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Elämää vaalien jälkeen
Luottamushenkilöt järjestötyöhön
Eri puolilta piiriä on kantautunut
tietoja, jonka mukaan kunnallisvaalien jälkeiset valintakokoukset
ovat taas kerran vetäneet kokoustilat täyteen järjestöväkeä. Tämä
on erinomainen asia ja osoittaa
että keskustaväki on valmis kantamaan vastuuta kotikuntansa
kehittämisestä myös vaikeina aikoina. Valintakokousten osallistujamäärä kertoo myös kansanvaltaisen valintajärjestelmän toimivuudesta tässä kansanliikkeessä.
Arvoisa järjestöväki
Tammikuun selkä on taittunut, ja
helmikuinen aurinko on noussut
näytille merkkinä siitä, että menemme valo kohti päivä päivältä
yhä pidemmin askelin.
Kuntien valtuustot ovat pitäneet
ensimmäiset kokouksensa, ja syksyn kunnallisvaalien tulos on
muuntautunut kuntakohtaisiksi
luottamushenkilöorganisaatioiksi.
Valintaprosessit menivät Peräpohjolan kunnissa valtaosin hyvässä
hengessä, mikä antaa hyvät lähtökohdat vaativalle valtuustokaudelle. Toivon että myös niissä kunnissa, joissa joitakin jännitteitä ilmeni, voidaan lähteä eteenpäin yhteisrintamassa.
Ylikunnallisten luottamuspaikkojen jako on myös poliittisten puolueiden välillä ja myös piirin sisällä
lähes valmis. Menetimme muutamassa yhteisössä paikkoja sekä
hallitus että valtuustotasolla, ja
sen seurauksena tehtävien jakaminen alueellisesti kattavasti vaikeutui huomattavasti. Piirihallitus
onnistui kuitenkin mielestäni tehtävässään hyvin, ja vastuullisia
luottamushenkilöpaikkoja voitiin
osoittaa jokaiseen Peräpohjolan
piirin kuntaan.

Kuitenkin varsin valitettava ilmiö
on myös se, että kun paikat on jaettu ja varsinainen luottamustoimi
- ja järjestötyö alkaa, väkeä kokouksiin ja tilaisuuksiin on vaikeaa
saada koolle. Tämän kehityssuunnan muuttamisessa päävastuu on
jokaisella kunnallisjärjestöllä. Kokoontumiset ja tapahtumat on syytä järjestää sekä aikataulullisesti
ja sisällöllisesti sellaisiksi, että
osallistuminen niihin on mahdollisimman monelle mahdollista ja
mielekästä. Mikäli toimintasuunnitelma on rakennettu pelkästään
sääntömääräisten kokousten varaan, on kyseisen kunnan järjestötyö varsin huonossa hapessa.
Erityisen tärkeää on, että varsinkin valitut luottamushenkilöt ovat
eturivistössä osallistumassa ja
kannustamassa järjestöväkeä toimintaan. Heidän osallistumisensa
varmistaa sen että tieto vallankammareista tulee tupailtoihin ja
toisin päin. Tervolan kunnallisjärjestön pj:n Hanna Pesosen mielipiteeseen aktiivisuudesta toisaalla
tässä lehdessä on helppo yhtyä.
Tästäkin me selviämme...
Suomen Keskustan oppositiopolitiikka on Juha Sipilän johdolla
profiloitunut entistä enemmän rat-

