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YLEISTÄ 
 

Vuoden 2012 toiminta perustuu puolueen suunnitelmiin ja piirissä hyväksytyn tulevaisuuskompas-

sin strategian mukaisesti. Vuoden 2012 alkuvuoden toiminta keskittyy presidentinvaaleihin, jonka 

jälkeen heti kunnallisvaaleihin 28.10.2012. Tärkeitä toiminnan painopistealueita ovat kentän akti-

vointi, vaalitoiminnan rakentaminen, ehdokashankinta, luottamushenkilöiden sitouttaminen, varain-

hankinta ja koulutus. 

Toiminnan toteutus tarkoittaa piirihallituksen jalkautumista kuntiin kuuntelevalla ja keskustelevalla 

asenteella. Tärkeää on viestien perille menon tehostaminen mm. ilmaisten medioiden kautta. Synny-

tetään kansalaiskeskusteluja uusien ihmisten tavoittamiseksi. 

 

PRESIDENTINVAALIT 

 

Puolueen ylimääräinen puoluekokous on 29.10.2011 asettanut Keskustan presidentti ehdokkaaksi 

valtiotieteen tohtori Paavo Väyrysen. Presidentin vaalien vaalitoiminnan pääosa ajoittuu vuoden 

2011 puolelle, mutta varsinainen loppuhuipennus tapahtuu 2012 tammikuussa. Ensimmäisen kier-

roksen vaalipäivä on sunnuntai 22.1.2012. Ennakkoäänestys on kotimaassa 11.- 17.1.2012 ja ulko-

mailla 11. -14.1.2012.  Puolue ja piiri valmistautuvat myös toiselle kierrokselle. Toisen kierroksen 

vaalipäivä on sunnuntai 5.2.2012, ennakkoäänestys kotimaassa 25. -31.1.2012 ulkomailla 25. -

28.1.2012. Ensimmäisen ja toisen kierroksen väli on siis vain kaksi viikkoa, joten vaalisuunnitelma 

toisen kierroksen varalta laaditaan etukäteen. Piirihallitus vahvistaa laaditun suunnitelman ja siihen 

liittyvät resurssit. 

KUNNALLISVAALIT 

 
Vuosi 2012 on kunnallisvaalivuosi sekä puoluekokousvuosi. Tavoitteena on, että Keskusta tekee 

voimakasta ja näkyvää kunnallisvaalityötä. Piirin tehtävä on aktivoida ja auttaa jäsenjärjestöjään 

kunnallisvaalityöhön. On pystyttävä sitouttamaan sekä uudet, että vanhat toimijat kunnallisjärjes-

töön ja sitä kautta kunnallisvaalityöhön. 

Ehdokasasettelu tulee olemaan ratkaisevan tärkeä. Tärkeintä on saada täydet ja laaja-alaiset listat 

hyvissä ajoin. Paras tapa saada ehdokkaita on kysyminen, joka tulee hoitaa ehdokastyöryhmiä avuk-

si käyttäen. 

Piirin ja MSL:n toimesta järjestetään ehdokaskoulutusta. Piiri auttaa kunnallisjärjestöjä laatimaan 

vaalistrategian sekä vaalien jälkeen järjestöstrategian.  

Tavoitteet: 
 Keskusta oli vuoden 2008 kunnallisvaalien kannatuslukemissa kolmantena. Kannatus oli 

edellisissä kunnallisvaaleissa Pirkanmaalla 13,2 % ja valtuustopaikkoja puolue sai 178.  

 Syksyn kunnallisvaalien tavoitteena Pirkanmaalla on 2012 eduskuntavaalien 2007 kanna-

tuksen mukainen 16 %. Se edellyttää, että ehdokashankinta onnistuu kaikissa kunnissa. Ta-

voitteena on monipuoliset, kattavat, täydet omat listat joka kunnassa.  

 

Ohjelmallinen valmistautuminen kunnallisvaaleihin 

 
Tulevaisuuskompassin käynnistäminen on aloitettu syksyllä 2011. 

Kansanedustajien kuntakierrokset syksy 2011- kevät 2012 

Ehdokashankinnan suunnittelu syksyllä 2011 

Ehdokaskouluttajien koulutus helmi-maaliskuussa 2012 

Piirikohtainen ja kuntakohtaisten vaaliohjelmien valmistelu helmi – maaliskuu 2012 

Valtakunnallisen ohjelman hyväksyminen puoluevaltuuskunnassa 26. – 27.4.2008  

Ehdokaskoulutus kunnittain tai kuntaryhmittäin alkaen keväällä 2012 



Valtuuston koon määräytyminen asukasluvun mukaan 31.5.2012 

Puoluekokous ja teematapahtuma Rovaniemellä 8.- 10.6.2012 

Alueelliset vaalistartit elokuussa 2012 

Äänioikeusrekisterin perustaminen 7.9.2012 

Ehdokaslistojen viimeinen jättöpäivä 19.9.2012 

Ehdokasasettelu vahvistetaan ja numerot jaetaan 26.9.2012 

Kotiäänestykseen ilmoittauduttava viimeistään 14.10.2008 ennen klo 16.00 

Ennakko- ja kotiäänestys 17. – 23.10.2012 

Ennakkoäänestys ulkomailla 17. – 17.10.2012 

Vaalipäivä 28.10.2012 

 

JÄRJESTÖLLINEN TOIMINTA JA TALOUS 

 
Puolueen taloudellinen tilanne on joutunut koetukselle eduskuntavaalien jälkeen. Puoluetoimistossa 

on työntekijöitä 11 vähemmän kuin ennen vaaleja. Myös Pirkanmaan piirissä on jouduttu kiristä-

mään menoista ja tekemään säästöbudjettia.  Jäsenkeräystä tehostetaan ja valitaan työryhmä, joka 

suunnittelee rahankeräysmahdollisuuksia.  

