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Keskikesän tervehdys piirin keskustaväelle
Peräpohjolan
keskikesä on
parhaimmillaan. Luonnon antimia
on ollut jo
tähän mennessä tarjolla
varsin mukavasti ja vielä on kesää jäljellä.

Heinäkuu on perinteisesti poliittisen toiminnan suvantovaihetta ja
poliittisessa mielessä uutisköyhää
aikaa.

siä asioita. Johdonmukainen asiapolitiikka Juha Sipilän johdolla on
satanut keskustan laariin ja puheenjohtajasta on tullut vahvin
mielipidesuosikki seuraavaksi pääministeriksi. Keskustan kannatus
on eri mittauksissa jo puolen vuoden ajan ollut kasvussa. Gallupien
ykköspaikasta saa ja pitää iloita.
Toisenlaisia aikojakin on koettu.
Keskustaväelle positiivinen vire
antaa parhaita kannustimia työntekoon puolueen menestyksen
eteen. Kannatuksen kasvu ei ole
yllätys, kun itse uskomme omaan
tekemiseen. Yllätys sen sijaan on
se, että merkittävätkin kannatusmuutokset tapahtuvat nopeassa
syklissä lyhyelläkin aikavälillä.
Tosin meitä on tässä tilanteessa
auttanut hallituksen kompurointi
lähes joka asiassa, mutta erityisesti kuntarakenteen muutos ja soteuudistus ovat
vastatuulessa.
Kansalaisten arvio näistä uudistuksista oli tyly. Arvosana oli vain
5,7. Hallituksessakaan ei uskota
omaan tekemiseen, koska hallituspuolueiden edustajat antoivat arvosanaksi vain 6,0. Vastaajista
59% oli sitä mieltä, että keskittämisen seurauksena palvelut heikkenevät.

Keskustan kannalta kuluneet viikot ovat tarjonneet monia myöntei-

Piirin alueella on kevään ja kesän
aikana tehty jäsentietojen päivi-

Pitkän perinteen omaavan Kukkolankosken siikajuhla on muuttunut kesäjuhlaksi ja järjestävä
paikkakuntakin piirin alueella
vaihtuu vuosittain. Peräpohjolan
piirin tämän kesän juhla pidetään
tulevana sunnuntaina 28.7.2013
klo 14.00 Pellossa. Juhlan ohjelmallinen vastuu on tänä vuonna
Pellon kunnallisjärjestöllä. Keskustapiiri ja Pellon kunnallisjärjestö toivottavat keskustaväen
runsaslukuisesti tervetulleeksi
yhteiseen tapahtumaan, johon juhlapuhujana Brysselin terveiset tuo
MEP Hannu Takkula ja ajankohtaisen poliittisen katsauksen piirin
kansanedustaja Simo Rundgren.

tystyötä. Soittokierros on jo loppusuoralla, ja monet teistäkin ovat jo
tähän mennessä saaneet ystävällisen puhelinsoiton, jossa on päivitetty jäsenyys ja yhteystiedot. Toimintamalli on tässä vaiheessa
puolueessa eräänlaista pilotointia,
mutta soittajien ja jäsenten palautteita seurataan mielenkiinnolla. Tähän mennessä palaute on
lähes poikkeuksetta ollut positiivista ja asiallista.
Syyskaudella piirissä jatketaan
virtuaalisia teema- ja keskustelutilaisuuksia, joihin alustajiksi pyydetään puoluejohdon ja eduskuntaryhmän edustajia.
Piirin talouden osalta jatketaan
talouden tasapainotusta. Parantunut tilanne antaa kuitenkin jo tässä vaiheessa mahdollisuuden lisätä piirisihteerin työaikaa. Lisäys
on tarpeen, mutta ei poista piirihallituksen yhteistä talkoovastuuta aktiivisesta järjestötoiminnasta.
Näillä ajatuksilla Karungista Tornionjoen rannalta toivotan teille
kaikille hyvää keskikesän aikaa ja
alkavaa syksyä.
Pekka Pelttari
vt. puheenjohtaja
040 748 6166
pekka.pelttari@tornio.fi

