislautakunta, am. koulutuksen yhteistoiminta-alue
(Ikaalinen, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Pälkäne, Ruovesi, Tampere, Vesilahti, Virrat, Ylöjärvi)

Minna Löytty-Rissanen, Orivesi

Reijo Koskela, Virrat

Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunta
Anna-Liisa Liettyä, Mänttä-Vilppula

Aimo Salo, Ikaalinen

Alueellinen ympäristöterveydenhuollon jaosto
(Akaa, Juupajoki, Kangasala, Orivesi, Pälkäne, Tampere, Urjala, Valkeakoski)
Esko Yli-Pärri, Tampereen Keskusta (kuntapaikka)

Mika Karvinen (kuntapaikka)

Pirkkalan ympäristöterveyslautakunta
(Nokia, Ylöjärvi, Hämeenkyrö, Lempäälä, Pirkkala, Vesilahti)

Pekka Hietaniemi, Ylöjärvi
(varsinainen muu puolue, Pirkkala)

Susanna Friimäki, Ylöjärvi
Aki Vainio, Pirkkala (kuntap.)

Tuomi Logistiikka Oy:n hallitus (vpj.)

Riitta Koskinen (Ylöjärvi)
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Valtakunnallinen toiminta
Kevään 2019 eduskuntavaaleissa Pirkanmaalta Keskustan
kansanedustajiksi valittiin Arto Pirttilahti ja Jouni Ovaska.
Edustajamme ovat saaneet keskeisiä paikkoja eduskuntatyössä. Pirttilahti toimii varapuheenjohtajana valtionvarainvaliokunnassa ja Jouni Ovaska keskustan valiokuntavastavana
suuressa valiokunnassa. Vuonna 2020 eduskunnan työtä
määritteli korona ja sen vaatimat lainsäädäntötoimet. Tämän
lisäksi kansanedustajat toimivat määrätietoisesti maakunnan
asioiden parissa. Joulukuussa 2020 hyväksyttiin budjetin jakovarat, joista saatiin Pirkanmaalle tärkeitä liikennehankkeita. Pirkanmaan edunvalvonnan kannalta keskeisiä edistettäviä ovat olleet lisäraiteet
Helsinkiin sekä 3-tien ja 9-tien Tampere-Orivesi välin parantamisen saaminen eteenpäin. Kansanedustajat ovat
osallistuneet piirihallituksiin, piirikokouksiin ja piirin tilaisuuksiin sekä järjestäneet omia tilaisuuksia ja vierailuja
ympäri Pirkanmaata.
Puoluekokous pidettiin maakunnallisena poikkeusjärjestelyin. Piiri ei ottanut yhteistä kantaa henkilövalintoihin,
mutta kokousedustajat toimivat aktiivisesti eri ehdokkaitten tukena ja ehdokkaille järjestettiin yleisötilaisuuksia.
Pirkanmaan piirillä on ollut seitsemän edustajaa Keskustan puoluevaltuustossa. Varajäsenten tuella piiristä on
ollut kokouksissa täysi edustus. Lisäksi mukana kokouksissa on ollut myös aktiivisia seuraajia Pirkanmaalta. Jäsenet ovat tiedottaneet piirihallituksessa ja piirikokouksissa suullisesti tai kirjallisesti puoluevaltuuston asioista.
Puoluehallituksessa Pirkanmaata on edustanut piirin puheenjohtaja Tuukka Liuha, joka on tiedottanut keskeisistä kokousasioista piirihallitukselle ja sopivilta osin piirikokouksille mm. sisäisten muistioiden avulla.
Piiristä on myös osallistuttu eri kokoonpanoilla aktiivisesti puolueen pääosin etäyhteyksin järjestämille neuvottelupäiville sekä moniin koulutuksiin ja seminaareihin yhdessä toisten piirien edustajien kanssa.

Pirkanmaalaiset edustajat valtakunnallisilla luottamuspaikoilla 2020
Kuntien Eläkevakuutus, valtuuskunta
Minna Sarvijärvi, Ylöjärvi

Kuntien takauskeskus, valtuuskunta
Mirva Kittilä, Pälkäne (varajäsen)

Kuntatyönantajat, valtuuskunta
Taina Niiranen, Parkano

Kuntaliitto, valtuusto
Juha Kuisma, Lempäälä
Minna Sarvijärvi, Ylöjärvi (varajäsen)

Puoluevaltuuston Pirkanmaalaiset jäsenet vuosina 2018 - 2020
Raija Moilanen
Reijo Koskela
Aino-Riikka Simula
Marjo Mäkinen-Aakula
Varajäsenet
Kalle Kiili
Kimmo Vanha-Juhe
Jarmo Toivola
Timo Karunen

Riitta Koskinen
Tuukka Liuha
Jouni Ovaska
Pauli Haapaniemi
Tiina Räsänen
Suvi Suonsivu
Tarja-Riitta Koskinen
Paula Virtanen

