HUOMIO JÄSENLEHDEN
VASTAANOTTAJA:
Jäsen-Suomenmaan osoitteisto on muodostettu siten, että
jokaiselle jäsenelle/jäsentalouteen postitetaan lehti, joihinkin
jäsentalouksiin voi tulla vielä useampi. Jos et halua lehteä tai
haluaisit sen omalla nimelläsi, ole yhteydessä jäsenpalveluihin
tai alueesi Keskustan piiritoimistoon.
Muutospyynnöt: jasenpalvelut@keskusta.fi,
p. 010 289 7020 tai piiritoimistoon
www.keskusta.fi/piirit.
VINKKI: Sähköpostiosoitteensa
antaneet jäsenet
saavat myös uutiskirjeitä
puoluetoimistolta.

Nyt käsissämme on haasteita, mutta keskustaväkeä
kutkuttelee jälleen. Haluamme voittaa suomalaisten luottamuksen ja jatkaa
pääministeripuolueena.
Vaalityön valmistelu on
ollut oman puoluesihteerikauteni alun tärkein
tehtävä. Se on ollut mielenkiintoista ja mukavaa.
Olen päässyt tekemään
työtä rinta rinnan paikallisten aktiiviemme kanssa
ja kiertämään Suomea.
Puoluesihteerin tehtävä
kokonaisuudessaan on

Olemme taas yhteisen
tehtävän äärellä. Keskustajoukkueena meidän
pitää olla valmiina. Työtä
on edessämme paljon.
Meidän on yhteisvoimin
ponnisteltava sen eteen,
että saavutamme tärkeimmän tavoitteemme – voittaa vaalit.
Yhteisen vaalityömme
tärkein tehtävä on luottamuksen hankkiminen.
Luottamus syntyy poliittisen viestimme lisäksi toimintatavoista. Keskustalaiselle sovinnollisuudelle
on huutava tarve repiväksi
muuttuneessa poliittisessa keskustelukulttuurissa.
Keskusta lähtee kohti
kevään eduskuntavaaleja luottamuksen apilan

Pystymme rakentamaan
luottamusta suomalaisten
arkea koskettavalla viestillä ja onnistuneella ehdo-

Riikka

I!

ILIAPP

Olemme puolueena
kutkuttavassa vaiheessa.
Onnistumalla ensin ehdokasasettelussa ja sen jälkeen muussa vaalityössä
kaikki on meille mahdollista. Tartutaan rohkeasti ja
yhdessä tuohon mahdollisuuteen!

MOBI

Sotkamon puoluekokouksessa hyväksytyn periaateohjelmamme ensimmäinen periaate kuuluu:
”Yhteiskunnan tärkein
peruspilari on keskinäinen
luottamus. Tarvitsemme
toistemme ymmärtämisen
ja yhteistyökyvyn vahvistamista.”

kasasettelulla. Eri vaalien
ehdokasasettelu on vielä
lähes kaikissa piireissä
kesken. Haluan rohkaista
teitä kaikkia ennakkoluulottomaan ehdokashankintaan. Tämäkin on
yhteinen urakkamme.

UUSI

Marraskuiset seurakuntavaalit avaavat vaalien
supervuoden. Keväällä
vuorossa ovat eduskunta-,
Euroopan parlamentin ja
maakuntavaalit.

voimin. Apilassa kiteytyvät
valmisteilla olevan vaaliohjelmamme keskeiset
tavoitteet. Luottamuksen
varsi kannattelee apilan
neljää lehteä.

STAN

Asetimme Suomen edun
puolueen edun edelle –
näinhän Keskusta aina
toimii. Ajattelimme, että
Suomi ja julkinen talous
on laitettava kuntoon,
vaikka se tarkoittaisi puolueelle haasteellisempia
aikoja.

täyttänyt kaikki odotukseni erittäin myönteisellä
tavalla. Yhteistyö kenttäväen kanssa on kuitenkin
itselleni kaikista tehtävistä
mieluisin. Se on inspiroivaa yhdessä olemista ja
yhdessä tekemistä.

