aika harva ehtii tarkastella
puolueiden teknistä osaamista.

MITEN
ETEENPÄIN
KESKUSTA?
Keskusta on toteuttanut
järjestelmällisesti Suomi
Kuntoon vaaliohjelmaa.
Talous on kuntoutunut.
Sipilän hallituksesta tulee
pitkään aikaan ensimmäinen, joka ylipäänsä on
saavuttanut asettamiaan
taloustavoitteita. Jopa etuajassa!
120 000 suomalaista on
saanut töitä. Lainaa otetaan vähemmän, jotta
seuraavien sukupolvien
niskassa ei ole tikittävää
velkapommia.
Kansa ei tunnetusti kiitä
menneistä hyvistä teoista, vaan janoaa jatkuvasti
uutta kuten oikein onkin.
Keskusta on pyörittänyt
valtavan määrän ohjelmatyötä, joten papereita ja
linjoja löytyy. Yksityiskohdat ei kuitenkaan innosta
ihmisiä liikkeelle.
Mielikuvat ja arvot vetoavat enemmän. Harva
ehtii seurata tarkasti, mitä
mieltä puolueet kulloinkin

asiasta ovat. Sen sijaan
äänestäjä ehtii pohtia,
minkälaista maailmankuvaa äänestämäni puolue
edustaa.
Vuoden 2011 turpakäräjävaalien jälkeen Keskustan
puoluejohto kirjoitti rehellisen oma-analyysiin. Kaivoin vihkosen esiin. Mikä
meni pieleen-vihko kiteytyi
neljään kysymykseen: Mitä
ja keitä varten Keskusta on
olemassa? Millä mitataan
Keskustan onnistuminen?
Mitä Keskustassa ei voida
muuttaa? Mitä teemme
seuraavaksi?
Pureudun näistä viimeiseen. Keskusta on gallupeissa kolmantena. Maitohapot pyrkivät esiin, vaikka
haluaisimme päästä lujempaa. Hallitusvallan aikana
mietimme aina liikaa itse
teknistä suoritusta, vaikka
pisteitä saa myös taiteellisesta tulkinnasta. Täytyy
siirtyä tulkinnan puolelle,
kertoa minkälaisen Suomen haluamme, koska

Keskustan on kerrottava
seuraavan viiden kuukauden aikana, miten korjaamme köyhän asiaa, kun
talous nousee. Sosiaaliturvan parantaminen auttaisi
tässä, samoin kansaneläkkeen korottaminen.
Suuret jännitteet Yhdysvalloissa ja Iso-Britanniassa
käydään nyt alueiden
välillä. Brexit toi esiin railon
menestyvien ja alemmuudentunnetta kokevien alueiden asukkaiden välillä.
Trumpin kannatus tulee
seuduilta, jotka kokevat
tulleensa hylätyksi. Suomea ei saa päästä koskaan
sellaiseen jamaan. Keskustan Suomessa näin ei käy.

Kukaan ei ole mitään
ilman ympäröivää elämää
ja elävää luontoa. Se aito
ja alkuperäinen vihreä
liike kantaa logossaan
neliapilaa. Niin tila, maa
kuin planeetta on jätettävä
seuraaville paremmassa
kunnossa. Me tarjoamme
tähän ratkaisuja, emme
syyllistä ylemmyydentunteella.
Voittoon ei riitä pelkkä
hyvä sanoma. Täytyy
olla myös tunne ja taito.
Olemme onnistuneet
kääntämään maan talouden suunnan. Emme kait
me voi päästää muita nyt
sössimään sitä?
Katri Kulmuni
Keskustan
varapuheenjojtaja

HUOMIO JÄSENLEHDEN
VASTAANOTTAJA:
Jäsen-Suomenmaan osoitteisto on muodostettu siten, että
jokaiselle jäsenelle/jäsentalouteen postitetaan lehti, joihinkin
jäsentalouksiin voi tulla vielä useampi. Jos et halua lehteä tai
haluaisit sen omalla nimelläsi, ole yhteydessä jäsenpalveluihin
tai alueesi Keskustan piiritoimistoon.
Muutospyynnöt: jasenpalvelut@keskusta.fi,
p. 010 289 7020 tai piiritoimistoon
www.keskusta.fi/piirit.
VINKKI: Sähköpostiosoitteensa
antaneet jäsenet
saavat myös uutiskirjeitä
puoluetoimistolta.

