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Hyvä keskustaväki.
Pitkä ja lämmin kesä on vaihtumassa syksyyn ja vuodenajalle tyypillisiin ruskan kauniisiin väreihin. Politiikan syksystäkin on odotettavissa värikäs ja mielenkiintoinen. Hallitus kamppailee alenevaa
kannatusta vastaan haastamalla
oppositiota ja erityisesti keskustaa
entistä ärhäkämmin.
Keskustan tilanne näyttää juuri
nyt hyvältä, kun kannatus kasvaa
kaikissa ikäryhmissä ja myös keskustalle perinteisesti vaikeilla etelän alueilla. Eduskuntavaalien
jälkeen meidät yritettiin vaieta
kuoliaiksi. Kun kannatus nousi,
niin sitten yritettiin syleillä kuoliaaksi ja nyt yritetään haukkua
kuoliaaksi. Hallituspuolueita harmittaa ja ärsyttää keskustan joukkuepelaaminen monen kärjen taktiikalla. Sipilän luoma yhteisöllinen toimintamalli jakaa vastuuta
ja sitouttaa. Samaan tapaan on
hyvä toimia myös piirissä ja kunnallisjärjestöissäkin.
Puoluehallituksessa oli esillä kaksi
merkittävää politiikkalinjausta.
Juha Rehulan johdolla oli valmis-
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teltu keskustan vaihtoehto soteuudistuksen rahoitukseen ja järjestämiseen. Sen mukaan edetään
pääsääntöisesti maakuntamallilla.
Mallissa rahoitus ohjautuisi järjestäjälle, joka toteuttaa palvelun itse
tai ostaa sen kunnilta tai ulkopuolisilta tuottajilta. Tavoitteena on
yksikanavainen rahoitusmalli samaan tapaan kuin menetellään
toisen asteen koulutuksessa, jossa
raha seuraa opiskelijaa. Toinen
merkittävä asia oli arktisten alueiden politiikkalinjaus. Tämä Simo
Rundgrenin esittelemä asiakirja
käsitteli monipuolisesti ja perusteellisesti arktisten alueiden merkitystä Suomelle nyt ja tulevaisuudessa.
Puolueen talous tervehtyy koko
ajan ja tavoite velattomasta puolueesta Turun puoluekokoukseen
mennessä näyttää kyllä toteutuvan, mutta edelleenkin tarvitaan
jäsenistön taloudellista tukea arpojen tai pienien tavaraostojen
muodossa. Yleensä Helsingin reissulla kuluu rahaa enemmän kuin
tulee. Niin kävi minulle ja 28
muulle puoluehallituksen jäsenelle. Tosin se tapahtui hieman yllättävällä tavalla. Pyörät pyörimään kampanja on ollut hyvä mainos
keskustalle ja taloudellisesti onnistunut toimintamuoto. Nyt jatkoaktiviteettina valmistetaan keskustan väreille maalattuja polkupyöriä ja toivotaan, että keskustaaktiivit hankkivat niitä itselleen.
Järjestövastaava vpj. Rehula huomasi markkinaraon ja ”myi” 28
pyörää puoluehallituksen jäsenille.
Ja niin minusta ja Vaaran Jussista
tuli uuden pyörän omistajia. Mitähän seuraavassa kokouksessa tart-

tuu matkaan?
Piiri käynnisti jälleen virtuaalitupaillat ja syksyn ensimmäisessä
tapaamisessa oli vieraana eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kimmo Tiilikainen. Illan teemoina poliittisen katsauksen lisäksi olivat
lasten kotihoidontuki ja kuntatalouden tilanne. Piiri jatkaa näitä
virtuaalisia teemailtoja noin kerran kuukaudessa. Mukaan pääset
n e t t i y h t e y d e l l ä
(+kuulokemikrofoni). Nettiosoitteen ja toimintaohjeet saat vt. puheenjohtajalta.
Syksy on kunnissa talousarvioiden
laatimisen aikaa. Valtiovallan tavoitteena on pienentää kestävyysvajetta kiristämällä jo ennestään
tiukkaa kuntataloutta. Toisaalta
menopainetta alentavasta normien
purkamisesta ei vielä ole mitään
tietoa, mutta ministeriöiden alustavat esitykset eivät kyllä lupaa
miljardisäästöjä. Kun kuntien valtionosuuksia leikataan vuoteen
2017 mennessä 6,6 miljardia euroa, niin sen seurauksena lukuisat
kunnat paikkaavat tulovajetta korottamalla kunnallisveroa. Peräpohjolan piirin alueella vosleikkaus aiheuttaa kunnissa 1-2 %
korotuspaineen kunnallisveroon.
Tervetuloa piirin syyskokoukseen
Tornioon 19.10.2013.
Pyörät pyörimään, niin tästäkin
selvitään.
Pekka Pelttari
vt. puheenjohtaja
040 748 6166
pekka.pelttari@tornio.fi

