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Kohti EU-vaaleja ja Turkua
Rovaniemen puoluekokouksen
jälkeen pohdimme perusteellisesti, mitkä asiat meillä pitää
olla omassa toiminnassamme
paremmassa iskussa Turun
puoluekokoukseen mennessä.
Haimme vastausta kysymykseen: mikä puolueen toiminnassa pitää muuttua seuraavan
kahden vuoden aikana.
Vastauksia analysoitiin ja
tuloksena syntyi luottamuksen
portaikko, jonka voi jakaa kolmeen eri osaan: aatteellisen
pohjan kirkastamisen nykypäivään, askelmat kohti seuraavia
vaaleja ja puolueen uudistamisohjelma.
Aate ja arvot muodostavat
puoluetyön portaikon reisilankun. Se kestää vuosikymmenestä toiseen. Edelleenkin 2010luvulla löydämme aatteestamme pohjaa ihmisyyden, kestävän talouden ja realistisen
luontosuhteemme viesteille.
Portaikon
ensimmäinen
porras on keskinäisen luottamuksen rakentaminen. Keskinäinen luottamus alkoi löytyä
kuntavaalien alla ja se on jatku-
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vasti
vahvistunut.
Kun luotamme toisiimme, meihinkin
voidaan luottaa. Se
porras on myös kivijalka, jonka päälle
rakennamme uutta.
Toisella
portaalla
nousimme
jälleen
noteerattavaksi poliittiseksi toimijaksi.
Kolmannen portaan keskeisenä
asiana on, että teemme vastuullista
oppositiopolitiikkaa
rakentamalla ihmisille selvän ja
ymmärrettävän vaihtoehdon.
Luottamus-portaikon kaidepuu on puolueemme uudistusohjelma. Päätimme kesällä
2011 yhdeksästä uudistushankkeesta, joista kuusi on nyt valmiina. Kesken on vielä jäsenrekisterin kuntoon laittaminen,
puolueen järjestöuudistus sekä
ulkoisen viestinnän hanke.
Valmiiksi on saatu puolueen
strategia, nettisivujen uudistus,
sisäisen viestinnän hanke, koulutusuudistus,
ohjelmatyön
organisointi ja puolue on maksanut pitkäaikaisen pankkilainansa pois. Hankkeissa on
onnistumisia, mutta Turkuun
mennessä on vielä paljon teh-

tävää.
Ennen Turkua pidetään Euroopan parlamentin vaalit 25. toukokuuta. Keskusta lähtee vaaleihin kattavalla ehdokaslistalla
ja
omalla
vaaliohjelmalla.
Olemme linjanneet, että keskustan EU-linja on käytännönläheisen yhteistyön tie. EUvaaliohjelmaa viimeistellään.
EU-vaaleissa
pärjäämme
parhaiten tekemällä yhdessä
hommia. Kaikkien keskustalaisten panosta tarvitaan. Reilulla
yhteispelillä ja innostuneella
mielellä varmistamme erinomaisen tuloksen. Toivotan
kaikille Peräpohjolan keskustalaisille vaalitsemppiä!
Juha Sipilä
Keskustan puheenjohtaja
Kansanedustaja

Puheenjohtajan palsta
Alkukevään
tervehdys
teille Peräpohjolan
keskustaväki!
Keskustan kannatus on valtakunnallisten mielipidemittausten mukaan edelleenkin hyvällä tasolla. Hyvää kehitystä voimme
edelleen vahvistaa tulevissa EU
-vaaleissa ja saada hyvällä
vaalituloksella tukevan paalupaikan ensi vuoden eduskuntavaaleihin. Erityisesti kokoomuksen kannalta olisi tuskallista, jos keskusta olisi EU-vaalien
suurin puolue. Näissä vaaleissa
meillä on siihen hyvät mahdollisuudet. Tällä hetkellä ehdokkaita on nimetty 18 ja seuraava puoluehallitus nimeää
puuttuvat kaksi ehdokasta.
Lista kokonaisuudessaan on
laadukas, monipuolinen ja
kattava. Toukokuussa on sitten
kentän vuoro lähteä liikkeelle
ja
käyttää
äänioikeutta.
Ystävänpäivänä 14.2. oli Tervolassa piirien yhteinen EUtupailta. Paikalla paneelissa oli
viisi ehdokasta – Elsi Katainen,
Jouni Ovaska, Mikael Pentikäinen, Hannu Takkula ja Paavo
Väyrynen ja lähes sata kuulijaa. tilaisuus osoitti, että EUasiat kiinnostavat.