Puoluevaltuuston Pirkanmaalaiset jäsenet vuosina 2020 – 2022
Minna Sarvijärvi
Pertti Hakanen
Aino-Riikka Simula
Susanne Talonen-Seppälä

Pauli Haapaniemi
Tuukka Liuha
Pilvi Kärkelä
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Varajäsenet
Marjo Mäkinen-Aakula
Reijo Koskela
Jaakko Hyytinen
Juha-Matti Markkola

Raija Moilanen
Tiina Räsänen
Hannu Koivunen

Kokoukset, hallinto ja talous
Toimintavuoden aikana järjestettiin kaksi piirikokousta. Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin poikkeuksellisesti elokuussa ja syyskokous etäyhteyksin marraskuussa. Poliittinen keskustelu kokouksissa oli aktiivista kansanedustajien, ehdokkaiden sekä puolueen edustajien välillä. Molemmissa piirikokouksissa oli käytössä pakollinen
ennakkoilmoittautuminen poikkeuslainsäädännön mahdollistamana.
Vuosikokous 15.8.2020
Piirin sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Ylöjärven valtuustosalissa. Kokoukseen otti osaa 36 virallista ja 11
epävirallista edustajaa sekä 1 lehdistön edustaja. Kokouksen puheenjohtajana toimi isäntäkunnan valtuustoryhmän pj. Pekka Hietaniemi. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Puoluetta kokouksessa edusti Keskustan varapuheenjohtaja Juha Rehula. Kokous hyväksyi kannanoton: Valtion pitää turvata kuntien talous koronan
yli - kotikunnat tuottavat arjen turvallisuuden.
Syyskokous 21.11.2020
Piirin syyskokous pidettiin koronatilanteen takia etäyhteyksin varsinaisen fyysisen kokouspaikan ollessa piiritoimisto Apila Tampereella. Kokoukseen osallistui 65 virallista edustajaa ja 18 epävirallista seuraajaa. Tiedotusvälineiden edustajia ei osallistunut kokoukseen. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräisten asioiden lisäksi ajankohtaisia poliittisia kysymyksiä puoluetta kokouksessa edustaneen Matti Vanhasen sekä Pirkanmaan alueen kansanedustajien Jouni Ovaskan ja Arto Pirttilahden johdolla. Kokouksessa kuultiin myös puoluevaltuuston puheenjohtajistoon pyrkivien esittelypuheenvuorot Liina Tiusaselta, Karri Kalliolta sekä Mirja Vehkaperältä (videotervehdys).
Kokous valitsi puheenjohtajaksi vuodelle 2021 Tuukka Liuhan Lempäälästä ja varapuheenjohtajiksi Linda Lähdeniemen Punkalaitumelta sekä Raija Moilasen Tampereelta. Piirihallitukseen valittiin:
Anne Nousiainen, Orivesi
Riitta Koskinen, Ylöjärvi
Miina-Maija Simonen, Ruovesi
Pertti Uusi-Erkkilä, Vesilahti
Hannu Koivunen, Ruovesi
Reijo Koskela, Virrat
Timo Karunen, Punkalaidun
Jaana Kilpi-Kiukainen, Hämeenkyrö
Tiina Räsänen, Akaa
Paula Virtanen, Urjala
Sinikka Lakkinen, Sastamala
Antti Juva, Tampere
Pauli Haapaniemi, Ikaalinen
Juha-Matti Markkola, Kihniö
Susanne Talonen-Seppälä, Parkano
Jaakko Hyytinen, Kangasala
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Kokous valitsi Maaseutu- ja yrittäjyystoimikunnan puheenjohtajaksi Jani Hevonojan ja varapuheenjohtajaksi
Aino-Riikka Simulan. Työmarkkinatoimikunnan vetäjäksi valittiin varapuheenjohtaja Raija Moilanen. Toimikunnan jäseniksi ehdotettiin Hilkka Ala-Kauhaluoma ja Virpi Eskola. Toimikunnille annettiin valtuus täydentää itseään.
Tilintarkastajaksi valittiin BDO Oy, vastuullisena Hannu Riippi.