kaisuja ja vaihtoehtoja esittäväksi
toiminnaksi. Kaikkia mikä liikkuu, ei ammuta vaan esitetään
järkeviä ja ymmärrettäviä ratkaisumalleja yhtälailla valtiontalouden kuin yksittäisen kansalaisen
arjen helpottamiseksi. Sipilän
luontainen ominaisuus esittää asiat kansantajuisesti ovat saaneet
kiitosta joka puolelta. Hyviä esimerkkejä tästä ovat hänen nikkaroimansa ”kakkara”, jonka avulla
selkeästi on osoitettavissa kansalaisten välittämisen ja vastuullisuuden merkitys kansantaloudelle.
Hyvän vastaanoton yli puoluerajojen ovat saaneet myös ehdotukset
työttömän 300 euron ansiomahdollisuudesta sekä valtion taloudelle
asetettavasta ”menosäännöstä”.
Hiljattain järjestetyillä Keskustan
valtakunnallisilla politiikka- ja
toimintapäivillä puheenjohtaja
Sipilä julkaisi näkemyksensä Suomen selviytymissuunnitelman päälinjoista. Puoluejohto toivoo kentältä kommentteja ja parannusehdotuksia suunnitelmaan. Juhan
linjauksia olisi varmasti hyvä käsitellä sekä perus- että kunnallisjärjestöjen toimesta, ja saada siten
laajempi näkemys kommentteihin.
Sipilän puheen aineisto löytyy netistä osoitteesta www.keskusta.fi/
ratkaisuja.

Keskustan missio, visio ja tavoitteet
Keskustan puoluehallitus käsitteli
puolueelle laadittua arvot-missiovisio –asiakirjaa 17. tammikuuta
ja päätti lähettää sen laajaan

kenttäkäsittelyyn. Esitetty aineisto on luettavissa tässä Peräpohjolan piirin kuukausitiedotteessa.
Nyt on tärkeää että kaikissa piirimme kunnallis- ja paikallisjärjestössä otetaan kantaa asiakirjan
sisältöön. Kannanotot on varmasti
järkevintä tehdä johtokuntatasolla, ja käsitellä samassa yhteydessä
kuin Juha Sipilän aineisto Suomen
selviytymissuunnitelmastakin.
Lausuntopyyntö ja asiakirja ovat
jäljempänä tässä lehdessä.
Järje s tötoimintaa Peräpohjolassa
Alkanut vuosi
on
vaalien
suhteen välivuosi, ja se
mahdollistaa meille panostamisen
järjestötoimintaan. Puolueen taholta toimintaa on kehitetty uuden
tekniikan avulla virtuaalitupailtojen muodossa. Jokaisen kuukauden ensimmäisenä tiistaina on kaikella kansalla mahdollisuus tulla
langoille kuulemaan keskustalaisia kannanottoja ajankohtaisiin
asioihin. Seuratkaa ilmoittelua ja
olkaa kuulolla. Keskusteluissa käsitellään erittäin tärkeitä asioita,
joista on hyötyä yhtälailla järjestö-

Sorvin äärestä
Päivä pitenee silmissä. Enää ei valoisan
aika rajoitu työpäivän sisälle, vaan
ulkoilla voi myös auringon
paistaessa.
Lämpötilakin on kohdillaan ja monet meistä nauttivat
kauniista alkavista kevätpäivistä
monipuolisesti ulkoillen. Kaamosväsymys alkaa hellittää sikeimmillä nukkujillakin.

kuin
sa.

luottamushenkilötoiminnas-

Piiri pyrkii omalta osaltaan aktivoimaan perus- ja kunnallisjärjestöjen väkeä toimintaan järjestämällä piirikohtaisia porinatuokioita virtuaalitilassa järjestöväelle.
Seuraava sellainen tilaisuus on
tiistaina 19.2 klo 18.00, jolloin
saamme vieraaksemme puolueen
varapuheenjohtajan Annika Saarikon.
Virtuaalivierailun yhteyteen on
perus- ja kunnallisjärjestöillä erinomainen mahdollisuus järjestää
pienimuotoisia kokoontumisia paikallistasolla ajankohtaisten asioiden ympärille. Peräpohjolan virtuaaliset tupaillat ovat puolueen tupailtoja kehittyneempiä siinä mielessä, että ne mahdollistavat keskustelun. Puolueen tupailloissa se
on mahdollista ainoastaan chatjärjestelmän avulla. Toivon että
kunnallisjärjestöjen toimihenkilöt
aktivoituvat omissa kunnissaan
näiden järjestöasioiden ympärille.
Jokaisesta kunnasta on edustus
piirihallituksessa, ja sinne valitut
jäsenet tulevat erityisen mielellään kokouksiin kertomaan lisää
piirin toiminnasta ja järjestötyön
kehittämisestä Peräpohjolan piirissä.