KESKU

Keskusta on kutkuttavassa
taitekohdassa. Hallituskausi,
jota koko puolueväen voimin valmistelimme huolella
neljä vuotta sitten, kääntyy
loppusuoralle. Halusimme
laittaa Suomen kuntoon.
Sen maan hallitus on Keskustan johdolla tehnyt.

Keskustan uusi mobiilisovellus
ladattavissa. Keskustan mobiilisovellus on sovelluskaupoista
ladattava Keskustan oma applikaatio, joka löytyy Android ja
iOS -versioina.

LATAA

KUTKUTTAVA MAHDOLLISUUS

NYT

Puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen:

Mobiilisovelluksen kehittäminen on jatkuvaa. Siksi
kaikki palaute auttaa kehittämistyötä. Palautteen voi
antaa sähköpostilla jasenpalvelut@keskusta.fi

Marraskuun loppuun mennessä
Keskustan apin ladanneiden ja
sähköisen jäsenkortin käyttöönottaneiden kesken arvotaan
Keskustan 2019 –risteilypaketti
kahdelle hengelle (risteilypaketin
arvo n. 300 euroa).

Jäsensivut

Se toimii sähköisenä jäsenkorttina, jonka avulla Keskustan jäsenet
saavat tietoa Keskustan
toiminnasta.
Yhteydenpito paranee, kun
jokainen voi pitää omat
yhteystietonsa ajan tasalla.
Omien tietojen tarkistaminen ja päivittäminen helpottuu.

Mobiilisovelluksen puhelimeen ladannut ja sähköiseen jäsenkorttiin kirjautunut jäsen voi päivittää
sovelluksen kautta omia
yhteystietojaan sekä tulevaisuudessa ilmoittautua
puolueen tapahtumiin.

Sähköisen jäsenkortin käyttöönotto vaatii oman jäsennumeron. Jos oma jäsennumero
ei ole tallessa, niin sen voi
varmistaa puolueen jäsenpalvelusta puhelimitse 050 388
0002 tai sähköpostilla jasenpalvelut@keskusta.fi

vastaan. Seurakunnan toiminnan tulee lähteä seurakuntalaisten elämästä ja
tarpeista, ei ainoastaan kirkon työaloista käsin. Meille
seurakunta on paikka, jossa
kännykän ruudun sijaan
kohtaamme aidosti toisen
ihmisen.

Seurakuntavaalit 18.11.
Ennakkoäänestys 6. – 10.11.
Seurakuntavaalit kolkuttelevat ovella. Keskustalaisia
ehdokkaita on tarjolla
runsain määrin niin omilla
listoilla kuin seurakuntaväen yhteisillä listoilla.

taa sitä, että seurakunta on
meidän kaikkien jäsenten
yhteinen. Siksi jokaisen seurakuntalaisen ääni on yhtä
tärkeä – muulloinkin kuin
vaaleissa.

Puolueen seurakuntavaaliohjelma ” Seurakunta
meille kaikille” hyväksyttiin
syyskuussa. Ohjelma koros-

Keskustalainen seurakuntaväki toimii yhdenvertaisuuden puolesta kaikenlaista
syrjintää ja vihapuhetta