Hallinto ja piiritoimisto
Piirihallitukseen on kuulunut 19 jäsentä sekä puheenjohtajisto ja se kokoontui 12 kertaa vuonna 2020. Työvaliokuntaan on kuulunut vuonna 2020 viisi jäsentä. Sillä oli vuoden aikana kaikkiaan 30 kokousta.
Kokouksiin osallistuminen:

Piirihallitus 2020
Pj. Tuukka Liuha, Lempäälä
Vpj. Aino-Riikka Simula, Vesilahti
Vpj. Raija Moilanen, Tampere
Timo Karunen, Punkalaidun
Pauli Haapaniemi, Ikaalinen
Marjo Mäkinen-Aakula
Riitta Koskinen, Ylöjärvi
Reijo Koskela, Virrat
Jaana Kilpi-Kiukainen, Hämeenkyrö
Sirkka Tuhola, Kangasala
Eljas Kärki, Pirkkala
Hannu Koivunen, Ruovesi
Tiina Räsänen, Akaa
Juha-Matti Markkola, Kihniö
Pertti Uusi-Erkkilä, Vesilahti
Susanne Talonen-Seppälä, Parkano
Paula Virtanen, Urjala
Joni Takku, Pirkkala
Sinikka Lakkinen, Sastamala

Työvaliokunta 2020
11
10
12
12
11
12
9
9
11
11
7
12
5
7
8
10
11
5
10

/12
/12
/12
/12
/12
/12
/12
/12
/12
/12
/12
/12
/12
/12
/12
/12
/12
/12
/12

Pj. Tuukka Liuha 30/30
Vpj. Raija Moilanen 30/30
Vpj.Aino-Riikka Simula 18/30
Hannu Koivunen 28/30
MarjoMäkinen-Aakula 30/30

Piirin päätöksenteosta on vastannut piirihallitus. Työtä piirissä on johtanut piirihallituksen pj. Tuukka Liuha tukenaan varapuheenjohtajat Aino-Riikka Simula ja Raija Moilanen sekä piirin työvaliokunta. Arjessa hallintoasiat
olivat ensisijaisesti piirihallituksen asiakirjavastaava, vpj. Raija Moilasen ja pj. Tuukka Liuhan vastuulla.
Piirin taloushallintoa on hoitanut Keskustan kirjanpidosta vastaava toimihenkilö Keskustan puoluetoimistolla,
osto- ja myyntilaskujen käsittely on tehty piiritoimistolla. Piirin jäsenlaskutuksen laatua saatiin parannettua ja
tekniset ongelmat vähenemään, kun laskutuspalvelun tuottajaksi tuli Keskustan Peräpohjolan piiri.
Vuoden aikana kehitettiin toiminnallisia järjestelyjä ja hyödynnettiin ostopalveluja muuttuviin resurssitarpeisiin
ja kuormitukseen vastattaessa. Piirillä on ollut jatkuva käytännön valmius hankkia lisää osaamista ja tukiresursseja suunniteltuun toimintaan jäsenten ja jäsenyhdistysten toiveiden ja tarpeiden mukaan. Ostopalvelutyöpanosta
hankittiin piiritoimistolla sisarjärjestöiltä ja tarpeen mukaan ulkopuolelta. Kumppaninamme toimistoon liittyvissä asioissa, tapahtumien järjestelyissä ym. järjestötyön tukitoiminnoissa on ollut Keskustanaisten toiminnanjohtaja Kristiina Mäki-Välkkilä sekä Keskustanuorten aktiivit. Työvaliokunnan jäsenistä Hannu Koivunen toimi puheenjohtajan ohella piirin edustajana taloyhtiön kokouksissa ja asioissa. Loppuvuodesta piirihallitus käynnisti
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toiminnanjohtajan rekrytoinnin. Valintaprosessin jälkeen toiminnanjohtajaksi päätettiin palkata Juuso-Ville Gustafsson seuraavan vuoden alusta.
Piiritoimisto Apilassa on ollut toimintaa myös Keskustanaisilla, Keskustanuorilla, Vesaisilla, Tampereen Keskustalla sekä Pirkanmaan Säätiöllä.
Piiritoimisto on palvellut kaikissa järjestötyöhön liittyvissä asioissa tarpeen mukaan myös iltaisin ja viikonloppuisin puhelimitse sekä tarvittaessa erikseen sovitusti paikan päällä. Koronan vuoksi säännöllisiä päivystysaikoja
satunnaiskävijöille ei ole ollut ja käynnit ovat toteutuneet sovittuina. Jäsenrekisteri- ja henkilöilmoitukset sekä
toimiston sähköpostiasiointia on pyritty toiminnan jatkuvuuden parantamiseksi ohjaamaan aktiivisesti toimiston
pysyvään osoitteeseen pirkanmaa@keskusta.fi

