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Puheenjohtajan palsta
Tervehdys
piirin
keskustalaiset
jäsenet!
Olin
kaksi
viikkoa
sitten Mikkelissä puoluevaltuuston kokouksessa ja kuuntelin
erityisellä mielenkiinnolla yleiskeskustelun tilalle järjestettyä
kahta ministeritenttiä. Kysymyksiä sateli runsaasti yli kahden
tunnin ajan ja herrat sekä rouvat
vastasivat. Mielenkiintoinen ja
koko ajan jäntevänä säilynyt
keskustelu puolsi paikkaansa ja
oli osallistujia aktivoiva ja monipuolisempi kuin perinteinen
yleiskeskustelu. Tästä toteutustavasta voi ottaa mallia myös
puoluekokoukseen ja piirikokouksiin. Kysymysten aihepiirit
polveilivat turvallisuuspolitiikasta soteen, maatalouteen ja koulutuspolitiikkaan sekä kaikkeen
siltä väliltä, mutta keskustelun
sävy oli koko ajan myönteinen ja
kannustava. Sekin on todettava,
että kaikki ministerit olivat tehneet kotiläksynsä huolella ja
perehtyneet hallinnonaloihinsa
kiitettävän hyvin.
Juha Sipilän hallitus on jo
alkutaipaleellaan ehtinyt kohdata monia haastavia asioita, joihin ei ole löydettävissä helppoja
ratkaisuja. Tuoreimpana asiana

uutisoitiin yhteiskuntasopimusneuvotteluiden
päättyminen.
Suomen taloustilanteen tasapainottaminen on istuvalle hallitukselle vaativa tehtävä, kun samanaikaisesti oppositio ja erityisesti demarit iskevät isolla kirveellä hallituksen kylkeen, varsinkin nyt, kun puolueen kannatus on nousussa. Tästä syystä
onkin tärkeää, että ns. vaikeat
säästöpäätökset tehdään pois
alta heti hallituksen alkutaipaleella. Pääministerin mukaan
tavoitteena on tehdä säästö- ja
leikkauspäätökset vuodenvaihteeseen mennessä. Meidän
kentän edustajien, jotka joudumme turuilla ja toreilla puolustamaan hallitusta, on syytä
muistaa myös ne positiiviset
hallitusohjelman
linjaukset,
joista kasvupaketti ja panostukset uusiutuvaan kotimaiseen
energiaan ovat merkittävimmät.
Tänään torstaina 3.12. julkaistussa Ylen gallupissa keskustan kannatus on säilynyt vaalienaikaisella tasolla. Se on erittäin
hyvä uutinen ja toivottavasti
keskustan kenttä luottaa Sipilään vaikeinakin hetkinä säästöjen ja leikkausten keskellä, jotta
kannatus säilyisi vähintään samalla tasolla. Hallituksen keskustalaiselle joukkueelle on
äärimmäisen tärkeää kentän
laaja tuki.
Yksi osoitus keskustan käden
jäljen näkymisestä hallitustyössä
oli sote-ratkaisun aikaansaaminen. Sitä on eri hallituskokoon-

panoilla yritetty yli 10 vuotta
ennen kuin saatiin aikaan päätös. Historia muistaa, että se
tapahtui keskustan johdolla.
Merkillepantavaa päätöksessä
oli se, että siinä näkyi vahva
keskustalainen kädenjälki ja
samalla toteutui puolueen pitkäaikainen tavoite maakuntahallinnosta. Periaatteessa tehty
ratkaisu sopi ilmeisen hyvin
oppositiollekin ja vihreiden pj.
Niinistö puki opposition yhteisen tunnon sanoiksi ”hyvä ja
oikea päätös, mutta väärät tekijät”. Niinpä niin. Kommentti
kuvaa hyvin sitä, miten tärkeää
oppositiolle olisi ollut saada
tästä sulka omaan hattuunsa.
Maakuntahallinnon vahvistamisella ja kuntien sotetehtävien siirtymisellä maakunnalle on toinenkin ulottuvuus.
Muutos mullistaa kuntaa ja
haastaa tulevat kuntien päättäjät uudenlaisen, pienemmän
palvelukonseptin, mutta vahvan
ja ketterän elinvoimakunnan
päätöksentekoon.
Kiitokset kunnallisjärjestöjen
ja paikallisyhdistysten aktiiveille
sekä kenttäväelle kuluneesta
vuodesta. Kiitokset saamastani
luottamuksesta piirin johtoon.
Toivotan teille kaikille hyvää
ja rauhallista joulun aikaa sekä
menetystä vuodelle 2016!
Pekka Pelttari
piirin puheenjohtaja
pekka.pelttari@pp.inet.fi
0407486166