Sorvin äärestä - piirisihteerin katsaus ajankohtaisiin asioihin
distykset tarkistavat jäsenluettelonsa ja täydentävät puuttuvat
yhteystiedot, ensisijassa puhelinnumerot. Muun muassa yhdistysten ainais- ja kunniajäsenet tulee
ilmoittaa piirin tietoon, jotta henkilöiden jäsenyydet voidaan merkitä oikein.
Järjestökoneisto viilataan lähikuukausina soimaan tasatahtiin, nopeasti ja vaivattomasti. Tämä auttaa
meitä menestymään hyvin tulevissa euro- ja eduskuntavaaleissa.
Heinäkuussa Suomi tavallisesti
seisoo, mutta piiritoimistolla työt
ovat jatkuneet tauotta. Sekä jäsenyys- ja jäsenluetteloasiat että erityisesti jäsenillesoittokampanja
ovat pitäneet piirisihteerin kiireisenä.
Kuten puheenjohtajan
palstassa
mainittiin, on piiri soittanut kohta
kaikille niille jäsenille, joiden puhelinnumero
on
piirin rekisterissä. Tätä kautta
olemme saaneet arvokkaita yhteystietoja, ja niiden avulla tulee piiritiedotekin yhä laajempaan jakeluun.
Olen pyrkinyt soittamaan henkilökohtaisesti jokaisen paikallisyhdistyksen puheenjohtajalle. Tätä
kautta piiritoimiston ja paikallisen
toiminnan väliltä saadaan raivattua esteitä pois. Kun kaikkien jäsenyhdistysten johtohenkilöt on
merkitty piirin rekisteriin, voidaan
heille kohdentaa omaa postia, joka
sisältää paikallisyhdistyksen toiminnalle tärkeää tietoa.
Piiri keskittyy nyt ensisijaisesti
yhteystietojen ajantasaistamiseen
ja jäsenrekisterin päivittämiseen.
Tähän tarvitaan kaikkien aktiivien
apua. Syksyllä kaikki paikallisyh-

Tulevia koulutuksia ja tapahtumia
Kuuden nyrkin koulutus Rovaniemellä la 7.9. kokoaa jokaisen kunnallisjärjestön puheenjohtajat, varapuheenjohtajat, sihteerit, vaalipäälliköt, nettivastaavat ja valtuustoryhmien puheenjohtajat yhteiseen koulutukseen. Jokaiselle
toimijalle on yhteisen osion lisäksi
täsmäkoulutusta pienryhmässä.
Lisäksi paikalle saa tulla muitakin
aktiivisia keskustatoimijoita. Ilmoittautuminen koulutukseen alkaa myöhemmin.
Alkion yrittäjyysakatemia jatkuu
syksyllä. Keväällä ollut akatemia
oli erittäin pidetty ja yrittäjät kehuivat sen antia. Mikäli olet yrittäjä ja haluat verkostoitua muiden
kanssa saaden uutta osaamista ja
tukea, olet enemmän kuin tervetullut. Tiedustelut Lasse Kontiolalta: lasse.kontiola@keskusta.fi.
Vaikuttaja2020koulutus kokoaa
yhteen
kaikki
uudet toimijat,
jotka
uskovat
olevansa aktiivisesti mukana Keskustan toiminnassa vielä ensi vuosikymmenellä.
Aloitustapahtuma pidetään Oulussa 11.10. Koulutukseen voi il-

moittautua piiritoimistolle tai
osoitteessa www.vaikuttaja2020.fi.
Piirin syyskokous pidetään Torniossa. Aika ja paikka tiedotetaan
myöhemmin. Seuraava piirihallitus on 21.8. klo 17 piiritoimistolla
Kemissä.
Maaseudulta Käsin-messut järjestetään 24.-25.8. Tervolan Louella.
Paikalle odotetaan kymmentä tuhatta kävijää. Keskustan Lapin ja
Peräpohjolan piireillä on teltat alueella. Paikalle saapunee myös alueen kansanedustajia.

Arkistointi tulevia sukupolvia
varten
Onko sinulla tai
yhdistykselläsi vanhoja kokousasiakirjoja,
ilmoituksia,
vaalimainoksia tai
mitä tahansa keskustaan liittyvää
vanhaa materiaalia? Mitään tällaista ei saa hävittää, vaan kaikki
vanhat puoluemateriaalit tulee
toimittaa Keskustan ja maaseudun
arkistoon talteen. Monet yhdistykset niin kuin myös piiritoimisto on
lähettänyt arkistoon kaikki vanhat
kansionsa. Historiantutkijat arvostavat materiaalia. Asiakirjat pysyvät myös tallessa ja hyväkuntoisina arkistossa, missä niitä voidaan
käydä lukemassa. Arkisto sijaitsee
puoluetoimiston kellaritiloissa.

Voimia ja jaksamista järjestötyöhön! Tästäkin selvitään!

