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Työntekijän tervehdys
Hei, olen Kai Puro, Keskustan Peräpohjolan piirin piirisihteeri. Teen
piirille töitä osa-aikaisesti, piirin
taloudellisen tilan vuoksi. Päätoimeltani olen taloustieteiden opiskelija Oulun yliopistossa. Keskustan
toiminnassa olen ollut aktiivisesti
mukana jo kymmenisen vuotta, jäsenenä vuodesta 2005 alkaen.
Suurimman osan työstäni teen kotoa käsin,
mahdollistaahan tietotekniikka sen. Tarpeen
mukaan työskentelen piiritoimistolla hoitaen
asioita, jotka hoituvat vain sieltä käsin, kuten
tulostus– postitus– ja arkistointityöt. Osaaikaisuudesta huolimatta pyrin olemaan koko
ajan piirin käytettävissä. Minulle saakin soittaa
milloin vain päivällä tai illalla. Aina en välttämättä voi vastata heti puhelimeen, mutta soitan
takaisin varmasti heti kun vain mahdollista.
Piirin suurin haaste on järjestötoiminnan kehittäminen. Paikallinen toiminta vaatii lukuisia
aktiivisia ihmisiä ja piirin tasolta myös toiminnan tukemista. Yhdessä muodostamme kokonaisuuden, joka tarjoaa mielekästä toimintaa ja
vaikuttamisen mahdollisuuksia jäsenistölle.
Meidän on nyt yhdessä käytävä toimeen aatteemme säilyttämiseksi. Kuinka alueemme asioita ajetaan, riippuu meistä itsestämme. Meidän
pitää toimia hyvin saadaksemme luottamuksen
kansalaisilta ja valtakirjan vaikuttaa.
Jos sinua askarruttaa jokin järjestöasia tai haluat olla piiriin jostain muusta syystä yhteydessä,
voit olla yhteydessä minuun, puheenjohtajistoon
tai piirihallituksen jäseniin.
Hyvää vuoden 2013 alkua!
Kai Puro
piirisihteeri
040 837 9867
perapohjola@keskusta.fi
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Ajankohtaista järjestössä:
Valtakirjojen kerääminen jatkuu
Keskustan Peräpohjolan piiri jatkaa jäsenmaksuvaltakirjojen keräämistä. Päävaihtoehtona on
suoraveloitusvaltakirja, mutta tilisiirtovaltakirjojakin otetaan vastaan.
Jäsenmaksun suuruus on 20 euroa. Puolisolta
peritään 10 euroa ja alle 30-vuotiaalta perheenjäseneltä viisi euroa. Jäsenmaksun voi myös
maksaa suoraan piirin tilille numeroon 5131004573, kun viestiksi laitetaan maksajan nimi ja
syntymäaika.
Jos paikallisyhdistys on päättänyt hoitaa jäsenmaksunsa piirin kautta, tule siitä ilmoittaa piiritoimistoon, josta saa valtakirjapohjia täytettäviksi tai laskut menemään jäsenistölle.

Puheenjohtajan puheenvuoro
tä työtä, jota kansalaiset osaavat
arvostaa. Tämä on yksi syy siihen
että tämä kansanliike on toiminut
jo 106 vuoden ajan. Sitä on syytä
jatkaa.
Kunnallisvaalien jälkeen

Oikein hyvää ja antoisaa alkavaa
vuotta ja kiitokset päättyneestä.
Syksyn kunnallisvaalit menivät
odotettua paremmin sekä valtakunnan että piirin tasolla. Tulosta
voidaan hyvällä syyllä nimittää
torjuntavoitoksi. Lähtöasetelmat
olivat monessa kunnassa sellaiset,
että toisten poliittisten ryhmien
päätavoitteina olivat pelkästään
Keskustan asemien murtaminen
kunnallisessa
päätöksenteossa.
Vaaliohjelmat ja julistukset rakentuivat ainoastaan tälle johtoajatukselle.
Äänestäjät olivat toista mieltä ja
antoivat lähes kaikissa piirimme
kunnissa erittäin vahvan valtakirjan vastuulliselle keskustalaiselle
johtamiselle.
Saamamme tuki on aiempien päättäjien hyvän työn ja järjestöväkemme aktiivisen toiminnan tulos.
Olemme kyenneet osoittamaan
keskustalaisen
kansanliikkeen
toimivuuden yhtälailla valtuustosaleissa kuin myös järjestöväen
toiminnassa kuntien ja kaupunkien turuilla ja toreilla erilaisissa
tapahtumissa. Paikallisyhdistykset ja kunnallisjärjestöt ovat toimineet myös vaalien välillä, eikä herääminen ole tapahtunut pelkästään ehdokaslistojen julkistamisen
jälkeen. Tämä on sitä pitkäjänteis-