Piirissä tapahtuu - toiminnanjohtajan katsaus toimintaan
on hyvä mennä kohti vaalia.

Terveiset piiritoimistolta! Syksy
on muuttunut talveksi kun lumikin on satanut maahan. Tästä
on hyvä alkaa valmistautua jouluun ja miettiä seuraavaa
vuotta.
Kunnallisjärjestöt ja paikallisyhdistykset pitävät paraikaa syyskokouksiaan, joissa valitaan
vastuuhenkilöt ensi vuodelle.
Valitut henkilöt tulee ilmoittaa
piiriin 15.2. mennessä. Kokousilmoittelua voi seurata mm.
Suomenmaasta ja Pohjolan Sanomista.
Myös piiri päätti ensi vuoden
toiminnastaan kokouksessaan
la 7.11. Keminmaan Pohjanrannassa. Ote ensi vuoden toimintasuunnitelmasta ja uuden piirihallituksen esittely ovat jäljempänä.

Kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaalit ovat työllistäneet aika lailla, kun Keskusta on
kerännyt omaa ”Pohjantähden
alla – Keskusta ja sitoutumattomat” -listaa. Ehdokkaita on saatu jokaisesta piirin alueen kunnasta. Tahdonkin esittää mitä
nöyrimmät kiitokseni ehdokkaille sekä ehdokashankinnassa
mukana olleille. Vahvalla listalla

Järjestön kehittäminen etenee.
Toiminnanjohtajat sekä puolueen järjestötyöryhmä ovat yhdessä pohtineet seuraavia askeleita järjestötyön kehittämisessä. Mm. tulevat maakuntavaalit
asettavat uusia haasteita kunnallisjärjestöille ja piireille.
Myös kuntalain muutos tuo
muutoksia kunnanvaltuustojen
kokoon. Valtuusto voi kuitenkin
itse päättää kokonsa, minimirajan puitteissa. Kunnissa tuleekin
miettiä, mikä on valtuuston tarkoituksenmukainen koko niin,
että se edustaa kattavasti koko
kuntaa. Valtuustojen tuleva
rooli selkeytyy täysin vasta
sitten, kun itsehallintoalueet
ovat käynnistyneet.
Kuntavaalien ehdokashaku on
käynnissä. Toivommekin, että
jokaisessa kunnallisjärjestössä
ehdokkaiden kyseleminen aloitetaan viimeistään heti vuodenvaihteessa. Vaikka ehdokasasettelu
päättyykin
vasta
28.2.2017 klo 16, on hyvän vaalimenestyksen vuoksi aloitettava työ jo nyt. Vain vahvalla ehdokaslistalla ja ehdokkaita perehdyttämällä ja osallistamalla
päätöksentekoon voidaan vaaleissa saavuttaa valtakunnan
kärkipaikka.
Kuntien tehtävät vähentyvät radikaalisti, kun sote-palvelut siirtyvät maakunnille. Kotikunnan
tulevaisuus ratkaistaan näissä
vaaleissa. Kuntavaalipäivä on
9.4.2017. Ennakkoäänestys pidetään 29.3.-4.4.2017.