Heti EU-vaalien jälkeen
alkaa valmistautuminen kevään 2015 eduskuntavaaleihin.
Tämän kevään ja alkukesän
aikana
paikallisyhdistykset
kartoittavat
potentiaaliset
ehdokkaat ja esittävät ne piirille elokuun alkuun mennessä.
Piirin syyskokous nimeää kuusi
eduskuntavaaliehdokasta,
mutta mikäli esityksiä on runsaasti, järjestetään ehdokkaiden kesken jäsenvaali syyskuun aikana.
Helmikuun kokouksessa piiri
asetti ehdokkaat Arinan edustajistovaaliin kunnallisjärjestöjen esityksen mukaisesti. Arinan jäsenet käyttäkää äänioikeutta, jotta keskustan listalta
menisi läpi mahdollisimman
moni ehdokas.
Piirin toiminnassa alkuvuosi
on ollut jäsenasiapainotteinen.
kaikki paikallisyhdistykset ovat
yhteistyössä kunnallisjärjestöjen kanssa päivittäneet omat
jäsenluettelonsa. Päivityksen
osalta puolueen asettama
takaraja
on
30.4.2014.
Kentältä tulleiden viestien
perusteella osa jäsenistä on
kokenut piirikokouksen 20 €
jäsenmaksusuosituksen korkeaksi. Muutos aikaisempaan on
toki merkittävä varsinkin, jos
paikallisyhdistys ei ole maksua

perinyt ollenkaan tai maksu on
ollut muutaman euron.
Yli
puolet keskustapiireistä on jo
siirtynyt yhteiseen piirien perimään jäsenmaksuun, josta 30
% palautuu paikallisyhdistyksille. Peräpohjolassakin kehitys
kulkee tähän suuntaan.
Helmikuun alussa oli Jyväskylässä keskustan toiminta- ja
politiikkapäivät. Kuten arvata
saattaa, niin keskustaväki puhui paljon ja erittäin kriittiseen
sävyyn
kuntaja
soteuudistuksesta. Professori Arto
Haveri totesi omassa alustuksessaan, että kuntauudistuksen nykytila on surullinen kunnallisen itsehallinnon näkökulmasta eikä koko uudistuksesta
tule mieleen kovin monta hyvää asiaa, kun vallalla on kunnallinen kaaos.
Suomenmaassa oli 26.2.
markkinoinnin professori Pekka Mattilan mielenkiintoinen
artikkeli otsikolla ”Äänestäjät
palaavat keskustaan, kun
pettyvät muihin”
”On kotiin tulon aika”.
Yhteistyöterveisin,
Pekka Pelttari
piirin puheenjohtaja
p. 040-7486166,
pekka.pelttari@tornio.fi

Piirihallituksen kokoonpano 2014
Puheenjohtaja

Sirpa Uusitalo, Keminmaa

Pekka Pelttari, Tornio

Jaakko Tiensuu, Kolari

040 748 6166

Kosti Hietala, Muonio

pekka.pelttari@tornio.fi

Eila Havela, Pello
Jani Leppäjärvi, Pello

Varapuheenjohtaja

Reijo Nurmela, Simo

Pirjo Jurva, Tervola

Katri Kulmuni, Tornio

040 535 8553

Minna Tarkka, Tornio

pirjo.jurva@tervola.fi

Jorma Törmänen, Ylitornio

Varapuheenjohtaja

Läsnäolo-oikeudella:

Teija Kannala, Ylitornio

Antti Leinonen, Tornio / Keskustanuoret

040 748 3857

Asta Valkonen, Pello / Keskustanaiset

teija.kannala@pp.inet.fi

Simo Rundgren, Kolari / Kansanedustaja
Mikko Lampela, Keminmaa / puoluevaltuusto

Muut varsinaiset jäsenet:

Kalevi Mäki, Ylitornio / puoluevaltuusto

Sari Keskitalo, Enontekiö

Tuija Palosaari, Tornio / puoluevaltuusto

Henri Kivelä, Kemi

Kai Puro, Kemi / piirisihteeri

Puoluevaltuuston jäsenten
vaali piirin vuosikokouksessa 13.4.2014 Simossa
Puoluevaltuuston jäsenet puoluekokousten väliselle ajalle
valitaan piirin vuosikokouksessa. Peräpohjolan piirillä on
neljä edustajaa ja varaedustajaa. Tällä hetkellä varsinaisina

edustajina ovat toimineet Sari
Keskitalo Enontekiöltä, Mikko
Lampela Keminmaasta, Kalevi
Mäki Ylitorniolta sekä Tuija
Palosaari Torniosta. Varaedustajina ovat toimineet Tanja
Joona Ylitorniolta, Mikko
Rundgren Kolarista, Eila Havela Pellosta sekä Sirpa Uusitalo

Keminmaalta. Uudet edustajat
asetetaan piirin toimesta ja
hyväksytään
puoluekokouksessa. Puoluevaltuusto on
puolueen ylin päättävä elin
puoluekokousten välillä. Se
kokoontuu kahdesti vuodessa
ympäri Suomea vaihtuvilla
kokouspaikoilla.

Piirissä tapahtuu - piirisihteerin katsaus toimintaan
Piiritoimistolla
on
pitänyt
vilskettä
koko
kevään ajan.
Piiriä ovat
työllistäneet
etenkin jäsenrekisteripäivitys
sekä puoluekokoukseen valmistautuminen. Välillä tuntuu,
että työaika meinaa loppua
kesken, mutta tästäkin selvitään. Piirihallitus talkoilee
työntekijän apuna tarvittaessa.
Järjestöuudistus ja jäsenrekisteripäivitys
Puolueen asettaman aikataulun mukaan jäsenluetteloiden
tulisi olla syötettynä piiritoimiston tietokoneelle huhtikuun
loppuun mennessä. Tämä tarkoittaa, että päivitettyjen jäsenluetteloiden tulee saapua
piiritoimistolle ennen pääsiäistä. Kaikkien Keskustan jäsenten
tiedot on löydyttävä sähköisestä rekisteristä.
Järjestöuudistuksen
yhtenä
osana on paikallisyhdistystoiminnan elvyttäminen. Monissa
yhdistyksissä toimintaa on
lisätty ja tämä on erittäin hyvä
asia. Joukossamme on myös
yhdistyksiä, joita tullaan lakkauttamaan ja yhdistämään
isommiksi paikallisyhdistyksiksi

toiminnan vähyyden vuoksi.
Uudet isommat, useamman
kylän ja kaupunginosan yhteiset yhdistykset, on helpompi
saada toimimaan, kun innokkaita toimijoita on suurempi
joukko. Tällä hetkellä paikallisyhdistysten yhdistymisiä on
käynnissä mm. Enontekiöllä.
Yhdistyksen purkautumiseen
vaaditaan kaksi peräkkäistä
(2vk) yleisesti koolle kutsuttua
kokousta, joissa päätetään,
mihin yhdistykseen jäsenet
siirtyvät. Kokous valitsee selvitysmiehen täyttämään lakkautumisilmoitukset ja selvittämään yhdistyksen pankkitilit
sekä muu varallisuus.
Jokaisen toimivan yhdistyksen
on toimitettava vuosittain piiriin henkilöilmoitus, josta selviää, ketkä toimivat yhdistyksen
johtokunnassa. Piiri maksaa
jäsen- ja kannatusmaksuista 30
% palautuksen yhdistykselle
vain, mikäli lomake on toimitettu ajallaan. Näin kannustamme yhdistyksiä toimimaan.
Myös patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH) on toimitettava
aina ajantasaiset tiedot silloin
kun ne muuttuvat. Yhdistyksen
nimenkirjoittajat ja uusimmat
säännöt tulee olla aina ajan
tasalla. Ilmoittamatta jättäminen on rekisterimerkintärikos.

