SOTKAMO
77. PUOLUEKOKOUKSEN OHJELMA

VUOKATIN KATINKULLASSA 8.-10.6.2018
Puoluekokouspaikka: Holiday Club Katinkulta,
Katinkullantie 15, 88610 Vuokatti

Perjantai 8.6.2018

11.30 – 14.00

Puoluekokouksen henkilövaaleissa
ehdolla olevien esittelyt messuhallissa

klo 14.00

Puoluekokous jatkuu. Henkilövalinnat
käynnistyvät kokoussalissa.

1)

Puolueen puheenjohtajavaali

2)

Puolueen varapuheenjohtajavaali

3)

Puoluesihteerivaali

klo 9.00

Ovet avataan

9.00

Puoluehallituksen kokous

9.00 – 14.00

Valtakirjojen tarkistus

9.00 – 14.30

Oheistapahtumat kokouspaikalla

9.00

Messuosastot avataan

n. klo 18.30

Puoluekokous keskeytetään

9.00 – 20.00

Maakuntatori avoinna

20.00 –

14.00

Puoluekokouksen avajaiset

Yhteinen illanvietto Naapurivaaran
Huvikeskuksessa Napiksella

14.45

Varsinaisen kokouksen avaus

•

•

Valiokuntiin menevien asioiden esittely
ja yleiskeskustelu

Esiintymässä tangokuninkaalliset
Nina Åkerman, Johanna Piipponen
ja Pekka Mikkola

n klo 18.00

Puoluekokous keskeytetään

•

18.00-20.00

Valiokuntien kokoukset

19.00

Superpesistä, Sotkamon Jymy – Vimpelin Veto,
Hiukan pesäpallostadion

Iltatilaisuuden lippu etukäteen 30,00 euroa (sisältää
tanssilipun ja palvilihakeitto-iltapalan) ja portilta 35
euroa. Liput varattavissa piiritoimistoista.

•

500:lle ensimmäiselle ilmaislippu peliin.
Liput jaetaan puoluekokouspaikalla
pe 8.6. klo 9.00 alkaen.

Lauantai 9.6.2018
klo 8.00

Ovet avataan

8.00 – 11.00

Valtakirjojen tarkistus

8.00 – 10.00

Valiokuntien kokoukset

8.00 – 10.00

Piirien mahdolliset ryhmäkokoukset

8.00

Messuosastot avataan

8.00 – 20

Maakuntatori avoinna

8.30 – 13.00

Oheistapahtumat kokouspaikalla

10.00

Puoluekokous jatkuu

•

puheenjohtaja Juha Sipilän poliittinen katsaus

•

Puheenjohtajan poliittisen katsauksen jälkeen käynnistyy yleiskeskustelu ajankohtaisesta politiikasta
ja henkilövalinnoista, joka päättyy viimeistään klo
14.00. Puoluekokous
keskeytetään tarvittaessa.

Yleiskeskustelua ajankohtaisesta politiikasta jatketaan tarvittaessa

Sunnuntai 10.6.2018
klo 8.00 – 9.30

Puoluekokouksen oheistapahtumia

8.00 – 12.00

Messuosastot avoinna

8.00 – 12.00

Maakuntatori avoinna

8.30

Puoluekokouksen aamuhartaus
messukahvilassa

9.00

Puoluekokous jatkuu		

n. klo 11

Puoluekokous päättyy

11.20 –

Puoluekokouksen lippumarssille lähtö
(säävaraus)

11.45

Puoluekokouksen lippumarssi järjestäytyy
(säävaraus)

12 –

Puoluekokouksen lippumarssi
Sotkamon kirkonkylällä (säävaraus)

klo 13 – 14.30

Puoluekokouksen pääjuhla
Hiukan pesäpallostadionilla (säävaraus)

Valmistaudu puoluekokoukseen – varaa ruokailut ja majoitukset ajoissa

Sateen sattuessa pääjuhla kokouspaikalla.

