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Vastuullista vaikuttamista elinympäristössämme

Isänmaata voi palvella
myös oppositiossa
Isänmaata voidaan palvella oltiin
sitten hallituksessa tai ei. Keinot
ovat vain erilaiset. Puoluejohdon
saadessa aikaa voi keskusta palvella omia kannattajiaan. Järjestörakenteen elävöittäminen lisää
puolueen kansanvaltaisuutta ja
edistää lähidemokratiaa. Suurin
osa päätöksistä tehdään edelleen
kunnissa.
s.3.

Kunnallisvaaliehdokkaiden etsintä on jo alkanut

Tervetuloa Kemin Keskustan toimintaan!

Etsimme vaikuttamisesta kiinnostuneita kemiläisiä mukaan kunnallisvaaliehdokkaiksemme. Mikäli haluat päästä vaikuttamaan
kotiseutusi asioihin, tai tunnet
jonkun sopivan henkilön—
ilmianna hänet meille! Otamme
yhteyttä potentiaaliseen ehdokkaaseen.

Kemin Keskusta vaikuttaa aktiivisesti Kemissä tehtävään
päätöksentekoon. Kuka tahansa 15 vuotta täyttänyt voi olla
jäsenenä ja jäsenistömme koostuukin monipuolisesta joukosta
ihmisiä. Sinäkin olet tervetullut
mukaan rakentamaan parempaa Kemiä.
s.4.

Pääkirjoitukset

Sisällysluettelo:

Rahat on loppu (ja tyhjä pää?)

Pääkirjoitukset s. 2.

Vaalitulos oli vielä pahempi kuin viime lehdessä
ennustin. Keskusta menetti kolmisen miljoonaa euroa puoluetukea. Puoluetoimistosta irtisanottiin
useita työntekijöitä. Myös Suomenmaa-lehti joutui
vähentämään väkeä ja ilmestymispäiviään. Sentterilehteä ei enää tipahda niin tiuhaan postiluukusta
kuin vielä viime vuonna. Onneksi vaalitulos ei vaikuttanut tämän lehden ilmestymiseen. Se nähdään
vasta kunnallisvaaleissa reilun vuoden kuluttua.
Piireille puoluetuen menetys on kauhea. Esimerkiksi
Peräpohjolan piiri joutui lomauttamaan toiminnanjohtajansa vähintään helmikuuhun saakka. Enää ei
ole varaa kuin puoliaikaiseen työntekijään. Nyt tarvitaan talkoohenkeä. Vaikeuden siihen tuo se, että
palkattu koordinaattori puuttuu vielä jonkin aikaa.

Pääministeripuolueesta pienimmäksi oppositiopuolueeksi

Isänmaata voi palvella myös oppositiossa
s. 3.
Tule mukaan Kemin
Keskustan toimintaan! s. 4.
Kannanotot ja mielipiteet
s. 5-6.
Liity jäseneksi!
s.7

Suomen historiassa ei ole koskaan tapahtunut vastaavaa. Pääministeripuolueesta onkin yksissä vaaleissa tullut eduskunnan pienin oppositiopuolue.
Tosin oppositiossa ei ole koskaan ollut vain kahta
puoluetta.
Perussuomalaisten jättäydyttyä opposition suurimmaksi puolueeksi se riisti keskustalta toisen varapuhemiehen paikan. Lisäksi keskusta
saa keskusteluissa puheenvuoronsa
vasta sen jälkeen, kun hallitus on
saanut suuret haukut perussuomalaisilta. Kerätäkseen huomiota keskustalaisten on räväköidyttävä
näyttävästi.

Kai Puro
päätoimittaja

Toimitus:
Kai Puro
päätoimittaja
Henri Kivelä
taitto ja jakelu

Isänmaata voi palvella myös oppositiossa

Koko Suomen kehitys on Keskustalle tärkeä asia. Siinä ei sovi jäädä sivustakatsojaksi.