Osallistuin alkuviikosta puolueen
toiminnanjohtajien ja puoluetoimiston väen yhteisille neuvottelupäiville. Päivien teemana olivat
niin Suomen kuin keskustankin
selviytyminen. Suunnittelimme ja
saimme tiedoksi puolueen tulevaisuuden tapahtumia, kuulimme
ajankohtaisista asioista koskien
yhdistyslakia ja sähköistä laskutusjärjestelmää.
Aloitimme pohtimaan myös tulevia
vaaleja. Koskaan ei ole puolue ollut

Aktiivista kevättä kaikille!
Eero Ylitalo
Puheenjohtaja
Keskustan Peräpohjolan piiri
050 441 5904
eeroylitalo@gmail.com

Tapani Tölli virtuaalivieraana to 21.2. klo 19.30
Teemana hallituksen kuntarakennelaki, sen sisältö ja seuraukset.
Pellossa järjestetään kyseisenä
aikana yleisötilaisuus kunnanvaltuuston salissa. Muutkin kunnallisjärjestöt voivat aktivoitua asiaan ja osallistua virtuaalisesti
tapaamiseen. Piiri maksaa maakuntalehtien "puolueet toimii"palstoille ilmoitukset tällaisista
kokoontumisista.

Keskusta etsii ayaktiiveja
Keskustan työmarkkina-asiain
toimikunta etsii ay-aktiiveja, jotka toisivat keskustalaista ajattelutapaa työpaikoille ja toisivat
kuulumisia puolueelle. Jos olet ay
-aktiivi, ota yhteyttä työmarkkina
-asiain toimikuntaan: Anne Vilmi,
0407213164, anne.vilmi@lappia.fi

jo kahta vuotta aikaisemmin eduskuntavaalitohinoissaan, johtuen
toki välissä olevista eurovaaleista,
joista puolue ponnistaa ylöspäin
tavoittelemaan pääministerin salkkua.
Hyvää alkanutta kevättä ja voimia
järjestötyöhön!
Kai Puro
piirisihteeri
040 837 9867
perapohjola@keskusta.fi

Terveisiä Tervolasta
een eteen tehtävään työhön, jotta
saavuttaisimme jälleen suurimman
puolueen paikan. Meillä on siihen
kaikki mahdollisuudet kunhan vain
työntekijät löytyvät. Siksi onkin
erittäin tärkeää saada välillä ruususen unta viettävä järjestötyö hereille.
Monesti kuulee sanottavan, etteivät
luottamushenkilöt osallistu kokouksiin tai ole esillä järjestötyön
kautta. Heitä pitää rohkeasti pyytää, ainakin valtuustoryhmän säännöt velvoittavat heitä seuraavasti:

14 §
Terveiset Tervolasta!
Eletään jo helmikuuta, aurinkokin
välillä pilkistelee hohtaen hankien
päällä, kevät lupailee tuloaan. Tuntuu kuin kunnallisvaalit olisivat
jääneet jo talven pimeyteen. Kunnallisvaalit vaativat paljon työtä,
talkootyötä. Tervolassa tämä talkootyö onnistui, tuoden toivotun
tuloksen, kaksi paikkaa lisää valtuustoon. Tervolan 21 valtuustopaikasta kuuluu nyt 12 paikkaa Keskustalle ja kanssamme teknisen
vaaliliiton tehneelle Kokoomukselle
1 paikka. Valtuustomme muut paikat jakaantuvat seuraavasti Vasemmistoliitto 5, Sdp 2 ja Perussuomalaiset 1.

