Puoluesihteeri Jouni Ovaskan puhe puoluevaltuuston kokouksessa 26.11.2016
Arvoisa vastavalittu puheenjohtaja,
hyvät puoluevaltuuston jäsenet,

Keskustan toiminta satavuotisen Suomen juhlavuotena nojaa vahvasti kansanvaltaan. Kunta‐,
maakunta‐ sekä presidentinvaalit ovat ensi vuoden pääpainopisteitä niin taloudellisessa kuin
toiminnallisessa mielessä. Talousarvio noudattaa tarkkaa taloudenpitoa, lisäpanostuksia on
kohdistettu vaalien lisäksi viestintään. Piireille osoitettu puoluetuki säilyy ennallaan.
Toimintasuunnitelman olen rakentanut Juha Sipilän hallitusohjelman mallin mukaan. Itsestään
selvyydet on sysätty sivuun, kehityskohteet on kirjattu tarkemmin ikään kuin ”kärkihankkeina”.
Ohjelmatyö, koulutus ja kansainvälisyys on nostettu vahvasti esiin.
Huomioitavaa on erityisesti järjestötyön kehittäminen puoluekokouksen viitoittamalla tiellä.
Alamme valmistella puoluetoiminnan‐ eli pt‐rekisterin ylläpidon siirtämistä puolueelle. Samalla
varaudumme siirtämään jäsenmaksujen perinnän. Tällä tavalla yhdenmukaistamme
toimintatapoja ja vapautamme resursseja piiritasolla.
Lisäksi panostamme entistä enemmän henkilöstön työhyvinvointiin ja ‐kykyyn.
Hyvät ystävät, sitten kuntavaaleihin.
Keskustan joukkueella on nyt kaksi suurta tehtävää ylitse muiden.
Ensiksi: Meidän on lunastettava lupauksemme Suomen kuntoon laittamisesta. Ihmisille on saatava
töitä, ja sovitut uudistukset on vietävä määrätietoisesti maaliin.
Toiseksi: Meidän on voitettava ensi huhtikuun kuntavaalit. Keskustan vihreän tolpan on noustava
korkeimmalle, kun äänet 9. huhtikuuta on laskettu.
Elämme nyt vaalituloksen kannalta ratkaisevia päiviä ja kuukausia. Yksittäiset toimijat ja
yhdistykset tekevät väsymätöntä työtä, jotta ehdokaslistat saadaan täyteen.
Kaava on maailman yksinkertaisin: kysytään ihmisiä ehdokkaaksi. Kysytään kokeneita, kysytään
uusia, kysytään yllättäviäkin nimiä. Kysytään tarvittaessa useampaankin kertaan. Ja mieluummin
ajoissa kuin myöhään. En ole vielä tähän päivään mennessä tavannut ihmistä, joka olisi
loukkaantunut, kun häntä kysytään ehdolle.
Kuntavaalien tulos ei ole pelkkää vallanjakoa, valtuustopaikkoja ja kannatusosuuden
prosenttiyksikköjä. Se määrää myös millaisten arvojen, tavoitteiden ja politiikan varaan uusia,
sote‐ratkaisun jälkeisiä kotikuntia lähdetään rakentamaan.
Keskustan politiikka on perustunut vaihtoehtojen esittämiseen ja asioiden ratkaisuun. Niin sen
pitää olla ensi vuonna ja siitä eteenpäin. Neljä vuotta sitten esitimme yhdessä rakentamamme