Sorvin äärestä - piirisihteerin katsaus ajankohtaisiin asioihin
sia sääntöuudistuksia esitettäväksi Turun puoluekokoukselle ensi
vuoden kesäkuussa.
Loppuvuonna paketoidaan tämän
vuoden toiminta kasaan, ja aletaan
suunnitella seuraavaa vuotta. Piirikokous 19.10. Torniossa hyväksyy seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion, joiden pohjalta toimintaa voidaan
alkaa järjestää.

Talvi tekee tuloaan hivuttautuen
syksyn ruskan muodossa meille
tänne Peräpohjolaankin. Piirillä on
edessä aktiivista toimintaa. Jäsenille soittamiset on saatu ensimmäiseltä erältä päätökseen ja
olemme saaneet kerättyä paljon
arvokkaita yhteystietoja jäsenistöstämme. Sähköpostiosoitteiden
määrän kasvun ansiosta tämäkin
tiedote tavoittaa yhtä useamman
jäsenen.
Jäsenrekisteritalkoiden toinen vaihe
suoritetaan paikallisyhdistyksissä,
joissa loput puuttuvat tiedot saadaan kerättyä niiltä,
joihin ei olla saatu yhteyttä soittamalla. Tämä tarkoittaa siis paljon
panostusta paikallisilta toimijoilta,
yli sadassa paikallisyhdistyksessämme.
Syksy mittaan kunnallisjärjestöt ja
paikallisyhdistykset pitävät syyskokouksensa, jonka jälkeen ilmoittavat valitut toimihenkilöt minulle. Näin tieto kulkee!
Eurovaalit lähestyvät ja puolue
valitsee suurimman osan ehdokkaistaan puoluevaltuuston kokouksessa Kuopiossa marraskuun loppupuolella. Siitä lähtee koko kevään kestävä vaalikampanja. Puolueessa käsitellään myös mahdolli-

Tulevia koulutuksia ja tapahtumia
Vaikuttaja2020-koulutus kokoaa
yhteen kaikki uudet toimijat, jotka
uskovat olevansa aktiivisesti mukana Keskustan toiminnassa vielä
ensi vuosikymmenellä. Aloitustapahtuma pidetään Oulussa hotelli
Scandicissa 11.10. klo 17.30-21.00.
Koulutukseen voi ilmoittautua piiritoimistolle tai osoitteessa
www.vaikuttaja2020.fi.

Syyskokoukset Torniossa 19.10.
Piirin syyskokous pidetään Torniossa 19.10. klo 11. Keskustanaiset
kokoontuvat syyskokoukseen samana päivänä klo 10.
Kokouksessa valitaan toimihenkilöt seuraavalle vuodelle, sekä päätetään alkavan vuoden toiminnasta ja taloudesta.
Jokainen yhdistys voi lähettää yhden äänivaltaisen edustajan piirikokoukselle alkavaa 25 jäsentään
kohden. Valtakirja tulee toimittaa
äänivaltaisuuden toteamista varten.
Toivon, että puuttuvat valtakirjat
toimitettaisiin piiritoimistolle etukäteen. Mikäli olet viime keväänä
ollut äänivaltainen edustaja, silloin valtakirjasi on tältä vuodelta
jo kunnossa.
Voimia ja jaksamista niin aatteelliseen kuin järjestölliseen työhön!

Kai Puro
piirisihteeri
040 837 9867
perapohjola@keskusta.fi

Keskustan jäsen- ja kannatusmaksu 2013
 Jokainen paikallisyhdistys päättää itse jäsenmaksunsa suuruuden
 Keskustan Peräpohjolan piirin suositus jäsenmaksuksi on
 20e/jäsen
 10e/puoliso
 5e/alle 30-vuotias perheenjäsen
 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 palauttaa maksusta osuuden paikallisyhdistykselle.