Puolueen kuntavaalikoulutus
pidetään su 21.2. Samassa yhteydessä pyritään pitämään piirin järjestökoulutus, jolloin kokonaisuudesta muodostuisi viikonlopun mittainen koulutuspaketti. Tiedotamme tästä myöhemmin erikseen jäsenistöä.
20.2. pidetään myös piirin
yrittäjätapahtuma, jossa on puhumassa mm. liikenneministeri
Anne Berner.
Piirihallituksessa on ensi vuonna edustaja jokaisesta piirin
kunnasta. Oman kuntasi edustaja toimii linkkinä kunnallisjärjestön ja piirin välillä. Piirihallituksen koostumus on 2016 seuraava:
Puheenjohtajisto:
Pekka Pelttari, pj, Tornio
Teija Kannala, vpj, Ylitornio
Sirpa Uusitalo, vpj, Keminmaa
Muut jäsenet:
Sari Keskitalo, Enontekiö
Annika Muotka, Muonio
Pertti Palovaara, Kolari
Eila Havela, Pello
Tuomas Mathlein, Pello
Jorma Törmänen, Ylitornio
Minna Tarkka, Tornio
Antti Leinonen, Tornio
Kari Alatossava, Tervola
Henri Kivelä, Kemi
Tarja Leskinen, Simo
Sauli Martimo, Simo
Kokouksiin kutsutaan puoluevaltuutetut, kansanedustajat,
sisarjärjestöt sekä MEP.
Rauhallista joulun aikaa!
Kai Puro
040 837 9867
kai.puro@keskusta.fi

Piirin toimintasuunnitelma 2016
Yleistä
Keskustan Peräpohjolan piiri
lähtee uuteen toimintavuoteen
pääministeripuolueen keskustalaisimman (43,5 %) piirijärjestön asemassa. Piiri toimii alueellaan näkyvänä poliittisena
vaikuttajana ja pyrkii vaikuttamaan valtakunnan tason päätöksentekoon aktiivisesti tuoden alueensa viestiä eteenpäin.
Yhteistoimintaa sisarjärjestöjen, erityisesti Peräpohjolan
Keskustanaisten, Lapin Keskustanuorten, sekä naapuripiirien
kanssa jatketaan ja vahvistetaan. Vuoden 2016 toiminnalle
on tunnusomaista aktiivinen
järjestötyö, järjestön kehittäminen, poliittinen keskustelu ja
kouluttautuminen, aatteellinen
talkootyö sekä tarkka taloudenpito.
Etenkin syyskautta värittää aktiivinen kunnallisvaalien ehdokashankinta ja toimijoiden kouluttaminen vaalien tiimoilta. Piiri tavoittelee täyttä ehdokaslistaa mahdollisimman monessa
kunnassa sekä ehdokasmäärän
kasvua kaikkien kunnallisjärjestöjen alueella.

Järjestötyön kehittäminen
Keskustan Peräpohjolan piiri
osallistuu järjestötyön kehittämiseen aktiivisesti. Piiri järjestää virtuaalisia tilaisuuksia tarpeen mukaan. Hyvästä tiedonkulusta pidetään kiinni. Piiri
pyrkii olemaan tarvittaessa
edustettuna kunnallisjärjestöjen sääntömääräisissä kokouksissa. Piiri kouluttaa jäsenistö-

ään järjestötyössä tarvittaviin
taitoihin vuoden aikana. Puolue
valmistelee piirien, kunnallisjärjestöjen ja paikallisyhdistysten
mahdollisia sääntömuutoksia,
joita käsitellään paikallistasolla.
Piirin toiminnanjohtaja aktivoi
piirin toimintaa, pitää aktiivisesti yhteyttä kunnallisjärjestöihin
ja paikallisyhdistyksiin sekä
huolehtii piirin rutiineista.
Jäsenistö ja jäsenhankinta
Piiri perii kaikilta henkilöjäseniltään jäsenmaksua 20 euroa
vuodessa. Piiri maksaa 30 prosenttia jäsenmaksukertymästä
jäsenmaksupalautuksena niille
paikallisyhdistyksille, jotka ovat
toimittaneet vaaditut tiedot piiritoimistolle puolueen ohjeen
mukaisesti. Äänivaltaisuus piirikokouksessa on vain piirin jäsenmaksun maksavilla jäsenillä
ja jäsenyhdistyksillä. Jäsenmaksukäytäntö on yhtenäinen koko
puolueessa.
Koulutus
Piiri järjestää toiminnalleen tarkoituksenmukaista kattavaa ja
monipuolista koulutusta. Paikallista koulutus- ja järjestötoimintaa tuetaan. Tavoitteena on
järjestää koulutus- ja seminaaritoimintaa
kunnallispolitiikan,
kunnallisvaalien ja järjestötyön
tiimoilta. Keskustan Peräpohjolan ja Lapin piirit pyrkivät pitämään yhteisen viikonloppukoulutuksen, joka pureutuu ajankohtaiseen politiikkaan ja Lapin
kehitykseen. Koulutukset järjestetään yhteistyössä MSL:n kanssa.

