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Hyvät puoluevaltuuston jäsenet

Olemme kulkeneet melkoista vuoristorataa viime vuodet. Raskaan eduskuntavaalitappion jälkeen
kävimme syksyllä 2011 aivan pohjamudissa. Ylen mittauksissa kannatuksemme oli alimmillaan
12,6 prosenttia. Nyt, reilut kaksi vuotta myöhemmin, saman mittaussarjan viimeisin mittaus kertoi
lokakuussa, että olimme selvästi suurin puolue 23,2 prosentin kannatuksella.
Olisi helppoa tällä paikalla selittää, että kannatuksen nousu on pelkästään meidän omaa
ansiotamme. Mutta rehellisempää on tunnustaa, että kyllä tuo Jyrki Kataisen hallituskin on meitä
aika tavalla auttanut. Kansalaiset ovat pettyneitä nykyiseen menoon ja etsivät vaihtoehtoa. Siksi
toiveet ja odotukset kohdistuvat nyt keskustaan.
Nyt meidän olisi opittava kestämään myös nämä nousevan kannatuksen ajat. Emme saa sortua
liialliseen hyvän olon tunteeseen puhumattakaan siitä, että alkaisimme jakaa jo tulevia
ministeripaikkoja. Toivon hartaasti, että vuonna 2011 saatu nöyryyden läksy pysyisi muistissamme
ainakin niin kauan kuin nyt koolla oleva joukko on vastuussa tästä kansanliikkeestä.
Mutta ehkäpä olemme tehneet itsekin jotain oikein. Presidentinvaalit olivat ensimmäinen askel
luottamuksen palauttamisessa. Rovaniemen puoluekokous oli toinen askel, viime syksyn
kuntavaalit kolmas. Neljänneksi nostan esille oppositiopolitiikkamme linjan, jota
eduskuntaryhmämme johdolla olemme toteuttaneet. Emme vain arvostele vaan esitämme aina myös
oman rakentavan vaihtoehtomme. Nämä neljä tekijää ovat luoneet sen pohjan, jolta olemme tänä
vuonna ponnistaneet gallupien kärkeen.
Nyt on kyse siitä, kuinka kykenemme lunastamaan ne toiveet ja odotukset, jotka meihin
kohdistuvat. Puheenjohtajamme Juha antoi siihen vankat eväät, joista on helppo jatkaa.
Meidän kannattaa nojata siihen vanhaan insinööriviisauteen, jonka mukaan toimivaa konetta ei pidä
lähteä korjaamaan. Eli meidän pitää jatkaa sillä linjalla, jolla luottamusta on tullut. Asioissa olemme
tiukkoja, mutta arvostelun lisäksi esitämme aina myös oman rakentavan vaihtoehtomme. Emme
möläyttele, emme sorru henkilökohtaisuuksiin.
Meidän luottamuksemme mitataan kaksissa vaaleissa seuraavan puolentoista vuoden aikana.
Ehdokkaamme ovat avainasemassa luottamuksen rakentamisessa. Asetamme tässä kokouksessa
ehdokkaita Euroopan parlamentin vaaliin, ja myös eduskuntavaalien ehdokkaiden haku on syytä
aloittaa viimeistään nyt.
Juuri nyt on oikea hetki keskustella siitä, kuinka meidän ehdokkaidemme eri vaaleissa tulisi toimia,
jotta voisimme lunastaa kansalaisten luottamuksen. Kuinka voimme omalta osaltamme olla
palauttamassa kansalaisten luottamusta politiikkaan ja poliitikkoihin?
Puheenjohtaja Sipilä puhui äsken eettisten pelisääntöjen tärkeydestä. Onkin paikallaan keskustella
siitä, millainen tuo eettinen ohjeistus voisi olla. Eettisten ohjeiden kirjaaminen ylös olisi viesti siitä,
että otamme tosissamme huolen suomalaisen keskustelukulttuurin liiallisesta kärjistymisestä ja
kannamme osaltamme vastuuta hyvähenkisestä vaalityöstä vaikeina taloudellisina aikoina.