Kunnissa
ollaan
parhaillaan
muuntamassa kuntalaisten antamaa valtaa välilliseksi vallaksi
toimielinpaikkojen jakamisella. On
tärkeää että tämä prosessi viedään
läpi hyvässä hengessä sekä oman
ryhmän sisällä että myös toisten
puolueryhmittymien kanssa. Meillä on aivan liikaa esimerkkejä siitä, mitä riitely aiheuttaa jatkotyöskentelylle kunnallisessa päätöksenteossa ja keskustalaisessa
järjestötyössä. Edessä olevat ajat
ovat niin vaikeat että jokaisessa
kunnassa tarvitaan nyt yksituumaisuutta mahdollisimman laajalla rintamalla.
Keskustapiirien välinen neuvottelu
Paikallisten paikkajaon lisäksi käynnistymässä
ovat
myös
maakuntatason luottamushenkilöpaikkojen jako piiriorganisaatioiden toimesta. Keskustan Lapin- ja Peräpohjolan piirien
neuvottelijat ovat käyneet jo keskinäiset neuvottelut paikkojen jakamisesta lähinnä maakuntaliiton
osalta Vaalituloksen perusteella
Keskusta menettää Lapin liiton
hallituksessa yhden (1) paikan ja
valtuustossa kaksi (2) paikkaa.
Neuvottelijat tulevat esittämään
piirihallituksille jakoa, jonka mukaan Lapin piiri saisi Lapin liiton
hallituksen ja pelastuslautakunnan johdettavakseen. Peräpohjola
saisi Lapin liiton tarkastuslautakunnan puheenjohtajuuden sekä
maakuntavaltuuston varapuheenjohtajuuden.
Maakuntavaltuustoon Peräpohjola
saisi 11 ja Lappi 14 valtuutettua.
Hallituspaikkoja tulisi molemmille

piireille kolme (3).
Muut kuntayhtymät
Piirimme alueella toimivien kuntayhtymien valtuustojen paikkajakauma muodostuu jäsenkuntien
yhteisestä äänimäärästä, mutta
yksittäisen kunnan paikkajako
kuntayhtymän valtuustoon perustuu luonnollisesti kunnan omaan
vaalitulokseen.
Huom! On erittäin tärkeää että
kunnissa noudatetaan saavutettua
vaalitulosta myös kuntayhtymien
valtuuston paikkoja jaettaessa.
Mikäli näistä poiketaan, silloin ei
saavuteta valtuustossakaan sitä
kokoonpanoa, jonka vaalitulos
edellyttää. Kuntayhtymien valtuustopaikat ovat erittäin tärkeitä, ja niistä on syytä pitää kiinni.
Neuvottelut toisten piirijärjestöjen kanssa
Neuvottelut toisten poliittisten
piirijärjestöjen kanssa käynnistyvät lähiaikoina. Vaalituloksen
Keskustalle tuomat muutokset
yhdessä uusien jakajien mukaantulon kanssa tulevat varmasti pitämään huolen siitä, että neuvottelut tulevat olemaan aiempaa monimutkaisempia.
Puolueiden neuvottelujen jälkeen
piirihallitus käsittelee ja sovittelee
kuntakohtaisen paikkajaon piirimme osalta, ja toimittaa kunnallisjärjestöille tiedot täytettävistä tehtävistä. Kunnallisjärjestöt tekevät
sitten henkilöesitykset asianomaisen toimielimen vahvistettaviksi.
Yleensä esitykset etenevät ehdotetussa muodossa, mutta kuitenkin
on varauduttava siihen, että tasaarvolaki ja alueellinen tasapuolisuus voivat tehdä loppuvaiheessa
muutoksia esityksiin.
Kokoukset ja palaverit tietoverkossa
Keskustan Peräpohjolan piiri on
ollut edelläkävijä tietotekniikan