Kai Puro
piirisihteeri
040 837 9867
perapohjola@keskusta.fi

Kunnallisjärjestöt esittelyssä: Pello
tuli muutoksia kokoonpanoomme
sillä pitkäaikainen kunnallisvaikuttaja, Peräpohjolan piirin puheenjohtaja Eero Ylitalo valittiin
Kyyjärven kunnanjohtajaksi. Uusien tuulien myötä Eero jätti kotikunnan politiikan ja siirtyi vaativaan uuteen työhön Keski-Suomen
Kyyjärvelle. Toivotan vielä kerran
onnea matkaan.

Tervehdys Pellosta!
Tornionjokilaaksossa varma kesän
merkki on se kun lohet molskivat
virtaa vastaan pohjoiseen. Tänäkin vuonna tuhannet kalat matkaavat pitkin jokivartta tutuille
kutupaikoille ja se jos mikä saa
kalamiehet liikkeelle; hyvä niin.
Vaaleista on kulunut jo tovi ja uusi
vaalikausi on edennyt ensimmäisen vuosipuolikkaan. Meillä vaalit
menivät hyvin; Keskusta sai 21
valtuustopaikasta 11, Vasemmistoliitto 4, Perussuomalaiset 3, Sdp
2 ja kokoomus 1 paikan. Saimme
siis yksinkertaisen enemmistön
valtuustoon ja vaalituloksen perusteella meille olisi kuulunut
merkittävimmät luottamuspaikat.
Tästä huolimatta jaoimme vastuuta kaikille puolueille antamalla
puheenjohtajuuksia mm. lautakunnista tavoitteena sujuva yhteistyö. Tämä ratkaisu tuotti toivotun tuloksen eli alkanut kausi on
sujunut hyvässä hengessä.
Valtuustoryhmämme koostuu kokeneista konkareista (6) ja uusista
untuvikoista (5). Kaksi naisjäsentä
rikastuttaa miesvoittoista ryhmäämme. Kevään kuluessa meillä

Tuleva syksy näyttää työntäyteiseltä ja haastavalta. Syksyn aikana teemme hallintosääntöpäivitystä ja naapurikuntien kanssa selvittelemme yhteistyökuvioita. Samaan aikaan kuntamme talous on
suurten haasteiden edessä. Kuluvan vuoden tulosennuste näyttää
pahasti alijäämäiseltä. Suurimpana yksittäisenä syynä on sotemenojen merkittävä kasvu. Tämän
lisäksi
jatkuva
paine
"kuntakenttämyllerryksessä” aiheuttaa lisätyötä sekä virka- että
luottamusmiehille. Nyt jos koskaan tarvitaan meiltä vastuunkantokykyä ja yhteen hiileen puhaltamisen jaloa taitoa.
Tulin itse politiikkaan mukaan
täysin ”pystymetsästä". Olin ensikertaa vaaleissa ehdolla, tulin valituksi valtuustoon ja tulin valituksi myös kunnallisjärjestön puheenjohtajaksi.
Täysin
kokemattomana
jouduin johtamaan sekä omien että muiden
puolueiden
kanssa neuvotteluja tulevista
paikoista ym.
Sain
onneksi
apuja
kokeneimmilta
keskustalaisilta mutta päävastuu oli kuitenkin minulla.

Näin jälkeenpäin ajatelleen tämä
hektinen aika osoittautui anto i sa k s i k unn a ll i spo li t i ik a n
”pikaoppikurssiksi”.
Sähäkän
alun jälkeen olen päässyt pikku
hiljaa keskittymään varsinaiseen
luottamustoimintaan ja olen huomannut että kyllä se "vanhakin"
oppi pikku hiljaa…
Kuunnallijärjestömme on kokoontunut muutaman kerran kevään
aikana eri asioiden tiimoilta, esimerkkeinä maakunnan luottamustehtävien järjestelyt ja Järjestöveturi-retki Helsinkiin. Yksi tärkeimmistä asioista on kuitenkin
ollut Peräpohjolan piirin kesäjuhlan j ärj e stämine n Pe llo s sa
28.7.2013. Kesäjuhlan lisäksi vietämme kunnallisjärjestömme toiminnan 75 juhlavuotta.
Lopuksi toivotan Teidät kaikki
lämpimästi tervetulleeksi Peräpohjolan piirin perinteiseen kesäjuhlaan Pelloon sunnuntaina
28.7.2013. Juhla alkaa ruokailulla
klo 13.00 ja itse pääjuhla klo
14.00.
Tervetuloa Pelhoon!
Jari Vanha
Pellon kj:n puheenjohtaja