ratkaisun: Kotikunta‐maakuntamallin. Saimme sille vaaleissa kansalaisten luottamuksen. Nyt
olemme laittamassa sitä toimeen.
Kun isoja uudistuksia tehdään, on ymmärrettävää että monen mielessä on paljon kysymyksiä ja
epäluulojakin. Nämä huolet pitää ottaa vakavasti ja yrittää löytää niihin vastauksia ja ratkaisuja.
Kovakorvaisiksi emme saa tulla.
Yhden tahallisesti väärin esitetyn väitteen haluan jälleen kerran tyrmätä: uudet kunnat eivät ole
sote‐ ja maakuntauudistuksen jakojäännöksiä. Ne ovat ihmisten arkipäivän palvelujen turvaajia ja
yhä enemmän alueidensa elinvoiman edistäjiä ja asukkaidensa vaikutusmahdollisuuksien
kehittäjiä.
…
Hyvät puoluevaltuuston jäsenet,
Sanoin äsken, että Keskusta on vaihtoehtojen esittäjä ja ratkaisujen hakija. Tätä samaa soisi myös
oppositiopolitikkaa. Suomea ei johdeta pelottelulla.
Kaikilla nykyisillä oppositiopuolueilla oli viime vaalikaudella hallituksessa mahdollisuus olla
viemässä sote‐uudistus maaliin. SDP:llä oli sote‐uudistuksen vastuuministerin salkku. Antti Rinne
johti populismia”, voisi joku sanoa. Ja samaan kelkkaan ovat menneet niin vihreät kuin
vasemmistoliitto. Poliittisten irtopisteiden pajatso laulaa hoosiannaa!
Mutta, hyvät keskustalaiset, meillä on mahdollisuus uudistaa yhteiskuntaamme, kansalaisten ja
maamme hyväksi. Kunnissa ja maakunnissa ei ole tarvetta hallitus‐oppositio –asetelmaan.
Paikallisessa päätöksenteossa myös eduskunnan oppositiopuolueiden täytyy kantaa vastuunsa.
Kunnissa ja maakunnissa uudistukset viedään maaliin yhdessä valmistellen ja yhdessä toteuttaen.
Keskusta valmistautuu vastuunkantamiseen kuntavaaleissa ohjelmalla, jonka tavoitteena on rakentaa
kotikuntien ja maakuntien elinvoimainen Suomi. Tulevaisuudessa paikallinen päätöksenteko tuodaan
entistä lähemmäs kuntalaista. Haluamme olla rakentamassa tervettä ja turvallista elinympäristöä. Kunta
tarjoaa lähipalvelut ja huolehtii asukkaidensa arjesta.
Kuntavaaliohjelmasta näette tarkemmin linjat. Muutama nosto:




Nuorten palvelut: etsivä nuoristotyö, henkilökohtainen huolenpito
Koulutus ja sivistys: Koulujen välisiin kasvaviin eroihin on puututtava.
Kotimaisen uusiutuvan energia käyttö.

Nämä vain esimerkkeinä asioista, jotka ovat pitkälti uusien kuntapäättäjien käsissä.




Kansanvallan vahvistaminen
Kuntavaalien äänestysikärajan lasku 16‐ikävuoteen.
Osittaiskuntalaisuus: ihminen ei enää ole vain yhdessä kunnassa/kaupungissa. Työt ja vapaa‐aika tai
vaikkapa eläkepäivät saattavat viedä eri paikkakunnille. Voisiko kuntalainen jatkossa siirtää osan
kunnallisveroistaan toiselle paikkakunnalle saadakseen vastineeksi palveluita käyttöönsä?

Tämä ohjelma on piirien ja kunnallisjärjestöjen käyttöön. Se on teille ikään kuin ideapaperi paikallisten
teemojen nostamisessa. Hyödyntäkää sitä!

Hyvät ystävät, nämä vaalit ovat tärkeät. Meille keskustalaisille ei ole yhdentekevää, mitä päätetään
asumisesta, lastemme kouluista, tai toistemme työllisyydestä ja hyvinvoinnista. Sen takia me kokoamme
suurimmat listat, keräämme suurimman äänisaaliin, ja voitamme nämä kuntavaalit.
Nostetaan edistyksen lippu salkuun, ja maalataan yhdessä Suomen kartta vihreäksi.
Kiitos

