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Tervetuloa piirin ylimääräiseen kokoukseen,
Nyt olemme ainutkertaisessa tilanteessa. Muistiini ei mahdu tilannetta, jossa piirille ei
ole löytynyt syyskokouksessa kahta piirinjohtajaa. Mielestäni perjantain ylimääräisen
kokouksen tärkein tehtävä on yhä valita piirille varajohtaja. Ilman tätä piiri ei ole toimintakykyinen.
Esillä kokouksessa on myös piiritoiminnan uudistaminen. Järjestön kehittämistä on
suunniteltu ja osittain toteutettu vuodesta 2000 lähtien. Hanke ei ole hetken mielijohde,
vaan valmistelua on tehty kuusi vuotta. Erilaisia malleja organisoitumisesta on tarkasteltu useita. Laajasta YTP:stä aina malliin, jossa keskusjärjestö ottaisi kaikki piirien tehtävät. Nykymallilla ei voida jatkaa. Tästä on laaja yksimielisyys partiokentällä. Kaikilla
piireillä ei toiminnalliset, eivätkä taloudelliset resurssit riitä nykytilan ylläpitämiseen tulevaisuudessa.
Yksi toisensa jälkeen on kilpailevat mallit karsittu suunnitelmista pois. EPP lähti vuosien 2004 ja 2005 vaihteessa piirien välisiin neuvotteluihin nykyisten piirien yhteistyön
laajentamisen lähtökohdasta. Neuvotteluissa kuitenkin huomattiin, että suuremman piirin edut ovat kiistattomat, tiiviiseen yhteistyöhön nähden. Neuvotteluja käytiin usealla
eri kokoonpanolla. Tulokset arvio oma piirihallituksemme, joka päätti myös esittää uuden piirin perustamisen aloittamista syksyn 2005 syyskokoukselle. Tehty päätös ei perustanut yhteistä piiriä, mutta mahdollisti ja velvoitti viemään asiaa eteenpäin.
Me emme EPP:ssa voi yksipuolisesti päättää minkälaiseen yhteistyöhön tai yhteiseen
piiriin lähdemme. Ratkaisu on aina kumppaneiden kanssa käytyjen neuvotteluiden tulos. Yhteistä tahtotilaa ei ole helppo saavuttaa. Piirihallitusten välillä Pohjanmaan piireissä tällainen tahtotila on!
Nyt olemme jälleen asettamassa hanketta päätöksentekoon. SP:n jäsenkokous tekee periaatepäätöksen, mutta todelliset ratkaisut tekevät lippukunnat. Piiri lippukuntien yhteisönä on luontevin ja mielestäni ainut taho, joka voi asiaa suunnitella ja valmistella. Nyt
on valittavana kaksi polkua. Toinen vie hanketta eteenpäin ja mahdollistaa yksityiskohtaisen suunnittelun aloittamisen. Toinen siirtää päätöstä, mutta ei mahdollista työtä jatkoselvitysten tekemiseksi.
Piirihallitus esittelee piiritoiminnan uudistamiseksi tehtyä työtä perjantaina 10.11.2006
järjestettävässä piirin ylimääräisessä kokouksessa. Sen lisäksi, piirihallitus on ilmaissut
yksimielisen tuen hankkeen eteenpäinviemiselle. Tule mukaan tekemään päätöstä.
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