Luottamushenkilöt yhdessä
pappien ja muiden seurakunnan työntekijöiden
kanssa päättävät asioista.
He linjaavat seurakunnan
toimintaa ja varojen käyttöä sekä tekevät tärkeimmät henkilövalinnat.
Seurakunnan jäseninä me
voimme vaaleissa vaikuttaa
siihen, millaisen seurakunnan ja millaisen kirkon puolesta toimimme. Välittyykö
seurakunnastamme toivo
ja ilo? Kutsuuko se mukaan
toimintaan eri-ikäisiä ja
erilaisia ihmisiä? Ovatko
kirkkotilat yhteisöllisyyttä ja
kohtaamista tukevia?
Puolue tuottaa tuttuun
tapaan taustamateriaa-

lia kunnallisjärjestöjen ja
ehdokkaiden käyttöön.
Valtakunnallinen ohjelmalehtinen on taitettuna sekä
A5-vihkosena että A4-kokoisena. Samoin teemme
lehti-ilmoituspohjan, johon
kunnallisjärjestöt voivat
täyttää omien ehdokkaidensa tiedot. Meillä on
myös valmiina sosiaalisessa
mediassa jaettavaa materiaalia.

KAUPUNGISSA
ON KESKUSTA!

Kaikki seurakuntavaaliasiat
löytyvät keskitetysti osoitteesta: www.keskusta.fi/
seurakuntavaalit . Facebookissa on olemassa avoin
ryhmä, jossa voidaan käydä
keskustelua kirkollisista asioista. Ryhmä on nimeltään
”Keskustelua kirkosta –
Keskusta”. Puoluetoimiston
vastuuhenkilö vaaliasioissa
on Helena Pakarinen (helena.pakarinen@keskusta.fi).
Nyt on mahdollisuus vaikuttaa. Tuodaan keskustalaista
viestiä esiin. Äänestetään
ja kannustetaan muitakin
äänestämään.

lisätietoja ja ilmoittautuminen: www.keskusta.fi/risteily tai Tuija Pitkäpaasi p. 040 415 8759

Kaupunkistrategia ja -verkosto
Keskustan kaupunkitoiminnan tukena
Kaupungeissa toimivat
keskustalaiset päättäjämme
toimivat kannatuksemme
puolesta haastavassa ympäristössä. He ahkeroivat
Keskustan aatteen puolesta
ja ansaitsevat tekemälleen
työlleen laajan tuen. Siksi Keskusta on päättänyt
tukea puolueen paikallista
vaikuttamista kaupungeissa
”Kaupungissa on Keskusta” kaupunkistrategialla ja
-verkostolla.
Strategian taustaselvityksen mukaan Keskustaa
potentiaalisesti äänestävät arvostavat koulutus-,
lähiruoka- ja ympäristöteemoja, jotka ovat lähellä
sivistystä, kestävää luontosuhdetta sekä paikallisuutta koskettelevia arvojam-

me. Arvot ja aatteemme
kantavat siis kaupungissakin.
Samainen selvitys kuitenkin osoitti, että äänestäjät
eivät tiedä riittävän hyvin
mikä on Keskustan sanoma kaupungissa.
Keinoina tunnistettavuuden parantamiseen puolue
tarjoaa suurille kaupungeille muun muassa viestintätukea materiaaleina ja
koulutuksina. Resursseja
tuetaan erillisellä kaupunkirahalla, josta suurin
osa ohjataan Keskustan
toimintaan pääkaupunkiseudulle, Tampereelle ja
Turkuun.
Muut kaupungit voivat
hakea erillistä kaupunkitoiminnan kehittämisrahaa
hakemusta vastaan, piiri-

järjestöt ovat tiedottaneet
tästä kunnallisjärjestöille.
Rahoitus tähtää uuden toteuttamiseen ja luomiseen,
millä kannustetaan esimerkiksi kokeiluihin.
Verkostotoiminnalla kootaan Keskustan kaupun-

kivaikuttajia eli vertaisia
yhteen. Tavoitteena on
kehittää vaikuttajien keskinäistä yhteistyötä, parantaa heidän osaamistaan
ja vahvistaa innostusta
vaikuttamiseen.

KESKUSTAN
KAUPUNKIVISIO 2021

Olemme tunnistettu vaihtoehto, joka
on ihmistä lähellä. Korostamme hyvää
arkea. Toteutamme uutta – luovasti.
LISÄTIETOA WWW.KESKUSTA.FI/KAUPUNKI

