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Hyvät puoluevaltuuston jäsenet!

Ohitimme muutama viikko sitten vaalikauden puolivälin krouvin. Samaan aikaan osui selvä käännekohta
myös poliittisessa ilmapiirissä. Se näkyy siinä, miten kansalaiset ja media arvioivat keskustaa. Emme ole
enää karmean vaalitappion kärsinyt, vereslihalla oleva rikkinäinen keskusta vaan vahvaa nousua tekevä,
Juha Sipilän johtama yhtenäinen keskusta.
Uusi nousumme alkoi presidentinvaaleissa ja vahvistui viime syksyn kuntavaaleissa. Mutta viime kuukausien
aikana olemme saaneet vielä uutta tuulta taaksemme. Ilmapiirissä on jotain samaa kuin keväällä 1991 tai
2003. Kansalaiset ovat kyllästyneet sinipunahallitukseen ja keskustaa kohtaan tunnetaan myönteistä
uteliaisuutta.
Suurin syypää tähän muutokseen istuu tuossa eturivissä. Meni minne tahansa, jos puhe kääntyy politiikkaan,
keskusteluissa toistuu ennen pitkää sama lause. ”Se teidän Sipilä on hyvä mies”.
Olen voinut seurata puolue-elimissä jo seitsemän puheenjohtajan työtä Johannes Virolaisesta alkaen. Kaikki
ovat olleet vahvoja persoonallisuuksia, kaikilla on ollut omat vahvuutensa.
Juha Sipilän erityinen vahvuus on tiimijohtajuus, taito koota porukka yhteen ja panna meidät töihin.
Rehellisyyden nimissä pitää sanoa, että toinen syy tämän hetken suosioomme on hallituksen
epäonnistuminen. Virheitä ja sähläyksiä toinen toisensa perään, melkein käy jo sääliksi. –Tänä aamuna tuli
radiosta Martti Servon biisi, joka alkaa sanoilla ”mikä on kun ei taidot riitä, mikä on kun ei onnistu”. Jotenkin
tuli siitä mieleen tämä hallituksen sote- ja kuntauudistus.
Oli miten oli, tässä ilmapiirissä on innostavaa lähteä työstämään sitä vaihtoehtoa, jolla muutamme politiikan
suuntaa ensin vuoden päästä eurovaaleissa ja sitten vuoden 2015 eduskuntavaaleissa.
Mutta hyvät ystävät, edelleen pätee se, että menestys tulee ennen työtä vain sanakirjassa. Me emme ole
vielä voittaneet mitään, muistetaan se. Olemme vain saaneet otolliset lähtökohdat oman vaihtoehtomme
rakentamiselle.
Ja mikä tärkeintä, nyt meidän pitää avata ovet kaikille niille, jotka haluavat tulla mukaan rakentamaan
vaihtoehtoa, jolla Suomen suunta muuttuu seuraavissa vaaleissa. Heitä on paljon, sekä etelässä että
pohjoisessa, sekä maaseudulla että kaupungeissa.

Hyvät ystävät!
Mitä meidän on tehtävä, jotta voisimme lunastaa kansalaisten toiveet?
Rovaniemen puoluekokouksen jälkeen työstimme Juha Sipilän johdolla yhdeksän uudistushankkeen salkun
asioista, jotka aiomme panna puolueessa kuntoon Turun puoluekokoukseen mennessä. Kaikki nämä
hankkeet tähtäävät siihen, että olemme mahdollisimman kovassa iskussa seuraavissa vaaleissa.
Kaiken perustana on puolueen strategia. Sen pohja valetaan tässä puoluevaltuustossa, jonka käsittelyssä on
puoluehallituksen ehdotus puolueen arvoista, missiosta ja visiosta keskustalle ja Suomelle. Pyysimme
ehdotuksesta lausunnot puolueen jäsenjärjestöiltä ja saimmekin niitä ilahduttavan runsaasti.
Erityismaininnan ansaitsee Oulun kunnallisjärjestö, jonka ehdotuksen mukaisesti puoluehallitus jakoi tuon
tulevaisuusvision kahteen osaan, keskustan ja Suomen visioon.
Toinen uudistushanke on järjestötyön uudistus. Siinäkin lähdimme liikkeelle kentän kuulemisella.
Varapuheenjohtajamme Juha Rehula ja Riikka Manner ovat kiertäneet talven aikana piirihallitusten