Ryhmän jäsenet ovat velvollisia
osallistumaan kunnallisjärjestön, oman paikallisyhdistyksen
ja kutsuttaessa myös muiden
Keskustan perusjärjestöjen kokouksiin ja kertomaan
valmisteltavina olevista asioista
ja valtuuston päätöksistä.
Kunnallisjärjestöjen tehtävä on viedä keskusta-aatetta eteenpäin vaaleista vaaleihin. Aloitin itse viidennen vuoden kunnallisjärjestön puheenjohtajana, enkä onneksi viisi
vuotta sitten, tiennyt mihin aloin.
Tammikuussa Juha Rehulan käydessä piiritoimistolla tuntui kuin
joku, ensimmäisen kerran, tämän
viiden vuoden aikana, olisi aidosti
kiinnostunut mitä kentällä tapahtuu ja miten voidaan turvata toiminnan jatkuminen jäsenistön vanhetessa ja vähentyessä. Juha itse,
tuntui puhuessaan olevan aidosti
innostunut työstä järjestötyön kehittämiseksi. Hänellä oli todella
hienoja ehdotuksia jotka saivat,
ainakin itsellä, ajatukset liikkeelle.
Toivottavasti puoluejohdon työ on
tuottanut tulosta Turkuun mennessä.

Kunnallisvaalien ja kaikkien muidenkin vaalien eteen tehtävä työ
vaatii aina tekijänsä. Näistä tekijöistä on kova pula. Tuntuu oudolta, että ehdokaslistat ovat monesti
täysiä ja aina luottamuspaikoille
löytyy istujat, mutta järjestötyö ei
tunnu kuuluvan kenellekään. Kuitenkin vaalityö ja puolueen näkyvyys sekä toiminnan ylläpitäminen
ovat elinehto puolueen menestymiselle. Toivonkin jokaisen teistä osalKoen itseni onnekkaaksi, sillä tämä
listuvan kykyjenne ja mahdolliliike on vastaanottanut minut, ilsuuksienne mukaan tähän puoluman mitään ennakko-oletuksia. En

ole ”kasvanut keskustalaisuuteen”
mutta olen alkanut keskustalaiseksi vapaaehtoisesti. Olen saanut olla
kunnassa kaksi kautta luottamustehtävissä, jotka ovat tuoneet minulle sellaista tietoa ja ihmistuntemusta, mitä en olisi mistään koulutuksesta saanut. Minut on piirikokouksessa ennakkoluulottomasti
valittu puoluevaltuusto edustajaksi
kaksi kertaa. Puoluevaltuusto avasi
silmäni ja näytti minulle sen, mistä
tämä puolue on tehty, tunnollisista,
ahkerista ja toisia ajattelevista
ihanista ihmisistä. Luovuin viime
keväänä puoluevaltuustoehdokkuudesta pienten lasteni vuoksi.
Tervolassa kunnallisjärjestössä on
lisäkseni aktiivisia, taitavia ja tietäviä ihmisiä jotka mahdollistavat
toiminnan ylläpitämisen. Vuonna
2012 kunnallisjärjestön johtokunta
kokoontui meillä 12 kertaa. Keskimäärin 12 osallistujaa / kokous.
Puheenjohtajana voin olla vain tyytyväinen. Seuraava järjestötyön
näytön paikka tulee olemaan Tervolassa pidettävä piirin kevätkokous,
päävieraana itse puolueen puheenjohtaja Juha Sipilä.
Toivotan kaikki tervetulleeksi Tervolaan Peräpohjolan piirin kokoukseen lauantaina 6.4. Tervolan nuorisoseuralle. Puheenjohtaja Juha
Sipilä varmasti tuo uusia ajatuksia
meille kaikille.
Tästäkin selvitään!

Hanna Pesonen
Tervolan kunnallisjärjestön puheenjohtaja

Annikan ajatuksia
Mukavaa, että pohjoisemmastakin Nyt alkanut vuosi on tarkoitus ahSuomesta väkeä oli lähtenyt liik- keran

oppositiopolitiikan

ohella

keelle. Meitä oli reissussa noin käyttää Keskustassa puolueen jär1300 keskustalaista ja tunnelma oli jestötyön, viestinnän, koulutuksen,
hyväntuulinen. Ennen risteilyä tur- ohjelmatyön ja talouden uudistamivallisesti maan kamaralla puheen- seen. Kaiken taustalla on puolueen
johtajamme Juha esitteli Suomen strategia, josta olemme nyt johdosselviytymissuunnitelman

suunta- sa laatineet oman näkemyksemme

viivat. Tämä tarkoittaa siis vaihto- ja ilomielin annamme sen nyt kesehtoamme
nan

hyvinvointiyhteiskun- kustan paikallisyhdistysten ja kun-

pelastamiseksi.