Suomen etu on Keskustalle
tärkein. Aina se ei ulospäin
ole siltä näyttänyt. Mutta
suuria päätöksiä tehtäessä
mielessä on ollut aina vain
yksi ajatus: mikä vaihtoehto
on Suomelle paras - tai ainakin kivuttomin.
Vaalitappion myötä Keskusta siirtyi oppositioon.
Toki puolue olisi ollut valmis
lähtemään hallitukseen, mikäli sitä ei olisi muuten saatu muodostettua.
Kahden kuukauden mittaisen pihtisynnytyksen jälkeen
uusi hallitus saatiin kasaan.
Sisäisiltä kiistoilta ei vältytty kun mm. Vasemmistoliiton Markus Mustajärvi irtisanoutui puoluekurista jo
ennen ensimmäistäkään äänestystä. Timo Soinin vertaus, hyytelöhallitus, kuvastaa
kuuden puolueen hallitusta
hyvin. Kaikkien on pakko
tehdä kompromisseja ja hallitus heiluu puolelta toiselle
hyytelön tavoin.
Aluepoliittisesti uusi halli-

tus on epäoikeudenmukainen. Pohjoisesta Suomesta
saatiin vain yksi ministeri,
Merja Kyllönen Kainuusta.
Tätä poikkeusta lukuun ottamatta uutta hallitusta voidaan kutsua kokonaan etelän cityhallitukseksi.
Keskustalle on erittäin
tärkeää, että alueellinen
tasapuolisuus toteutuu päätöksenteossa. Sitä pystytään
seuraamaan hyvin oppositiosta käsin. Mikäli Suomi
alkaa liian keskittämisen
tielle, tulee siihen puuttua
kovin ottein.
Tuhannet keskustan valtuutetut ja luottamushenkilöt ajavat paikallisesti
oman kunnan ja asuinympäristön etua.

Keskustalla on eduskuntatalon oppositioasemasta huolimatta paljon päätäntävaltaa maan asioissa. Tuhannet
keskustan valtuutetut ja
luottamushenkilöt ajavat

paikallisesti oman kunnan ja
asuinympäristön etua. Povattu suuri kuntauudistus
toteutuu vain, mikäli kuntalaiset itse sitä haluavat. Keskusta ajaa vapaaehtoisuutta
kuntaliitoksissa. Vaikeiden
asioiden hoitamista voidaan
tehdä maakunnallisesti.
Uusi hallitusohjelma rokottaa kuntien tulopohjaa ja
lisää velvoitteita. Se voi aiheuttaa kunnille suuria ongelmia. Tasaverona pidetty
kunnallisvero nousee, lisäksi
kiinteistöjä ja asumista rokotetaan huomattavasti enemmän. Pahimmassa tapauksessa kunta voi ajautua kokonaan valtion määräysvallan alle. Silloin ei kuntalaisten tahto enää kuulu.
Kunnallisvaalit pidetään
vuoden päästä syksyllä. Mikäli kiinnostusta vaikuttaa
oman seudun asioihin on, voi
pyrkiä Keskustan kunnallisvaaliehdokkaaksi. Ehdokasasettelu on paraikaa
käynnissä.

Tervetuloa Kemin Keskustan toimintaan!
toimija, joka kouluttaa jäsenistään
aktiivisia yhteiskunnallisiin asioihin
puuttujia. Keskustanuoret järjestää
Kemissä mukavaa toimintaa retkistä
yhteisiin ruokailuihin. Vain johtokunnan mielikuvitus on rajana toiminnalle. Aina ei politiikkakaan ole mukana,
mutta sitten kun on aika ottaa kantaa
johonkin, se myös näkyy ja kuuluu.