Kohti yhtenäistä jäsenmaksua
Keskustan toimijoilla on laajalle
levinnyt halu yhtenäistää puolueen jäsenmaksu saman suuruiseksi jokaisessa paikallisyhdistyksessä ja piirissä. Näin
turvaamme kaikille jäsenillemme täsmälleen samat oikeudet
ja velvollisuudet. Jäsenmaksunsa maksaneet jäsenet saavat
jäsenetuna
jäsenlehdeksi
muuttuvan Suomenmaan. Keskustan puoluekokous tulee
näillä näkymin päättämään
yhtenäisen jäsenmaksusuosituksen koko Suomen alueelle.
Puoluekokous Turussa
Keskustan
sääntömääräinen
puoluekokous pidetään Turun
Messukeskuksessa
13.-15.6.
Puoluekokousmajoitus
varataan minun kauttani joko puhelimitse, sähköpostilla tai nettilomakkeen kautta. Lapin ja
Peräpohjolan piirit järjestävät
yhteisen junamatkan Turkuun.
Näin ollen lähtijöille on valmiina kokonainen paketti sisältäen
matkat ja majoituksen.
Puoluekokousvaltakirjat tulee
toimittaa piiritoimistolle huhtikuun loppuun mennessä.
Hyvää kevään alkua!
Kai Puro
piirisihteeri
040 837 9867
perapohjola@keskusta.fi

Puoluekokousilmoittautuminen, majoitus ja matka
Hotellimajoitus:
Seurahuone, Eerikinkatu 23, 20100 TURKU
1hh 110e/hlö/vrk
2hh 70e/hlö/vrk
3hh 60e/hlö/vrk
Matka yhteiskyydillä:
Juna Rovaniemeltä: meno-paluu 150e / suihkullinen hytti sekä 140e / normaali hytti.
Juna Kemistä: meno-paluu 140e / suihkullinen hytti sekä 130e / normaali hytti.
Lähtö to 12.6. klo 20.46 Rovaniemeltä ja klo 22.21 Kemistä. Juna saapuu Turkuun pe klo 7.50.
Paluu ma 16.6. klo 6.19 Kemiin ja klo 8.02 Rovaniemelle. Juna lähtee Turusta su klo 20.05.
Junan vaihto tapahtuu Tampereen asemalla.
Junamatka varataan piiritoimistosta majoituksen yhteydessä. Hinnat on laskettu ryhmämatkan
mukaan, mikäli lähtijöitä on yli 40. Alennus normaalilipusta on 40 % myös makuupaikan osalta.
Tämä tekee ryhmämatkasta selvästi halvimman tavan matkustaa Turkuun.
Aikataulu:
Varaukset on tehtävä 15.4. mennessä osoitteesta perapohjola@keskusta.fi tai soittamalla numeroon 0408379867. 15.4. jälkeen tehdyistä varauksista voidaan periä lisämaksu 10e.
Majoittujien yhteystietoja voidaan muuttaa 20.5. asti. Tämän jälkeen tiedot lukkiutuvat. Kaikki
muutokset 20.5. jälkeen maksavat 30 euroa/tehty muutos.
Peräpohjolan Keskustanaiset

