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Keskustan Pirkanmaan piirin syyskokous pidettiin lauantaina 7.11.2009 Tam-

pereen Suomalaisella klubilla, Puutarhakatu 13.  Kokouksessa oli 56 virallista 

edustajaa ja 20 epävirallista, yhteensä 76 kokousedustajaa. Kokous oli samalla 

piirin 90 v- juhlakokous. Kokouspuhujana oli puolueen varapuheenjohtaja 

Paula Lehtomäki. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja valmistau-

tumista 2011 eduskuntavaaleihin. 

Puheenjohtajavaalia ei käyty, kokous valitsi yksimielisesti Arto Pirttilahden 

jatkamaan puheenjohtajana.  

Myöskään varapuheenjohtajista ei äänestetty. Varapuheenjohtajiksi valittiin Keskustanaisten edus-

tajana Ritva Ahonen ja Keskustanuorten edustajana Tuukka Liuha. 

 

Piiritoimikunnan jäseniksi vuodelle 2010 esitettiin 17 henkilöä, joten valinnasta jouduttiin äänestä-

mään. Piiritoimikuntaan tuli valituksi seuraavat 16 jäsentä.   

Reijo Lehtonen, Pauli Haapaniemi, Matias Hilden, Jarmo Jaakkola, Pertti Hakanen, Hannu 

Koivunen, Liisa Perhola, Ari Arvela, Juha-Matti Markkola, Paula Virtanen, Kristo Lehtonen, 

Jouko Marttila, Elina Sieppi, Jouni Ovaska, Timo Taivalsalmi ja Reijo Koskela.   

 

Kuntapolitiikka- ja palvelutoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin Kristo Lehtonen, Yrittäjyys- ja 

maaseututoimikunnan puheenjohtajaksi Jarmo Jaakkola sekä Työmarkkinatoimikunnan puheen-

johtajaksi Raija Moilanen.  

Tilintarkastajiksi valittiin Marjatta Savela ja Pilvi Kärkelä ja varatilintarkastajiksi Pentti I Ilmari 

ja Hannu Kopola. 

 

Saman päivän iltana oli piirin 90v- juhla 

johon osallistui 135 vierasta. Piirin pu-

heenjohtaja Arto Pirttilahden tervetulo-

puheen jälkeen Mikko Alatalo kertoi 

muistojaan piirin tapahtumista sekä haas-

tatteli politiikan konkareita Tauno Mäke-

lää, Olli Joutsenjärveä, Ritva Markko-

laa sekä uutta nuorten puheenjohtajaa 

Vilhartti Hanhilahtea. Kukin kertoi mitä keskustalaisuus heille merkitsee. Pirkko Vuolle välitti 

Keskustanaisten onnittelut kauniilla laulullaan. Valtiopäiväneuvos Mikko Pesälä nosti juhlatun-

nelmaa vankalla juhlapuheellaan, eikä tapansa mukaan jättänyt kuulijoidensa silmäkulmia kuiviksi.  

Illan ”yllätysvieras” Punkalaitumelta Salme Törmä Aarettinsa etsin-

nällään toi sopivasti kevennystä iltaan ja sai kutiteltua kuulijoidensa 

nauruhermoja. Tampereen kunnallisjärjestön pj Antti Juva toi ter-

veiset Tampereen kunnallisjärjestöltä ojentamalla kauniin aaltomal-

jakon, jonka toivoi pysyvän ehjänä. Myöskään paljon puhuttua suo-

malaista erikoiskäsiteltyä puuta ei unohdettu, sillä, piiri halusi vielä 

muistaa omia kunniajäseniään Tauno Mäkelää ja Ritva Markkolaa 

ja edellistä pitkäaikaista puheenjohtajaansa Hannu Kopolaa muo-

toillulla puisella kenkälusikalla. Trio Glassican kauniiden kappalei-

den ansiosta koko illan tunnelma pysyi arvokkaan juhlallisena. 

Kaiken kruunasi erittäin runsas ja herkullinen illallinen, josta on 

kiittäminen Suomalaisen klubin ystävällistä henkilökuntaa. Juhlan 

lopuksi puheenjohtaja Arto Pirttilahti kiitti runsaasta osanotosta ja toivotti turvallista kotimatkaa 

illan huonosta kelistä huolimatta.   


