Eteenpäin

– Keskusta uudistuu
Esitys periaateohjelmaksi
lausunnoille

Uudistustyötä
Keskusta on pitänyt lupauksensa:
Suomi on paremmassa kunnossa kuin
kaksi vuotta sitten. Talous kasvaa ja
työllisyys paranee. Nyt on pidettävä
huoli siitä, että Suomen noususta pääsevät osalliseksi jokainen suomalainen
ja koko maa. Kasvu kuuluu kaikille.
Nyt on aika suunnata katse tulevaisuuteen. Huomisen keskustapolitiikan
pohjaa valetaan periaateohjelmassamme, joka uudistetaan Sotkamon puoluekokouksessa ensi kesäkuussa.
Ohjelmaluonnos on lausuntokierroksella.
Käy ottamassa kantaa ja jätä jälkesi
2020-luvun periaatteisiimme. Meillä on
oltava oma, omintakeinen vaihtoehto,
joka erottuu selvästi muista puolueista.
Tuo vaihtoehto perustuu arvoihin ja
periaatteisiin.
Muuhunkin ohjelmatyöhömme sitoutetaan laajasti keskustalaisia toimijoita puolueen yksittäisistä jäsenistä
kansanedustajiin. Kyse ei ole vain valmistautumisesta tuleviin vaaleihin, vaan ennen kaikkea ihmisten osaamisen paremmasta hyödyntämisestä.
Myös puoluetyötä on uudistettava. Sen
on tuettava paremmin poliittisia tavoitteitamme, mahdollistettava oikea-aikainen
vaikuttaminen ja osallistuminen sekä
tarjota työkalut paikalliseen toimintaan.
Puolueen on koottava vielä jäseniään
laajemmin ihmisiä laajasti yhteen.
Järjestämämme tapahtuman, seminaarin
tai kokouksen on oltava yhä enemmän
tilaisuus, johon osallistuja voi vaikuttaa.
Keskustelua on voitava käydä niin kasvotusten kuin sosiaalisessa mediassa.
Tarvittaessa totuttuja toimintatapoja
on pystyttävä muuttamaan. Meidän
on yhdessä haettava uusia ratkaisuja,
joilla palvelemme jäseniämme ja Suomea
parhaiten.

Keskustan koulutustoiminta vauhdittuu.
Johtavat keskustavaikuttajat kootaan
yhteen entistä useammin. Uusi Vaikuttajakiihdyttämö aloittaa syyskuussa. Toistasataa nuorta tapaa Vaikuttajakiihdyttämössä mentorinsa, joiden joukossa on
nykyisiä ja entisiä ministereitä, kansanedustajia, erityisavustajia sekä yksityisillä
aloilla toimivia.
Säännölliset järjestökoulutukset ovat
menossa ja järjestämme myös sote- ja
maakuntauudistukseen liittyvää koulutusta.
Puolueen viestintää vahvistetaan.
Poliittista suunnittelua kootaan
yhteen, ja puolueen, eduskuntaryhmän sekä ministeriryhmän
tiedotusta koordinoidaan kokonaisvaltaisemmin puoluetoimistosta käsin.
Jatketaan yhdessä Suomen ja
Keskustan uudistamista.
Jouni Ovaska
Puoluesihteeri