Piirin työmarkkinatoimikunta vaikuttaa aktiivisesti

Keskustan Peräpohjolan piirin työmarkkina-asiain toimikunnan puheenjohtajana jatkaa myös kuluvana vuonna Anne Vilmi. Muut toimikunnan jäsenet ovat Raimo Arponen, Tuula Eilittä, Sampo Häkkinen, Pirjo Jurva (sihteeri ja piirihallituksen jäsen), Raimo Keskikallio, Eija Sunnari, Minna Tarkka
sekä Mikko Vaara.
Keskustan Peräpohjolan piirin työmarkkina-asiain toimikunta nimesi keskuudestaan Anne Vilmin Peräpohjolan piirin työmarkkina /
työelämätoiminnasta vastaavaksi
Suomen Keskusta r.p. Työelämätoiminnan toimintatavoitteiden
2013 mukaisesti:

”Jokaisessa piirissä pitää olla
työmarkkina / työelämätoiminnasta vastaava. Piireillä pitää
olla nimettynä toiminnanjohtaja tai joku muu henkilö työmarkkina-asioiden hoitajaksi.
On tuettava ja kannustettava
jäseniä aktiiveiksi paikallisiin
ay-yhdistyksiin, niiden vastuupaikoille ja työpaikkojen luottamusmiestehtäviin. Keskustan
työelämävaikuttajien tulee toimia tiiviissä yhteistyössä puolueen eduskuntaryhmän ja puoluejohdon kanssa”.
Suomen Keskusta r.p. valtakunnallisessa Työmarkkina-asiain

neuvottelukunnassa Peräpohjolan
piiristä ovat Tuula Eilittä (jäsen)
ja Raimo Arponen (varajäsen).
Neuvottelukunta pitää toimintavuoden aikana vähintään 2 kokousta ja järjestää erilaisia työelämäja yrittäjyysfoorumeita sekä ammattiliittojen SITKE (= sitoutumattomat ja keskiryhmät) yhteiskokoontumisia. Neuvottelukunnan
puheenjohtajana on aloittanut v.
2013 alusta Harri Häkkinen
(Puuliitto) Muhokselta ja varapuheenjohtajana Anneli Näppä
(Tehy) Kiimingistä. Neuvottelukunnassa pohjoisen Suomen edustus on melko vahva!
Piireissä tulisi järjestää vuosittain
Suomen Keskusta r.p. linjausten
mukaisesti yhteistyössä muiden
toimikuntien ja / tai piirien kanssa
alueellisia työelämäfoorumeita.

Piirien työmarkkinatoimikunnilla
on vastuu yhdessä piirihallitusten
ja piirin toimihenkilöiden kanssa
toimivista suhteista liittoryhmiin
ja muihin sidosryhmiin, kuten
ELY-keskukseen ja maakuntahallintoon. Puolueen puheenjohtajiston työnjaossa Annika Saarikko
toimii työelämän asioista vastaavana.
Suomen Keskusta r.p. Työelämätoiminnan toimintatavoitteiden
2013 mukaisesti piireissä on suoritettavan jäsenkeräyksen yhteydessä kirjattava jäsenten jäsenyydet
ammattiliitoissa ja vietävä ne
myös puoluetoiminnan rekisteriin.
Keskustan on vahvistettava otettaan ammattiyhdistystoiminnassa,
jossa paikallisyhdistyksien, kunnallisjärjestöjen ja piirijärjestöjen
toimijoilla on merkittävä rooli.
Keskustan Peräpohjolan piirin
Työmarkkina-asiain toimikunnan
jäseniin voi olla yhteydessä erilaisissa työelämäasioissa.

Anne Vilmi
anne.vilmi@lappia.fi
040 721 3164

Yhdistyksen muistilista:
 Syyskokoukset pidettävä marraskuun loppuun mennessä, esityslistan saa Keskustan sivujen järjestötyö-kohdasta
 Onko yhdistyksen henkilöilmoitus piiriin tehty? Ilmoitus tulee tehdä
joka vuosi, jotta tieto yhdistyksiin kulkee ja piirikokousedustajat voidaan valtuuttaa.
 Paikallisyhdistyksen ajantasainen jäsenluettelo tulee toimittaa joka
vuosi piiriin muutokset selvästi merkiten
 Onhan tilinumero annettu piirille jäsenmaksupalautuksia varten?
 Jäsenmaksu piirin kautta? Ilmoita siitä meille niin tiedämme periä.
 Kokoukset ja tapahtumat tulee ilmoittaa vt. pj Pekka Pelttarille tai
piirisihteeri Kai Purolle, jotka laittavat ilmoitukset ilmaiseksi Suomenmaan järjestöpalstalle.

