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Keskustan puoluevaltuuston syyskokous 22.‐23.11.2014 Porissa

Puoluesihteeri Timo Laaninen 22.11.2014
Hyvät puoluevaltuuston jäsenet!
Aluksi haluan myös omalta osaltani toivottaa teidät tervetulleeksi uuden puoluevaltuuston ensimmäiseen
kokoukseen. Tästä tulee varmasti erittäin mielenkiintoinen ja työntäyteinen kaksivuotiskausi.
Esityslistan mukaisesti esittelen teille lyhyesti puoluehallituksen esitykset toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
vuodelle 2015. Ne löytyvät teille jaetusta puoluevaltuuston asiakirjasta. Kolmanneksi käsittelen puolueen
valmistautumista ensi kevään eduskuntavaaleihin.
Ensi vuoden toimintasuunnitelma on laadittu periaatteella ”lyhyestä virsi kaunis”. Siihen on kirjattu vain kaikista
tärkeimmät asiat. Huhtikuuhun asti keskitymme eduskuntavaaleihin ja kaiken toimintamme pitää tukea vaalivoiton
hakemista. Sen jälkeen jatkamme viime puoluekokouskaudella päätettyjen uudistusten toimeenpanoa samalla kun
aloitamme valmistautumisen jo seuraaviin kuntavaaleihin.
Jo tässä vaiheessa on kuitenkin syytä todeta yksi asia. Tavoittelemme vaalivoittoa ja sen myötä paluuta
hallitusvaltaan. Jos siinä onnistumme, meidän kannattaa ottaa oppia aiempien hallituskausien kokemuksista.
Puoluetta ja sen toiminnan kehittämistä ei saa unohtaa vaan meillä pitää olla herkkyyttä pysyä kansalaisten
tuntojen tasalla myös hallituspuolueena. Varoittavia esimerkkejä löytyy niin omasta kuin kilpailijoidenkin
kokemuksista. Meidän on siis jatkettava määrätietoisesti viime puoluekokouskaudella päätettyjä
uudistushankkeita.
Talousarviotakin leimaa valmistautuminen eduskuntavaaleihin. Siinä on varattu eduskuntavaaleihin 900 000 euroa
eli selvästi vähemmän kuin mitä käytimme vuoden 2011 eduskuntavaaleissa. Mutta jo tämänkin vaalibudjetin
kokoaminen vaatii kovaa työtä.
Vetoankin jälleen kerran keskustan jäseniin. Ison rahan tukea meillä ei ole vaan keräämme nytkin vaalikassan
pienistä puroista. Toivon siis jäsentemme osallistuvan näihinkin talkoisiin esimerkiksi lunastamalla arpoja, kun ne
tipahtavat postiluukusta alkuvuodesta.
Ehdokkaiden varainhankinnan tueksi on tarjolla koko perheen lautapeli, joka ehtii jo pukinkonttiin. Pääministeripeli
sopiikin parhaiten juuri koko perheen hauskaksi ajanvietteeksi, vaalikampanjamme keskittyy henkilöpelien sijasta
Suomen yhteiskunnan kovien kysymysten ratkaisemiseen.
Totean vielä sen, että budjetti on laadittu nykyisen 35 kansanedustajan tuoman puolue‐ ja viestintätuen varaan. Jos
vaalitulos muuttaa puoluetuen määrää, puoluehallitus tuo valtuuston vuosikokoukselle täsmennetyn talousarvion,
jossa muutokset otetaan huomioon.
Hyvät puoluevaltuuston jäsenet!
Tuoreet gallup‐luvut kertovat, että meillä on hyvät mahdollisuudet nousta seuraavissa eduskuntavaaleissa Suomen
suurimmaksi puolueeksi.
Uskon, että gallup‐suosiotamme nojaa kahteen asiaan. Olemme varmasti tehneet jotakin oikein, jos kansalaiset
tukevat meitä mielipidekyselyissä. Mutta näitä lukuja selittää myös kansalaisten syvä pettymys nykyiseen
hallitukseen.
Yhdysvalloissa presidentinvaalien ratkaiseva kysymys on, että ovatko asiat nyt paremmin kuin neljä vuotta sitten.
Tilanteesta riippuen tämän kysymyksen esittää joko istuva presidentti tai hänen haastajansa. Jos kehitys on ollut
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suotuisaa, istuvan presidentin puolue korostaa neljän vuoden ansioita. Jos asiat ovat menneet huonosti, haastaja
käyttää sitä siekailematta hyväkseen.