Kemin Keskusta on pirteä ja aktiivinen toimija Kemissä. Tarkoituksemme
on vaikuttaa Kemin kehittymiseen
niin, että täällä olisi hyvä asua ja olla
tulevaisuudessakin. Kemin Keskustalla on kahdeksan valtuutettua Kemin
kaupunginvaltuustossa. Keskustalaisia ihmisiä on myös kaikissa lautakunnissa ja kaupunginyhtiöiden johtokunnissa, maakunnallisista luottamustehtävistä puhumattakaan.
Keskustalla on Kemissä neljä alueellista peruspaikallisyhdistystä: Sauvosaaren py kattaa keskustan ja Koivuharjun seudun, Ristikankaan py Kivikon
ja sen lähialueet, Karihaaran py pohjoiset sekä Syväkankaan py eteläiset
alueet. Lisäksi Keskustanuorilla ja
Keskustanaisilla on omat yhdistyksensä. Kaikki nämä kuuluvat Keskustan
Kemin kunnallisjärjestöön, joka huolehtii lähes kaikesta Kemin Keskustan
toiminnasta.
Kemin Keskustanuoret on nuorekas

Keskustan Kemin kunnallisjärjestön
puheenjohtajana toimii tällä hetkellä
lehtori Ulla Miettunen. Varapuheenjohtajan paikkaa pitää eläkkeellä oleva
kauppateknikko Arja Ketola. Kemin
Keskusta luottaa pitkälti nuoriin ja se
näkyy siinä, että 21-vuotias kauppatieteitä Oulun Yliopistossa opiskeleva
Kai Puro on hoitanut sihteerin tehtäviä jo kolmatta vuotta. Puolueen markkinoinnista vastaa alan ammattilainen, juuri ammattikorkeakoulusta
valmistunut Henri Kivelä, joka pitää
vaalipäällikön pestiä. Kunnallisjärjestön muussa johtokunnassa on kattavasti eri alojen ihmisiä ympäri Kemiä.
Kemin Keskustanuorten puheenjohtajana toimii Kai Puro. Varapuheenjohtajan ja sihteerin tehtäviä hoitaa Laura Kuismanen. Molemmat vaikuttavat
Lapin Keskustanuorten johtokunnassa, Puron ollessa piirin varapuheenjohtaja.
Yhteystietomme löytyvät takasivun
alareunasta. Mikäli kiinnostuit, ota
yhteyttä!

Keskustakerho
Kaikille avoin Keskustakerho kokoontuu pääsääntöisesti jokaista
valtuuston kokousta edeltävänä
torstaina kello 19 toimistolla osoitteessa Valtakatu 25 as 6.
Keskustakerhossa käydään valtuuston asialista läpi ja keskustellaan
siitä. Tilaisuus on mainio keino
kuulla valtuustoryhmän jäsenten
mielipiteitä, sekä myös vaikuttaa
niihin.
Lisäksi käydään läpi päivän polttavia puheenaiheita. Keskustakerho
on poliittinen keskusteluareena,
jonne toivotaan osallistujia tuomaan
omat näkemyksensä asioihin.

Jäseneksi liittyminen kannattaa
Jäsenenä pääset vaikuttamaan parhaiten keskustan toimintaan. Saat
sillä tämän lehden lisäksi mm. puolueen jäsenlehden, jäsenkortin ja
jäsenetuja. Tiedät tapahtumistamme entistä paremmin ollessasi jäsen.
Liitä nyt koko perhe jäseneksi. Ensimmäisen jäsenen jäsenmaksu on
20€ vuodessa. Puolison jäsenmaksu
on 10€ ja 15-30-vuotiaan nuoren 5€.

Kemin Keskusta nyt
myös Facebookissa.
Muista tykätä!

Kemin Keskusta huolissaan
sairaanhoitopalveluista
Kemin Keskustan kevätkokous oli
huolissaan Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin tulevaisuudesta. Mahdollisesti kaavaillut erikoissairaanhoidon muutokset ja päivystystoiminnan osittainen alasajo aiheuttaisivat koko päivystysaikaisen toiminnan murenemisen.
Kokouksessa pidettiin tärkeänä
sitä, että Meri-Lapin alueella säilyy
korkeatasoinen terveydenhuolto,
johon saumattomasti kuuluvat erikoissairaanhoidon palvelut. Keskusta muistuttaa, että päivystys on
kokonaisuus, josta ei voi ottaa palveluja pois vaarantamatta koko
päivystysaikaista toimintaa.
Vappuna
voimaan
tulleen
terveydenhuoltolain mukaan
terveydenhuoltoa pitäisi tarkastella kokonaisuutena, johon kuuluvat perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja sosiaalitoimi.