Jäsensivut

Keskusta on julkaissut esityksen uudeksi
periaateohjelmakseen. Se on ohjelma,
joka kokoaa yhteen ne arvot ja suuret
linjat, joihin puolueen muut ohjelmat ja
politiikka perustuvat. Periaateohjelman
pitää kestää aikaa. Se uusitaan noin
joka kymmenes vuosi. Siksi se ei sisällä
päiväkohtaisia tai lyhyen tähtäimen
ratkaisuja ja näkemyksiä. Niitä varten
ovat tavoite-, vaali- ja erillisohjelmat.
Puoluehallituksen esitys ohjelmaksi on
otsikoitu ”Tasapainossa eteenpäin –
Keskustan 101 periaatetta”. Näkökulmana
on tulevaisuuden ihmisen hyvä elämä ja
sen edellytykset. Järjestelmät, puolueet
ja talous on jätetty totuttua pienempään
rooliin. Maailman ja Suomen suuria
muutosilmiöitä, megatrendejä, katsotaan
nyt aiempaa painokkaammin yksittäisen
ihmisen ja hänen lähiyhteisöjensä
silmin. Esimerkiksi työelämän nopea
muutos, teknologian murros ja väestön
ikääntyminen heijastuvat vääjäämättä
jokaisen elämään.
Ohjelmaluonnoksen rakenne, tyyli
ja sisällötkin ovat perinteisestä
ohjelmapaperista poikkeavia. Keväällä
2016 järjestetyssä jäsenkyselyssä
saimme selkeän viestin: ohjelmateksti
on kirjoitettava uudella tavalla, helposti
avautuvaksi ja ymmärrettäväksi.
Ohjelmaluonnos herätti jo
valmisteluvaiheessa erilaisia näkemyksiä ja
mielipiteitä, puolesta ja vastaan. Luonnosta
Annika Saarikon johdolla kirjoittanut
työryhmä katsoi, että se on hyvän ohjelman
ja prosessin merkki. Ohjelmassa saa olla
makuja ja sattumia, rosojakin.
Kentän vuoro ottaa kantaa
Ohjelman valmistelussa otettiin
johtoajatukseksi ”Matka on ainakin
yhtä tärkeä kuin lopputulos”. Edessä
onkin nyt periaateohjelmamatkan

tärkein etappi. Ohjelmaluonnos on
lähtenyt keskustakentän ja muidenkin
kiinnostuneiden syyniin ja pohdintaan.
Palautetta voivat siis antaa niin puolueen
jäsenyhdistykset kuin yksittäiset jäsenetkin.
Myös Keskustaan kuulumattomat järjestöt
ja henkilöt voivat omalla nimellään antaa
risut ja ruusut ohjelmaluonnoksesta.
Keskustan puoluehallitus ja –toimisto
toivovat runsasta palautetta ja uusia
ideoita. Sadasensimmäinen periaate on
luonnoksessa jätetty tyhjäksi. Jokaisen
palautteen antajan toivotaan ehdottavan
vähintään yhtä uutta periaatetta
ohjelmaan.
Aikaa palautteen antamiselle on 8.1.2018
saakka. Ohjelmaluonnos löytyy osoitteesta
www.keskusta.fi/paouudistus. Tältä
sivulta löytyy myös linkki sähköiseen
palautekaavakkeeseen. Palautetta voi
lähettää myös postitse osoitteeseen:
Keskustan puoluetoimisto/Ilkka Miettinen,
Apollonkatu 11 a, 00100 HELSINKI.
Ohjelmaluonnosta on saatavana
painettuna Keskustan piiritoimistoista.
Ohjelmaluonnoksen takasivulla on lyhyet
ohjeet palautteen antamiseen. Pidempänä
versiona ne löytyvät sivulta www.keskusta.
fi/paouudistus. Sieltä löytyy myös muuta
ohjelmauudistukseen liittyvää aineistoa.
Keskustan piiri- ja kunnallisjärjestöt sekä
kunnallisjärjestöjen tehtäviä hoitavat
paikallisyhdistykset saavat lisäksi ohjeistusta
palautteen antamisesta postikirjeitse
syyskuun loppupuolella.
Palautetta hyödynnetään
ohjelmaluonnoksen jatkotyöstämisessä
talvella 2018. Uuden periaateohjelman
hyväksyy lopullisesti Sotkamon
puoluekokous kesäkuussa 2018.
Lisätietoja:
poliittinen asiantuntija Ilkka Miettinen,
ilkka.miettinen@keskusta.fi, p. 050 5666189.

Avoin haku
työryhmiin
Kiinnostako Sinua
Keskustan ohjelmatyö?
Haluatko vaikuttaa
pääministeripuolueen
linjauksiin?
Keskusta julistaa avoimen haun
seuraaviin työryhmiin:
•

Eurooppa-työryhmä

•

Ruoka-ryhmä

•

Aluekehitystyöryhmä

•

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmä

•

Köyhyystyöryhmä

•

Sisäisen turvallisuuden ja oikeuspolitiikan työryhmä

•

Demokratia ja kansalaisyhteiskunta
–työryhmä

•

Tietoyhteiskuntatyöryhmä

Haku työryhmiin avautuu tiistaina 12.9.
osoitteessa www.keskusta.fi Sieltä löydät myös tarkempaa tietoa työryhmistä.
Lisätietoja:
poliittinen asiantuntija Ilkka Miettinen,
ilkka.miettinen@keskusta.fi, p. 050 5666189.

