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Yleistä 
 

Vuoden 2010 toiminta perustuu puolueen suunnitelmiin, piirissä hyväksytyn tavoitesuunnitelman 

mukaisiin määrittelyihin ja painotuksiin sekä toiminnallisiin tavoitteisiin. Vuoden 2010 toiminnan 

pääpainopistealueena on eduskuntavaaleihin 2011 valmistautuminen. Muina painopistealueina on 

jäsenhankinnan tehostaminen järjestö- ja vaalivalmennus sekä koulutus- ja tiedotustoiminta 

 

Eduskuntavaalit 2011 

 
Valmistellaan eduskuntavaaleja 2010. Ehdokashankinnassa pyritään alueelliseen kattavuuteen ja 

pyritään huomioimaan Tampereen erityisasema Pirkanmaan keskuksena ja veturina. Mahdollinen 

jäsenäänestys suoritetaan postiäänestyksenä keväällä 2010 ennen vuosikokousta. Ehdokkaat asete-

taan piirin syyskokouksessa joka pidetään lokakuussa 2010. Päivän poliittisten kysymysten lisäksi 

pyritään nostamaan vaalitoiminnassa esiin myös maakunnallisia ja alueellisia asioita. 

  

MUU PAI�OPISTETOIMI�TA 

        

Jäsenhankinnan tehostaminen 

 

Jäsenmaksukeräyksiä jatketaan 2008 aloitetun jäsenuudistusten mukaisesti. Piirin hyväksymän ta-

lousohjelman mukaisesti tarkistetaan useiden kuntien jäsenvaltakirjojen tilanne ja tehdään ns. te-

hostettua paikkauskeräystä. Jäsenhankinnassa huomioidaan erityisesti myös kunnallisvaaliehdok-

kaana olleet ja kunnalliset luottamushenkilöt, jotka eivät ole vielä puolueen jäseniä. 

 

Koulutustoiminta 

 

Piiri toteuttaa yhdessä MSL:n kanssa uuden järjestö- ja vaalivalmennuksen KIDE – ohjelman. 

Valmennus on tarkoitettu kaikille keskustalaisille toimijoille. Valmennuskierros aloitetaan marras-

kuussa 2009. Tarkoitus on, että pidetään yksi piirikohtainen koko päivän mittainen aloitusseminaari 

ja sen jälkeen jatkotoimenpiteinä useampi alueellinen valmennustilaisuus. Tavoitteena on, että vä-

hintään kaikkien kunnallisjärjestöjen johtokunnat osallistuvat valmennukseen. Eduskuntavaalieh-

dokkaille järjestetään myös omaa koulutusta.  Piiri osallistuu myös puolueen ja MSL:n valtakun-

nallisiin koulutustilaisuuksiin.  

 

Tiedotus 

 

Tiedotuksessa keskitytään koko maakuntaa koskeviin kannanottoihin ja tapahtumatiedotuksiin. 

Piiri käyttää alueella ilmestyviä eri tiedotusvälineitä. Virallisina tiedotusvälineinä toimivat Suo-

menmaa, Lalli ja Aamulehti. Piirin verkkouutisointi hoidetaan Keskustan nettisivuilla. Piirikirjeitä 

ja erilaisia kohderyhmäkirjeitä lähetetään postikirjeinä. Lisäksi piiri käyttää joukkosähköpostilähe-

tyksiä. Piiritoimikunta asettaa työryhmän pohtimaan piirin viestintää ja sen kehittämistä. 

 

 

Maakunnallinen ja kunnallinen toiminta 

 

Yhteistyö Pirkanmaan liiton, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sekä muiden kuntayhtymien luotta-

mushenkilöiden kanssa jatkuu uusien kokoonpanojen kanssa kuten aikaisemminkin. Alueellinen 

yhteistyö jatkuu siten, että järjestään erilaisia alueellisia keskusteluryhmiä yhteisesti valittujen ai-

hepiirien pohjalta. Yhteyksiä pidetään kuntapäättäjiin em. tilaisuuksien ja koulutusten avulla. Jä-

senjärjestöjen yleisiin kokouksiin välitetään puhujiksi piirin kansanedustajia, piiritoimikunnan jä-

seniä ja mahdollisia muita kokouspuhujia. Järjestetään myös yhteisiä seminaareja kaikkien kun-



tayhtymien edustajien ja piiritoimikunnan kesken. Tavoitteena on aatteellisen hengen nostattami-

nen ja yhteisöllisyyden lisääminen. 

 

 

Seurakuntavaalit 

 

Seurakuntavaalit ovat marraskuussa 2010. Piiri pyrkii aktivoimaan kunnallisjärjestöjä ja toimimaan 

muutenkin siten, että keskustalaisia ehdokkaita saadaan runsaasti listoille. Piiri ideoi ja toteuttaa 

seurakuntavaalityöhön sopivan koulutus- ja vaalitoimintamateriaalin 

 

Hallinto 

 

Piiri pitää kaksi yleistä kokousta. Piiritoimikunnan ja työvaliokunnan kokouksia ja piirin erikois-

toimikuntien kokouksia pidetään tarpeen mukaan. Sisarjärjestöyhteistyö jatkuu. Piiritoimisto on 

avoinna henkilökunnan työaikojen mukaisesti, jotka piiritoimikunta on vahvistanut. Kesällä 2010 

piritoimisto pidetään suljettuna vakiintuneen käytännön mukaisesti noin 2 kuukauden ajan.  

 

Varainhankinta 

 

Piiritoimikunta vastaa varainhankinnasta puolueelta saatujen uusien ohjeistuksien mukaisesti. 

 

 

TAPAHTUMAKALE�TERI 

 

2010 

- jäsenjärjestöjen vuosikokoukset maalis - huhtikuussa 

- seurakuntavaalien ehdokashankinta tammi- kesäkuu 

- OAJ:n valtuustovaalit maaliskuussa 

- järjestötoiminnan kurssi huhtikuussa 

- mahdollinen jäsenäänestys 26.-28.3.2010 

- piirin vuosikokous huhtikuussa 

- puoluevaltuuskunnan kokous huhtikuussa 

- puoluekokous 11. – 13. kesäkuuta 

- esitykset kansanedustajaehdokkaista helmikuun 15 päivään mennessä 

- piirin metsäpäivä elokuussa 

- puoluevaltuuskunta syyskuussa 

- jäsenjärjestöjen syyskokoukset loka-joulukuussa 

- piirin syyskokous lokakuussa 

- seurakuntavaalit marraskuussa 

- valmistautuminen eduskuntavaaleihin 

 

2011 

- vaalipäivä joko 20.3. tai 17.4. 

- ennakkoäänestys kotimaassa 9.-15.3.2011 ja ulkomailla 9.-12.3.2011 

 

2012 - Presidentinvaali (tammi/helmikuu) 

- Kunnallisvaalit (lokakuu) 

 

2013 - Ei säännönmukaisia vaaleja 

 

2014 - Europarlamenttivaalit (kesäkuu) 

 