hyödyntämisessä, ja sen tuloksena
on syntynyt mm. Keskustan virtuaaliset tupaillat, joita ensimmäinen järjestettiin joulun alla.
Olemme toimineet virtuaalisessa
kokoustilassa jo koko viime vuoden
ajan, ja kuukausittain olemme järjestäneet ”virtuaalisia tupailtoja”
verkossa. Meidän tupailtamme
ovat kehittyneempiä siinä mielessä, että niissä on mahdollisuus
keskusteluun kaikkien osallistujien kesken.
Virtuaalitilaisuuksissa meillä on
ollut verkkovieraita puoluejohdosta tai eduskuntaryhmästä. Tilaisuudet ovat kaikille jäsenillemme
avoimia ja niihin voi osallistua kotitietokoneelta kuulokemikrofonin
tai pöytäkaiuttimen perusteella.
Vpj. Pekka Pelttari toimii teknisenä asiantuntijana, ja mikäli tällai-

nen osallistuminen kiinnostaa niin
ottanet yhteyden häneen. Palavereista ilmoitetaan mm. Suomenmaan järjestöpalstalla.
Piirihallituksen
kokous
Uusi piirihallitus
pitää järjestäytymiskokouksensa
Kemissä
piiritoimistolla torstaina
17.1. klo 18.00. Kokoukseen osallistuu myös puolueen
vpj. Juha Rehula. Kokouksen
pääteemana on järjestötoiminnan
kehittäminen, ja sen vuoksi on äärettömän tärkeää että jokaisesta
piirimme kunnallisjärjestöstä olisi
edustus kokouksessa. Varsinkin
puheenjohtajan ja sihteerin läsnäolo on erittäin tärkeää.
Piirin muu toiminta
Piirin taloutta on päättyneen vuoden aikana kohennettu onnistuneesti aktiivisella talkootyöllä
lähinnä piirihallituksen toimesta.
Palkollista työvoimaa on käytetty
aina tarpeen mukaan. Piirihallitus
päätti viime vuoden viimeisessä
kokouksessa, että jatkamme toiminnan kehittämistä edelleen vas-

tuuttamalla piirihallituksen jäseniä entistä enemmän omien kuntien alueella ja panostamalla talkootyöhön.
Osa-aikaisena piirisihteerinä toiminut Kai Puro on tehnyt erittäin
hienoa työtä, ja piirihallitus päättikin että hän voi jatkaa vastaavassa tehtävässä myös alkavana
vuonna. Kokonaistyöaikaa tosin
jouduttiin supistamaan taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseksi.
Alkava vuosi on vaalitoiminnan
suhteen välivuosi, ja antaa meille
mahdollisuuden kehittää järjestötoimintaamme. Se on se perusta
jolle toimintamme ja kannatuksemme perustuu.
Tehkäämme sitä entistä aktiivisemmin yhtälailla piiri-, kunnallisjärjestö- kuin paikallisyhdistyksien
tasoilla.
Mahdollisissa kysymyksissä ottakaa rohkeasti yhteyttä oman kunnan piirihallituksen edustajaan,
tai sitten piirin johtoon. Yhteystiedot löytyvät piirin kotisivuilta
www.keskusta.fi/perapohjola
Olkaamme yhteydessä
Eero Ylitalo
Puheenjohtaja