 

Piiri maksaa sisarjärjestöille avustukset sovittujen periaatteiden mukaan. Piiri palauttaa jäsenjärjes-

töille päätetyn mukaisen jäsenmaksuosuuden. 

Jäsenhankinnan tehostamiseksi tarkistetaan yhdessä kunnallisjärjestöjen kanssa kuntien jäsenmak-

susopimusten tilanne ja tehdään ns. tehostettua paikkauskeräystä. Myös jäseneksi netissä liittymi-

nen on mahdollista. Jäsenten hankinnassa huomioidaan erityisesti myös kunnallisvaaliehdokkaana 

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

Piirihallitus valitsee toimikunnan, joka pohtii, suunnittelee ja toteuttaa uusia ja erilaisia varainhan-

kintamahdollisuuksia. 

 

AY - VAALIT 

 
Metallin vaalit:  

Valitsijayhdistysten ja vaaliliittojen perustamisaika päättyy ti 31.1.2012 klo 18. 

Jokainen ehdokas tarvitsee 10 henkilöä tuekseen listaan.  

Ennakkoäänestys postitse 2 – 16.3.2012. 

Uurnavaalit 25 – 27.3.2012. 

Liittokokous 27 – 30.5.2012 (valitsee mm. 56 -jäsenisen liittovaltuuston, liiton puheenjohtajan) 

SuPerin vaalit 

Suomen lähi- ja perushoitajaliito SuPerin ehdokasasettelu päättyy 10.2.2012.  

Liittokokousedustajat ja edustajiston jäsenet valitaan vaalipiireittäin.  Vaalipiirejä on kahdeksan, 

vaalit käydään postiäänestyksenä.  Vaalimateriaali toimitetaan 19.3.2012 ja äänestyskuori palautet-

tava 10.4.2012, jotta kerkiää perille 16.4.2012 mennessä 

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL 

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHLn edustajistoon valitaan 120 edustajaa 11 vaalipiiristä. Eh-

dokkaaksi voi asettua 31.7.2011 jäseneksi liittyneet. Ehdokasasettelu alkaa 1.10.2011.Ennen 

31.12.2011 liittyneet ovat äänioikeutettuja. 

Ehdokasasettelu päättyy 31.1.2012. 

Edustajistovaalit pidetään 12-28.3.2012.  

5-7.6.2012 Edustajisto kokoontuu 

Näihin edellä mainittuihin vaaleihin pyritään saamaan Keskustan edustajia myös Pirkanmaalta. 

 

 



KOULUTUS JA KURSSITOIMINTA 

 
Piiri osallistuu MSL: n järjestämiin koulutuksiin.  
Vaalityöryhmien koulutusta helmikuussa – huhtikuussa 2012 
Järjestö ja vaalikoulutusta järjestetään yhdessä MSL:n kanssa.  
Ehdokaskoulutusta kunnittain tai kuntaryhmittäin 

 

TIEDOTUS 

 

Tiedotuksessa keskitytään koko maakuntaa koskeviin kannanottoihin ja tapahtumatiedotuksiin. Piiri 

käyttää alueella ilmestyviä eri tiedotusvälineitä. Virallisina tiedotusvälineinä toimivat Suomenmaa 

ja Aamulehti. Tarvittaessa käytetään myös muita tiedostusvälineitä. Lisäksi käytetään kirjeitä, säh-

köpostia ja piirin omia nettisivuja www.pirkanmaankeskusta.net.  

 

 

MAAKUNNALLINEN JA KUNNALLINEN TOIMINTA 

 

Yhteistyö Pirkanmaan liiton ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin luottamushenkilöiden kanssa jatkuu. 

Pidetään yhteyttä kuntapäättäjiin sekä jäsenistöön mm. tilaisuuksien ja koulutuksen avulla. Jäsenjär-

jestöjen yleisiin kokouksiin välitetään puhujiksi piirin kansanedustajia, piirihallituksen jäseniä ja 

mahdollisia muita kokouspuhujia.  

 

TOIMIKUNNAT 

 

Piirikokous valitsee aina kahdeksi vuodeksi puheenjohtajat piirin toimikuntiin. Pirkanmaalla on 

kolme toimikuntaa, jotka ovat Kuntapolitiikka- ja palvelutoimikunta, Yrittäjyys- ja maaseututoimi-

kunta sekä Työmarkkinatoimikunta. Puheenjohtajat täydentävät toimikuntiaan tarpeen mukaisesti. 

Piiri budjetoi sovitun osuuden myös toimikuntien työskentelyyn. 

 

HALLINTO 

 

Piiri pitää kaksi yleistä kokousta.  Piirihallituksen, työvaliokunnan ja vaalitoimikunnan kokouksia 

pidetään piirihallituksen toimesta tarvittaessa. Muiden toimikuntien puheenjohtajat kutsuvat toimi-

kuntiensa kokoukset koolle tarpeelliseksi katsomansa mukaan.  Sisarjärjestöyhteistyö jatkuu. Piiri-

toimisto on avoinna piiritoimikunnan päätösten mukaisesti. 

 

POLIITTINEN TOIMINTA 

 

Piirin profiilia Pirkanmaan poliittisessa kentässä nostetaan tekemällä yhteisiä kannanottoja ja aloit-

teita ajankohtaisista asioista. Piirin tavoitteena on saada Pirkanmaalainen ministeri seuraavaan halli-

tukseen. Piiri tekee yhteistyötä myös maakunnallisen edunvalvonnan kanssa. 
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