Piirin vuosikalenteri, täydentyy
koko ajan:
Keskustan Politiikka- ja toimintapäivät 6.–7.2.2016 Tampereella.
Yrittäjäseminaari ja -illallinen
20.2. Lappia, Tornio.
Järjestökoulutus 20.2., paikka
ilmoitetaan myöhemmin.
Uusi kunta -koulutus 21.2.,
paikka ilm. myöhemmin.
Piirin
vuosikokous
huhtitoukokuussa Kemissä (alustava
kiertojärjestys).
Keskustan
puoluevaltuusto
23.4.2016 Jyväskylässä.
Keskustan
Vihreä
1.5.2016 Torniossa.

Vappu

Keskustan puoluekokous 10.–
12.6.2016 Seinäjoella.
Keskustan Peräpohjolan piirin
siikajuhla heinäkuun lopulla
Tornion Kukkolankoskella.
Maaseudulta Käsin -messut 27.
–28.8.2016 Tervolan Louella.
Meri-Lapin ruokamessut
3.9.2016 Keminmaassa.

2.-

Piirin
syyskokous
lokamarraskuussa Pellossa (alustava
kiertojärjestys).
Kuntavaalikouluttajien valmennus 24.–25.9., jonka jälkeen ehdokaskoulutukset alkavat.
Keskustan puoluehallitus ja valtuusto
Torniossa
25.–
27.11.2016.

Kunnallisjärjestön terveiset: Keminmaa valmistautuu kuntavaaleihin
Kunnallisjärjestö nimesi lokakuussa vaalityöryhmän, siis hyvissä ajoin ennen tulevia kuntavaaleja. Työryhmän tavoitteena on
saada hyvä joukko osaavia ehdokkaita seuraaviin tärkeisiin
kuntavaaleihin.
Ensimmäinen kokous pidettiin 9.11. ja seuraava kokous
oli 30.11. Ensimmäisessä palaverissa kävimme läpi potentiaalisia
ehdokkaita ja kartoitimme kuntamme eri alueita, jolloin totesimme Jokisuun alueen olevan
alue, josta pitäisi ehdottomasti
löytää hyviä ehdokkaita, sillä
tässä valtuustossa alue on heikosti edustettuna Keskustan
edustajien kohdalla. Tietysti
hyviä ehdokkaita pitää löytää
ympäri kuntaamme. Myös nykyisten istuvien ehdokkaiden
jatkaminen tulee varmistaa hyvissä ajoin.
Suunnitelmissa on tammihelmikuun vaiheessa järjestää
Keminmaan Keskustan Vaalistartti, jossa pyrimme löytämään
ehdokkaita. Ohjelmaksi kehittelemme niin hyvän, että saamme
ihmisiä liikkeelle kuuntelemaan
alueemme kansanedustajia sekä
kuntamme valtuuston puheenjohtajan ajatuksia. Nuorille annamme myös osan ohjelmasta.