Lapin Keskustanuoret

Tuija Palosaari, pj
040 595 4475
tupalosa@ulapland.fi

Ulla Ilvesluoto, pj
040 766 7125
ulla.ilvesluoto@hotmail.com

Teija Kannala, vpj
040 748 3857
teija.kannala@pp.inet.fi

Antti Leinonen, vpj
040 027 8884
aleinonen@gmail.com

Arja Heikkinen, sihteeri
040 743 1438
ah.heikkinen@luukku.com

Kaisa Kulmala, toiminnanjohtaja
040 5792 056
lappi@keskustanuoret.fi

Kunnallisjärjestöt esittelyssä: Kemi

K
E
M
I
Kemin kaupunki on perustettu
v.1869 Sauvosaarenniemeen.
Kaupungin pinta-alaksi tuli noin
6 km². Myöhemmin syntyneet
teollisuuslaitokset Kemiyhtiö ja
Veitsiluoto Oy eivät sijainneet
varsinaisen kaupungin alueella.
Ns. suuri alueliitos toteutettiin
v.1931, jolloin Kemi, jossa mm.
sahateollisuutta jo oli, muuttui
kunnon teollisuuskaupungiksi,
jonka pinta-ala kasvoi noin 84
km²:ksi ja jossa suurin osa koko
ajan kasvavasta asukasmäärästä oli työväestöä. Agraarikuntien keskelle oli syntynyt Punainen Kemi. Valtioneuvoston
päätöksellä kaupunki oli levittäytynyt Kemin maalaiskunnan ja vähän myöhemmin pikkusen Simonkin maille.
Valtuutettujen
määrällä
mitaten kaupunki on edelleen
punainen. Valtuuston 43:sta
paikasta vasemmistoliitolla on
nyt 15, demareilla 10. Keskustalla on seitsemän paikkaa.
Kemissä on neljä Keskustan
paikallisyhdistystä sekä Keskus-

tanuorten ja Keskustanaisten
osastot.
Paikallisyhdistykset
eivät käytännössä toimi muutoin kuin pitämällä sääntömääräiset syys- ja vuosikokouksensa. Net ovat jatkaneet olemassaoloaan pitääkseen sääntöjen
mukaista virallisten puolue- ja
piirikokousedustajien määrää
mahdollisimman isona. Paikallisosastojen tulevaisuus on
puolueen tekeillä olevien sääntömuutosten käsissä.
Keskustan kunnallisjärjestö
ja valtuustoryhmä kokoontuvat
kokousten lisäksi kuukausittain.
Torstai-illan keskustakerhossa
käymme läpi valtuuston uuden
listan, jolloin jokaisella läsnäolijalla on mahdollisuus evästää
päättäjiä. Isoista asioista keskustelu on joskus kiivastakin.
Lautakuntien jäsenet voivat
kertoa lautakuntatyöskentelystä. Kerhossa keskustellaan
yleisemminkin ajankohtaisista
asioista. Eli tämän illan kerhossa puhutaan varmasti Sipilän
keuhkoista. Puhutaan myös
StoraEnson Kemin tehtaan PK
1:n alasajosta, lähes sadasta
työpaikan menettäjästä, välillisistä työpaikkamenetyksistä,
verotulojen
menetyksestä.
Pohditaan tulevaisuutta. (Viime
aikoina kerhossa on puhututtanut erityisesti sotealueasia,
mihin Kemin keskusta on mon-

ta kertaa julkisesti ottanut kantaa viime vuosina.) Sitten joku
lyö pöytään Laesterän lukuja. –
Eiköhän silmät jo ala avautua!
Olen huolestuneena katsonut sekä peiliin että ympärilleni
kunnallisjärjestön, piirin ja
puolueen kokouksissa. Kansanliikkeen on sellaisena pysyäkseen koottava kansaa jatkossakin. Tavallista nuorta ei politiikka, ainakaan sen tekeminen,
juuri kiinnosta. Kokousten osallistujat ovat kuin minä: nuoruus on jäänyt ajat sitten taakse, jos elän, ei mene kauaakaan, kun kuulun vanhuusväestöön. En tietenkään kaipaa
nuoria kokouksiin nuoruuden
takia - viisaampiahan enemmän eläneet ovat. Osallistujien
ikärakenne kertoo yleisestä
ikärakenteesta kunnissa. Jo nyt
vanhusten ”hoito” tökkii pahasti. Ei mene kauaa, kun apua
tarvitsevia vanhuksia on paljon
enemmän. Silloin on oltavat.
Lopuksi laitan lukijoille dementiaa torjuvan tehtävän.
Tehtäväsi on ryhmitellä kirjaimet uudelleen, siten että niistä
muodostuu
peräpohjalaisen
keskustalaisen luottamushenkilön nimi (etu- ja sukunimi).
Esimerkiksi: Kaalinestori –
Santeri Alkio. Välimerkeistä ei
tarvitse välittää. Keskustavaikuttajia on piirin joka kunnasta.
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VISTO KURU JÄRISI
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JARI SALO PAATUI
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RTG-ANNOSVATI
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EN UUSI TAKKOJA

