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Keskustan Pirkanmaan piirin syyskokous pidettiin 15.11.2008, Ahlmanin ammattiopiston 

tiloissa. Kokouksessa oli läsnä 61 virallista ja 21 epävirallista kokousedustajaa. Alus-

tuksen piti puoluesihteeri Jarmo Korhonen. Korhonen analysoi vaalien tulosta ja kertoi 

tulevista järjestötyön uudistuksista. Korhonen otti esille myös koulukisaamisen, johon 

hän vaatii nollatoleranssia. Tämä oli myös kokouksen yhtenä kannanoton aiheena. Koko-

usedustajien puheenvuoroissa puitiin vaalityön tuloksia monelta kantilta. Useassa pu-

heenvuorossa kritisoitiin nykyistä puolueen politiikkaa, joka myötäilee liiaksi hallitus-

politiikka ja puolueen omat alkuperäiset arvot ja aatteet ovat kadoksissa. Varsinkin 

nuoret peräänkuuluttivat puolueelle aatteellisempaa Keskustan politiikkaa. 

Kokouksessa tehtiin seuraavia henkilövalintoja: Euroopan parlamentin vaaleihin päätet-

tiin esittää ehdokkaiksi eläinlääkäri Laura Kulkas sekä reumatologi Marja Hypen. 

Piiritoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Arto Pirttilahti. Myös vara-

puheenjohtajat valittiin yksimielisesti Keskustanuorten esittämänä Matias Hilden se-

kä Keskustanaisten esittämänä Laura Kulkas. 

Piirin edustajiksi puolueen kunnallisasiain neuvottelukuntaan valittiin Kristo Lehtonen 

ja Päivi Mattila – Wiro, työmarkkina-asiain neuvottelukuntaan Raija Moilanen ja Päivi 

Koppanen sekä yrittäjäasiain neuvottelukuntaan valittiin Jarmo Jaakkola ja Anna-

Kaarina Rantaviita- Tiainen.  

Edustajaksi puoluehallitukseen valittiin Arto Pirttilahti ja varalle Maria Härkki-

Santala. 

Piiritoimikunnan jäseniksi valittiin: Liisa Perhola, Valkeakoski, Ari Arvela, Vesilahti, 

Tuukka Liuha, Lempäälä, Jukka Kittilä, Pälkäne, Päivi Mattila-Wiro, Ylöjärvi, Reijo 

Koskela, Virrat, Hannu Koivunen, Ruovesi, Kristo Lehtonen, Tampere, Pauli Haapa-

niemi, Ikaalinen, Jarmo Jaakkola, Kangasala, Maria Härkki-Santala Hämeenkyrö, 

Paula Virtanen, Urjala, Elina Kimpanpää, Sastamala, Jouko Marttila, Parkano, Timo 

Taivalsalmi, Tampere, Juha-Matti Markkola, Kihniö. 

Uusia toimikunnan jäseniä on 4; Liisa Perhola, Timo Taivalsalmi, Reijo Koskela, ja Juha-

Matti Markkola.  

 

    

 



KOKOUKSEN KANNANOTTO 

 

NOLLATOLERANSSI KOULUKIUSAAMISEEN 

”Koulun pitäisi olla jokaiselle lapselle turvallinen ja maailman paras paikka kasvaa ja kehittyä, si-

vistyä ja oppia. Tähän kuvaan on kouluiskujen myötä tullut vakava särö. Siksi meidän on ryhdyttä-

vä välittömiin toimiin turvallisen kouluympäristön uudelleen rakentamiseksi.” 

Keskustan Pirkanmaan piiri kannattaa puoluesihteeri Jarmo Korhosen esitystä erityistyöryhmän 

kokoamisesta pohtimaan pitkäjänteisiä keinoja ja ratkaisuja kouluturvallisuuden edistämiseen sekä 

nuorten pahoinvoinnin, koulukiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen. Tähän työhön todellakin 

tarvitaan koko yhteiskunnan panosta.  

On löydettävä keinot palauttaa kouluihin koulurauha niin, että yksikään lapsi, opettaja tai muu hen-

kilöstöön kuuluva ei joudu pelkäämään kotiluokassaan tai työpaikallaan. Pirkanmaan Keskusta vaa-

tii toimia nollatoleranssin aikaan saamiseksi suhteessa syrjäytymiseen ja koulukiusaamiseen. 

 

ALUEHALLINTOVIRASTON (ALLU) TOIMIPAIKKA TAMPEREELLE 

 

Aluehallinnon uudistamishanke (ALKU) päättyy ensi vuoden maaliskuun lopussa ja uudistuk-

sien pitäisi tulla voimaan vuonna 2010. Pirkanmaalle on tulossa oma elinkeino-, liikenne- ja 

luonnonvarakeskus (ELLU). Aluehallintoviraston (ALLU) saaminen Pirkanmaalle on vielä 

epävarmaa. Aluehallintoviraston toimialueena on mm. lääninhallitukselta ja ympäristökes-

kukselta tulevia tehtäviä. 

 

Keskustan Pirkanmaan piiri esittää, että Tampereelle pitää sijoittaa 

aluehallintoviraston (ALLU) päätoimipaikka tai toimipaikka. Maamme 

toiseksi suurimpana keskuksena Tampere ei voi jäädä vain aluehallintoviraston 

työpisteeksi. Tampereella sijaitsee jo nykyisin eniten määritellyn ALLU - alueen 

toimipaikkojen työpaikkoja. 