Tämä olisi luontevaa jatkoa viime syksyn kuntavaaleille, joiden yhteydessä julkaisin
Suomenmaassa omat ohjeeni kuntavaalien ehdokkaille. Sen pohjalta esitän keskustelun pohjaksi
oman viiden kohdan listani eettisiksi ohjeiksi eurovaalien ja eduskuntavaalien ehdokkaille.
Kutsuttakoon tätä nyt sitten vaikka Laanisen listaksi:

1.
2.
3.
4.

Olet pyrkimässä palvelutehtävään. Muista, että valta on aina vain lainassa.
Et edusta vain itseäsi. Olet Keskustan käyntikortti, käyttäydy sen mukaisesti.
Aseta yhteinen etu oman edun edelle.
Sano ja tee vain sellaista, mitä voit puolustaa kenen tahansa kanssaihmisen tai toimittajan
edessä.
5. Kohtele muita Keskustan ehdokkaita kuten toivoisit itseäsi kohdeltavan.

Hyvät puoluevaltuuston jäsenet!

Rovaniemen puoluekokouksen jälkeen päätimme yhdeksästä keskustan uudistushankkeesta, jotka
haluamme saada valmiiksi ennen Turun puoluekokousta. Teille jaetussa ensi vuoden
toimintasuunnitelmassa kuvataan, miten tästä urakasta selvitään. Hyvin olemme edistyneet, mutta
paljon on vielä tehtävääkin.
Yhden tärkeän hankkeen saimme valmiiksi jo etuajassa.
Hyvät puoluevaltuuston jäsenet, minulla on ilo ilmoittaa teille, että Suomen Keskusta rp:llä ei ole
enää pitkäaikaista pankkivelkaa. Maksoimme viimeisen erän pankkiveloistamme lokakuussa.
Olemme siis käytännössä velaton puolue lukuunottamatta shekkitilin limittiä, jonka pitämistä pidän
ainakin toistaiseksi järkevänä. Tarvitsemme tällaisen puskurin kassavirran vaihtelujen
tasoittamiseen.
Tähän tilanteeseen pääseminen on vaatinut kovia päätöksiä, tiukkaa säästäväisyyttä ja onnistunutta
varainhankintaa. Heti vuoden 2011 vaalitappion jälkeen sopeutimme taloutta leikkaamalla
puoluetoimiston henkilöstömäärän puoleen siitä vahvuudesta, jolla kävimme eduskuntavaalit.
Tehtävät eivät kuitenkaan ole vähentyneet. Onneksi jäljelle jäi hyvin sitoutunut ja osaava joukko,
jolla olemme nyt käyneet jo kahdet vaalitkin hyvällä menestyksellä. Olen ylpeä tästä joukkueesta.
Apollonkadun dream team on tehnyt hyvää työtä.
Puolueen piirijärjestöt ovat joutuneet harjoittamaan vähintään yhtä tiukkaa säästäväisyyttä viime
vuodet. Myös piirien työntekijät ovat venyneet näissä oloissa hienoihin suorituksiin ja olleet
mukana rakentamassa puolueen uutta nousua.
Varainhankinnan onnistuminen on toinen selitys nopealle velanmaksulle. Viime elokuun Pyörät
pyörimään –kampanja toi kassaan juuri ne eurot, joilla pystyimme maksamaan viimeiset
lyhennykset etuajassa.
Jatkossa rahoitamme normaalin toimintamme puoluetuella ja muilla säännöllisillä tuloilla.

