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Keskustan Pirkanmaan piirin syyskokous pidettiin 10.12.2011, Tampereella, Museokeskus Vapriikis-

sa. Kokouksessa oli läsnä 53 virallista ja 14 epävirallista kokousedustajaa. 

Kokouksen aluksi ojennettiin piirihallituksen jäsen Paula Virtaselle kultainen ja toiminnanjohtaja 

Ritva Männistölle hopeinen ansiomerkki, jotka kumpikin ovat tehneet ansiokasta työtä puolueen hy-

väksi.  

Kokouspuhujana oli puolueen varapuheenjohtaja Timo Kaunisto. Hän totesi että, puolueen vaalitap-

pio herätti pohtimaan vakavasti poliittisen kansaliikkeemme tulevaisuutta ja ideologiaa. Hän perään-

kuulutti Alkiolaista maailmankatsomusta, jota poliittisen liikkeemme sisällä on syytä pohtia. Puolueen 

surutyön aika on ohi ja nyt on tartuttava todella oppositiopolitiikan tekoon ja nykyhallitus tarjoaa pal-

jon toimeliaisuuden paikkoja siihen. Kaunisto totesi että presidentinvaaleissa on kyse arvomaailmas-

ta. Hän muistutti että, Suomen ongelmat ratkaistaan sisäisesti ennemmin kuin Brysselin pöydissä. 

Keskustan on tosissaan annettava vastine hallituksen keskittämispolitiikalle. Kaikkien on myönnettä-

vä, että keskittämispolitiikka ei ole myöskään kaupunkiseutujen etu, totesi Kaunisto.  

Piirin kansanedustajat Mikko Alatalo ja Arto Pirttilahti pitivät kommenttipuheenvuorot ja puolue-

hallituksen edustaja Riitta Koskinen toi esille puoluehallituksen näkemykset. Käytiin vilkasta keskus-

telua esitettyjen aiheiden pohjalta. Alatalo toi esille muun muassa sen että, yksi keskittämiseen täh-

täävä esimerkki on halu poistaa työmatkojen oman auton käytön verovähennysoikeus. Tähän asiaan 

otti kantaa myös piirin julkilausumavaliokunta, jonka puheenjohtajana toimi Arto Pirttilahti. Julki-

lausuma on tämän tiedotteen liitteenä. 

Kokouksessa käytiin vilkas keskustelu myös piirihallituksen jäsenten valinnan tavoista. Puheenjohtaja 

esitti mahdollisuutta esimerkiksi suhteellisesti laskettuun alueelliseen paikkajakoon. Esitys herätti vil-

kasta keskustelua ja se sai niin puolestapuhujia kuin vastustajiakin. Mutta myös kannattajien keskuu-

dessa oltiin eri mieltä miten paikat jaettaisiin. Todettiin kuitenkin, että esitystä ei kannata kokonaan 

haudata, vaan sitä kannattaa hioa ja tuoda uudelleen käsittelyyn kun kukin on omilla tahoillaan asiaa 

pohtinut. 

Kokouksessa tehtiin seuraavia henkilövalintoja: 

Piirihallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Markku Vuorensolan jatkamaan pestiään. 

Nuoret esittivät Parkanolaistamperelaista Aleksi Vesantoa jatkamaan varapuheenjohtajana ja Naiset 

esittivät uutena Ylöjärvistä Riitta Koskista varapuheenjohtajaksi. Molemmat valittiin myös yksimie-

lisesti.  

Piiritoimikunnan jäseniksi valittiin: Elina Sieppi Ylöjärveltä (46), Pauli Haapaniemi Ikaalisista (45), 

Paula Virtanen Urjalasta (44), Liisa Perhola Valkeakoskelta (44), Taina Niiranen Parkanosta (44), 

Pertti Hakanen Sastamalasta (44), Pirjo Männistö Tampereelta (43), Helena Lindqvist Pirkkalasta 

(42), Reijo Koskela Virroilta (42), Tuukka Liuha Lempäälästä (41), Markus Hackman Ruovedeltä 

(38), Arto Pirttilahti Mänttä-Vilppulasta (37), Tapani Murtoo Punkalaitumelta (37), Ari Arvela 

Vesilahdelta (37), Antti Juva Tampereelta (36) ja Pilvi Kärkelä Kihniöstä (34)  
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Keskustan Pirkanmaan piiri tyrmää työmatkavähennyksen poiston 

 

Valtiontalouden tarkastusvirasto moittii ilmastotutkimusraportissaan suomalaista työmatkustamista 

ilmaston lämmittämisestä. Virasto haluaa poistaa työmatkojen oman auton käytön verovähennysoi-

keuden. Viraston mielestä verotuskohtelu on ristiriidassa yhdyskuntarakenteen tiivistämisen kanssa.  

Keskustan Pirkanmaan piirikokous tyrmää verovähennysoikeuden poiston. Työmatkavähennyksen 

kantavana ideana on kannustaa ihmisiä ottamaan työtä vastaan kauempaakin, suitsia asumisen hinnan 

nousua, sekä tukea pikkukaupunkien ja maaseudun elinvoimaa.  

Koko Suomen työmatkaliikenteen vaikutus maailman ilmastomuutokseen on lähes mitätön. Jo nyt 

työmatkavähennyksen saa vain, jos työmatkaa ei voi tehdä julkisilla kulkuneuvoilla. Muutoksella ai-

heutetaan vain lisää kuluja työntekijöille ja vaikeutetaan osaavan työvoiman saatavuutta.  

Keskustan mielestä hallituksen keskittävä, maaseutua ja pikkukaupunkeja autioittava politiikka on 

vallalla myös valtion virastoissa. Tämä kehitys on saatava pysähtymään ja alueiden ääni kuulumaan 

sekä näkymään myös valtaeliitin toimissa.  

Suomen talouden ja kilpailukyvyn kannalta ympäristöpolitiikan ja talouspolitiikan keskinäistä suhdet-

ta tulee tarkastella kokonaisvaltaisesti.  

Keskustan Pirkanmaan piiri tukee voimakkaasti Paavo Väyrysen valintaa Suomen seuraavaksi presi-

dentiksi. Haluamme presidentin, joka tuntee koko Suomen vahvuudet sekä ymmärtää sen eri alueiden 

elinvoimaisuuden. 

 


