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Varapuheenjohtajan pohdintaa pyörien pyörimisestä
Terveisiä
Keskustan
Peräpohjolan piiristä!
Heinäkuun
loppupuolen kauniina aurinkoisena
aamuna olin lähösä polkupyörälä Keskustan Peräpohjolan
piirin kesäjuhlaan Tervolan
Nuorisoseurale. Olimme Tervolasa rinta rottingilla, kun
vihdoinkin saimme vuoron
järjestää tämä arvokas juhla.
Lähtöä tehdessäni huomasin,
että pyöräni etukumi oli täysin
tyhjä. Ukkoki oli jossaki reissusa. Istahin kotimme ulkorappusile ja mietin siinä istuessani, että mitäpä nyt. Pian totesin, että asiasa ei taia olla
muuta vaihtoehtoa ku ottaa
rengas pois vanteelta, sisuskumi pois ja paikata rikkinäinen
rengas. Olis kyllä joutanu ukko

olleen kotosala korjaushommisa, ne ku on ollu aina sen
hommia.
Kesäjuhlassa aurinko paistoi ja
oli antoisa kohdata aatesiskoja
ja –veljiä ympäri Peräpohjolan.
Tulipa taas niin kotoinen ja
turvallinen olo. Juhlassa vierailleet kansanedustajat Mauri
Pekkarinen, Markus Lohi sekä
varakansanedustaja Katri Kulmuni painottivat, että kaikki
on mahdollista kun keskustalaisella voimalla saadaan pyörät pyörimään oikeaan suuntaan.

Omalla pyöräilyesimerkillään
puheenjohtaja Juha Sipilä
kannusti kaikkia paikalle tulleita keskustalaisia uskomaan
itseensä, omiin mahdollisuuksiinsa ja osaamiseensa. Näin
Suomi saadaan nousuun.
Omalta osaltani rohkaisen
kaikkia Peräpohjolan piirin
keskustalaisia
paikkaamaan
omien pyöriensä renkaat,
luottamaan itseensä; suomalaiseen osaamiseen ja yrittäjyyteen. Meissä kaikissa asuu
pieni sisukas sisäinen yrittäjä,
periksi ei anneta.

Virkistävän kesäjuhlan jälkeen
pyöräilin iloisena kotiin ja
totesin, että itsekorjaamani
pyörän
rengas
toimi
moitteettomasti.

Hyvää syksyä ja aktiivisuutta
marraskuun seurakuntavaaleihin! Annetaan sisäiselle yrittäjälle tilaa toimia!

Suomen kansantulon turvaamiseksi Keskustan tärkein
teema on, että pyörien pitää
pyöriä. Tämän vuoden Pyörät
pyörii –tapahtuma pysähtyi
myös meillä
Tervolassa.

Pirjo Jurva
piirin 1. varapuheenjohtaja
040 535 8553
pirjo.jurva@tervola.fi

Keskustan Peräpohjolan piirin SYYSKOKOUS
LA 18.10. klo 11. Ylitornion kunnanviraston auditoriossa (Alkkulanraitti 55).
Paikalla puhumassa puolueen varapuheenjohtaja Anu Vehviläinen sekä Lapin kansanedustajia. Kokouksessa nimetään piirin 6 eduskuntavaaliehdokasta.
Valtakirjan tarkastus klo 10-11. Valtakirjat toivotaan etukäteen piiritoimistolle.

Piirissä tapahtuu - piirisihteerin katsaus toimintaan
Syksy on
lähtenytkäyntiin
vauhdikkaasti.
Eduskuntavaalien ehdokasasettelu alkaa
olla loppusuoralla, piirikokouksen tehdessä päätöksen asetettavista ehdokkaista 18.10. Ylitorniolla. Tähän mennessä ehdotettuja ehdokkaita on viisi: Katri Kulmuni
Torniosta, Mikko Kärnä Enontekiöltä, Sauli Martimo Simosta,
Simo Rundgren Kolarista sekä
Paavo Väyrynen Keminmaalta.
Vielä tarvittaisiin ainakin yksi
ehdokas, ja vähintäänkin yksi
nainen ehdokaslistalle.
Seurakuntavaalien
ehdokasasettelu päättyy pian. Mikäli
haluat ehdokkaaksi kotiseurakuntasi vaaleissa, ota yhteyttä
omaan kunnallisjärjestöösi tai
piiritoimistoon minulle. Lisää
tietoa
vaaleista
löydät
osoitteesta seurakuntavaalit.fi.
Keskustanaisten Peräpohjolan
piirin kokous pidetään Ylitorniolla piirikokouksemme yhteydessä ke 18.10. Ylitornion kunnanvirastolla. Peräpohjolan piirin kokous alkaa kello 11.00.
Naisten piirin kokous on tätä
ennen. Tervetuloa paikalle molempiin kokouksiin!
Kaikille
avoin
SOTElakiehdotuksen sisällön avaamistilaisuus järjestetään Peräpohjolan Opistolla ke 24.9. klo