Yhdysvaltain poliittinen järjestelmä poikkeaa monin tavoin meidän monipuoluejärjestelmästämme. Mutta tuo
peruskysymys sopii kyllä esittää myös suomalaisille äänestäjille: ovatko Suomen asiat nyt paremmin kuin kolme ja
puoli vuotta sitten, kun valta vaihtui?
Vastaus on selvä: Suomen asiat ovat nyt huonommalla tolalla. Kansantuote eli yhteinen kakkumme on pienempi.
Työttömien määrä on lisääntynyt ja työssäkäyvien määrä vähentynyt. Tämän seurauksena valtion velka on kasvanut
20 miljardilla eurolla. Pahinta on, että niin kansalaisten kuin yritystenkin tulevaisuudenusko horjuu. Kannattaako
Suomeen enää investoida, tämä on se kysymys, jota monissa yrityksissä tällä hetkellä pohditaan.
Yhdysvalloissa vaalivoittoon saattaa riittää kilpailijan virheiden osoittaminen. Negatiiviseen mainontaan käytetään
siellä miljoonia dollareita. Meille tällainen kampanjointi ei kuitenkaan sovi. Viime vuosien surkea kehitys on
muutoinkin kansalaisten tiedossa.
Siksi keskustan pitää keskittyä tulevaisuuteen ja oman vaihtoehdon esittelyyn. Negatiivisen kampanjoinnin
jätämme muille.

Hyvät ystävät!
Nyt meidän pitää keskittyä pohtimaan sitä, miten hyvät gallup‐luvut muutetaan ääniksi 19. huhtikuuta.
Ensimmäinen johtopäätös on, että meidän kannattaa jatkaa tällä toimintalinjalla, joka on luottamusta tuonut.
Olemme asiallinen, rakentava oppositiopuolue, joka pelkän hallituksen ja sen pääpuolueiden arvostelun sijasta
keskittyy oman vaihtoehtonsa esittelyyn.
Toiseksi me tarvitsemme hyviä ehdokkaita, joiden kautta kansalaiset voivat tukea Juha Sipilän keskustaa. Syksyn
piirikokoukset onnistuivatkin hyvin ehdokkaiden valinnassa. Listoiltamme löytyy sopivassa suhteessa nuoruuden
intoa ja kokemusta, yrittäjiä ja palkansaajia, naisia ja miehiä, talouden osaajia ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden
puolustajia, kaupunkilaisia ja maalaisia.
Kolmanneksi me tarvitsemme hyvän kampanjan. Sen ensimmäinen osa, vaalien tunnuslauseemme, esiteltiin äsken
puheenjohtaja Sipilän puheessa. Tunnuksella ”Suomi kuntoon” kutsumme kansalaisia kaikkialla Suomessa
tekemään parempaa Suomea meidän kanssamme.
Teemme iloisen, positiivisen kampanjan, olemme joukkue, johon on helppo liittyä.
Suomen tilanne on vaikea, se on varmaan kaikille selvää. Toisaalta uudistusten tekeminen on paitsi haastava, myös
innostava tehtävä. Ja nyt on pakko tehdä uudistuksia.
Edessä on usean vaalikauden mittainen urakka, jos haluamme laittaa Suomen kuntoon. Sen onnistuminen vaatii
myös yhteiskunnallisen ilmapiirin muutosta. Apatian ja pessimismin tilalle on synnytettävä tulevaisuudenuskon ja
luottamuksen ilmapiiri. Siksi meidän on jo tässä vaalikampanjassa rakennettava luottamuksen ja yhteistyön siltoja
suhteessa kansalaisiin ja kaikkiin yhteiskuntapiireihin.
Sellaisen toiveen uskallan esittää, että myös poliittiset kilpailijamme välttäisivät polttamasta yhteistyön siltoja.
Isänmaan asia on kuitenkin yhteinen meille kaikille. Meillä ei ole vaalien jälkeen varaa samanlaiseen hitaaseen
lähtöön kuin keväällä 2011. Silloin hallituksen tehokkaan työn kannalta välttämättömän keskinäisen luottamuksen
rakentaminen vei kuukausia, jopa vuosia, eikä tainnut lopulta onnistua tarpeeksi hyvin koskaan päätellen viime
kuukausien riitaisesta ilmapiiristä hallituksen sisällä. Ensi keväänä on päästävä liikkeelle heti, ja se vaatii vahvaa
luottamusta hallituksen sisällä, ketkä siellä sitten ovatkin.