Piirin puheenjohtajiston 2013 yhteystiedot
Piirin puheenjohtaja

Varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtaja

Eero Ylitalo
Hannunranta 24
95700 PELLO
050 534 5242
eeroylitalo@gmail.com

Pekka Pelttari
Tervotie 2
95410 TORNIO
040 748 6166
pekka.pelttari@tornio.fi

Irma Kähkönen
Rajatie 6
95365 MAULA
0400 793 776
irma.kahkonen1@luukku.com

Puoluetoimisto tiedottaa:
Virtuaaliset tupaillat
Viime vuonna aloitetut Keskustan
virtuaaliset tupaillat jatkuvat tänä
vuonna osana uudistuvan Keskustan toimintaa.
Tammi-helmikuussa tupaillat järjestetään seuraavasti:
Ti 15.1.2013 klo 18 (HUOM! aika)
Mitä nyt, Keskusta ja Suomi? Alkaneen vuoden asioista puoluetyössä ja politiikassa keskustelemassa
puolueen puheenjohtaja Juha Sipilä ja Järvenpään
Keskustan varapuheenjohtaja Anna-Mari Vimpari.
Ti 5.2.2013 klo 19
Miten kuntia ja palveluja tulisi uudistaa? Keskustan
kotikunta-maakuntamallin jalkauttaminen ja työstäminen. Keskustelua virittää Keskustan kuntatyöryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Tapani Tölli.
Virtuaaliset tupaillat järjestetään puolueen nettisivuilla osoitteessa
http://www.keskusta.fi/Suomeksi/
Osallistu_ja_vaikuta/Virtuaalinen_tupailta.iw3
Virtuaalisiin tupailtoihin voi lähettää kysymyksiä
etukäteen Keskustan Facebook-sivun kautta:
https://www.facebook.com/SuomenKeskusta

Politiikka- ja toimintapäivät sekä risteily Tallinnaan
Keskustan yhteinen, talvinen toimintaviikonloppu,
siis jo viime vuonna suosituiksi tulleet politiikka- ja
toimintapäivät pidetään lauantaista sunnuntaihin 2.
- 3.2.2013 Helsingissä ja Tallinkin m/s Silja Europalla
risteilyllä Tallinnaan.
Päivitämme pian lisätietoja risteilyn ohjelmasta risteilysivulle Keskustan netissä:
http://www.keskusta.fi/Suomeksi/
Osallistu_ja_vaikuta/Talviviikonloppu_2013.iw3
Risteilymyynti on edennyt hyvin, nyt on aika ottaa
loppukiri! Laittakaa siis sana kiirimään! Lisätietoja
politiikka- ja toimintapäivistä saa Pakarisen Helenalta, puhelin 050 388 0011, helena.pakarinen@keskusta.fi. Risteilyvaraukset tehdään
Ikaalisten Matkatoimistoon.

Työmarkkinatoimikunta nostaa ayasioita piirin tietoisuuteen
Keskustan Peräpohjolan piirissä toimii aktiivisesti
kolme toimikuntaa, joista yksi on työmarkkinaasiain toimikunta. Toimikunta hoitaa piirin alueen
ay-asiat ja kannanotot.
Toimikunta haluaa keskustalaisen kenttäväen kannanottoja ay-toimintaan ja ay-vaaleihin liittyen.
Työmarkkina-asiain toimikuntaan saa ottaa yhteyttä, nyt etenkin jos keskustan kentällä on johonkin
ammattiliittoon kuuluva henkilö, joka haluaisi olla
esim. oman ammattiliittonsa vaaleissa Sitoutumattomat ja Keskusta (SITKE) -tunnuksen alla ehdokkaana.
Tällä hetkellä on käynnissä Tehyn ay-vaalit
(ehdokasasettelu päättyy 13.1.13) ja ehdokkaiden
hankinta on käynnissä. Lapin ja Peräpohjolan piirin
vaalipäällikkö Tehyn ay-vaaleissa on Anne Vilmi.
Yhteystiedot työmarkkina-asiain toimikuntaan:
Anne Vilmi
0407213164
anne.vilmi@lappia.fi
Kokoonpano 2013-2014:
Tuula Eilittä, Keminmaa; Anne Vilmi, Kemi; Raimo
Keskikallio, Kemi; Mikko Vaara, Tornio; Raimo Arponen, Keminmaa; Pirjo Jurva, Tervola; Minna
Tarkka, Tornio; Eija Sunnari, Tornio; Sampo Häkkinen, Tornio.

Yhdistyksen muistilista:
 Vuosikokous pidettävä huhtikuun loppuun

mennessä
 Mikäli syyskokous on jäänyt pitämättä, oh-

jeet saat piiritoimistolta
 Onko yhdistyksen henkilöilmoitus piiriin

tehty?
 Onhan tilinumero annettu piirille jäsen-

maksupalautuksia varten?
 Onko kunnallisjärjestö maksanut 10 % puo-

lueverotuloista piirille? Piirin tilinumero on
513100-4573, viestiksi puoluevero 2012 /
kunnan nimi
 Jäsenmaksu piirin kautta? Ilmoita siitä

meille niin tiedämme periä.