Sen verran tiukalle tämä velanmaksuprojekti on ottanut, että haluaisin säästää kyllä keskustan
tulevat päättäjät näiltä murheilta. Siksi kannattaa harkita jopa puolueen sääntöihin sellaista pykälää,
joka kieltäisi velan ottamisen normaalin toiminnan pyörittämiseen.
Jatkossa voimme keskittyä varainhankinnassa velanmaksun sijasta toiminnan, erityisesti tulevien
vaalikampanjoiden rahoittamiseen. Järjestämme jälleen ensi keväänä arpajaiset, joiden tuotolla
aiomme rahoittaa eurovaalikampanjamme.
Uskallan sanoa, että rahapula on ollut meille jopa siunaus. Olemme oppineet tekemään
säästäväisyydestä hyveen. Tällä tiellä kannattaa jatkaa. Olemme päättäneet esimerkiksi luopua
kiinteästä mainostoimistoyhteistyöstä tulevissa eurovaaleissa. Puoluetoimistossa on niin vahvaa
osaamista, että aiomme toteuttaa kampanjan mahdollisimman pitkälle omin voimin.
Pari muutakin uudistushanketta on saatu jo toteuttamisvaiheeseen ja siinä mielessä valmiiksi.
Puheenjohtaja Juha Sipilän johdolla valmisteltu puolueen strategia on käsitelty puolue-elimissä, ja
sen linjausten mukaan valmistaudumme eurovaaleihin ja eduskuntavaaleihin. Strategian kulmakivi
muurattiin huhtikuussa Seinäjoella edellisessä puoluevaltuuston kokouksessa, jossa hyväksyimme
linjaukset puolueen arvoista, missiosta ja visiosta. Selvyyden vuoksi sanon, että tämäkään projekti
ei tule koskaan lopullisesti valmiiksi, esimerkiksi arvokeskustelua pitää käydä joka päivä.
Toinen valmis hanke on puolueen koulutusjärjestelmän uudistus. Olemme kurssittaneet
kunnallisjärjestöjen vetäjiä ja luoneet puolueen uusille vaikuttajille oman koulutusprojektin. Vetoan
tässä yhteydessä teihin kaikkiin. Tämän Vaikuttaja 2020 –hankkeen ensimmäiset tilaisuudet on
kyllä jo pidetty, mutta mukaan ehtii vielä. Jokaisesta kunnallisjärjestöstä tulisi saada vähintään
kaksi osanottajaa tähän projektiin. Tällaista koulutusta on kaivattu, ja puolue on satsannut tähän
erittäin paljon rahaakin ottaen huomioon kireän taloutemme. Siksi vetoan, että myös piirit ja
kunnallisjärjestöt sitoutuisivat tähän hankkeeseen.
Paljon on vielä tekemistä. Monet hankkeet vaativat koko järjestön osanottoa ja sitoutumista.
Viittaan esimerkiksi jäsenrekisterin kunnostukseen. Oikea tieto jäsenistä on vain
paikallisyhdistyksissä. Kannustan kunnallisjärjestöjä viemään aloitetut rekisteritalkoot jämäkästi
loppuun. Ajan tasalla olevat jäsentiedot helpottavat meidän kaikkien elämää. Jos meillä on vaikkapa
ajan tasalla olevat kännykkänumerot, voisimme laittaa viestejä jäsenistölle samaan tapaan mutta
vielä paljon nopeammin kuin legendaarinen edeltäjäni Arvo Korsimo aikoinaan
tukimiesverkostolleen.
Jäsenrekisterin kuntoa voi mitata yksinkertaisella testillä, jäsenille suunnatuilla arpajaisilla.
Rekisteri on silloin kunnossa, kun arpakuorien lähettämisen jälkeen puoluetoimistolle ei palaudu
ainuttakaan arpakuorta sillä perusteella, että osoite tai muu yhteystieto on vanhentunut, tuntematon
tai puutteellinen puhumattakaan siitä, että kirje olisi mennyt henkilölle, joka ei oikeasti ole
puolueen jäsen.
Varapuheenjohtajamme Annika Saarikko ja Juha Rehula antavat kohta omat raporttinsa muiden
uudistushankkeiden etenemisestä. Annika on vetänyt puolueen viestinnän uudistusta ja Juha
järjestötoiminnan kehitysprojektia. Varapuheenjohtaja Riikka Pakarinen on vetänyt puolueen
ohjelmatyötä yhdessä Kimmo Tiilikaisen kanssa.
Ohjelmatyössä olemme valjastaneet eduskuntaryhmän jäsenet vetämään työryhmiä, jotka ovat
tuoneet jo tämän vuoden aikana useita politiikkalinjauksia puolue-elinten käsittelyyn. Viimeksi
eilen puoluehallitus sai erinomaiset paperit nuorten syrjäytymisen ehkäisystä ja keskustan

vaihtoehdosta hallituksen nuorisopoliittisille linjauksille. Työryhmien työt tiivistetään ensi keväänä
yhdeksi laajaksi uudistusohjelmaksi, joka käsitellään Turun puoluekokouksessa.
Olemme avanneet ohjelmatyön verkossa puolueen jäsenille. Kehotan kaikkia puoluevaltuuston
jäseniäkin hakemaan kiinnostavat työryhmät osoitteessa www.politiikkaverkko.fi.