Jos et ole vielä varannut puoluekokousmajoitusta ja lounasruokailuja, tee se mahdollisimman pian. Näin varmistat palvelujen
sujuvuuden kokouspaikalla. Ole yhteydessä omaan piiritoimistoosi. Sieltä saat tarkempaa tietoa mahdollisista yhteiskuljetuksista kokoukseen sekä piirin muusta valmistautumisesta.

Tervehdys
keskustalainen!
Tulin kaksi vuotta sitten
valituksi puoluesihteeriksi
ja aloin tuolloin toteuttaa
työlistaani. Sen keskeisimmät
tavoitteet koskivat puolue- ja
järjestötyötä, jotka ovat minusta tämän työn keskeisimmät tehtävät.
Olen erittäin iloinen siitä, että
olemme kuluneen kahden
vuoden aikana käynnistäneet
muun muassa Vaikuttajakiihdyttämö-mentoriohjelman.
Sen tarkoituksena on jakaa
kokeneiden toimijoidemme
osaamista uusien jäsenten
tai jäseneksi aikovien hyödynnettäväksi. Tammikuussa
starttasivat ensimmäiset
puheenjohtajapäivät, joille
seuraa jatkoa.
Myös kentän työkalupakkia
on laitettu kuntoon. Se, että
isona vaalivuonna ehdokkailla
ja kentällä on käytössä modernit välineet, on erittäin tärkeä asia. Näistä voisin mainita
vaikkapa Gredin, jolla järjestöväki saa helposti tuotettua
ilmeen mukaisia mainoksia ja
sometusta.
Viestinnän osaamiseen ja
sen laatuun on panostettu
kokonaisvaltaisesti, tätä tukee
muun muassa tuore viestintästrategia sekä testikäytössä
oleva Keskustan mobiiliappi.
Panostustemme ansiosta
Keskusta kestää somessa vertailun muihin puolueisiin.

Keskusta on myös entistä
kansainvälisempi, yhä useampi keskustalainen on mukana
kansainvälisessä toiminnassa.
Meidän kädenjälkemme on
jatkossa oltava entistä näkyvämpi Eurooppa-puolueemme Alden toiminnassa.

Keskeisimmät päätökseen
johtaneet syyt ovat, että
tavoitteet, jotka kaksi vuotta
sitten asetin, ovat pääosin
toteutuneet. Toisaalta uudistustyö, joka seuraavaksi
olisi tarpeellista, vaatii kentän
laajan tuen.

Jotta politiikassa voi pärjätä,
pitää olla luottamusta yli
puoluerajojen. Erityisesti siitä
tuesta olen kiitollinen muille
puoluesihteerikollegoille.
Olen saanut johtaa puolueiden välistä yhteistyötä.
Minulla on aina ollut avoin ja
toisia kunnioittava keskusteluyhteys heidän kanssaan.

Olen myös huomannut,
että puolueiden kipeästi
kaipaamaa uudistustyötä ja
modernisointia, jota muun
muassa Liisa Hyssälä ja Jouni
Backman ovat peräänkuuluttaneet, ei pysty puolueen
sisältä tekemään. Siihen ei
olla vielä valmiita.
Itse koen nämä uudistukset
tärkeiksi ja aion jatkossakin
ottaa aktiivisesti osaa kansalaiskeskusteluun, jossa
pohditaan puolueiden roolia
tulevaisuudessa. Kansalaispuolue, Siniset tai Hjallis Harkimon Liike Nyt -yhdistys ovat
osa puoluekentän murrosta,
johon perinteisten puolueiden on kyettävä vastamaan.

