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Vastuullisuus ja vapaus
Yhteisöllisyys ja välittäminen
Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus
Sivistys
Ylisukupolvisuus ja kohtuullisuus

•
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Kestävä luontosuhde
Paikallisuus

Ihmisyys ja sen kehitystarve on pantava
kaiken yhteiskunnallisen ja valtiollisen
uudistamisen pohjaksi.
- Santeri Alkio

Missio
Keskusta on avoin, uudistava ja ihmisten tulevaisuuden uskoa vahvistava puolue. Olemme maltillinen, mutta voimakas ihmisiä aatteellisesti
yhdistävä kansanliike. Rakennamme yli sukupolvien kestävää, tasa-arvoista ja turvallista yhteiskuntaa. Teemme työtä koko Suomen puolesta ja
etsimme ratkaisuja ihmiskunnan suuriin haasteisiin.

Visio: Keskusta vuonna 2020
Keskusta on innostava ja elävä kansanliike, jonka
viesti kiinnostaa laajalti. Meillä on aktiiviset jäsenet,
vahva yhteishenki ja meihin luotetaan. Keskusta on
avoin ja helposti lähestyttävä puolue, joka tuntee
ihmisten tarpeet ja puhuu arjen kieltä. Olemme
suvaitsevainen ja toisiamme kunnioittava sivistysliike, jossa ihmiset voivat kohdata ja vaikuttaa.
Puolustamme ihmisoikeuksia, yhdenvertaisuutta ja
kansanvaltaa. Keskusta on kaikkien ihmisten ja koko
Suomen puolue.

Politiikkamme on edistyksellistä, omaleimaista ja
juurevaa. Olemme luoneet yhteiskuntaan turvallisuutta ja toivon näköaloja. Olemme työn, yrittämisen ja välittämisen puolue. Keskusta tunnetaan kotien hyvinvoinnin, sivistyksen ja osaamisen, puhtaan
ruoan, vihreän talouden, bioenergian, hajautetun
yhteiskunnan ja yrittäjyyden edistäjänä.
Keskusta on toteuttanut laajan järjestöuudistuksen,
jossa avoimuus, tiedon kulku ja jäsenyys on nostettu
keskiöön. Ihmisten vaikutusmahdollisuuksia ja uusia
osallistumistapoja kehitetään jatkuvasti. Jäseneksi
liittyminen on helppoa. Jäsenillä on monipuoliset
mahdollisuudet osallistua poliittiseen vaikuttamiseen. Puolue on käynyt perusteellisen keskustelun
EU-politiikasta ja luonut eteenpäin katsovan, kaikkia
suomalaisia palvelevan EU-linjan.

Visio: Suomi vuonna 2020
Suomi on jälleen kerran selviytynyt työtä tekemällä ja toisista välittämällä. Yhteiskunta on pysynyt
eheänä. Suomella on ollut taitoa ja malttia vaurastua. Velkaantuminen on taittunut, vaihtotase kääntynyt ylijäämäiseksi ja eläkejärjestelmä on kestävä.
Ikääntyneet kansalaiset on opittu näkemään voimavarana. Olemme luoneet toimivan neljän sukupolven
yhteiskunnan. Uussuomalaisten kotouttaminen on
onnistunut.
Suomen kodeissa voidaan paremmin. Ihmiset voivat
aidosti valita asuinpaikkansa. Työ- ja perhe-elämän
yhteensovittamisessa on edistytty. Suomi on maailman paras maa lapsille ja perheille.
Suomi on ottanut jättiharppauksen vihreän talouden
edelläkävijänä. Kotimaisen ruoantuotannon edellytykset on turvattu. Suomi tunnetaan maailmalla
koulutuksen, osaamisen ja kestävän kehityksen
edistäjänä sekä rauhanrakentajana. Terve isänmaallisuutemme luo vahvan pohjan myös kansainväliseen
toimintaan.

