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TOIMI�TASUU��ITELMA 2011 
 
 
Vuoden 2011 toiminta perustuu puolueen suunnitelmiin sekä piirissä hyväksytyn tavoite-

suunnitelman mukaisiin määrittelyihin ja painotuksiin. Alkuvuoden toiminta keskittyy 

eduskuntavaaleihin. Loppuvuoden aikana keskitytään kunnallisten järjestöväen koulutuk-

seen ja yhteydenpitoon.  

 

 

EDUSKU�TAVAALIT  
 
Keskustan tärkeimpänä tavoitteena huhtikuun 2011 eduskuntavaaleissa on vaalivoitto ja 

sitä kautta vahvan aseman varmistaminen myös seuraavassa hallituksessa. Tämä tavoite 

toteutuu, kun piirin vaaliohjelma on aatteellisesti selkeä, yhteiskunnallista tasa-arvoa ja 

kansallista eheyttä tavoitteleva. Keskustan vaaliohjelma nojautuu Lahden puoluekokouk-

sessa päätettyihin poliittisiin tavoitteisiin ja Keskustan tavoiteohjelmaan, jonka painopis-

tealueita ovat; työ, turva ja vihreys. 

 

Keskusta kiinnittää eduskuntavaaleissa erityistä huomiota ehdokkaiden ja heidän vaali-

päällikköjensä koulutukseen ja muuhun huoltoon. Kampanjatoiminnan tukemiseksi eh-

dokkaalle tuotetaan ehdokasoppaat 1 ja 2, vaalirahoitusopas sekä muuta materiaalia ja 

ohjeistusta. Yhteydenpitoa ehdokkaisiin, heidän tukiryhmiinsä ja keskustajärjestöihin 

pidetään vaalien alla säännöllisesti.  

 

Piirillä on oma nettisivusto ehdokkaita ja vaaleja varten www.pirkanmaankeskusta.net 

 

Varsinaisissa vaaleissa on täysi 18 ehdokkaan lista. Piirin tavoitteena on saavuttaa 19 pro-

sentin kannatus ja neljä kansanedustajan paikkaa. Tämä edellyttää noin 45000 ääntä. Pii-

rin tehtävänä on käytännön vaalityön organisoiminen koko piiriä käsittävien vaalitapah-

tumien ja -tilaisuuksien osalta seuraavasti: 

- Vaalikoulutus, ehdokkaiden ja heidän vaalipäälliköiden, kunnallisjärjestöjen ja 

ehdokkaiden ja vaalipäälliköiden koulutukset ja yhteiskokoontumiset 

- Ehdokkaiden vaalistartti 

- Aluetilaisuuksien järjestäminen yhdessä paikallisten keskusjärjestöjen kanssa,  

- joita pidetään yhdeksän 

- Ehdokastilaisuuksia pidetään myös 9 kpl, jotka nimetään aina kahdelle ehdokkaal-

le, mutta tilaisuudessa voivat olla kaikki ehdokkaat mukana. 

- Vaalitorimökki Tampereella 6.4. - 17.4.2011, jota ylläpidetään talkoovoimin. 

- Osallistutaan myös Tampereen kunnallisjärjestön vaalikahvilaan 

 

 
YHTEYDE�PITO KU��ALLISJÄRJESTÖIHI�  
 
Piiri jatkaa yhteistyötä Maaseudun Sivistysliiton kanssa keskustalaisten järjestöihmisten 

koulutuksen toteuttamisessa alueittain. Osallistutaan myös MSL: n valtakunnallisiin kou-

lutustilaisuuksiin. Järjestetään koulutusta myös luottamushenkilöille.  
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Piiri järjestää MSL: n kanssa myös yhteisiä tapaamisia luottamushenkilöiden ja järjestö-

väen kesken alueellisiin asioihin liittyvissä asioissa. 

 

TIEDOTUS 
 

Tiedotuksessa keskitytään koko maakuntaa koskeviin kannanottoihin ja tapahtumatiedo-

tuksiin. Piiri käyttää alueella ilmestyviä eri tiedotusvälineitä. Virallisina tiedotusvälineinä 

toimivat Suomenmaa ja Aamulehti. Piirin verkkouutisointi hoidetaan piirin omien net-

tisivujen kautta www.pirkanmaankeskusta.net. Piirikirjeitä ja erilaisia kohderyhmäkirjeitä 

lähetetään postikirjeinä sekä sähköpostilähetyksinä. Sisäistä tiedotetta puoluehallituksen 

ja puoluevaltuuskunnan kokouksista parannetaan mahdollisuuksien mukaan.   

 

 

MAAKU��ALLI�E� JA KU��ALLI�E� TOIMI�TA 
 
Yhteistyö Pirkanmaan liiton ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin luottamushenkilöiden kans-

sa jatkuu. Pidetään yhteyttä kuntapäättäjiin sekä jäsenistöön. Kunnallisten luottamushen-

kilöiden ja piiritoimikunnan yhteydenpitoa aktivoidaan.  

 

TOIMIKU��AT 
 
Piirikokous valitsee aina kahdeksi vuodeksi puheenjohtajat piirin toimikuntiin. Pirkan-

maalla on kolme toimikuntaa, jotka ovat Kuntapolitiikka- ja palvelutoimikunta, Yrittä-

jyys- ja maaseututoimikunta sekä Työmarkkinatoimikunta. Puheenjohtajat täydentävät 

toimikuntiaan tarpeen mukaisesti. Piiri budjetoi sovitun osuuden myös toimikuntien työs-

kentelyyn. 

 

JÄSE�MAKSUT 
 
Jäsenmaksukeräyksiä jatketaan sekä piirin jäsenkerääjien että paikallisten oppaiden avul-

la. Piirin hyväksymän talousohjelman mukaisesti tarkistetaan useiden kuntien jäsenvalta-

kirjojen tilanne ja tehdään ns. tehostettua paikkauskeräystä. Jäsen hankinnassa huomioi-

daan erityisesti myös kunnallisvaaliehdokkaana olleet ja kunnalliset luottamushenkilöt, 

jotka eivät ole vielä puolueen jäseniä. 

 

HALLI�TO 
 

Piiri pitää kaksi yleistä kokousta.  Piiritoimikunnan, työvaliokunnan ja vaalitoimikunnan 

kokouksia pidetään piiritoimikunnan toimesta tarvittaessa. Muiden toimikuntien puheen-

johtajat kutsuvat toimikuntiensa kokoukset koolle tarpeelliseksi katsomansa mukaan.  

Sisarjärjestöyhteistyö jatkuu. Piiri edesauttaa Vesaisten toiminnan elvyttämistä Pirkan-

maalla. Piiritoimisto on avoinna piiritoimikunnan päätösten mukaisesti. 

 

POLITII�E� TOIMI�TA 
 

Piirin profiilia Pirkanmaan poliittisessa kentässä nostetaan tekemällä yhteisiä kannanotto-

ja ja aloitteita ajankohtaisista asioista. Piirin tavoitteena on saada Pirkanmaalainen minis-

teri seuraavaan hallitukseen. Piiri tekee yhteistyötä myös maakunnallisen edunvalvonnan 

kanssa. 

 
 