Kunnallisjärjestöt esittelyssä: Tornio

Nykyisen Keskustan Tornion kunnallisjärjestön taival alkoi, kun
Karunki, Alatornio ja Tornio yhdistyivät vuonna 1973. Silloin kuntaliitos tehtiin etupainotteisesti ja
vapaaehtoisesti.
Tornio on alueeltaan laaja, niinpä
paikallisyhdistyksiäkin on paljon
(21) ja niiden toiminta tulee nostaa
niille kuuluvaan arvoon! Tornion
kunnallisjärjestön johtokunta onkin tänä syksynä ryhtynyt toteuttamaan suunnitelmaa tutustua
toiminnassa olevien paikallisyhdistysten toimijoihin ja osaltaan
auttaa ja kannustaa paikallisyhdistyksiä tekemään jatkossakin
sitä arvokasta työtä, minkä pohjalta koko Keskustalainen kansanliike on syntynyt.
Tarkoituksenmukaista on myös
kuulostella pienten kylien paikallisyhdistysten aatoksia toiminnan
mielekkyydestä pienellä porukalla.
Onko oma toiminta riippa vai voimavara?
Kunnallisjärjestössä on edustajia
paikallisyhdistyksistä tasapuolisesti. Johtokunnan kokouksiin
kutsutaan lisäksi paikallisyhdistysten puheenjohtajat sekä valtuustoryhmän puheenjohtaja.

Keskustan Tornion kunnallisjärjestön toiminta on vilkasta. Perinteisesti kahvitamme ja jututamme
satoja ihmisiä syys- ja kevätmarkkinoilla, osallistumme Lapin kansanedustajien Torniossa järjestämiin tilaisuuksiin. Näkyvyyttä ja
hyvää palautetta on saatu mm loimittamalla Keskustan Tornion
kunnallisjärjestön nimikkolähdön
voittaja Laivakankaan raveissa.
Kunnallisvaalien 2012 alla olleet
yleisötapahtumat liikekeskusten
edustoilla nostivat henkeä niin
ehdokkaiden kuin vierailevien keskustalaistenkin joukossa. Torniossa saavutettu hyvä vaalitulos ja
vaalien jälkeen Keskustan gallupeissa saadut, aina vain nousevat
kannatusluvut näkyvät toiminnassa innokkuutena ja luottavaisuutena tulevaisuuteen! Lisäksi yhteistyö Peräpohjolan piirin kanssa on
tiivistä. Yhdessä järjestetty Vihreä
vappu oli tänäkin vuonna suurmenestys.
Keskustan Tornion kunnallisjärjestön asettamista ehdokkaista 19
tuli valituksi valtuustoon. Keskusta onkin Tornion suurin puolue,
valtuuston koko on 43 valtuutettua. Lisäsi Keskustalla on lukuisia
luottamushenkilöpaikkoja Tornion
ja seutukunnan luottamushenkilöelimissä.
Marraskuussa (30.11) järjestämme
viime syksynä mukana olleille

kunnallisvaaliehdokkaille ja muille aktiivisesti toiminnassa oleville
seminaarin, minkä tarkoituksena
on antaa tukea ja tietoa luottamustoimien hoitoon.
Oman pestini kunnallisjärjestön
puheenjohtajana aloitin vuoden
alusta. Hyvin hoidettu hallinto ja
talous, sekä aidosti Tornion asioista kiinnostuneet kumppanit johtokunnassa antoivat vakaan toimintaympäristön, mistä lähteä luotsaamaan Keskustan toimintaa.
Vaikka kokemusta järjestötyöstä
aikuisiällä on karttunut jo vuosia
Keskustan Tornion paikallisosaston puheenjohtajana ja kunnallisjärjestön johtokunnan jäsenenä, on
ison kunnallisjärjestön toiminnan
koordinointi ja järjestäminen asettanut haasteita. Hyvä ja keskusteleva ilmapiiri Tornion palvelutason ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi onkin edellytys Keskustan
Tornion kunnallisjärjestön toiminnan kannalta.
Lopuksi haluan toivottaa teidät
kaikki tervetulleeksi Tornioon
Keskustan Peräpohjolan piirin
syyskokoukseen la 19.10. klo 11
alkaen!
Minna Tarkka
puheenjohtaja
Keskustan Tornion
kunnallisjärjestö

Keskustan Peräpohjolan piirin
SYYSKOKOUS
LA 19.10. klo 11.
Peräpohjolan Opistolla, Kivirannantie 13-15, Tornio.
Valtakirjan tarkastus klo 10-11.30.
Keskustanaisten Peräpohjolan piirin syyskokous klo 10 samassa tilassa.
Tervetuloa!

