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Yleistä 
 

Vuoden 2008 toiminta perustuu puolueen suunnitelmiin, piirissä hyväksytyn puolueen tavoitesuun-

nitelman vaalikaudelle 2007 – 2011 mukaisiin painotuksiin sekä piiritoimikunnan 2007 aikana te-

kemiin vuoteen 2008 kohdistuviin toiminnallisiin tarkennuksiin. Vuoden 2008 toiminnan pääpaino-

pistealue on kunnallisvaalit 26.10.2008 sekä siirtyminen puolueen taloushallinnon ja toiminnallisten 

prosessien keskitettyyn toimintaan. Muita toimipistealueita ovat hiippakunta- kirkolliskokous ja 

useat ay-vaalit. 

. 

Kunnallisvaalit 2008 

 
Vuosi 2008 on kunnallisvaalivuosi ja puoluekokousvuosi. Tavoitteena on, että Keskusta tekee voi-

makasta ja näkyvää kunnallisvaalityötä. Piirin tehtävä on aktivoida ja auttaa jäsenjärjestöjään kun-

nallisvaalityöhön. 

Ehdokasasettelu tulee olemaan ratkaisevan tärkeä. Paras tapa saada ehdokkaita on kysyminen, joka 

tulee hoitaa ehdokastyöryhmiä avuksi käyttäen. 

Piiri asettaa ehdokashankintaan kannustuspalkkion kunnallisjärjestöille 

 
 Keskusta on Pirkanmaalla kolmanneksi suurin puolue. Kannatus oli edellisissä kunnallisvaa-

leissa Pirkanmaalla 14 % ja valtuustopaikkoja puolue sai 225.  

 Syksyn kunnallisvaalien tavoitteena Pirkanmaalla on 2007 eduskuntavaalien kannatuksen 

mukainen 16 %. Se edellyttää, että ehdokashankinta onnistuu kaikissa kunnissa. Tavoitteena 

on monipuoliset, kattavat, täydet omat listat joka kunnassa. Paras - hanke ja puitelaki vaikut-

tavat kuntien toimintaan, tämä on otettava kunnallisvaaleissa myönteisenä mahdollisuutena 

 Kunnallisvaalien tärkeitä päivämääriä ovat: 

 Vaalipäivä sunnuntai 26.10.2008 

 Ennakkoäänestys kotimaassa 15.- 21.10.2008  

 Ennakkoäänestys ulkomailla 15.- 18.10.2008  

 Ehdokasasettelu vahvistetaan 25.9.2008  

 Ehdokashakemukset jätettävä viimeistään 16.9.2008 ennen klo 16  

 Äänioikeustiedot määräytyvät 5.9.2008 ja äänioikeusrekisteri perustetaan 

 10.9.2008. 

 

Ohjelmallinen valmistautuminen kunnallisvaaleihin 

 
Kunnallisvaalien ohjelmatyön käynnistäminen puolueessa ja paikallisesti on aloitettu syksyllä 2007.  

Ehdokashankinnan suunnittelu syksyllä 2007 

Ehdokaskouluttajien koulutus helmikuussa 2008 

Piirikohtainen ja kuntakohtaisten vaaliohjelmien valmistelu helmi – maaliskuu 2008 

Valtakunnallisen ohjelman hyväksyminen puoluevaltuuskunnassa 26. – 27.4.2008  

Ehdokaskoulutus kunnittain tai kuntaryhmittäin alkaen keväällä 2008 

Valtuuston koon määräytyminen asukasluvun mukaan 31.5.2008 

Puoluekokous ja teematapahtuma Joensuussa 13. – 15.6.2008 

Alueelliset vaalistartit elokuussa 2008 

Äänioikeusrekisterin perustaminen 10.9.2008 

Ehdokaslistojen viimeinen jättöpäivä 16.9.2008 

Ehdokasasettelu vahvistetaan ja numerot jaetaan 25.9.2008 

Kotiäänestykseen ilmoittauduttava viimeistään 14.10.2008 ennen klo 16.00 

Ennakko- ja kotiäänestys 15. – 21.10.2008 

Ennakkoäänestys ulkomailla 15. – 18.10.2008 

Vaalipäivä 26.10.2008 



Järjestöllinen toiminta ja taloushallinto 

 
Puolueen taloushallinnon ja tietojärjestelmät uudistetaan vuoden 2008 aikana. Kaikki piirit siirtyvät 

omin päätöksin uuteen järjestelmään. Myös Pirkanmaan piiri on valmistautunut uuteen järjestel-

mään siirtymiseen vuoden 2008 aikana. Jäsenkeräys myös uudistetaan. Muodostetaan yksi valta-

kunnallinen jäsenrekisteri. Puolue kouluttaa jäsenkerääjät.     

 

 Tavoitteena on talouden vakauttaminen siten, että tappiollisia vuosia ei tule. Piiri maksaa si-

sarjärjestöille avustukset sovittujen periaatteiden mukaan.. Piiri palauttaa jäsenjärjestöille 

päätetyn mukaisen jäsenmaksuosuuden. 

            Tällä hetkellä piirin jäsenmaksuista peritään suoraveloituksena noin 70 %. Jäsenmaksuso- 

            pimuksen tehneille lähetetään vuosittain jäsenmaksukirje. 

 Jäsenkeräyshankinnan uudistamista jatketaan yhdessä puoluetoimiston kanssa. Uudistuksen 

pitäisi toteutua vuoden 2008 aikana.  