Hyvät ystävät,

ensi vuonna alkaa jälleen kova vaaliputki. Ensimmäisenä ovat vuorossa Euroopan parlamentin
vaalit. Tällä viikolla julkaistu mielipidemittaus kertoo, että lähdemme vaaleihin vahvalta
kakkostilalta. Hyvällä kampanjalla meillä on kaikki mahdollisuudet kiriä ykköseksi ja nostaa
paikkalukumme kolmesta neljään. Se edellyttää kuitenkin erittäin vahvaa ehdokaskaartia ja hyvää
kampanjaa.
Puoluehallitus esittää, että nimeäisimme tässä kokouksessa 17 ehdokasta. Haluamme jättää tässä
vaiheessa vielä kolme paikkaa puoluehallituksen täytettäväksi. Tähän on vahvat perusteet. Jotkut
vahvat nimet harkitsevat vielä. On myös sellaisia ehdokkaita, jotka eivät työnsä vuoksi voi tulla
vielä tässä vaiheessa julkisuuteen.
Tilanne on nyt aivan poikkeuksellinen eurovaalien historiassa. Piirit ovat tehneet enemmän
ehdotuksia kuin listallemme mahtuu. Aiemmissa eurovaaleissa olemme joutuneet vielä keväällä
paljon töitä ehdokaslistan täyttämiseksi. Nyt onkin paikallaan esittää piirijärjestöille nöyrä kiitos
aktiivisuudesta ja vastuunotosta.
Puoluehallituksen lista on mielestäni hyvin kattava joka suhteessa. Tarjolla on kahdeksan naista ja
yhdeksän miestä. Joukon ikähaitari liikkuu 24 vuodesta 67 vuoteen. Joukossa on neljä alle
kolmekymppistä. Maan eri osat ovat hyvin edustettuna. Ammatti- ja koulutusjakauma on hyvin
monipuolinen, tarjolla on varatuomaria ja sairaanhoitajaa, yrittäjää ja opiskelijaa, pappia ja meppiä
kansanedustajia unohtamatta.

Hyvät puoluevaltuuston jäsenet,

Eurovaalit ovat tällä kertaa hyvin mielenkiintoiset ja samalla erittäin tärkeät. Euroopan unioni on
tienhaarassa, jossa on kolme vaihtoehtoa.
Populistien tie johtaisi muukalaisvihan nousuun, uusien raja-aitojen pystyttämiseen ja yhteisen
eurooppalaisen arvoperinnön murenemiseen. Se ei voi olla Suomen tie, sille tielle lähteminen olisi
väärä vastaus kansalaisten huoleen Euroopan talouskriisistä.
Yhtä väärä on toinenkin tarjolla oleva vastaus, EU:n kehittäminen keskitetyksi liittovaltioksi. Se ei
EU:n ongelmia ratkaise, eivätkä kansalaiset ole valmiita astumaan tälle tielle.

Tässäkin keskustalla on kolmas vaihtoehto: järkevän, rakentavan yhteistyön linja, jossa
puolustetaan yhteistä arvopohjaamme, jossa EU keskittyy yhteisten tärkeiden asioiden hoitamiseen
nippeleiden sijasta. Haluamme säilyttää EU:n itsenäisten valtioiden yhteistyöjärjestelmänä.
Heti eurovaalien jälkeen alkaa valmistautuminen eduskuntavaaleihin, jotka pidetään huhtikuussa
2015. Niissä vaaleissa me lähdemme hakemaan uutta suuntaa Suomelle.
Edessä on siis työntäyteinen vuosi. Ajattelen vanhaa viisautta, jonka mukaan ”silloin se parasta on
ollut, kun se työtä ja vaivaa on ollut”. Olen varma, että meille on tulossa mitä parhain vuosi.