Luottamuksesta ja
tulevaisuudesta
Työlistani viimeinen kohta
kaksi vuotta sitten oli ”Luottamuksen arvoisena vaaleihin”.
Tämä ei toteutunut kuntaeikä presidentinvaaleissa.
Vaikka vaaleissa ei mitata,
miten järjestö- tai puoluetyötä on kehitetty, kyse on
luottamuksesta ja jokaisen
täytyy luonnollisesti kantaa
asemansa mukainen vastuu.
Olen nyt ollut yhteensä kuusi
vuotta puoluejohdossa, kaksi
kautta puoluevaltuuston
puheenjohtajana ja nyt kuluneen kauden puoluesihteerinä. Ja kuten suurin osa teistä
on jo kuullutkin, huolellisen
harkinnan tulos on se, että
en hae jatkokautta Sotkamon
puoluekokouksessa.

TAVATAAN KYLILLÄ:
KESKUSTAN
VIHREÄ VAPPU
KATSO LISÄÄ

WWW.KESKUSTA.FI/VAPPU

Luottamus on puolueiden
tärkein voimavara. Puolue
menestyy vaaleissa vain,
kun siihen luotetaan. Puolue

Jäsensivut
on sitä vahvempi mitä voimakkaampi on keskinäinen
luottamus.
Olen saanut tältä puolueelta
paljon, ja olen siitä kiitollinen.
Haluan olla tulevaisuudessakin rakentamassa keskustan
menestystä. Se miltä paikalta,
nähdään myöhemmin. Haluan kuitenkin jo tässä kohtaa
kiittää lämpimästi kaikkia
puolueaktiiveja antoisista
kahdesta vuodesta.
Me täällä Apollonkadulla valmistaudumme innolla kesäkuiseen puoluekokoukseen,
ja itse todella toivon, että kisa
johtopaikoista käydään reilussa ja avoimessa hengessä,
tulevaisuuteen katsoen.
Aurinkoista vappua kaikille,
Jouni Ovaska
puoluesihteeri

jouni ovaskan
huoneentaulu:
puoluesihteeri
vaihtuu, mutta
uudistustyö
jatkuu

Keskustaa on syytetty maakuntauudistuksen ajamisesta
Suomeen. Kyllä. Se on totta. Maakuntauudistus on nimenomaan Keskustan tavoite. Miksi asia on meille tärkeä?

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.

Uudistus tehdään ennen kaikkea palvelujen turvaamiseksi.
Meidän mielestämme on oikein, että vaikkapa terveyspalvelut ovat jatkossakin tasaveroisesti niin töölöläisten kuin
inarilaisten saatavilla. Nykyjärjestelmällä eriarvoisuus
tulisi kasvamaan.

SEURAKUNTAVAALIT
LÄHESTYVÄT, EHDOKASHANKINTA LIIKKEELLE

maakuntien
suomi

Seurakuntavaalit järjestetään 18.11.2018 teemalla ”Minun
kirkkoni”. Vaaleissa äänestetään kirkon ja sen 400 seurakunnan tulevaisuudesta. Asettumalla ehdokkaaksi omassa seurakunnassasi ja äänestämällä voit vaikuttaa. Äänestysoikeus
on kaikilla seurakunnan 16 vuotta täyttäneillä jäsenillä.

maakuntien suomeen

Uudistuksen myötä asiat tulevat lähemmäksi. Jatkossa yhä useammat päätökset tehdään alueiden, kuntien ja siellä
asuvien ihmisten, yritysten ja järjestöjen
näkökulmasta. Ihmiset pääsevät vaikuttamaan oman alueensa asioihin ja
valitsemaan päättäjät.
Uudistus ei suinkaan lisää hallintoa,
vaan selkeyttää sitä. Suomeen perustetaan eurooppalaisen mallin mukainen
selkeä kolmitasoinen ja kansanvaltainen
hallinto – kunnat, maakunnat ja valtio.
Samalla uudistetaan niiden työnjakoa ja
siirretään monia valtion tehtäviä maakuntien päätettäväksi.
Julkinen talous eli valtion ja kuntien
rahat ovat edelleen tiukoilla. Rahat
saadaan riittämään paremmin, kun
uudistetaan toimintatapoja, lisätään
työnjakoa ja yhteistyötä sekä parannetaan tiedon kulkua.
Keskustan mielestä maakunnat tekevät
Suomesta tasa-arvoisemman. Maakunnan tulee olla mahdollistava ja ihmisten
toimeliaisuutta tukeva, ei kahlitseva ja
byrokraattinen. Maakuntien päätösvallan vahvistaminen luo pohjaa koko
Suomen menestymiselle, paremmalle
työllisyydelle ja yrittäjyydelle.
Maakuntavaalityö on jo vauhdissa
Piirikokouksissa on nimetty jo satoja
keskustalaisia ehdokkaita syksyn vaaleihin. Paikkoja on kuitenkin vielä avoinna.
Jos olet kiinnostunut tai tiedät jonkun
muun oman alueen asioihin vaikuttamisesta innostuneen henkilön, ota yhteys
omaan piiritoimistoon. Vaikuttamisen

Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu kirkon jäsen, joka
täyttää 18 vuotta viimeistään 18.11.2018, on seurakunnan
jäsen viimeistään listojen jättöpäivänä ja antaa kirjallisen
suostumuksen ehdokkaaksi asettumisesta.

paikka voi olla tarjolla juuri Sinulle tai
hänelle.

Ei jätetä ehdokashankintaa viime tippaan, vaan hoidetaan
homma kuntoon jo kevään ja kesän aikana. Ehdokasasettelu päättyy 17.9.2018.

Puolueen maakuntavaaliohjelma hyväksyttiin vastikään puoluevaltuuston
kokouksessa. Valtakunnallisessa
ohjelmassa linjataan puolueen
keskeiset tavoitteet ja uudistuksen
perustelut. Se toimii myös ehdokkaiden
tukena.
Jokainen keskustapiiri tekee oman maakuntaohjelmansa. Niihin kootaan ne
konkreettiset asiat ja suuntaviivat, mihin
maakunnan väki omaa aluettaan haluaa
viedä. Tule mukana rakentamaan oman
maakuntasi tavoitteita.
Sosiaali- ja terveydenhuollon ja maakuntauudistus on monille iso ja pelottavakin asia, jonka sisällöstä ei ole tietoa.
Nyt on välttämätöntä avata uudistuksen
sisältöä ja käytännön asioita. Tätä työtä
tekevät ministeriöt, Kuntaliitto, maakuntien liitot ja monet muut tahot.
Myös keskustaväki on liikkeellä. Järjestämme eri puolilla Suomea tilaisuuksia
ja tapahtumia, joissa voi kysyä, keskustella ja antaa palautetta. Valmiina on
myös kirjallista aineistoa. Tietoa päivitetään myös puolueen sivuille www.
keskusta.fi/maakuntavaalit
Nyt on vaikuttamisen aika. Tehdään työtä yhdessä tasa-arvoisemman, jokaisen
alueen vahvuuksiin ja voimavaroihin perustuvan maakuntien Suomen puolesta.
Helena Pakarinen
poliittinen sihteeri

Puolue valmistelee entiseen tapaan yhteiset teesit seurakuntaväen käyttöön. Puoluehallituksen asettamaa työryhmää
johtaa kirkolliskokousedustaja Maria Kaisa Aula. Ohjelmalinjaukset valmistuvat alkusyksyyn mennessä.
Lisätietoja saat puoluetoimistosta ja piiritoimistoista.

Tiesitkö tämän?
•

Ensimmäiset maakuntavaalit
järjestetään 28.10.2018.

•

Vaaleissa koko maakunta on
yhtenä vaalipiirinä. Voit äänestää ketä tahansa maakuntasi
ehdokasta. Valtuustoissa ei ole
kuntakiintiöitä.

•

•

Valtuutettujen lukumäärä
vaihtelee maakunnan koon
mukaan. Pienimmissä maakunnissa heitä valitaan 59, suurimmassa, Uudellamaalla 99.
Valtuusto päättää asukkaille ja
yrityksille tarjottavista palveluista ja niiden tuotantotavoista, maakunnan johtamisesta,
taloudesta ja kehittämisestä
sekä asukkaiden osallistumismahdollisuuksista.