18.30 alkaen. Lakiehdotuksesta
kertoo kansanedustaja, eduskunnan perustuslakivaliokunnan jäsen Tapani Tölli. Tilaisuuteen on erittäin tärkeä saapua
paikalle kuntien valtuutetut,
hallitusten jäsenet sekä soteasioista vastaavan lautakunnan
keskustalaiset jäsenet. Tilaisuuteen saavat osallistua muutkin
asiasta kiinnostuneet.
Puolueen Pyörät Pyörimään kampanjan yhteydessä on
haastettu puoluetoimijoita lahjoittamaan puolueen eduskuntavaalikassaan sen sopivaksi
katsoma summa. Haastekampanjaan voi osallistua ilman
haastettakin ja lähettämällä
oman haasteen sähköpostilla
osoitteeseen
pohjoispohjanmaa@keskusta.fi.
Haastesumma maksetaan Suomen Keskusta rp:n rahankeräystilille NDEAFIHH FI94 1745
3000 0284 33 (Suomen Keskusta rp:n rahankeräyslupa nro
2020/2013/4724,
voimassa
27.1.2014–31.12.2015).
Suomen Keskusta r.p. päätti
muuttaa sääntöjään kesäkuun
puoluekokouksessa
Turussa.
Uusien sääntöjen mukaan paikallisyhdistys voi lähettää yhden edustajan puoluekokoukseen alkavaa 50 jäsentä kohden. Jokaisen puoluekokousedustajan on oltava sen paikallisyhdistyksen lähettämä, jonka
jäsen on. Tämän lisäksi kunnallisjärjestö voi lähettää kolme
edustajaa puoluekokoukseen.

Puolueen paikallisyhdistykset
voivat lähettää piirikokoukseen
yhden edustajan jokaista alkavaa 25 jäsentään kohden. Kunnallisjärjestön säännöt määrittävät, kenellä on äänioikeus
kunnallisjärjestön kokouksissa.
Kuka on Keskustan jäsen? Puolueen jäsenmaksu-uudistus ja
siihen valmistautuminen paikallisyhdistyksissä
Turun puoluekokous hyväksyi
puolueen sääntömuutoksen ja
sen myötä myös yhtenäisen jäsenmaksusuosituksen. Yhtenäisen jäsenmaksun ja jäsenmaksun perinnän siunasi kevään
puoluevaltuusto, kenen päätäntävaltaan asia kuuluu. Meillä jäsenmaksun perinnästä vastaa
piiritoimisto ja jäsenmaksun
summa päätetään piirin syyskokouksessa.
Mikä siis muuttuu Peräpohjolassa jäsenen kannalta?
Puolueen ohjesääntö jäsenmaksun perinnästä kuuluu näin:
- kaikki saman yhdistyksen
jäsenet maksavat samansuuruista jäsenmaksua, jonka päälle jäsenet voivat maksaa kannatusmaksua
- jäsenmaksua vastaan jäsen
saa oman paikallisyhdistyksensä
kokouksissa äänioikeuden, noin
kerran kuussa ilmestyvän Suomenmaa Sentteri -jäsenlehden
sekä muita etuja. Sähköpostiosoitteensa jättäneille puolue
lähettää ajankohtaisia tiedotteita.

