PUOLUEKOKOUS
SEINÄJOELLA
10. – 12.6.
Keskustan puoluekokous on suomalaista
kansanvaltaa aidoimmillaan, kun tuhannet
ihmiset kokoontuvat eri puolilta Suomea
yhteen päättämään puolueen politiikasta ja
johtajista ensi kesänä Seinäjoelle.
Seinäjoen puoluekokous on juhlan
paikka meille keskustalaisille. Puolueen
110-vuotista taivalta juhlistetaan monin eri
tavoin muistellen vähän menneitä, mutta
katse pitäen tiukasti tulevaisuudessa.
Puoluekokoustapahtuma on täynnä
kohtaamisia. Sinne on kerta toisensa
jälkeen päästävä tapaamaan tuttuja ja
aistimaan kansanvallan syke. Merkitse
puoluekokous 10.-12.6.2016 Seinäjoki
areenalla kalenteriisi ja helmikuun
puolesta välistä lähtien voit tehdä
majoitusvarauksesi omaan piiritoimistoon.

Puoluekokousaloitteet
viimeistään 10.3.2016
Keskustan sääntöjen mukaan
puoluekokouksessa käsitellään aloitteet,
jotka puolueen jäsenyhdistykset ovat
viimeistään kolme kuukautta ennen
puoluekokousta puoluehallitukselle
kirjallisesti esittäneet. Jäsenyhdistyksiä

ovat Keskustan paikallisyhdistykset ja
muut perusjärjestöt, kunnallisjärjestöt
ja piirijärjestöt sekä keskustanaisten,
-nuorten ja -opiskelijoiden yhdistykset
keskusjärjestöistä aina paikallistasolle
saakka.
Seinäjoen puoluekokoukseen aloitteet
on toimitettava osoitteeseen aloitteet@
keskusta.fi viimeistään 10.3.2016. Mikäli
sähköpostia ei ole käytettävissä, voi
aloitteet lähettää myös postitse: Suomen
Keskusta rp/aloitteet, Apollonkatu 11a,
00100 HELSINKI.
Myöhästyneitä aloitteita ei oteta
puoluekokouksen käsiteltäväksi vaan
10.3.2016 jälkeen tulleisiin aloitteisiin
vastaa puoluehallitus.

Millainen on hyvä aloite?
Aloitteen tulee sisältää sitä kuvaava
otsikko. Aloitteen ytimen muodostaa
siihen sisältyvä esitys jonkun poliittisen,
muuten yhteiskunnallisesti tärkeän tai
Keskustan omaan toimintaan liittyvän asian
päättämiseksi tai edistämiseksi. Lisäksi
aloitteet sisältävät usein perusteluja ja
muuta taustoitusta tälle esitykselle.

Saapuneet aloitteet luokitellaan aluksi
aihepiireittään ja lähetetään puolueen
työryhmien ja muiden valmisteluelinten
käsiteltäviksi. Siksi on tärkeää, että
aloite sisältää vain yhden politiikan
lohkon tai aihepiirin asioita. Esimerkiksi
ulko- ja turvallisuuspoliittista esitystä ja
kulttuuriasioita ei kannata ”ahtaa” samaan
aloitteeseen, vaan tällaisissa tapauksissa
on syytä tehdä kaksi erillistä aloitetta.
Aloitteiden tekninen käsittely ja luokittelu
on aikaa vievää työtä. Juuri siksi
aloitteiden lähettämistä toivotaan helposti
käsiteltävässä muodossa ensisijaisesti
sähköpostitse; joko erillisessä liitteessä
(word) tai sähköpostiviestin tekstikentässä.
Lisätietoja:
Ilkka Miettinen
ilkka.miettinen@keskusta.fi
p. 050 56 66 189.

Puoluekokousedustajien
valtakirjat netissä:
www.keskusta.fi/
jarjestoaineisto

Viihteellinen lauantaiilta Areenalla

Tule mukaan vaikuttamaan,
viihtymään ja verkostoitumaan

Kun henkilövalinnat on puoluekokouksessa lauantaina tehty, on aika heittäytyä
viihteelle.
Viihteellinen lauantai-ilta sisältää Virve
Rostin, Freemanin ja Menneisyyden
vankien hittiputken ja tanssikansaa ilahduttaa Swingers, joka tarjoilee oman
tuotannon lisäksi lähinnä 60- ja 70- lu-

vuilta kalastettuja melodisen iskelmämusiikin helmiä. Orkesterin ohjelmisto
nojaakin pitkälti omaan, tunnistettavaan
kitaravoittoiseen soundiin.
Majoitukset, kokousruokailu- ja iltatilaisuusliput tulevat myyntiin piiritoimistoihin helmikuun puolivälissä.