Maakuntien Suomessa hallinto yksinkertaistuu. Entistä useammat palvelut löytyvät saman katon alta – maakunnasta. Monia valtion tehtäviä
siirtyy maakuntien päätettäviksi.

Jäsensivut
SÄÄNTÖUUDISTUSTA KOSKEVA
PUOLUEVALTUUSTON ESITYS
SOTKAMON PUOLUEKOKOUKSELLE
Sääntöjen uudistustyön perusta linjattiin Seinäjoen puoluekokouksessa 2016 ja samana vuonna tehty jäsenkysely
osoitti, että jäsenrakennetta on kehitettävä ja yksinkertaistettava.
Käytännössä tuo tarkoittaa kuntayhdistysten sääntöjen
käyttöönottoa. Puolueen säännöt tunnistavat kuntayhdistyksen, ja yhden keskustayhdistysten kunnille on tarjolla
omat mallisääntönsä.
Saman kyselyn tuloksina sähköinen kokousosallistuminen
mahdollistetaan jatkossa Keskustan eri yhdistysten kokouksissa. Piirin ja puolueen kohdalla etäosallistuminen on
mahdollista hallituksen kokoukseen asti.
Sääntöjen luonnokset lähetettiin lausuntokierrokselle kuluvan vuoden maaliskuussa paikallisyhdistyksiin, kunnallisjärjestöihin ja piireihin. Sen saajina olivat paikallisyhdistysten
puheenjohtajat, kunnallisjärjestöjen puheenjohtajat, piirien
puheenjohtajat ja toiminnanjohtajat, puoluehallituksen
jäsenet sekä puoluevaltuuston jäsenet.
Mainita pitää myös, että maakuntavaalit ovat tuoneet tarpeita sääntömuutoksiin.

JULKINEN HALLINTO
NYT
295 KUNTAA
56
22
190
62
44
18
15
15
6

JULKINEN HALLINTO
VUODESTA 2020
295 KUNTAA

Maaseutuhallintoa
Pelastuslaitosta
Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiota
Ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-aluetta
Kunnallista lomituksen paikallisyksikköä
Maakuntien liittoa

18 MAAKUNTAA

ELY-keskusta
TE-toimistoa
Aluehallintovirastoa

VALTIO

LUOVA
VALTIO

Keskeisiä muutoksia puolueen sääntöihin:

MIKÄ
IHMEEN
SOTE
MAKU
?

• LISÄÄ
puolueen jäsenyhdistys ei voi olla toisen puolueen jäsen
LUE
MAAKUNTAJA
• puoluehallitukselle
oikeus erottaa jäsenyhdistys
SOTEUUDISTUKSESTA:
• puoluejohdon jäsenille vaatimus puolueen jäsenyydestä
ALUEUUDISTUS.FI
• puolueen puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi ei
OMAMAAKUNTA.FI
voida valita henkilöä, joka on vaalia edeltävän 12 kuukauden aikana ollut muun puolueen jäsen
KESKUSTA.FI
•

puoluekokousedustukset: kuntayhdistykselle 3 edustajaa
+ 1 per alkavaa 50 jäsentä kohden

•

puoluesihteerin valintatapaan muutos – puoluesihteerin
valitsee puoluevaltuusto puoluehallituksen esityksestä

•

puoluesihteeri ei jatkossa olisi puoluehallituksen jäsen
vaan puoluetoimiston johtava toimihenkilö

•

puolueen puheenjohtajan valintaa koskevan neuvoaantavan jäsenäänestyksen täsmennys, ehdokkaana ei voi
olla henkilö, joka on toisen puolueen jäsen.
Maksaja: Suomen Keskusta r.p.

Matkalla

VINKKI: Sähköpostiosoitteensa
antaneet jäsenet
saavat myös uutiskirjeitä
puoluetoimistolta.