Jäsensivut

KOHTI VAALIKEVÄTTÄ 2019
Keskustan eri piirijärjestöt
ovat pitäneet syyskokouksiaan loka-marraskuun
aikana ja valtaosa ensi
kevään eduskuntavaaliehdokkaistamme on
jo nimetty. Tulevana
viikonloppuna Turussa
kokoontuva Keskustan
puoluevaltuusto nimeää
ensimmäiset ehdokkaamme ensi kevään Euroopan
parlamentin vaaleihin.
Kannustammekin juuri
Sinua ottamaan rohkeasti
yhteyttä ehdokkaisiimme
sekä piirijärjestöihimme ja
lähtemään mukaan vaalityöhön.

Ehdokkaan opas ja koulutukset ehdokkaan tukena
Jokainen Keskustan kansanedustaja- ja eurovaaliehdokas sekä heidän
kampanjapäällikkönsä
saavat ehdokkaan oppaan
oman piirijärjestönsä kautta viimeistään viikolla 48.
Opas toimii suunnitelmallisen kampanjoinnin tukena. Erityiset painotukset
oppaassa ovat kampanjasisällössä, viestinnässä ja
vaalirahoituksessa. Ehdokkaan elämä helpottuu,
kun oppaaseen tutustuu

huolellisesti, ja ottaa sen
aktiiviseen käyttöön osana
kampanjan suunnittelua.

Puoluetoimiston uusin
vahvistus koordinoimaan
kevään vaalikiertueita

Anni-Maija Siira on Apollon tuorein vahvistus ja
hän tulee koordinoimaan
vaaleihin saakka ministeriryhmän ja puoluejohdon
kiertämistä.

Puoluejohdon ja ministeriryhmän puhe- ja tapahtumapyynnöt Anni-Maija
Siiralle

Ehdokkaille tarjotaan myös
monipuolisesti ehdokaskoulutuksia, jotka puolue
toteuttaa yhteistyössä piirijärjestöjen kanssa. Koulutukset alkavat joulukuun
alusta, ja jokainen ehdokas
saa koulutusten ajankohdat tietoonsa piirin tiedotusten kautta. Puolueen
koordinoimia koulutuksia

Jatkossa kaikki puoluejohdon ja ministeriryhmän
puhe- ja tapahtumapyynnöt pyydetään toimittamaan Anni-Maijalle.

on kolme kappaletta, ja
ne keskittyvät kolmeen eri
teemaan. Ne ovat ehdokkaan sisällön profilointi,
sosiaalinen media sekä
viestintätaidot. Aiheet liittyvät siis ehdokkaan oppaan
sisältöön muodostaen
tehokkaan yhdistelmän
ehdokastuen sisälle.

-Tarkempi suunnitelma
kiertämiseen tehdään aina
yhdessä piirien kanssa yhteinen reissu -hengessä ja
itsekin olen kovin innostunut tästä yhteisestä reissusta, sanoo Anni-Maija.
Yhteystiedot:
anni-maija.siira@keskusta.fi
puh. 044 552 0023

Varaa matkasi nyt, parhaat
paikat viedään ensin!
Vaaliristeily järjestetään
2. – 3. helmikuuta tilausristeilynä Helsingistä Vikingin
M/S Gabriellalla. Lähtö
la 2.2. klo 16 Helsingistä.
Paluu Helsinkiin su 3.2.
klo 13.
Mielenkiintoisia keskusteluja ja päteviä koulutuksia luvassa
Risteilyn ohjelma perustuu
Luottamuksen apilan teemoihin huolenpito, osaava
kasvu, vastuunkanto ja
realistinen vihreys. Keskusteluissa äänessä ovat
Keskustan puoluejohdon,
useiden ministerien ja kansanedustajien lisäksi mm.

Viron entinen pääministeri,
ALDEn euro-ohjelmatyöryhmän puheenjohtaja Taavi
Rõivas, sekä aikaisempaan
kiiteltyyn tapaan lukuisat
asiantuntijat ja tutkijat.

Eduskuntavaaliohjelma julkaistaan ennen risteilyä PJ-päivässä

Koulutus keskittyy kampanjataitojen kehittämiseen,
keskustayhdistysten sääntöjen päivittämiseen sekä
motivointitaitoihin yhdistyksessä.

