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Keskustan Pirkanmaan piirin syyskokous pidettiin 20.11.2010, Tampereella, UKK-instituutissa. 
Kokouksessa oli läsnä 73 virallista ja 20 epävirallista kokousedustajaa. Kokouksen esityslistaa 
muutettiin siltä osin, että poliittinen keskustelu käytiin iltapäivällä kun puolueen puheenjohtaja 
Mari Kiviniemi pääsi paikalle.  

Kiviniemi valoi uskoa tulevaan vaalityöhön muistuttamalla, että myös v 1994 oli Galluppien 
mukaan Keskustan kannatus Tapaninpäivänä vielä 14,5 % mutta vaaleissa kuitenkin jo 19,8 %. 
Kiviniemi toi esille myös hallitus- ja eduskuntatyöskentelyssä olevat haasteet mm. Irlannin 
avustuksen. Hän totesi sen vaikuttavan myös Suomen työllisyyteen, ellei pidetä huolta koko EU-
alueen maista. Hän vertasi sitä tulipaloon, joka leviää nopeasti, ellei sitä sammuteta.  

Hän selvitti myös Keskustan tavoiteohjelmaa ja totesi sen olevan hyvin lähellä Keskustalaisia 
arvoja. Teemoina työllisyyden turvaaminen ja työ - hyvinvointi, ikäihmisten hoivan turvaaminen, 
yrittäjyyden tukeminen, alueellinen tasa-arvo ja vihreä talous, ovat tärkeitä myös tulevaisuudessa.  
Pirkanmaan julkilausumassa näihin asioihin otettiin myös kantaa.  Kiviniemen alustus herätti 
vilkasta keskustelua. Monesta asiasta oltiin samaa mieltä, mutta vahvaa kritiikkiäkin annettiin.  

Myös vaalityöryhmän esittämät vaaliteemat herättivät vilkasta keskustelua. Esiin nostettuja asioita 
pidettiin yleisesti ottaen hyvinä, mutta muutamia lisäyksiäkin toivottiin, mm. työperäisen 
maahanmuuton kotiuttamiseen haluttiin otettavan kantaa. Toivottiin kuitenkin, että vaaliteemat 
olisivat selkeitä ja ytimekkäitä ja ne olisi saatava vielä lyhyempään muotoon. Kokous päättikin 
antaa valtuudet piiritoimikunnalle muokata vaaliteemat ytimekkäämpään muotoon, koska asioista 
kuitenkin oltiin yhtä mieltä.  

Kokous vahvisti piiritoimikunnan esittämän Nokialaisen Iinu Kuusennon 35v, yliopisto-opiskelija 
ja kotiäiti, Pirkanmaan piirin eduskuntavaaliehdokkaaksi. Todettiin, että piirin ehdokaslista on nyt 
täynnä ja Pirkanmaalla on 18 ehdokasta.  

Kokouksessa todettiin, että seurakuntavaaleissa koko Pirkanmaan alueella kannatus oli n. 22 %, 
mihin oltiin tyytyväisiä. Todettiin, että saaman on pyrittävä myös eduskuntavaaleissa. 

Käsiteltiin myös piirin uudet säännöt ja hyväksyttiin ne sillä poikkeuksella, että asia vahvistetaan 
vielä kevätkokouksessa, koska Raija Moilasen esityksen mukaan sääntömuutoksesta olisi pitänyt 
ilmoittaa myös Aamulehden ilmoituksessa. Yhdistyslain mukaan esityslistassa oleva tieto ei riitä.   

 

Kokouksessa tehtiin seuraavia henkilövalintoja: 
Piiritoimikunnan puheenjohtaja Arto Pirttilahti sai yllätys-vastaehdokkaan, jota esitti Tarmo 

Seppä Sastamalata. Hän esitti Markku Vuorensolaa Lempäälästä. Vuorensola voitti äänin 36/28.  
Myös varapuheenjohtajista jouduttiin äänestämään. Nuoret esittivät Parkanolaista Aleksi Vesantoa, 
Naiset Oriveteläistä Ritva Ahosta ja Antti Juva esitti Tuukka Liuhaa. Äänestyksen tuloksena 
valittiin Ritva Ahonen (54) ja Aleksi Vesanto (44).  



Piirin kuntapolitiikka- ja palvelutoimikuntaan valittiin Elina Sieppi ja Päivi Mattila-Wiro vpj, 
Yrittäjyys- ja maaseututoimikuntaan Pertti Hakanen pj ja Ari Arvela vpj sekä 
Työmarkkinatoimikuntaan Raija Moilanen pj ja Päivi Koppanen vpj. 

Piirin edustajiksi puolueen kunnallisasiain neuvottelukuntaan valittiin toimikuntien puheenjohtajat: 
Kunnallisasiain neuvottelukuntaan Elina Sieppi ja Päivi Mattila – Wiro, työmarkkina-asiain 
neuvottelukuntaan Raija Moilanen ja Päivi Koppanen sekä yrittäjäasiain neuvottelukuntaan 
valittiin Pertti Hakanen ja Ari Arvela. 

Edustajaksi puoluehallitukseen valittiin Arto Pirttilahti. Varaedustajasta jouduttiin äänestämään, 
koska Riitta Koskista ja Markku Vuorensolaa esitettiin. Äänestyksen tuloksena Markku 

Vuorensola valittiin äänin 26/15. 

Piiritoimikunnan jäseniksi valittiin: Arvela Ari (44), Vesilahti, Haapaniemi Pauli (45), Ikaalinen, 
Hackman Marcus/uusi (42) Ruovesi, Hakanen Pertti (45) Sastamala, Koskela Reijo,(48) Virrat, 
Kärkelä Pilvi/uusi (59) Kihniö, Lehtonen Kristo  (44) Tampere, Lindqvist Helena/uusi (58) 
Pirkkala, Liuha Tuukka (48), Lempäälä, Murtoo Tapani/uusi (39) Punkalaidun, +iiranen 

Taina/uusi (56) Parkano, Perhola Liisa (58) Valkeakoski, Pirttilahti Arto (51) Mänttä-Vilppula, 
Sieppi Elina (56) Ylöjärvi, Tuhola Erika (56), Kangasala, Paula Virtanen (62), Urjala,  

 

 
 