Kuva: Tallink Silja

Presidentti- ja
maakuntaristeily

HUOMIO LEHDEN VASTAANOTTAJA:
Jäsen-Suomenmaan osoitteisto on muodostettu siten,
että jokaiselle jäsenelle/jäsentalouteen postitetaan lehti.
Joihinkin jäsentalouksiin voi tulla vielä useampi lehti.
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: Pelkästään jäsenlehden varaan ei tarvitse jäädä:

Sähköpostiosoitteensa antaneet jäsenet
saavat myös uutiskirjeitä puoluetoimistolta.

Jäsensivut

14.-15.10.2017

Päätökset

budjettiriihessä:
•

Perhevapaauudistus käynnistetään.

•

Pieni- ja keskituoloisten perheiden
päivähoitomaksuja lasketaan.
6700 perheeltä maksut
poistuvat kokonaan.

•
•
•
•

Suomen Keskusta etsii joukkoonsa

POLIITTISTA
SUUNNITTELIJAA
Etsimme henkilöä, jonka tehtäviin
kuuluvat poliittinen valmistelu ja
osallistuminen puolueen
viestintään.
Painopisteinä ovat mm. sosiaalinen
media sekä digitaaliset viestintäkanavat.

Yksinhuoltajien lapsilisiä
korotetaan 5€/kk/lapsi.

Edellytämme kykyä poliittisten
sisältöjen tuottamiseen sekä näkemystä ja ymmärrystä muuttuvasta
mediakentästä ja eri viestintäkanavista.

Alimpia äitiys-, isyys-, vanhempain-, ja
sairaspäivärahoja korotetaan 23€/kk.

Sujuva suullinen ja kirjallinen ilmaisu
sekä hyvät yhteistyötaidot ovat
tehtävän hoidon perusedellytyksiä.

Köyhimpien eläkeläisten takuueläke
nousee 15€/kk.

Arvostamme toimeen soveltuvaa
korkeakoulututkintoa.

Haastavimmissa olosuhteissa toimivia
kouluja tuetaan lisärahoituksella.

•

Opintotukeen tulee perheellisten
opiskelijoiden huoltajakorotus 75€/kk.

•

Ammatillisen koulutuksen
opiskelupaikkoja lisätään tuhannella.

•

Hyvätuloisten solidaarisuusveroa
ei kevennetä.

K

eskusta kutsuu syksyiselle risteilylle
Itämeren aalloille. M/S Silja Europa
starttaa Helsingistä Tallinnaan lauantaina 14.10. klo 18.30 ja palaa takaisin
sunnuntaina 15.10. klo 16.

Risteilyn hinnat alkaen 44 € sisältävät aamiaisen. Myös ruokailut voidaan varata etukäteen
hyttivarauksen yhteydessä. Tarjolla olevat hytit
sekä hintatiedot löytyvät osoitteesta:
www.keskusta.fi/risteily.

Puhutaan porukalla presidentinvaaleista, ajankohtaisesta politiikasta, sote- ja maakuntauudistuksesta, puoluetoiminnan kehittämisestä,
ihmisten kohtaamisesta ja monesta muusta
tärkeästä asiasta.

Menomusasta vastaa ja tunnelmaa luo
bilebändi Remix!

Mukana laivalla ovat presidenttiehdokkaamme
Matti Vanhanen, koko puoluejohto, ministereitä, kansanedustajia ja satoja muita keskustalaisia eri puolilta Suomea. Olethan sinäkin?

Varauksia hoitaa Tuija Pitkäpaasi. Hänet tavoittaa puhelimitse numerosta 040 415 8759
tai sähköpostitse osoitteesta:
tuija.pitkapaasi@keskusta.fi.

Toimen menestyksekäs hoitaminen
edellyttää sopeutumista työskentelyyn myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Risteilyllä tarvitaan voimassa oleva passi tai
kuvallinen henkilökortti.

Risteilyllä mukana mm.

Työsuhde on määräaikainen
31.5.2019 asti.
Pyydämme toimittamaan
vapaamuotoiset hakemukset
palkkatoivomuksineen 24.9.2017
mennessä sähköpostilla
osoitteeseen rekry@keskusta.fi.
______________________________
Lisätietoja: viestintävastaava
Matti Mönttinen 045 13 63 416
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