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Keskustan puoluevaltuuston puheenjohtaja Jouni Ovaska
Keskustan puoluevaltuuston kokouksessa Jyväskylässä 23.4.2016
(muutosvarauksin)

Julkaisuvapaa 23.4. klo 10

Hyvät puoluevaltuuston jäsenet,
”Toivo on toivomista, että jotain voisi tapahtua. Usko on uskomista, että jotain tulee tapahtumaan. Mutta
rohkeus, se tekee sen, että asiat todella tapahtuvat.”
Tämä sanonta tuli mieleeni kun mietin, miten parhaiten kuvata viime eduskuntavaaleja ja niiden jälkeistä
vuotta.
Ihmiset toivoivat Suomelle parempaa ja uskoivat Keskustan vaihtoehtoon. Luottamuksen vastapainoksi he
odottivat meiltä ratkaisuja, joilla suunta muutetaan ja Suomi laitetaan kuntoon.
On aika arvioida, onko meillä ollut tuota rohkeutta, johon viittasin – siis että asiat todella tapahtuvat.
Elämässä ja etenkään politiikassa kaikki ei aina mene niin kuin Strömsössä. Rohkeuden puutteesta meitä ei
kuitenkaan voi syyttää.
Yhteiskuntasopimuksesta on saatu aikaan ratkaisu, josta liitot parhaillaan neuvottelevat. Sosiaali‐ ja
terveyspalvelu‐ ja maakuntauudistus etenee. Ja kolmanneksi, myös hankalista säästöistä on päätetty, niin
tuskaista kuin se on ollutkin.
Ratkaisuihin ei olisi pystytty ilman meitä jokaista.
Nyt Suomea johdetaan ja maan tilanne on saatu hallintaan, vaikka maailma monin tavoin on koetellut
meitä kovemmin kuin aikoihin.
Puoluevaltuuston puolesta kiitän puheenjohtaja Juhaa, työstäsi ja itsesi likoon laittamisesta. Erityiset
kiitokset osoitan puoluesihteeri Timolle vuosien työstä. Yhteistyö varmasti jatkuu.

Hyvät keskustalaiset,
Itse näen, että tästä eteenpäin meillä on kaksi isoa tehtävää.
Uudistukset Suomen kuntoon laittamiseksi pitää yhdessä toteuttaa. Samalla meidän on porukalla
kehitettävä Keskustaa eteenpäin.
Asioita on vietävä määrätietoisesti eteenpäin, mutta samalla meidän on ymmärrettävä, että moni on
huolissaan tulevaisuudesta, ja että etenkin tällaisena aikana muutokset voivat hämmentää ja pelottaakin.
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Politiikassa onnistumistamme mitataan aikanaan ennen muuta sillä, onko työllisyys parantunut ja
kokevatko ihmiset, että heillä ja Suomella menee paremmin.
Ihmiselle työpaikka antaa turvaa ja luo uskoa tulevaisuuteen. Eiväthän ihmiset elämässä pääsääntöisesti
vuoriin kompastu, vaan kiviin. Usein se ensimmäinen kivi on työttömyys, joka helposti johtaa muihin
vaikeuksiin. Keskustan on tässä oltava heikoimman puolella.
Työttömät, varsinkin nuoret ja pitkään työttömänä olleet, tarvitsevat valoisamman tulevaisuuden
näkymän. Elinkeinoelämän on kannettava oma vastuunsa työllisyyden parantamisesta. Samalla etenkin
suuryritysten johdossa on ymmärrettävä kohtuuden vaatimus.

