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Keskustan Pirkanmaan piirin syyskokous pidettiin 16.11.2013 Nokialla Vahalahden Päivö-

lässä, Sarkolantie 450. Kokouksessa oli läsnä 54 virallista ja 7 epävirallista kokous-

edustajaa.  

Piirin puheenjohtaja Pertti Hakanen kertoi puolueen avauspuheenvuorossaan järjestöuu-

distustyön etenemisestä. Hän totesi, että puolueen johdolle on hyvä viedä tietoa, että 

Pirkanmaalla on päästy tässä työssä jo hyvään vauhtiin. Hän kiitti myös järjestöväkeä 

innostuneesta otteesta, jonka järjestöuudistus on saanut aikaan useassa kunnassa. Voi-

daan odottaa, että järjestökoneisto on hyvässä kunnossa viimeistään eduskuntavaalityön 

alkaessa. Nyt EU-vaalit on näytön paikka, sillä se luo pohjaa myös eduskuntavaalien on-

nistumiselle. 

Kokouspuhujana eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kimmo Tiilikainen toi esille keskustan 

vaihtoehdon hallituksen sanelupolitiikalle, mikä ei ole johtanut mihinkään. Keskustalla on 

selvät paperille kirjoitetut vaihtoehdot, millä saadaan pyörät pyörimään ja talouden kas-

vuun vauhtia. Avain sana on vihreä talous ja kotimaisuusasteen lisääminen. Suomi on rikas 

maa uusiutuvien luonnonvarojen suhteen. Hän totesi, että hallituksella on ollut vain yksi 

päätavoite; keskittämisen idea. Kun se ei ole kuitenkaan saanut niin suurta tuulta alleen 

on kuin hallitus oli haaveissaan uskonut, on kokoomuksen päätavoite muuttunut sitä mu-

kaan kun edellinen tavoite on osoittautunut kelvottomaksi. Nyt hallituspuolueilla on vas-

takkaiset tavoitteet työurien pidentämisestä. Tiilikainen totesikin olevan todella mielen-

kiintoista mitä hallitus aikoo saada aikaan tämä viimeisen puolentoista vuoden aikana. 

Seuraavalla hallituksella tulee olemaan suuret haasteet korjata tämän hallituksen linja-

uksia ja virhearviointeja. Tiilikainen esitteli hyvin konkreettisen esimerkin avulla kes-

kustan kunta maakuntamallia terveyspalveluiden osalta, mikä sai ihmettelemään, miten 

kukaan voi sitä mallia vastustaa.   

Piirin kansanedustajat Arto Pirttilahti ja Mikko Alatalo pitivät kommenttipuheenvuo-

ronsa samoilla linjoilla omien valiokuntiensa pohjalta. Alustukset ja kommentit herättivät 

vilkasta keskustelua. Muun muassa kasvurahastoidea, työurien jatkaminen, peruskoulu-

tuksen jatkoaika ja muutamat verouudistukset aiheuttivat keskustelua. 

  

Toimintaselostuksia esittivät sairaanhoitopiirin hallituksen jäsen Tuukka Liuha, puolue-

valtuuston puheenjohtaja Jouni Ovaska sekä puoluevaltuuston jäsen Riitta Koskinen.   

Pertti Hakanen selvitti puoluehallituksen toimintaa ja tavoitteita sekä tiedotti maakun-

tahallituksessa käsitellyistä asioista. 

Piirikokous päätti esittää Pirkanmaan ehdokkaaksi vuoden 2015 Euroopan Parlamentin 

vaaleihin, opiskelija Jouni Ovaskaa Hämeenkyröstä. EU-vaaliehdokkaat nimetään Kes-

kustan puoluevaltuuston kokouksessa Kuopiossa 24.marraskuuta. Lisäksi piirikokous teki 

yksimielisesti seuraavat henkilövalinnat: 



Piirin puheenjohtajaksi valittiin jatkamaan Pertti Hakanen Sastamalasta 

varapuheenjohtajaksi valittiin jatkamaan Riitta Koskinen Ylöjärveltä ja uutena varapu-

heenjohtajana Vilhartti Hanhilahti Tampereelta.  

Piirihallituksen jäseniksi valittiin: 
 

 saadut äänet 

Taina Niiranen Parkano 47 

Paula Virtanen   Urjala 46 

Tarja-Riitta Koskinen Juupajoki 46 

Tuula Jokinen Nokia 45 

Helena Lindqvist Pirkkala 45 

Liisa Perhola Valkeakoski 44 

Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen Tampere 43 

Tapani Murtoo Punkalaidun 43 

Tuukka Liuha Lempäälä 43 

Reijo Koskela Virrat 42 

Hannu Koivunen Ruovesi 40 

Pauli Haapaniemi Ikaalinen 39 

Jouni Ovaska Hämeenkyrö 39 

Pertti Uusi-Erkkilä Vesilahti 35 

Kalle Kiili Tampere 34 

Jani Hevonoja Akaa 34 

Jäseniksi esitettiin myös Kosti Kuusistoa (34), Antti Juvaa (28) ja Santeri Lampea (25) 

Piirikokouksen kannanotto: 

 

Pirkanmaan Keskusta ei hyväksy pakkoliitoksia  

Valtion tulee kunnioittaa kuntien oikeutta rakentaa kuntarajat ylittävää alueellisista yh-

teistyötä omista lähtökohdistaan. Mahdollisten muutosten Pirkanmaan kuntajaossa pitää 

perustua aitoihin toiminnallisiin hyötyihin ja kansanvaltaiseen päätöksentekoon jokaises-

sa kunnassa.  

Kaikissa kuntarakenteen muutoksissa tulee turvata todellisen kuntaidentiteetin säilymi-

nen sekä varmistaa oikeus paikalliseen päätöksentekoon palvelutuotannossa ja maankäy-

tössä. Ihmisillä on säilytettävä vaikutusvalta asuinympäristönsä kehittämiseen ja vapaa 

oikeus valita elämäntapaansa sopiva asuinpaikka.  

Pirkanmaan vetovoimaisuuden ja työllisyyden vahvistamiseen löytyy leveimmät hartiat 

mahdollistamalla kaikkien alueiden kehittäminen. Tuloksia saadaan yhdistämällä joustava 

paikallinen hallinto kasvuhaluisten yrittäjien osaamiseen ja voimavaroihin.    
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