Lähdemme nallisjärjestöjen käsiin kommentoi-

siitä, että edessä ovat vaikeat vuo- tavaksi ja lausuttavaksi. Omalla
det, jotka vaativat uudistavia pää- kontollani tuosta uudistustyöstä on
töksiä. Kaiken ei kuitenkaan tarvit- viestinnän
se

perustua leikkauslistoihin

kokonaisuus.

Kaikki

ja ideat sisäisen viestinnän paranta-

vyönkiristykseen – hyvällä politii- miseksi,

politiikkamme näkyvyy-

kalla voidaan myös luoda uutta työ- den lisäämiseksi sekä esimerkiksi
Tervehdys Peräpohjolaan!

tä ja kasvua, esimerkiksi biotalou- Suomenmaan kehittämiseksi ovat

Viime viikolla avattiin uudet valtio- desta, kaivosalalta tai vaikkapa tarpeen, ota rohkeasti yhteyttä!
päivät. Eduskuntakausi alkaa olla matkailusta, kuten Pohjoisessa hy- Peräpohjolan väki on näyttänyt
puolivälissä. Hallituksen näytöt vin tiedetään. Tämän lisäksi Kes- Keskustassa hienosti suuntaa virtähänastisesta työstään ovat hei- kusta haluaa nostaa keskusteluun tuaalisille kokoontumisille. On
kot. Toivottua valoa talouskehityk- ihmisten oman vastuun merkityk- huippukiva tulla taas tapaamaan
sestä ja työllisyydessä ei ole ollut sen – itsestä ja lähimmäisestä pitää teitä verkon välityksellä. Kuuluminäkyvissä. Hallituksen ykköshan- huolehtia, eikä vain nojata yhteis- siin siis 19. helmikuuta! Tulen
ke, keskittävä suurkuntahanke hor- kunnan tukeen. Emme kuitenkaan myös mielelläni paikan päälle käyjuu. Kuntalaisten palveluista tär- esittäneet vielä valmista ohjelmaa, mään taas kun vaan kalenteriin
keimmät, sosiaali- ja terveyspalve- vaan työ on vasta alussa. Keskus- aika sopii.
lujen järjestäminen on keitelty sote- tan nettisivuilla jokainen voi jättää
Valoa, iloa ja aatteen paloa kohti
sopaksi, eikä ratkaisuja näy. Kes- oman ratkaisumallinsa siihen, mikevättä!
kustan tarjoamalle vaihtoehdolle on ten Suomi voisi paremmin. Käypä
katsomassa ja kirjoittamassa tersiis huutava tilaus.
Menneenä viikonloppuna keskustalaiset risteilivät Itämeren aalloilla.

veiset! Saimme niitä ensimmäisen Eduskunnasta terveisin
viikonlopun aikana jo pari sataa varapuheenjohtaja-Annika
kappaletta eri puolilta Suomea.

Piirihallitus kokoontuu

Puheenjohtaja Sipilä mukana
piirikokouksessa
Tervolassa 6.4.2013
Keskustan Peräpohjolan piirin
piirikokous järjestetään Tervolassa Tervolan nuorisoseuralla lauantaina 6. huhtikuuta 2013. Kokouksessa mukana on myös puolueen puheenjohtaja Juha Sipilä.
Kokouksen aamupäiväosiossa käsitellään sääntömääräiset vuosi-

kokousasiat ja iltapäivällä on poliittisen keskustelun vuoro. Tervetuloa Tervolaan.

Keskustan Peräpohjolan piirin piirihallitus kokoontuu piiritoimistolla Kemissä keskiviikkona 27.2.2013
klo 17.00. Kokouksen asialistalla
ovat lausunnon antaminen puolueen kehittämissuunnitelmasta sekä
esityksestä maamme selviytymissuunnitelmasta. Piirihallitus tekee
myös piirin esitykset Suomen Kuntaliiton luottamustehtäviin.