Hyvät ystävät,
Myös Keskustaa on uudistettava. Uudistamisen vuoksi ei minusta kuitenkaan pidä rikkoa sitä, mikä jo
toimii.
Korjataan yhdessä se, mikä edellyttää korjaamista ja tehdään ylipäätään niin, että yhdistämme sekä pitkään
puolueessa mukana olleiden että uusien ihmisten voimavarat.
En mene tässä yhteydessä enempää yksityiskohtiin, mutta joitain asioita haluan kuitenkin puoluevaltuuston
puheenjohtajan ominaisuudessa tähdentää.
Valittiinpa puoluejohtoon kesäkuussa Seinäjoella keitä hyvänsä, minusta meidän on pystyttävä parempaan
varsinkin seuraavissa asioissa:
Ensinnäkin, aate‐ ja arvokeskustelulle on nyt yhteiskunnallista tilausta: suomalaiset haluavat pohtia mikä on
oikein ja väärin, mitä Suomessa tarvitaan. Keskustelun tarve kannattaa huomata Keskustassakin.
Uudistetaan poliittista ohjelmatyötä niin, että siihen voi osallistua mahdollisimman moni. Puhutaan ja
kirjoitetaan asioista niin, että viestimme ei huku politiikan jargoniin. Tässä riittää opittavaa itse kullakin.
Toiseksi, lisätään puolueen jäsenten vaikuttamis‐ ja osallistumismahdollisuuksia ja vahvistetaan puoluetyön
voimavaroja etenkin kunnissa ja maakunnissa.
Keskustaa ei ole ilman jäseniä eikä heitä, jotka luottavat puolueemme aatteeseen ja arvoihin. Toimintamme
nojaa tuhansiin vapaaehtoisiin eri puolilla maata. Jäsenille ja muille mukana oleville meidän pitää pystyä
tarjoamaan erilaisia vaikuttamisen ja itsensä kehittämisen paikkoja. Rutiinien hoitaminen ei aina innosta,
tarvitaan myös uutta luovaa puoluetoimintaa.
Kolmanneksi, tehdään Keskustasta yhdessä tulevaisuuden sivistysliike. Vuosikymmenten ajan puolueemme
on kouluttanut ihmisiä yhteisten asioiden hoitamiseen. Tätä työtä on jatkettava, mutta kyse on myös
isommasta asiasta.
Ajatuspaja e2:n tuoreen tutkimuksen mukaan puolet suomalaisista on niin kyllästynyt
vastakkainasetteluihin, että on valmis vetäytymään yhteiskunnallisesta keskustelusta. Kysyn, onko meillä
tähän varaa ja samalla vastaan, että ei ole.
Räävittömyyksiin asti menevässä keskustelussa meidän keskustalaisten pitää minusta olla tolkun ääniä – siis
seistä sen suomalaisten maltillisen enemmistön tukena, jonka ääni ääripäiden keskustelusta usein uupuu.
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Vähintä mitä voimme tehdä on muistuttaa siitä, että loukkaus häpäisee vain lausujansa.
Hyvät keskustalaiset,
Neljänneksi ja ehkä tärkeimpänä: ei pelätä keskustelua. Itse katson, että puolueen sisäinen keskustelu,
kriittinenkin, vie puoluetta enemmän eteen‐ kuin taaksepäin.
Meillä on tänä viikonloppuna ja tulevina kuukausina aikaa hakea keskustellen yhteinen ymmärrys
esimerkiksi siitä, miten liikennepolitiikkaa on uudistettava ja siitä, millaista aluepolitiikkaa tarvitaan, jotta
koko maata voidaan kehittää. Nämä asiat huolestuttavat monia.
Tehdään yhdessä Keskustasta se puolue, joka paitsi kuuntelee ja kuulee, myös pitää ihmisiin yhteyttä
vaalien välillä. Emme saa vetäytyä norsunluutorneihin. Meidän on muistettava vanha viisaus siitä, että valta
on vain lainassa.

Hyvät puoluevaltuuston jäsenet,
Minulle on ollut kunnia‐asia vetää puoluevaltuuston työtä neljän vuoden ajan. Olemme yhdessä
uudistaneet puoluevaltuuston työtä, ja tätä työtä on jatkettava – myös puoluehallituksen työn osalta.
Keskustan ylimmät puolue‐elimet eivät saa olla kumileimasimia, vaan niitä – ja meitä – tarvitaan linjaamaan
keskustalaista politiikkaa.
Tässä porukassa on valtava määrä kokemusta, osaamista ja ratkaisuja, ja kaikki nämä voimavarat on
saatava käyttöön. Jatketaan puolue‐elinten työn uudistamista yhdessä myös tulevaisuudessa.

Hyvät keskustalaiset,
Rohkeuttamme sekä Suomen että Keskustan uudistamisessa koetellaan tulevaisuudessa vielä monta
kertaa. Epäröinnin hetkinä itse kunkin meistä kannattaa kysyä kahta asiaa: kuinka paljon rohkeutta uskallat
tänään jättää käyttämättä, ja oletko itse se muutos, jonka haluat nähdä tapahtuvan?
Paras vastaus minun mielestäni on, että tulevaisuus tehdään yhdessä, ja siinä tarvitaan meitä jokaista.
Näillä sanoilla toivotan teistä jokaisen tervetulleeksi tänne Jyväskylään ja avaan puoluevaltuuston
kokouksen.