 Jäsenhankinnan tehostamiseksi tarkistetaan yhdessä kunnallisjärjestöjen kanssa kuntien jä-

senmaksusopimusten tilanne ja tehdään ns. tehostettua paikkauskeräystä. Myös puolue pa-

rantaa omaa panostaan jäsenhankinnassa. Jäsen hankinnassa huomioidaan erityisesti myös 

kunnallisvaaliehdokkaana olleet ja kunnalliset luottamushenkilöt, jotka eivät ole vielä puo-

lueen jäseniä. 

 

Kirkollis- ja ay – vaalit 

 
Kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntavaltuutettujen vaalit pidetään 11.2.2008. Ehdokaslistojen 

viimeinen jättöpäivä on 17.12.2007. 

 

Metallin vaalit pidetään 6.4. – 8.4.2008, ennakkoäänestys järjestetään 14.3. – 28.3.2008. Valitsi-

jayhdistysten ja vaaliliittojen perustamisaika päättyy 31.1.2008. 

 

Suomen lähi- ja perushoitajaliiton vaalit käydään postiäänestyksenä. Äänestyskuori on palautettava 

9.4.2008. Superin liittokokous järjestetään 28. – 29.5.2008. 

 

Julkis – yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ei käy vaaleja vaan liittokokousedustajat valitaan 

osastojen kokouksissa. Jytyn liittokokous pidetään 5. – 7.11.2008 

 

Näihin edellä mainittuihin vaaleihin pyritään saamaan Keskustan edustajia myös Pirkanmaalta. 

 

Koulutus ja kurssitoiminta 
 

 Piiri osallistuu MSL: n järjestämään 15 – 35 -vuotiaille suunnattuun, Vaikuta nyt koulutuk-

sen toteuttamiseen Pirkanmaalla tavoitteiden mukaiseksi. Tavoitteena on ollut saada yksi 

koulutettava joka kunnasta. Piiri osallistuu koulutuksen järjestämisen kustannuksiin 100 eu-

rolla per henkilö. 

 Vaalityöryhmien koulutusta helmikuussa 2008 

 Järjestö ja vaalikoulutusta järjestetään yhdessä MSL:n kanssa. Järjestökoulutus painottuu lä-

hinnä verkkokoulutukseen 

 Ehdokaskoulutusta kunnittain tai kuntaryhmittäin 

 Piiri pyrkii saamaan Pirkanmaalta hyvän osallistumisen myös kuntavaikuttajakoulutukseen. 

joka on tarkoitettu kaikille kunnallisesta, seutukunnallisesta ja maakunnallisesta päätöksen-

teosta. Koulutus alkaa tammikuussa 2008 ja loppuu elokuussa 2008. 

  

 

 



 

Tiedotus 

 

Tiedotuksessa keskitytään koko maakuntaa koskeviin kannanottoihin ja tapahtumatiedotuksiin. Piiri 

käyttää alueella ilmestyviä eri tiedotusvälineitä. Virallisina tiedotusvälineinä toimivat Suomenmaa, 

Lalli ja Aamulehti. Piirin verkkouutisointi hoidetaan Keskustan nettisivuilla. Piirikirjeitä ja erilaisia 

kohderyhmäkirjeitä lähetetään postikirjeinä. Lisäksi piiri käyttää joukkosähköpostilähetyksiä. 

 

 

Maakunnallinen ja kunnallinen toiminta 

 

Yhteistyö Pirkanmaan liiton ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin luottamushenkilöiden kanssa jatkuu 

kuten aikaisemminkin. Seutukuntayhteistyö jatkuu seutukuntavastaava – järjestelmän mukaisesti, 

jossa seutukuntavastaavat vastaavat seutukuntatilaisuuksien järjestämisestä. Yhteyksiä pidetään 

kuntapäättäjiin tilaisuuksien ja koulutuksen avulla. Jäsenjärjestöjen yleisiin kokouksiin välitetään 

puhujiksi piirin kansanedustajia, piiritoimikunnan jäseniä ja mahdollisia muita kokouspuhujia.  

 

 

Hallinto 

 

Piiri pitää kaksi yleistä kokousta, piiritoimikunnan, työvaliokunnan ja piirin erikoistoimikuntien 

kokouksia pidetään tarvittaessa. Piiritoimisto on avoinna henkilökunnan työaikojen mukaisesti. Ke-

sälomien aikana piiritoimisto pidetään kiinni samaan aikaan kuin puoluetoimistokin on suljettuna.  

 

TAPAHTUMAKALENTERI 

 

2008 

 

 kunnallisvaalien ehdokashankinta kunnissa    1.1. – 1.9. 

 kunnallisvaaliohjelmien teko kunnissa   1.1. – elokuu 

 piirin seutukuntatilaisuudet     tammi – helmik. 

 jäsenjärjestöjen vuosikokoukset     maalis - huhtik. 

 kunnallisvaalityön aktivointikurssi   maaliskuussa 

 ehdokaskoulutusta      huhti - kesä 

 järjestötoiminnan ja verkkovastaavien koulutusta  maalis-kesä 

 piirin vuosikokous      huhtikuussa 

 puoluekokous Joensuussa    kesäkuussa 

 piirin metsäpäivä      elokuussa 

 kunnallisvaaliasiakirjojen jättäminen viimeistään  16.9.2008 

 ehdokaslistojen yhdistelmät    25.9.2008 

 vaalivaunu Tampereella    14.10. – 25.10. 

 kotiäänestyksen viimeinen ilmoittautumispäivä  14.10.2008 

 ennakkoäänestys kotimaassa    15.10.-21.10. 

 VAALIPÄIVÄ     26.10.2008 

 jäsenjärjestöjen syyskokoukset     loka-joulukuussa 

 aateseminaari kunnanvaltuutetuille   marraskuu 

 piirin syyskokous Tampereella     marraskuussa 