Lausuntopyyntö uudistushankkeesta Keskustan jäsenyhdistyksille
Olemme käynnistäneet Rovaniemen puoluekokouksen jälkeen Keskustan laajan uudistushankkeen. Tavoitteenamme on muuttaa politiikan suuntaa seuraavissa eduskuntavaaleissa. Se onnistuu, jos nousemme suurimmaksi puolueeksi. Tämän päämäärän saavuttaminen edellyttää mm. puolueen sisäisen ja ulkoisen viestinnän,
ohjelmatyön ja järjestötyön uudistamista. Tavoitteenamme on saada nämä uudistukset valmiiksi seuraavaan
sääntömääräiseen puoluekokoukseen mennessä. Se pidetään Turussa kesäkuussa 2014.
Uudistustyön vastuut on jaettu puoluejohdossa siten, että varapuheenjohtaja Annika Saarikko vastaa puolueen sisäisen ja ulkoisen viestinnän, varapuheenjohtaja Riikka Manner ohjelmatyön ja varapuheenjohtaja Juha
Rehula järjestötyön kehittämisestä. Puoluetoimistossa uudistushankkeiden koordinoinnista vastaa puoluesihteeri Timo Laaninen.
Kaikki uudistushankkeet nojaavat puolueen strategiaan. Strategialla tarkoitamme suunnitelmaa ja toimintatapaa, jolla Keskusta saavuttaa asettamansa tavoitteet. Strategian uudistamista johtaa puolueen puheenjohtaja Juha Sipilä.
Strategiatyö on aloitettu Keskustan arvojen, mission ja vision määrittelyllä. Arvoilla tarkoitamme puolueen
toimintaa ohjaavia perusarvoja. Missio kuvaa keskustan tarkoitusta, olemassaolon syytä, joka erottaa sen
muista puolueista. Visio on innostava tulevaisuudennäky siitä, miltä haluaisimme keskustan ja Suomen näyttävän vuonna 2020.
Puoluehallitus käsitteli puheenjohtaja Sipilän johdolla laadittua arvot-missio-visio –asiakirjaa 17. tammikuuta
ja päätti lähettää sen laajaan kenttäkäsittelyyn. Pyydämme puolueen piirijärjestöjä, kunnallisjärjestöjä ja paikallisyhdistyksiä sekä vastaavia keskustanaisten, keskustanuorten ja keskustaopiskelijoiden yhdistyksiä ottamaan kantaa tähän asiakirjaan. Keskustelkaa, ottakaa kantaa, ehdottakaa parannuksia!
Pyydämme vastauksia erityisesti kolmeen kysymykseen:
1) Olemme kirjanneet mielestämme tärkeimmät kuusi Keskustan perusarvoa. Onko ne valittu oikein? Mikä puuttuu, onko jotain liikaa?
2) Onko keskustan missio riittävän selvä, kuvaako se oikein olemassaolomme syytä ja erottaako se meidät
riittävän selvästi muista puolueista? Miten itse kirjoittaisitte missiomme?
3) Entä asiakirjassa esitetty visio siitä, miltä keskustan ja sen toiminnan tuloksena Suomen tulisi näyttää
vuonna 2020? Onko se niin innostava, että sen perusteella lähtisitte itse mukaan toimintaamme tai
voisitte pyytää muita ihmisiä mukaan? Mitä puuttuu, onko jotain liikaa? Kirjoittakaa oma visionne!
Pyydämme lähettämään lausunnot 31.3.2013 mennessä sähköpostilla osoitteeseen
riina.nevamaki@keskusta.fi.
Puoluehallitus käsittelee lausunnot ja tekee niiden pohjalta ehdotuksensa puolueen arvoista, missiosta ja visiosta puoluevaltuustolle, joka käsittelee asian vuosikokouksessaan 27.-28.4.2013.
Voitte hyväksyä lausunnon joko yhdistyksen yleisessä kokouksessa tai johtokunnassa/hallituksessa. Myös puheenjohtajan tai sihteerin nimissä lähetetyt lausunnot otetaan huomioon, jos ette ehdi virallisia kokouksia asian tiimoilta pitää. Toivomme vain, että pohditte mahdollisimman isolla porukalla keskustan arvoja, missiota ja
visiota ja kirjaatte pohdinnan tulokset lausuntoonne. Avaamme myös muita kanavia asian käsittelylle esimerkiksi verkkosivuillamme.
Helsingissä 1.2.2013