Esityslistat ja puoluekokousedustajien valtakirjat ladattavissa netissä:

WWW.KESKUSTA.FI/JARJESTOAINEISTO
Vuosikokouksissa valmistaudutaan kuntavaaleihin ja puoluekokoukseen
Esityslistat netissä
Elämme vuosikokousten aikaa.
Paikallisyhdistysten, kunnallisjärjestöjen ja "pitäjäpaikallisyhdistysten” malliesityslistat löytyvät puolueen nettisivuilta www.
keskusta.fi/jarjestoaineisto.
Malliesityslistat on tehty yhdistysten avuksi kokousten valmisteluun ja päätöksentekoon.
Ne sisältävät sekä sääntöjen
mukaiset asiat että vinkkejä
ajankohtaisten asioiden käsittelyyn.

Kuntavaalisuunnitelma
Tämän vuoden ajankohtaisia
asioita ovat kuntavaaleihin valmistautuminen sekä lähestyvä
puoluekokous.
Kunnallisjärjestöjen ja pitäjäkohtaisissa paikallisyhdistysten
kokouksissa päätetään puolueen kuntavaalisuunnitelma.

Keskustan ja maaseudun
arkisto on yksityinen
keskustalaisen liikkeen
keskusarkisto, jossa on
historiallista aineistoa
1 600 hyllymetriä
vuodesta 1906 lähtien.
Arkisto sijaitsee
Helsingin Töölössä
keskustajärjestöjen
toimitalossa. Arkistoinnin
lisäksi toimintaamme
kuuluu mm. tutkijapalvelu
sekä arkistotoimen
neuvonta.

Suunnitelmassa sovitaan
ehdokasasettelun aikataulusta ja vastuista, tilaisuuksien
järjestämisestä, vaaliohjelman
tekemisestä, varainhankinnasta
ja muista käytännön toimista.
Kuntavaalit järjestetään huhtikuussa 2017.
Kuntavaalivalmisteluihin liittyen
kannattaa miettiä, miten kuntalaiset otetaan hyvissä ajoin
mukaan miettimään oman kunnan tulevaisuuden rakentamista
sote- ja aluehallinnon uudistusten muuttaessa merkittävästi
kunnan tehtäviä ja toimintoja.
Ollaan aktiivisia edelläkävijöitä ja
kansalaisyhteiskunnan rakentajia!

Puoluekokousedustajien
määriin muutoksia

seuraavalle 2-vuotiskaudelle.
Huomioikaa puolueen uusien
sääntöjen mukaiset edustautumiset: kunnallisjärjestöt
valitsevat 3 varsinaista ja 3
varaedustajaa ja paikallisyhdistykset yhden edustajan ja varaedustajan jäsenmäärän jokaista
alkavaa 50-lukua kohden.

Tampereelta eväitä toimintaan
Puolueen politiikka- ja
toimintapäivät järjestetään
Tampereen yliopiston
tiloissa (Kalevantie 4) 6. – 7.
helmikuuta. Nyt kannattaa
lähteä jokaisesta kunnasta
porukalla liikkeelle hakemaan
eväitä paikallisen toiminnan
virkistämiseen.

uudistamistarpeita. Tampereella
puhutaan myös aatteesta
erityisesti periaateohjelman
uudistamisen näkökulmasta.

Luvassa on evästystä
toimintaan: ehdokashankintaan,
viestintään, sosiaalisen
median hyödyntämiseen sekä
hyvän puheen pitämiseen.
Tarjolla on laaja kattaus
Tartumme myös ajankohtaisiin
ajankohtaisen politiikan teemoja: teemoihin: maahanmuuttoon
sote-uudistusta, tulevaisuuden
ja kotouttamiseen sekä
vihapuheiden ja –tekojen
kunnan hahmottelemista,
liikenteen ja kierrätyksen
torjumiseen.
kehittämistä sekä koulutuksen

Aloitteet ajoissa
Nyt on myös aika tehdä puoluekokousaloitteita. Ne ovat
jäsenten ja yhdistysten suora
tapa nostaa puolueen keskusteluun ja linjattavaksi tärkeitä ja
ajankohtaisia asioita. Aloitteet
tulee toimittaa puoluetoimistoon viimeistään 10.3.2016.
Myöhässä tulleet aloitteet eivät
päädy puoluekokouksen käsiteltäviksi.