Piirin syyskokouksen esityslista 19.10.2013 Tornio
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen sihteereiden, pöytäkirjantarkastajien (2) sekä
ääntenlaskijoiden valinta
3. Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Osanottajat todetaan klo 12 jälkeen valtakirjantarkastuksen päätyttyä.
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
5. Poliittinen keskustelu
Kutsuvieraiden, kunnallisjärjestöjen ja toimikuntien
puheenvuorot.
6. Euroopan Parlamentin vaalit 25.5.2014
Päätetään EU-vaalien ehdokasasettelusta. Keskustan
Peräpohjolan piiri voi esittää yhtä henkilöä ehdokkaak
seen. Päätetään myös muista vaalin toimeenpanoon ja
kampanjointiin liittyvistä asioista.
7. Eduskuntavaalit 2015
Kuullaan piirihallituksen selvitys eduskuntavaaleihin
2015 valmistautumisesta ja käydään keskustelu. Teh
dään päätökset piirin ehdokasasettelun aikataulusta ja
menettelytavoista sekä mahdollisista vaaliliittovalmis
teluista puoluehallituksen päätösten ja suositusten
pohjalta.
8. Aloitteet ja lausunnot
käsitellään jäsenyhdistysten tekemät aloitteet
tehdään aloitteet maakuntahallituksen ja –valtuuston
keskustaryhmälle sekä puoluehallitukselle
käsitellään puoluehallituksen pyytämät lausunnot
päätetään aloitteiden tekemisestä puoluekokoukselle
puolueen sääntöjen mukaisesti.
Aloitteet on toimitettava (Word-liitetiedostona tai säh
köpostin tekstikentässä) puoluetoimistoon viimeistään
13.3.2014 ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen
aloitteet@keskusta.fi
Aloitteet voi lähettää myös postitse: Suomen Keskus
ta /aloitteet, Apollonkatu 11a, 00100 Helsinki
9. Toimintasuunnitelma vuodelle 2014
Päätetään toimintasuunnitelmasta vuodelle 2014.
10. Tiedonannot
Päätetään piirin tiedonantojen julkaisutavasta

11. Jäsenmaksut, jäsenhankinta ja kannatusmaksukeräyksen
toteuttaminen
Päätetään jäsenmaksuista, jäsenhankinnasta, ja kanna
tusmaksukeräyksen toteuttamisesta sekä kannatus
maksun palautusmaksuprosentista vuodelle 2014.
12. Matkakorvaukset ja palkkiot
Päätetään piirihallituksen jäsenten, puolue-elimiin ja
niiden kokouksiin valittujen edustajien sekä tilintarkas
tajien/toiminnantarkastajien palkkioista ja matkakor
vauksista
13. Talousarvio vuodelle 2014
Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2014.
14. Piirin henkilövalinnat vuodelle 2014
Valitaan:
piirihallituksen puheenjohtaja (piirin puheenjohtaja)
piirihallituksen varapuheenjohtajat piirin sääntöjen
mukaisesti
muut jäsenet piirihallitukseen piirin sääntöjen mukai
sesti
jäsenet piirin toimikuntiin (mm. kunnallis-, yrittäjä- ja
työmarkkinatoimikunnat)
15. Tilintarkastajat/toiminnantarkastajat vuodelle 2013
Valitaan kaksi (2) varsinaista ja kaksi (2) varatilintarkas
tajaa / toiminnantarkastajaa tarkastamaan piirin tilejä
ja hallintoa vuodelta 2013 (yhden varsinaisen ja hänen
varansa tulee olla KHT tai JHTT)
16. Valitaan piirin edustajat muihin tehtäviin, joita puolueen
ja sen jäsenyhdistysten säännöt edellyttävät tai joihin piirillä
on edustusoikeus
17. Käsitellään piirin osallistumista ay-vaaleihin ja muiden
yhteisöjen ja järjestöjen luottamushenkilövaaleihin
(mm. 2014 ay-vaaleja: Tekniikan Akateemisten liitto
(TEK), Teollisuusalojen ammattiliitto (TEAM), Opetus
alan ammattiliitto (OAJ), Palvelualojen ammattiliitto
(PAM) ja Puu- ja eritysalojen liitto)
18. Kannanotot
Päätetään kokouksen kannanotoista tai tiedotteesta.
19. Muut asiat
Käsitellään ne asiat, jotka kokous työjärjestystä hyväk
syessään päätti ottaa käsittelyyn.
20. Kokouksen päättäminen, kokouksen puheenjohtaja