ARVOT

Puoluehallituksen puolesta

Juha Sipilä

Timo Laaninen

Puheenjohtaja

Puoluesihteeri

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

•Ihmisten vapaus ja vastuullisuus
•Yhteisöllisyys ja välittäminen
•Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus
•Kestävä luontosuhde
•Kohtuullisuus ja ylisukupolvisuus
•Paikallisuus

MISSIO
Keskusta on avoin, uudistava ja tulevaisuuden uskoa vahvistava puolue. Maltillisena ja ihmisiä aatteellisesti
yhdistävänä kansanliikkeenä rakennamme ylisukupolvisesti kestävää ja tasa-arvoista yhteiskuntaa. Huolehdimme koko Suomesta ja etsimme myös ratkaisuja ihmiskunnan suuriin haasteisiin.

VISIO
Keskusta tunnetaan mielenkiintoisena ja elävänä kansanliikkeenä. Meillä on hyvä maine, aktiivinen jäsenkunta ja vahva yhteishenki. Politiikkamme on edistyksellistä, omaleimaista ja juurevaa. Keskusta tunnetaan
perheiden hyvinvoinnin, sivistyksen ja osaamisen, puhtaan ruoan, uusiutuvan energian ja biotalouden vahvimpana edistäjänä. Olemme aidosti kaikkien ihmisten ja koko Suomen puolue. Keskusta on avoin ja helposti lähestyttävä puolue, joka puhuu arjen kielellä. Puolustamme ihmisoikeuksia, yhdenvertaisuutta ja kansanvaltaa. Olemme monikulttuurinen sivistysliike, joka on luonut uudenlaisia, verkostomaisia toimintatapoja ihmisten kohtaamiseksi.
Suomi on selviytynyt työtä tekemällä ja toisista välittämällä. Yhteiskunta on pysynyt eheänä vaikeista vuosista huolimatta. Kodeissa voidaan paremmin. Ikääntynyt Suomi on opittu näkemään voimavarana ja olemme
luoneet toimivan neljän sukupolven yhteiskunnan. Olemme vastanneet ilmastonmuutokseen ottamalla jättiharppauksen biotalouden edelläkävijämaaksi. Kotimaisen ruoantuotannon edellytykset on turvattu. Velkaantuminen on taittunut vaihtotase on ylijäämäinen, ja eläkejärjestelmä on kestävä. Ihmiset voivat aidosti valita
asuinpaikkansa. Työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisessa on edistytty. Suomi on maailman paras maa lapsille ja perheille. Suomi tunnetaan maailmalla rauhanrakentajana ja kestävän kehityksen edistäjänä.
Keskusta on luonut yhteiskuntaan toivon näköaloja. Olemme työn, yrittämisen ja välittämisen puolue. Puolue
on toteuttanut laajan järjestöuudistuksen, jossa jäsenyys on nostettu keskiöön ja tieto kulkee. Puolue kykenee
puhuttelemaan ihmisiä koko Suomessa, niin maaseudulla kuin kaupungeissa. Puolue on käynyt perusteellisen
keskustelun EU-politiikasta ja luonut eteenpäin katsovan, suomalaisia palvelevan EU-linjan.

Mietteitä Arkadianmäeltä
keskusta oppositiossakin ahkerasti
työtä. Etsimme keskustelun ja ideoinnin kautta ratkaisuja Suomen
ongelmiin. Me uskomme tässä
myös kansalaisiin. Meidän on yhdessä löydettävä keinot ja toimintatavat, joilla saamme syntymään
innostusta tähän työhön.