Politiikka- ja toimintapäivien

Alustajina ovat Keskustan
ministerit, puoluejohdon
jäsenet sekä monia
kansanedustajia, tutkijoita,
kansalaisjärjestöjen, poliisin
ja yritysten edustajia, muiden
puolueiden kansanedustajia
ja ministeri. Ohjelma
kokonaisuudessaan löytyy
osoitteesta www.keskusta.fi/
politiikkajatoimintapaivat
Koko ohjelmakattauksen
ruokailuineen ja kahveineen saa
60 € hintaan (opiskelijat 40 €),
pelkkä lauantain osuus 45 €

Ilmoittaudu saman tien
netin kautta tai soittamalla
puoluetoimistoon 010 289
7000 tai piiritoimistoon. Monet
piirit järjestävät yhteiskyytejä
Tampereelle. Ellet pääse
paikalle, voit seurata joitakin
seminaareja voi suorana myös
netin kautta osoitteessa www.
virtuaalitupailta.fi .

LUKUJÄRJESTYS

Lauantai 6.2.
klo 8.30 – 10

Ilmoittautuminen ja aamukahvi

Klo 10 – 11

Virittäydytään viikonloppuun yhdessä

klo 11.15 – 12.30

Maailma ja me – miten globaali
ja lähialueiden kehitys vaikuttaa
puolueiden ohjelmatyöhön ja
politiikkaan?

klo 12. 30 – 13.45

Lounas

Tutkijaa

klo 13.45 – 15.00

Huomisen kunta – asiat omissa
käsissä

klo 15. 50 – 15.45

Iltapäiväkahvi

Tutkijan tehtävä on määräaikainen 28.2.2017 asti, jonka jälkeen
työsuhde voidaan mahdollisesti vakinaistaa. Vaatimuksena on
korkeakoulututkinto soveltuvalta alalta. Arkistonhoitokokemus ja
-tutkinto sekä ATK-taidot katsotaan eduksi. Tutkija toimii tarvittaessa
arkistonjohtajan sijaisena, vastaa asiakirjojen tutkimuskuntoon
saattamisesta, www-sivujen kehittämisestä ja ylläpidosta sekä
osallistuu tutkijapalveluun ja muihin arkistoimen tehtäviin.

klo 15.45 – 17.00

Uudistamalla suomalainen
koulutus kuntoon

klo 20 alkaen

Yhteinen illanvietto (ravintola Bricks, Hämeenkatu 18)

Kaikkien yhdistysten vuosikokouksissa valitaan edustajat ja
varaedustajat puoluekokouksiin

Haemme 4.4.2016 alkaen tai sopimuksen mukaan

Tulevaisuuden
liikenneratkaisut

Kuntavaalit
kunnallisjärjestössä:
vaalisuunnitelma ja
ehdokashankinta

Käytännön vinkkejä
viestintään

Mikä erottaa Keskustan
muista puolueista?

Sosiaalinen media
puoluetyössä

Miten rakennan ja pidän
hyvän puheen?

Kiertotalous: jätteestä ja
romusta uutta bisnestä

Politiikan käytöstavat:
vihapuhe ja –teot hallintaan

Käytännön vinkkejä
viestintään

Kuntavaalit
kunnallisjärjestössä:
vaalisuunnitelma ja
ehdokashankinta

Sunnuntai 7.2.

Lisätietoja antaa arkistonjohtaja Tuomo Sohlman p. 050 – 388 0045.
Vapaamuotoiset hakemukset CV:n ja palkkatoiveen kera
pyydetään lähettämään 19.2.2016 mennessä osoitteella:
Keskustan ja maaseudun arkiston säätiö, Apollonkatu 11a,
00100 Helsinki tai tuomo.sohlman@keskusta.fi.

Keskustan ja
maaseudun arkisto
Toilettilaukku,
vihreä 10€

(25 €) ja pelkkä sunnuntai 35 €
(15 €). Yhteiseen illanviettoon
myydään 15 euron hintaisia
lippuja yliopistolla. Majoituksen
jokainen voi valita Tampereen
monista vaihtoehdoista.

Toilettilaukku,
pinkki 10€

Maanmainiot keskustatuotteet ovat nyt alennusmyynnissä.
Voit tilata tuotteita sähköpostitse ja lähetämme tilauksesi
haluamaasi osoitteeseen paivi.kyto@keskusta.fi.
Toimitusmaksu 10€/lähetys.
Tilausosoite: paivi.kyto@keskusta.fi

klo 9.00 – 10.15

Valinnanvapaus soteuudistuksessa

Kotouttaminen palvelee
kaikkia

Johtaminen järjestöissä

klo 10.30 – 11.45

Ministeritentti

Kaikki tekeminen on
viestintää

Miten rakennan ja pidän
hyvän puheen?

klo 12 – 12.30

Päätös: voimia ja intoa toimintaan!

klo 12.30

Loppulounas

Sateenvarjo
10€

Olkalaukku
18€

Reppu
18€

Pannunalunen,
20€

Kuoritakki,
vihreä, 15€

Kuoritakki
15€