- jäsen ei ole jäsen, jos hän ei
ole maksanut jäsenmaksua, tämä ei tietenkään estä kannattamasta ja äänestämästä puoluetta, vaikkei olekaan jäsen
- jäsenen, joka kahtena perättäisenä vuotena on jättänyt
jäsenmaksunsa maksamatta,
katsotaan eronneeksi ja hänet
poistetaan jäsenrekisteristä
- jäsenrekisterissä ilman jäsenmaksua oleville henkilöille
lähetetään vuosittain tammikuussa jäsenmaksusuosituksen
mukainen jäsenmaksulomake
jatkoperintää varten
- uuden jäsenhakemuksen
tehneisiin henkilöihin otetaan
yhteys kahden viikon sisällä jäsenhakemuksen jättämisestä,
piirien toiminnanjohtajien toimesta, jonka jälkeen heille lähetetään uuden jäsenen tietopaketti
- Keskustanuorista siirrytään
saumattomasti jatkossa Keskustan paikallisyhdistyksen jäseneksi henkilön täyttäessä 30vuotta
Mikä muuttuu Peräpohjolassa
paikallisyhdistyksen kannalta?
- puoluevaltuuston vuosikokous antaa suosituksen jäsenmaksusta piireille, jonka piirit
antavat edelleen Keskustan paikallisyhdistyksille, Keskustanaisten, Keskustan nuorten – ja
Keskustaopiskelijoiden yhdistyksille. Vuoden 2015 jäsenmaksu päätetään Ylitorniolla
18.10.
- Paikallisyhdistykset päättävät syyskokouksissaan jäsenmaksunsa suuruudesta, kuten

tähänkin asti. Niin päättäessään, yhdistykset voivat poikkeuksellisesti tehdä eriyttävän
päätöksen ja periä eläkeläisiltä, nuorilta ja opiskelijoilta pienempää jäsenmaksua.
- Piirit tekevät päätöksen yhdistyksiensä jäsenrekisterin- ja
jäsenmaksuliikenteen hoitamisesta ja perivät siitä piirikokouksen päättämän ylläpitokorvauksen. Ylläpitokorvaus on kaikille yhdistyksille sama, riippumatta siitä onko yhdistys ottanut jäsenmaksu-suosituksen
mukaisen jäsenmaksun
käyttöön.
- Piirit palauttavat yhdistyksille jäsenmaksutuotosta piirikokouksen päättämän osuuden.
Vuoden 2015 osalta tämä päätetään piirin syyskokouksessa.
- Perusjärjestöt
(paikallisyhdistykset, naisten,
nuorten jne. osastot) vastaavat
tietojensa päivittämisestä yhdessä piirien kanssa. Jäsenrekisteripäivitys suoritetaan vuosittain 15.2. mennessä.
- palautussumma maksetaan
yhdistyksille kun yhdistyksen
henkilöilmoitus, jäsenluettelo ja
yhdistysrekisteripaperit ovat
kunnossa, tiedot lähettävä piiritoimistoon 15.2. mennessä.
Yhtenäisen jäsenmaksun ansiosta myös ne paikallisyhdistykset, joilla ei ole ennen peritty jäsenmaksua, saavat vuosittain
rahapalautuksia piiriltä. Näin
paikallisyhdistysten toiminta voi
virkistyä ja rahaa riittää esimerkiksi yhdistyksen ehdokkaiden
vaalimainontaan.

Mikä pysyy ennallaan?
- Keskustan jäseniä ovat
edelleen kaikki Keskustan paikallisyhdistysten jäsenet. Kunnallisjärjestöissä ja piirissä ei
ole henkilöjäseniä.
- Piiri vastaa oman alueensa
perusjärjestöjen jäsenrekisteristä keskitetysti piiritoimistosta
käsin. Jäsenasioita hoitaa Kai
Puro, (kai.puro@keskusta.fi)
p.040 8379867.
- piirit perivät jäsenyhdistyksiltään piirikokouksessa päätetyn yhdistyksien jäsenmaksun,
joka määräytyy jäsenmäärän
suhteessa €/jäsen (käytännössä
tämä vähennetään jäsenmaksupalautuksista, kuten ennenkin.)
Uudistus on Peräpohjolan näkökulmasta iso ja se edellyttää
paikallisyhdistysten syyskokouksissa päätöksiä jäsenmaksun
suuruuden (suositus jäsenmaksusta) ja perinnän (piiri) suhteen. Näistä tiedotamme vielä
erikseen paikallisyhdistysten
puheenjohtajia ja sihteereitä.
Käytännössä paikallisyhdistyksen tulee päättää, että
”jäsenmaksun perii piiri suosituksensa mukaisena”.
Jos ja kun sinulla heräsi kysyttävää uudistuksesta, olethan yhteydessä minuun tai puheenjohtaja Pekka Pelttariin (p. 040
748 6166)
Kai Puro
piirisihteeri
040 837 9867
kai.puro@keskusta.fi