Uusimmat kuulumiset löydät
osoitteesta:
www.keskusta.fi/kemi

Kemin Keskustanuoret: Erityisopetuksen
resursseja lisättävä
(c) Kemin kaupungin kuvapankki

Suomi on roikkunut
pitkää n
Pisa tutkimuksen
kärjessä.
Tämä on ollut pääosin
sen vuoksi, koska Suomessa heikommat oppilaat pyritään pitämään
mukana koko luokan tahdissa. Erityisopetuksen
resursseja
lisäämällä
saataisiin Suomi pysymään maailman kärkiluokassa. Muuten on
mahdollista, että juna
menee ohi.
Erityisopetuksen lisääminen ei vaikuta pelkästään heikkojen oppilaiden
tasoon – päinvastoin.
Siitä hyötyvät myös niin
hyvät kuin keskitason
oppilaatkin. Erityisopetus ei ole pelkästään
tarkkailuluokkia, vaan se
sisältää eriytetyt oppimissuunnitelmat eri oppilaiden kesken.
Itse asiassa painopisteen tulisi olla siinä, että
erityistä tukea tarvitsevat oppilaat pidettäisiin
virallisesti omassa luokassaan, mutta vaikeimmissa aineissa heidät
eriytettäisiin toiseen ryhmään oppimaan. Tällai-

sia aineita olisivat useimmiten matemaattiset aineet sekä äidinkieli ja
vieraat kielet. Tarve olisi
oppilaskohtainen.
Pienryhmä auttaa sekä
heikkoa että hyvää oppilasta keskittymään. Siinä
missä vahvemmat oppilaat ehtivät tehdä enemmän tehtäviä, heikommat
käyvät perusasiat perusteellisemmin läpi. Tämä
ei onnistu normaaliluokassa, jossa kaikki joutuvat menemään samaa
tahtia. Siinä nopeimmat
turhautuvat ja hitaimmat
putoavat kärryiltä jo alkuvaiheessa. Ryhmätöitä
tehtäessä keskittymisvaikeuksista kärsivien oppilaiden levottomuus haittaa koko luokan työnte-

koa.
Jokaisessa Kemin kokoisessa kunnassa on
pyrittävä vähintään yhteen joustavan perusopetuksen ryhmään. Siellä
ovat sellaiset oppilaat,
joille tavallinen koulunkäynti tuottaa vaikeuksia.
Valinnaisaineissa
toimisi integraatio muiden oppilaiden kanssa.
Tätä luokkamallia ei saisi
käyttää ns. klinikkana,
jonne häiriköt laitetaan
silloin tällöin.
Erityisluokalle pääseminen ei ole mikään leimaava tekijä vaan voi
vaikuttaa oppilaan koko
tulevaisuuteen. Henkilökohtainen ja joustava
opetus auttaa syrjäytymisen ehkäisyssä ja helpot-

taa nuoren työelämään
pääsyä.
Tunteja tulisi suunnitella niin, että saman
aineen tunteja pidettäisiin samaan aikaan, jolloin joko erityisopettaja
tai aineenopettaja ottaisi

heikkoja oppilaita useammasta luokasta yhteen.
Suurin koulua koskeva
puheenaihe on alakoulujen valtavat ryhmäkoot.
Nämä aiheuttavat yläkoulun oppimisvaikeuksista jopa merkittävänkin

osan. Jakotunteja tulisi
olla niin paljon, että tärkeimmissä aineissa ei
koko alakoululuokka olisi
yhtä aikaa läsnä. Resurssiopettajia käyttämällä
tämän luulisi olevan
mahdollista.