Erityisen haasteen tuo vaaliohjelman laatiminen tässä uudessa tilanteessa, jossa kunnan
tehtävät tulevat muuttumaan
sote-ratkaisun myötä. Monelle
herää kysymys mitä kuntaan
enää jää päätettävää ja kannattaako alkaa edes ehdokkaaksi.
Toki kuntaan jää paljon tärkeitä
asioita hoidettavaksi mm. kaikki
hyvinvointi- ja elinvoimapalvelut:
päivähoito, esiopetus, peruskoulutus, lukio, nuorisotyö, kulttuuripalvelut, liikunnan edistäminen,
yhdistysten tuleminen, rakentaminen ja sen valvonta, tilojenhallinta, ympäristötoimi, kaavoitus,
tonttien luovutus, asuminen,
yritysten kanssa tehtävä yhteistyö, demokratian edistäminen ja
yhteisöllisyyden lisääminen.
Olemme pohtineet kuntamme kehittämisen kannalta tärkeitä asioita joita voisimme ottaa
teemoiksi ja seuraavia on mietitty: Kunnan kehittäminen pitäisi
edelleen pitää tärkeänä, erityisesti jokivarsien asuttuna pitäminen. Elinkeinojen kehittäminen
pitää ottaa ydinasiaksi. Uusiutuva
energia olisi yksi tärkeä vaaliteema (maa– ja, ilmalämpöpumput).
Lisäksi
valokuitumahdollisuus
jokaiseen talouteen Keminmaassa nähtiin tärkeäksi asiaksi palve-

luiden siirtyessä tulevaisuudessa
yhä enemmän verkkoon.
Yhtenä ideana kunnallispolitiikan jalkauttamisessa kylille voisi
olla se, että kunnallisjärjestö ja
valtuustoryhmä pitäisivät kyläkohtaisia kokouksia. Kokouksissa
pohdittaisiin kylälle tärkeitä asioita ja samalla voitaisiin kartoittaa
halukkaat kunnallisvaaliehdokkaat.
Olemme käyneet asioita läpi
edellisten vaalien pohjalta ja näin
ollen olemme käsitelleet talouden tilannetta ja varainhankintaa. Keskustan valtakunnallista
vaaliohjelmaa ei vielä ole ja varsinaiset vaaliteemat käsittelemme
sen tultua julki. Viimeisessä kokouksessa sovimme, että jokainen miettii nelikenttäanalyysin
mukaisesti kuntamme vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet
ja uhat. Näin toivomme saavamme erilaisia ehdotuksia.
Keskeisenä markkinointikanavana tulevissa kuntavaaleissa
on sosiaalinen media. Tähän
Keminmaan Keskusta tulee panostamaan entistä enemmän.
Suurin odotuksin tavoitteena
on 9.4.2017 saada hyvä vaalitulos, jonka turvin on hyvä kehittää
omaa kuntaamme itsenäisenä
Keminmaana.

Keskustan perinteiset politiikka- ja toimintapäivät järjestetään Tampereen yliopistolla 6. - 7.2.2016. Politiikan
saralla puhumme ainakin tulevaisuuden kunnan tehtävistä, maahanmuutosta, sivistyksestä ja tietenkin sote- ja aluehallintouudistuksesta. Järjestölliseltä puolelta pohdittavaa riittää sosiaalisen median käytöstä, esiintymisestä sekä
kuntavaaleihin valmistautumisesta. Keskustelemme myös keskusta-aatteesta.
Majoitus: Erikoistarjous Tampereen Cumuluksessa Koskikadulla alkaen 53€/hlö/2hh/vrk, kun teet varauksen
7.1.2016 mennessä. Varaukset suoraan hotelliin, varaustunnus "Politiikkapäivät".
Yhteystiedot: Puh: +358 3 242 4111, sähköposti: koskikatu.cumulus@restel.fi.
Osallistumismaksut:
Lauantai - sunnuntai: 60 €/hlö (opiskelija 40e/hlö)
Päiväpaketti lauantai: 45 €/hlö (opiskelija 25e/hlö)
Päiväpaketti sunnuntai: 35 €/hlö (opiskelija 15e/hlö)
Hinnat sisältävät laadukkaan ohjelman ja ruokailut (lauantaina lounas & kahvit, sunnuntaina lounas).
Ilmoittautuminen politiikka- ja toimintapäiville 26.1.2016 mennessä netin tai piiritoimiston kautta.