…………………………………………………………………………
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SELJA TARKINEN
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K. MARIKÖHÄNEN

Kauniissa Kemin kaupungissa to 30.1.2014,
Ulla Miettunen

…………………………………………………………………………
ELVI M.A. KÄKI

Keskustan jäsen- ja kannatusmaksu 2014
 Jokainen paikallisyhdistys päättää itse jäsenmaksunsa suuruuden
 Keskustan Peräpohjolan piirin suositus jäsenmaksuksi on 20e/jäsen.
 Suositusjäsenmaksu maksetaan piirin tilille, josta piiri palauttaa osan paikallisyhdistykselle. Suositusmaksulla pyritään yhtenäistämään jäsenmaksukäytäntöjä piirin alueella.

 Maksuun laitetaan viitteeksi maksajien nimet ja syntymäajat. Jos maksaja
haluaa, että piiri lähettää paperisen laskun, tulee mainita: ”Haluan laskun”.
Paperisen tilisiirron saa muutettua e-laskuksi tai suoramaksuksi pankissa.

 Piirin tilinumero on FI 33 5131 0040 0005 73.
 Piiri lähettää jäsenmaksulaskut tänä vuonna toukokuun aikana. Lasku lähetetään heille, jotka sen ovat tilanneet sekä niihin yhdistyksiin, jotka ovat sopineet jäsenmaksun laskutuksesta piirin kautta.

Kunnallisjärjestöt esittelyssä: Simo
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Simon kunnan toiminta-ajatus
on kehittää Simosta viihtyisän
asumisen ja vireän yrittämisen
maaseutukunta. Väestön ikärakenteeseen vaikuttaa Simossa
voimakkaimmin muuttoliike ja
syntyvyyden
väheneminen.
Väestö on tasaisesti vanhentunut.
Simon kunnan vahvuuksia ovat
sijainti, luonto, luontoarvot,
yhteistyökyky, viihtyisä asuinympäristö ja simolainen kunta-

lainen. Uhkatekijöitä ovat heikko taloudellinen kehitys ja yrityskanta, työttömyys, valtion
keskittämisinto sekä kuntaliitokset ja kunnallistalouden
rahoitus - verotus ja valtionosuudet.

henkilöstö sekä taloudelliset
resurssit pystyä vastaamaan
palveluiden tarpeeseen. Simossa asuin- ja elinympäristön
viihtyvyyttä parannetaan ympäristöinvestoinneilla ja kaavoituksella.

Simolaisille nuorille turvataan
laadukas peruskoulu ja yleislukio sekä riittävät muut jatkoopiskelumahdollisuudet.

Olemme pyrkineet turvaamaan
laadukkaat vapaa-ajan palvelut
joka antaa kuntalaiselle mahdollisuuden harrastaa ja huolehtia omasta terveydestään.

Päättäjien tavoitteena on tuloveroprosentin säilyttäminen
kohtuullisena ja että
kunnan velkamäärä ei nousisi
kohtuuttomaksi
(2500e/as).
Simon sosiaali- ja terveyspalvelut tuottaa Oulunkaaren kuntayhtymä 2011 alusta.
Haasteena

on

niukkenevat

Hyvä Peräpohjolan keskustaväki. Olette tervetulleita kokoustamaan Simoon hyvien päätösten myötä. Piirin vuosikokouksen valmistelut ovat pitkällä.
Reijo Nurmela
Simon Keskustan kunnallisjärjestön pj

Keskustan Peräpohjolan piirin
VUOSIKOKOUS
SU 13.4. klo 12.
Simon Pirtillä (Simonpirtintie)
Paikalla puhumassa eurovaaliehdokas Olli Rehn
sekä kansanedustaja Simo Rundgren.
Valtakirjan tarkastus klo 11-12.
Valtakirjat toivotaan etukäteen piiritoimistolle.