Liity jäseneksi Kemin Keskustaan!
Tervetuloa jäseneksi! Pääset osallistumaan Keskustan tapahtumiin sekä
ennen kaikkea: vaikuttamaan sinulle ja läheisillesi tärkeisiin asioihin.
Haluan liittyä ___ Kemin Keskustaan ___ Kemin Keskustanuoriin
Otamme yhteyttä myöhemmin toimintaan ja jäsenmaksuun liittyen.
Jäsenmaksu on tällä hetkellä 20€/jäsen; puolisolta 10€,
sekä keskustanuorelta 5€.
Täytä tiedot tekstaten:
Sukunimi: ______________________________________
Etunimet: ______________________________________
Syntymäaika: __________________________________
Sukupuoli:

___ Mies

Lähetä lomake osoitteeseen:
Kemin Keskusta
Valtakatu 25 as 6
94100 Kemi
Tai anna se jollekin
toimijoistamme!

___ Nainen

Koulutus/oppiarvo:_________________________

Lähiosoite: ______________________________

Ammattijärjestö: ___________________________

Postinumero: ____________________________

Ammatti (tehtävänimike): ____________________

Postitoimipaikka: _________________________

Kansalaisuus (ellei Suomi): __________________

Maa, ellei Suomi: _________________________

Kotikunta: ________________________________

Puhelinnumero: __________________________

Äidinkieli: ________________________________

Sähköpostiosoite: ________________________

___________________________________________________________________
Päiväys ja allekirjoitus sekä nimenselvennys

Kemin Keskustan kunnallisohjelma 2009-2012
YHTEISVASTUUTA KEMILÄISISTÄ
Kemissä on oltava kunnolliset päivähoitopalvelut ja terveydenhuolto. Päivähoidossa sekä lasten ja nuorten koulutuksessa on oltava toimivat ryhmäkoot.
Näin turvataan lasten ja nuorten hyvinvointia, ehkäistään syrjäytymistä ja
lisätään perheiden halua asua Kemissä. Vanhusten kotona asumista ja vanhuksiaan hoitavia omaisia on tuettava riittävästi. Ikääntyville kemiläisille
tarvitaan myös lisää palveluasuntoja ja laitospaikkoja.
TEHOKASTA TALOUDENHOITOA
Kaupungin talous on saatava pysyvästi kuntoon. Veroprosentin ja palvelumaksujen jatkuva korottaminen ei ole kestävä tie. Ainoa kestävä ratkaisu on
tulojen lisääminen ja menojen supistaminen. Työvoimakustannusten hallitsemiseksi työvoima on mitoitettava ja työtehtävät järjestettävä toimivan palvelurakenteen mukaisiksi. On varauduttava siihen, että iso osa työntekijöistä
jää lähivuosina eläkkeelle. Ostopalveluja on käytettävä, jos palvelu on riittävän laadukasta ja edullisempaa kuin oma palvelutuotanto. Palvelun tuottajaa
ei kuitenkaan saa päästää sanelijan asemaan.
AKTIIVISTA KUNTAYHTEISTYÖTÄ
Kemissä on paljon hyvää. Kuitenkin nykyisen palvelutason säilyttämiseksi
toimintoja on tehostettava. On uusittava toimintatapoja ja yhteistyörakenteita yksityisen, kolmannen sektorin ja Meri-Lapin kuntien kanssa.
TUOTTAVAA ELINKEINOPOLITIIKKAA
Lisää veronmaksajia voidaan saada parantamalla kaupungin vetovoimaisuutta yritys- ja asuinympäristönä. Hyvä työllisyys on hyvien verotulojen edellytys. Pelissä on nyt kunnon kortit: Satama, Sarius, Biodiesellaitos…

Keskustan Kemin kunnallisjärjestö:
Sähköpostiosoite
keminkeskusta@hotmail.fi
Internet-sivut
www.keskusta.fi/kemi

Ulla Miettunen

Henri Kivelä

puheenjohtaja
0400-337159
ulla.miettunen@lappia.fi

vaalipäällikkö
040-5424406
lapskamies@hotmail.com

Kai Puro

Jäsenpalvelut

sihteeri, lehden päätoimittaja
040-8477887
kai_puro@hotmail.com

Jäsenyydestä kysyessäsi ota
yhteys Kai Puroon tai
jasenpalvelut@keskusta.fi