Talous
Vaalittoman toimintavuoden tilinpäätös nousi vahvasti ylijäämäiseksi kiinteiden kustannusten hillinnän siivittämänä. Piirin saama osuus puoluetuesta vakiintui edellisvuoden laskun jälkeiselle, alemmalle tasolleen. Piirin sisarjärjestöille antamat avustukset ja jäsenmaksupalautukset pidettiin kuitenkin aiempien vuosien tasolla. Piiri oli
toimintavuotena velaton.
Pitemmän aikavälin talousnäkymä ja kykymme kerätä yhtä vahvaa taloudellista voimaa eduskuntavaalikauden
aikana ja sen päätteeksi pidettäviin vaaleihin on jatkuvan tulovirran osalta haasteellinen. Aikaisempien ja ennakoitavissa olevien vaalivuosien pohjalta riski jatkuvasta alijäämästä vuosittain on pysynyt todellisena. Se on hallittavissa peräkkäisistä vaalivuosista huolimatta, jos kiinteiden menojen sijasta resurssit sopeutetaan toiminnan
vaihtelevuuteen eri aikoina, kuten päättyneenä vuonna meneteltiin.
Piirillä on ollut käytössä sähköinen taloushallinto. Piirin kirjanpitoa toimintavuonna hoiti aiemman käytännön
mukaan Keskustan hallintopäällikkö Merja Perälä.
Piirihallitus on arvioinut velvoitteensa mukaisesti taloudellisia ja toiminnallisia riskejä sekä huolehtinut tarvittavasta vakuutusturvasta sekä hyväksynyt taloussäännön vuosittain. Piiritoimistolla ei käsitellä käteistä rahaa.
Maksuliikenne tapahtuu kirjanpitoon vietyjen tositteiden perusteella, kun ne on ensin hyväksytty taloussäännön
mukaisesti. Jokaisella maksutapahtumalla on hyväksyjä, joka ei ole maksun osapuoli. Piiri raportoi vuoden aikana
vaalirahoituksestaan sekä puoluetuen käytöstä lakisääteisesti ja puolueen ohjeistuksien mukaan mm. oikeusministeriölle.

Tiedotus- ja koulutustoiminta
Piirin tiedotuksessa käytettiin vuonna 2020 pääosin sähköisiä välineitä. Tarvittaessa on käytetty lehti-ilmoituksia.
Kotisivujen lisäksi erityisesti julkiseen tiedotukseen ja mainontaan on käytetty myös Facebookin ostomainontaa.
Pirkanmaan piirillä on Twitter-tili, joka ei kuitenkaan ole ollut säännöllisessä käytössä tapahtuma kokoustiedotuksen ohella.
Erityisen merkittävä ulkoisen tiedotuksen kanava on voimakkaassa kasvussa ollut järjestöaktiivien tekemä kuvien
ja tapahtumien jakaminen sosiaalisessa mediassa. Yhä useampi jäsenyhdistys, luottamushenkilö, talkooaktivisti
ja jäsen on jakanut kuvia ja tietoa tapahtumistamme sekä perustanut omia uusia profiilejaan verkkoon.
Viralliseen tiedotukseen on keskeisimpänä kanavana käytetty sähköpostitiedotteita ja jäsenyhdistyksille välitettäviä, sisällöltään laajempia piirikirjeitä. Aktiivisessa käytössä on edelleen ollut myös Suomenmaan järjestöpalsta, jonka tavoittavuuden kannalta merkittävä haaste on ollut lehden aktiivisten lukijoiden ja tilaajien rajallinen
määrä Pirkanmaalla. Piirin kenttätyössä on pyritty pitämään Suomenmaata jaossa ja esillä.
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Koulutustyöryhmä perustettiin suunnittelemaan ja toteuttamaan koulutuksia. Työryhmään kuuluivat Tuukka
Liuha, puheenjohtaja, Aino-Riikka Simula, Raija Moilanen, Hannu Koivunen, Marjo Mäkinen- Aakula, Pertti
Uusi-Erkkilä ja Joni Takku. Koulutusten tavoitteena on antaa perustietoa järjestötoiminnasta ja tietosuojasta
sekä innostaa oman toiminnan kehittämiseen. Samalla tuetaan valmistautumista tuleviin kunta- ja maakuntavaaleihin.
Järjestö osiossa käsitellään yhdistyksen hallituksen ja sen luottamushenkilöiden toiminnan reunaehtoja sääntöjen ja yhdistyslain mukaan, tietosuojan velvoitteita ja toiminnan kehittämistä. Toisena suunniteltu poliittinen
osuus käsittelee valtakunnan ja maakunnan päivän poliittisia asioita. Poliittiseen katsaukseen kysytään mukaan
kansanedustajia. Innostusta kuntavaaleihin. Lisäksi suunniteltiin mahdolliset jatkokoulutukset syksylle 2020.
Muita suunnittelussa olleita vuodelta 2020: viestintäkoulutus, sote-tilaisuus ja Keskusta rp uudistusohjelman
2030 – käsittelyn seutukunnittaisen tilaisuudet. Suunniteltiin myös Kepun kesäpäivät 2020.
Suunnitellut koulutuskokonaisuudet jouduttiin pääosin siirtämään odottamaan poikkeusajan päättymistä ja hyödynnettäväksi tulevan vuoden toiminnan suunnittelussa. Niitä voidaan toteuttaa jatkossa myös verkossa harkinnan mukaan.

Kiitos!
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