Hyvät keskustaystävät,
kirjoitan tätä viestiä ystävänpäivänä 14.2. Eduskuntatyö on jälleen käynnistynyt vilkkaana. Valtiopäivät avataan aina juhlajumalanpalveluksella Helsingin Tuomiokirkossa. Edustajat osallistuvat tähän isolla joukolla ja myös
elossa olevat presidentit ovat
yleensä läsnä. Porvoon piispa
Björn Vikström oli ottanut mukaan saarnan toteutukseen kolme
14-vuotiasta partiolaistyttöä. Hän
halusi konkretisoida sanomansa
kansakunnan ylimmille päättäjille: se mitä tänään päätämme, vaikuttaa olennaisesti nuortemme
tulevaisuuteen.
Puheenjohtaja Sipilä on tehnyt
kovasti työtä, jotta saisimme rakennettua Suomelle selviytymisohjelman. Osallistuin itsekin heti
loppiaisen jälkeen tähän ohjelmatyöhön. Risteilyllä tätä työtä jatkettiin ja nyt meidän on ns. laajalla kentällä syytä jatkaa tätä työtä.
Kysymys on ”Sipilän kakkaran”
jalostamisesta konkreettisiksi toimenpide-ehdotuksiksi, joilla voimme osoittaa suomalaisille, että
olemme tosissamme. Kun hallitus
vain odottaa ja antaa Suomen
ajautua suuriin ongelmiin, tekee

Itse olen päättänyt kevään aikana
tarjota teille yhteistyötä tässä asiassa. Tulen lähestymään teitä siinä, että järjestäisimme pitäjäkohtaisesti ”Tästäkin selvitään” - tilaisuuksia. Kutsuisimme sinne avoimella kutsulla kansalaisia pohtimaan ratkaisuja polttaviin tulevaisuuskysymyksiin.
Sipilän kakkarassahan on neljä
kulmaa. Talouskasvun kohdalla
etsimme ratkaisuja yritysten menestykseen ja työpaikkojen syntymiseen. Julkisen talouden kohdalla nousee keskeiseksi kysymykseksi se, kuinka paljon olemme valmiit kasvattamaan yhteiskunnas-

sa henkilökohtaisen vastuunoton
tasoa. Suomalaisilla alkaa olla käsitys siitä, että emme pysty verovaroin kustantamaan kaikkia huolenpitoon liittyviä palvelujamme.
Se on entistä vaikeampaa, jos talouskasvu on pitkään näin alhaisella
tasolla. Kakkaran nelikentän avulla voimme käydä keskustelua jäsentyneesti Suomen tulevaisuudesta. Sen avulla voimme myös
rakentaa keskustalle ohjelman,
jolla nousemme seuraavissa vaaleissa suurimmaksi puolueeksi.
Olemmehan varmaan jo parin oppositiovuoden aikana käsittäneet,
miten tärkeää on saada puheenjohtajamme kokoamaan seuraava
hallitus tähän maahan.
Näillä ajatuksilla terveiset Sinulle,
Peräpohjolan piirin jäsenkirjeen
saaja edustajaltanne eduskunnasta.
Simo Rundgren

Yhdistyksen muistilista:
 Vuosikokous pidettävä huhtikuun loppuun mennessä
 Onko yhdistyksen henkilöilmoitus piiriin tehty? Ilmoitus tulee

tehdä joka vuosi, jotta tieto yhdistyksiin kulkee ja piirikokousedustajat voidaan valtuuttaa.
 Onhan tilinumero annettu piirille jäsenmaksupalautuksia var-

ten?
 Onko kunnallisjärjestö maksanut 10 % puolueverotuloista pii-

rille? Piirin tilinumero on 513100-4573, viestiksi puoluevero
2012 / kunnan nimi
 Jäsenmaksu piirin kautta? Ilmoita siitä meille niin tiedämme

periä.
 Kokoukset ja tapahtumat tulee ilmoittaa pj Eero Ylitalolle tai

piirisihteeri Kai Purolle, jotka laittavat ilmoitukset ilmaiseksi
Suomenmaan järjestöpalstalle.