kokouksissa keskustelemassa järjestötyön haasteista. Lisäksi olemme tehneet kolme kenttäkyselyä noin
2000 vastaanottajalle sekä erillisen kyselyn piirien toiminnanjohtajille.
Jo nyt voidaan todeta, että jäsenyys nousee järjestötyön uudistuksessa keskiöön. Meidän on selkeytettävä
sitä, mitä keskustan jäsenyys tarkoittaa, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia siihen liittyy.
Kolmas hankkeemme onkin puolueen jäsenrekisterin laittaminen kuntoon. Totean vielä tässäkin yhteydessä,
että vuonna 2010 toteutettu jäsenkorttiuudistus oli hyvä ja aivan välttämätön hanke. Se kuitenkin paljasti,
että jäsenrekisterissämme oli paljon sellaisia henkilöitä, jotka eivät joko tienneet olevansa puolueen jäseniä
tai eivät muutoin halunneet olla keskustan kanssa missään tekemisissä. Näitä tapauksia paljastuu
valitettavasti edelleen esimerkiksi arpajaisten yhteydessä.
Keskustan jäseneksi voi tulla monella tavalla, mutta periaatteen pitää olla selvä: puolueen jäseniä ovat vain
ne ihmiset, jotka ovat siihen itse liittyneet. Samaan aikaan meillä pitää kyllä olla ovet ja ikkunat auki ja
toimintaa kaikille meidän toiminnastamme ja tavoitteistamme kiinnostuneille, jotka eivät vielä ole jäseniä.
Rekisterin kunnostus vaatii vielä paljon työtä. Yksi keino on soittaa kaikille jäsenille, kysellä kuulumiset ja
tarkistaa samalla heidän yhteystietonsa. Kokeilemme parhaillaan tätä konstia Pohjois-Pohjanmaan
piirissä, ja tämän pilottihankkeen tulokset valmistuvat vielä tämän kuun aikana.
Toisena toimenpiteenä harkitsemme kirjeen lähettämistä kaikille jäsenille vielä tämän kevään aikana.
Pyytäisimme siinä jäseniämme tarkistamaan yhteystietonsa ja osallistumaan puolueen taloustalkoisiin, joihin
palaan kohta.
Mutta selvää on, että rekisteritalkoissa vaaditaan vielä myös paikallisosastojen ja kunnallisjärjestöjen apua.
Tämä on sekä lupaus että kehotus, syksyllä järjestämme parin viikon talkoot, joissa kunnallisjärjestöt ja
paikallisyhdistykset panevat omat rekisterinsä ajan tasalle.
Neljäs uudistushanke koskee koulutustoimintaa. Tämä hanke on edennyt jo
toteutusvaiheeseen. Koulutusohjelmaamme sisältyy kaksi suurempaa hanketta.
Kunnallisjärjestöille ja valtuustoryhmille tarkoitettu Keskusta – lähipuolue –koulutusohjelma käynnistyi
muutama viikko sitten Keski-Suomessa. Tänä vuonna järjestetään eri puolilla Suomea seitsemän yhden
päivän mittaista kurssia, ja ensi keväänä on luvassa vielä ainakin kaksi kurssia.
Toinen suuri koulutushanke kulkee nimellä Vaikuttaja 2020. Sen tavoitteena on vähintään 600 mutta
mieluummin tuhannen uuden toimijan kouluttaminen tähän kansanliikkeeseen. Puoluevaltuuston asiakirjaan
sisältyy tämän koulutusohjelman hakuesite.
Muista koulutushankkeista haluan nostaa esille yrittäjille suunnatun Alkion yrittäjyysakatemian, jonka
ensimmäinen kurssi järjestetään Alkio-opistolla 17.-19.5. Pankaa sana kiertämään, luvassa on erittäin
antoisa viikonloppu.
Myös kunniapuheenjohtaja Paavo Väyrysen vetämä Politiikan korkeakoulu on jo hyvässä vauhdissa.
Siinäkin projektissa on lahjakkaita nuoria mukana.

Viidennellä uudistushankkeellamme on yksinkertainen tavoite: keskusta velattomaksi vuonna 2014.
Tämäkin projekti on hyvässä vauhdissa. Kesäkuussa 2012 puolueella oli pankkivelkaa hieman yli miljoona
euroa. Tänään sitä on hiukan alle 800 000 euroa. Rovaniemestä tähän päivään pankkivelkaa on lyhennetty
noin 213 000 euroa. Mutta urakkaa on siis jäljellä vielä tuon 800 000 euron verran. Meillä on suunnitelma
siitä, miten urakka hoidetaan. Siitä selviydytään kehittämällä uusia varainhankinnan muotoja. Lisäksi meidän
pitää turvautua jäsenistön karttuisaan käteen. Meillä kun ei ole sellaista varakkaiden säätiöiden tai kivitaloja
omistavien yhdistysten turvaverkkoa kuin eräillä muilla puolueilla.
Viime vuoden tilinpäätös osoittaa 148 000 euron ylijäämää kaksista vaaleista huolimatta. Suurin yksittäinen
tekijä tähän tulokseen oli Paavo ja Vuokko –muki, jota myimme presidentinvaaleissa peräti 400 000 euron
arvosta.
Kun lasketaan mukaan puolueen omistamat yhtiöt, puoluekonsernin tulos oli 196 000 euroa plussan puolella.