Kunnallisjärjestön terveiset: Ylitornio

Mukavaa syksyn alkua täältä
Ylitorniolta!
Olemme saaneet nauttia lämpimästä, ajoittain jopa kuumasta, kesästä. Syksy kuitenkin kolkuttelee ja on aika palata myös yhteisten asioiden
pariin.
Selvä syksyn merkki on koulujen alkaminen. Meillä Ylitorniolla koulut ovat alkaneet osin
vähän erilaisemmissa merkeissä. Kuntamme suurin koulu,
Ainiovaaran koulu, on pitkään
odottanut saneerausta ja nyt
se on toteutumassa. Tästä
johtuen koulu on Ainiovaaran
osalta alkanut väistötiloissa.
Luokat 1-2 siirtyivät muutaman kilometrin etelään, Nuotiorannan koululle ja 3-9 luokat Luovilta vapautuneisiin
tiloihin Alkkulanraitin eteläpäähän, Kuntotaloa vastapäätä. Tilat eivät ole optimaaliset,
mutta
väliaikaisjärjestelyin
näillä pärjätään seuraavat
kaksi lukuvuotta. Onhan palkintona edessä siintävä entistä
viihtyisämpi ja ehompi opinahjo!

Ylitornio on yrittäjäystävällinen kunta. Asukaslukuun suhteutettuna meillä on paljon yri
-tyksiä; asukkaita on noin 4500
ja yrityksiä 315. Ylitorniolaisissa yrityksissä on yhteensä
n.1400 työpaikkaa. Keväällä
kunta päätti tehdä elinkeinoelämään uusia satsauksia.
Kuntaan palkattiin toinen yritysneuvoja yhden aikaisemman lisäksi. Nämä kaksi henkilöä palvelevat elinkeinoelämän
tarpeita Ylitornion Yrityspalvelu- nimikkeen alla.
Sote puhuttaa Ylitorniolla ihan
niin kuin jokaisessa muussakin
kunnassa. Suurimpana uhkana
pelätään palveluiden karkaavan kauas, varsinkin jos lakiluonnoksessa
mainittu
”Olennaista ei ole fyysisten
toimipisteiden sijainti” toteutuu. Sähköiset palvelut lisääntyvät, mutta miten vanheneva
väestö niiden kanssa selviää,
varsinkin kun laajan kuntamme jokaisessa kolkassa ei ole
edes kattavaa verkkoa! Pitäisi
muistaa, etteivät sähköiset
palvelut voi olla ainoa vaihtoehto, vaan ainoastaan yksi
mahdollisista vaihtoehdoista.
Ylitornion kunnan sisäinen
poliittinen elämä on verrattain
rauhallista. Meneillään ei ole
kunnan sisällä mitään erityisen
kuohuttavaa asiaa agendalla ja
yhteistyö on ollut toimivaa.
Vaikka kuntamme taloustilanne on hyvä, moniin muihin
kuntiin verrattuna jopa erinomainen, ei meilläkään ole

varaa tuhlailuun. Valtionosuuksien leikkaukset ja kustannusten nousu varmistavat
sen, että yhteinen sävel on
löydyttävä, jotta tulevaisuuden
haasteisiin pystytään vastaamaan. Haluamme edelleen
säilyä itsenäisenä kuntana,
mutta yhteistyötä eri kumppaneiden kanssa jatketaan ja sitä
on tarkoitus myös lisätä. Kuntamme sijainti ja laajuus ovat
sellaisia, ettemme koe saavamme mitään lisäarvoa siitä,
että liittyisimme johonkin toiseen kuntaan. Pellon kanssa
olemme yhdessäkin liian pieniä ja muut vaihtoehdot ovat
maantieteellisesti
hankalia;
Rovaniemi on järvikyliä lähempänä ja luontaisempi vaihtoehto, kun taas jokivarren
väellä
luontainen
asiointisuunta on etelää ja MeriLappia kohti. Haluamme olla
jatkossakin ylitorniolaisia ja ylpeitä siitä!
Tätä kirjoittaessa on sorsajahtiin menevä miesväki jo rauhaton. Reppuja pakataan ja eväitä tehdään. Sorsajahdin alkaminenkin on selvä syksyn
merkki! Peräpohjolan piirin
syyskokousta vietetään täällä
Ylitorniolla 18.10 kunnan auditoriossa. Kokouksessa päätetään myös piirin eduskuntavaaliehdokkaista. Oletettavasti
tulevat ehdokkaat ovat paikalla ja ensi tuntumaa vaaleihin
on siis luvassa!
Tervetuloa Ylitorniolle!
Terveisin Teija Kannala

