Juhla 17.9.2016 Suomen Kristillisdemokraattien Pohjois-Karjalan piiri 45 vuotta

KD:n Pohjois-Karjalan piirin historiikki
Arvoisa puolueemme puheenjohtaja ja arvoisat juhlavieraat!
On sellainen sanonta:
Joka ei tunne historiaa ei osaa elää tätäkään päivää.
Seuraavaksi vain pintaraapaisu piirin historiasta.
KD:n Pohjois-Karjalan piiri ry:n perustava kokous on pidetty vuoden 1971 puolella, missä perustava kokous
on pidetty, tästä minulla ei ole tietoa?
Patentti- ja Rekisterihallituksen tietojen mukaan piiri on merkitty yhdistysrekisteriin 3.2.1972.
Toimintamme tavoite on Kristillisten arvopohjan mukaisesti korjata yhteiskunnan huonompiosaisten asioita
parempaan suuntaan ja myös kaikkien koko maakunnan asukkaiden palveluja ja elinoloja.
Toiminta on koko ajan tähdännyt siihen, että piiristä saataisiin oma kansanedustaja Arkadianmäelle.
Muutaman kerran se on onnistunutkin.
Tärkeänä pidämme myös sitä, että maakuntamme jokaisen kunnan valtuustoihin saadaan mahdollisimman
monta KD valtuutettua.
Piirin puheenjohtajan tehtävät ovat olleet koko ajan täysiaikaisia 7/24 virkoja. Puheenjohtajat ovat aina
hoitaneet niin hyvin tehtävänsä, että syyskokous on uudelleen ja uudelleen valinnut huutoäänestyksellä
jatkamaan, mitään ikärajoituksia ei ole ollut. Yleensä niin pitkään kunnes on muuttanut pois piirin toimintaalueelta.
Puheenjohtajina ovat toimineet:
- Erkki Korhonen puheenjohtajana 1973-1991 (on jo edesmennyt)
- Kyösti Pitkonen 1992 - 1995 (myös edesmennyt)
- Pirkko Laakkonen 1996 - 1999
- Kari Tuovinen 2000 - 2003
- Juha Piironen 2004 - 2007
- Sirpa Suikkanen 2007 - 2012
- Maija Silvennoinen 2013 - edelleen
Piirin toiminnan kannalta tärkeimpiä tehtäviä ovat toiminnanjohtajan työt. Pitkäaikaisin henkilö lienee
Kyösti Pitkonen, joka hoiti tehtäviä erittäin esimerkillisesti ja sitoutumalla tehtäväänsä. Hän toimi myös
pitkään sihteerinä.
- Tällä hetkellä sihteerin tehtäviä hoitaa Marja-Liisa Huisko, hän on myös hoitanut tehtävät hyvin.

Samoin toiminnanjohtajat ja sihteerit ovat olleet sitoutuneita tehtäviinsä ja irtisanomisaika on saattanut
venyä vuosikausiksi, kun yrityksistä huolimatta jatkajaa ei ole tahtonut löytyä, vaikka kuinka tehtävän on
luvattu antavan hyvät mahdollisuudet edetä poliittisella uralla ja tuoda mainetta ja kunniaa.
Eduskuntavaaleihin menneinä vuosina piiri on asettanut ehdokkaita vaihtelevalla menestyksellä:
1972

?

2 567 ääntä

ei edustajaa

1975

?

4 511 ääntä

Erkki Korhonen kansanedustajaksi

1979

6,1 %

6 495 ääntä

Erkki Korhonen varalle, nousi kauden aikana kansanedustajaksi
Eniten ääniä koko historian aikana

1983

4,5 %

4 888 ääntä

ei edustajaa

1987

3,5 %

1 479 ääntä

ei edustajaa

1991

5,1 %

4 686 ääntä

Pirkko Laakkonen kansanedustajaksi. Oli vaaliliitto Keskustan
kanssa.

1995

6,6 %

6 235 ääntä

ei edustajaa

1999

6,3 %

5 579 ääntä

ei edustajaa

2003

4,3 %

3 798 ääntä

ei edustajaa

2007

3,0 %

2 574 ääntä

ei edustajaa

2011

2,8 %

2 481 ääntä

ei edustajaa Sirpa Suikkanen Pekka Ravin varaedustajaksi
Silloin oli vaaliliitto kokoomuksen kanssa.

Vuoden 2015 Eduskuntavaaleissa Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala olivat ensimmäisen kerran samaa
vaalipiiriä.
KD sai äänistä 6,3 %

13 578 ääntä Sari Essayah kansanedustajaksi (luvut uuden, koko SavoKarjalan vaalipiirin lukuja)

Kuntavaalituloksia menneiltä vuosilta:
1972

3,3 %

2 272 ääntä

11 valtuutettua

1976

5,1 %

4 923 ääntä

31 valtuutettua

1980

5,3 %

5 232 ääntä

25 valtuutettua (suurin äänimäärä koko historiassa)

1984

4,3 %

4 057 ääntä

19 valtuutettua

1988

4,4 %

4 079 ääntä

20 valtuutettua

1992

5,2 %

4 743 ääntä

29 valtuutettua

1996

5,5 %

4 219 ääntä

30 valtuutettua

2000

6,0 %

4 251 ääntä

35 valtuutettua (suurin kannatus prosentteina. Eniten
valtuutettuja.)

2004

5,0 %

3 692 ääntä

19 valtuutettua

2008

4,9 %

3 720 ääntä

17 valtuutettua

2012

3,8 %

2 792 ääntä

14 valtuutettua

Puoluekokous on ollut kaksi kertaa Pohjois-Karjalassa:
- 4. puoluekokous oli 7. - 9.6.1974 Joensuussa
- 17. puoluekokous oli 7.- 9.8.1987 Joensuussa
Seuraava koitos on ensi kevään kuntavaalit, jossa tavoitteena on, että joka Pohjois-Karjalan kuntaan
saadaan vähintään yksi kunnanvaltuutettu, Joensuuhun ja Kiteelle kaksi valtuutettua, eli yhteensä 14.
Tulevaisuuden visio on, että vuoden 2019 eduskuntavaaleissa huhtikuun 14. päivänä tavoitteena on saada
Savo-Karjalan vaalipiiristä kaksi kansanedustajaa. Siihen tarvitaan reippaat kaksikymmentätuhatta ääntä.
Se on aivan realistinen tavoite.