Lauantaina 2.2. ennen risteilyä (klo 10 – 14) Helsingin Tennispalatsissa järjestetään Keskustan
PJ-päivä, jossa julkaistaan Keskustan eduskuntavaaliohjelma. Tapahtumasta lähetetään kutsu
Keskustan kunnallisjärjestöille, valtuustoryhmille ja piirijärjestöille. Lisäksi kaikki ehdokkaat ja
kampanjapäälliköt saavat kutsun.

Tähtiesiintyjät
Viihteestä vastaa Arja
Koriseva yhtyeineen sekä
legendaarinen huumoriyhtye Punatähdet.
Risteilyn ohjelman voit tarkistaa matkan varaussivulta
www.keskusta.fi/risteily

KESKUSTAN
VAALIRISTEILY
HELMIKUUSSA
– TÄYNNÄ
KESKUSTELUJA
JA VIIHDETTÄ
Kuva: Jouni Harala

KESKUSTAN YHDISTYSTEN JA
KUNNALLISJÄRJESTÖJEN UUDET
MALLISÄÄNNÖT KÄYTTÖÖN
Keskustan sääntöuudistus
lähti liikkeelle Seinäjoen
puoluekokouksesta 2016.
Tuolloin tehtiin päätös Keskustan järjestötyön kehittämisen jatkosta ja sääntöjen
uudistamisesta. Puoluehallituksen nimeämä järjestötyöryhmä laati ehdotukset
puolueen, piirien, kunnallisjärjestöjen, paikallisyhdistysten ja kuntayhdistyksen
mallisäännöiksi.

Puolueen sääntömuutos
hyväksyttiin Sotkamon
puoluekokouksessa kesällä 2018. Nyt uudistusta
viedään eteenpäin kunnallisjärjestöihin ja paikallisyhdistyksiin. Sääntöuudistuksen tavoitteena
on kannustaa poliittista
vaikuttamista parantavaan
toimintaan erityisesti paikallis- ja piiritasolla.

Tutustu mallisääntöihin ja niiden käyttöönottoon:

www.keskusta.fi/paikallistaso
Kohti eurovaaleja
- Keskustan
europuolue ALDE
keskustalaisilla
linjoilla
Keskustan europuolue
ALDE kokoontui marraskuun alussa Madridiin
kongressiinsa, jossa hyväksyttiin ALDEn eurovaalioh-

jelma. Kongressiin osallistui
myös Ranskan presidentin
Emmanuel Macronin puolue
En Marche!, jonka kanssa
ALDE aloitti yhteisen matkan
kohti kevään eurovaaleja.
Laaja taustavaikuttaminen
ja Anne Bernerin osallistuminen ALDEn eurovaaliohjelman valmisteluun
ohjelmatyöryhmän jäsenenä edesauttoivat saamaan
ohjelmasta vahvasti Keskustan linjojen mukaisen.

Kuntayhdistykset
huomioon

Lisätietoa sääntöjen
käyttöönotosta

Yhtenä kentältä tulleena
toiveena on ollut saada
mallisäännöt kuntayhdistyksille. Näitä koko yksittäisen kunnan alueella
toimivia yhdistyksiä (ns.
pitäjäpaikallisyhdistyksiä)
on entistä enemmän. Ne
hoitavat samaan aikaan
sekä kunnallisjärjestön
tehtävät että toimivat
paikallisena yhdistyksenä,
johon jäsenet liittyvät. Nyt
niitäkin varten on omat
mallisääntönsä.

Mallisäännöt ja ohjeet
niiden käyttöönottoon löytyvät kootusti sivulta www.
keskusta.fi/paikallistaso.

Ohjelma toimii pohjana
tulevan ALDE ryhmän
työlle europarlamentissa
kaudella 2019-2024.

Keskusta syventää yhteistyötä ALDEn kanssa tulevan kevään eurovaaleissa. Tavoitteena on muun
muassa löytää uusia, jo
muualla käytössä olevia
kampanjointikeinoja ja
-tapoja, sekä hyödyntää
muuta ALDEn kampanjaosaamista.

Keskusta ottaa ensimmäisen ison askeleen kohti
kevään eurovaaleja nimeämällä alkavan viikonlopun
puoluevaltuustossa Turussa ensimmäiset eurovaaliehdokkaansa. Puoluevaltuustossa käydään lisäksi
keskustelua Keskustan eurovaaliohjelman tiimoilta
sunnuntain seminaarissa.

Lisätietoa sääntöjen käyttöönottamisesta omasta
piiritoimistosta tai puoluetoimistolta Pekka Reponen
puh. 050-4444 888.