Kuudes uudistushanke koskee puolueen ohjelmatyötä. Siinä ovat vetovastuussa varapuheenjohtaja Riikka
Manner ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kimmo Tiilikainen. Valmistelemme Suomelle
selviytymisohjelmaa, jonka kiintopisteet puheenjohtaja Sipilä määritteli vuoden alussa.
Tätä ohjelmaa työstetään nyt eteenpäin useissa työryhmissä ja verkostoissa. Kaikki halukkaat pääsevät
ohjelmatyöhön mukaan syksystä alkaen. Sitä varten olemme hankkineet uuden verkostotyökalun, joka on
täällä esittelyssä ja testattavana.
Seitsemäs hankkeemme koskee niin sisäisen kuin ulkoisenkin viestinnän uudistamista, jossa vetovastuu on
varapuheenjohtaja Annika Saarikolla. Tässäkin olemme päässeet jo käytännön toimiin. Mainitsen vain
muutamia esimerkkejä.
Aloitimme virtuaaliset tupaillat ennen kuntavaaleja. Tervetuloa vain jatkossakin jokaisen kuukauden
ensimmäisenä tiistaina klo 19 seuraamaan suoraa nettilähetystä Apollonkadulta ajankohtaisista aiheista.
Seuraavan tupaillan aihe on jälleen hyvin ajankohtainen, keskustelemme silloin koulurauhasta ja
kasvatusvastuusta.
Ensimmäinen sähköinen uutiskirje Apollon Apila lähti puolueen työntekijöille muutama päivä sitten.
Suomalainen Suunta -järjestötiedote herätetään henkiin. Kauan kaivattu puolueen yleisesite valmistuu
kesäkuussa. Suomenmaan kehittämistä käsitellään erillisessä Annika Saarikon vetämässä työryhmässä,
jossa on mukana kustantajan edustus.
Viimeiset kaksi hanketta eurovaalit 2014 ja eduskuntavaalit 2015.
Puoluehallitus on tuonut tähän kokoukseen ehdotuksen vaalijärjestyksestä Euroopan parlamentin vaaleihin.
Kiinnitän huomionne ehdokasasettelun aikatauluun ja menettelytapoihin. Puoluevaltuusto nimeää ehdokkaat
syyskokouksessaan marraskuun lopulla piirikokousten ehdotusten pohjalta. Osastojen on puolestaan
tehtävä ehdotuksensa piireille viimeistään kahta viikkoa ennen piirikokouksia. Ja muistutan, että näihin
virallisiin ehdotuksiin tarvitaan myös ehdokkaan suostumus.
Puheenjohtaja Sipilä linjasi tässä salissa eurovaalien ohjelmatyötä hetki sitten. Luvassa on erittäin kova kisa,
jossa tarvitsemme hyvät ehdokkaat ja vahvan ohjelman. Tässäkin vaalissa olemme ainoa koko Suomen
puolue.
Ja lopuksi muutama sana eduskuntavaaleista.
Kaikki edellä kerrottu tähtää siihen, että kykenemme tarjoamaan äänestäjille vahvan, uskottavan
vaihtoehdon vuonna 2015 tai sitä ennen, milloin eduskuntavaalit sitten järjestetäänkin. Meillä on kaikki
mahdollisuudet nousta jälleen kilpailemaan suurimman puolueen asemasta.
Jyrki Kataisen hallitus on näyttönsä antanut. Sen uudistushankkeet karahtavat kiville yksi toisensa jälkeen,
ministerit riitelevät sekä neuvotteluhuoneissa että julkisuudessa. On ennen kuulumatonta, että pääministeri
joutuu pyytämään eduskuntaryhmien puheenjohtajat sovittelemaan ministereiden riitoja kuten tässä sotesopassa tapahtui.
Edes hallituspuolueet eivät toivo, että nykyisellä pohjalla jatkettaisiin vaalien jälkeen. Muutosta kaipaavat
kaikki muutkin.
Meillä on nyt suuri mahdollisuus mutta myös vastuu rakentaa keskustasta se muutosvoima, jota kansalaiset
toivovat ja odottavat.
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