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Puoluevaltuuston puheenjohtaja Antti Kivelä
Kiitän puoluevaltuustoa osoittamastanne luottamuksesta ja lupaan tehdä kaiken
voitavani tämän kansanliikkeen eteen.
Kaksi vuotta sitten Torniossa kävimme tiukan vaalikamppailun, jännitin. Tultuani valituksi
puheenjohtajaksi nousin korokkeelle eteenne, ja puhuessani ajattelin: - Mitä ihmettä minä oikein
olen lähtenyt tekemään?
Nyt kaksi vuotta myöhemmin nousen samalla tavalla eteenne, ja on helppo todeta: - Eipä tullut
ihmettä tehtyä. Kiitän kuitenkin mahdollisuudesta yrittää uudestaan.
Erään määritelmän mukaan puolueen tehtävä on yhdistää samanmielisiä aatteen, päämäärän tai
muun tahtotilan taakse kehittämään yhteiskuntaa jäsenten tahtomalla tavalla.
Määritelmää kannattaa miettiä tarkkaan, se sisältää monta tärkeää seikkaa. Yhdistää
samanmielisiä tarkoittaa, että samalla tavalla ajattelevat hakeutuvat toistensa luo, haluavat kuulua
yhteisöön ja tehdä asioita yhdessä. Aate, päämäärä tai muu tahtotila: on siis oltava selkeästi
määritelty viitekehys, ajatuksellinen ja hahmotettava rakenne, jonka kaikki voivat omaksua
toimintalinjan pohjaksi.
Kehittämään yhteiskuntaa: on siis tiedettävä, millaista muutosta halutaan saada aikaan, että koko
yhteiskuntamme, myös ne muuten ajattelevat kokevat yhteisen valtion ja sen sisällä oman
asuinalueensa hyväksi paikaksi olla. Jäsenten tahtomalla tavalla: puolueen jäsenillä on siis oltava
selvä yhteisesti mietitty ja laajasti keskusteltu tahtotila niistä keinoista ja päätöksistä, joilla
yhteiskuntaa viedään parempaan tulevaisuuteen.
Kaikkien puolueiden jäsenmäärä on viime vuosikymmeninä laskenut selvästi ja aktiivisten
toimijoiden keski-ikä on noussut. Kansalaisten halukkuus uhrata aikaansa poliittiselle järjestötyölle
on heikko. Ainoa, mitä poliittinen liike voi tarjota jäsenilleen, on osallisuuden kokemus.
Pystymmekö antamaan tuon kokemuksen, olemmeko houkutteleva vaihtoehto kaikelle sille mikä
kiinnostaa muualla?
Jos saisit 8 M€ rahaa ja 100 ammattilaisen verkoston, miten järjestäisit toiminnan niin että
Keskustan periaatteita edistäen tavoitat mahdollisimman paljon suomalaisia, otat ja pidät
yhteiskunnallisen keskustelun mielipidejohtajuuden ja suurimman puolueen aseman? Nykyinen
tapa on toiminut aiemmin mutta löydämmekö vielä paremman tavan?
Meidän pitää olla rehellisiä oman toimintamme suhteen, nähdä nykytila ja alettava suunnitellusti
rakentaa uutta keskustaa sille yli satavuotiselle aateperustalle, joka sai Sotkamon
puoluekokouksessa hienon vahvistuksensa Annika Saarikon johtamassa
periaateohjelmauudistuksessa.
Uusi keskusta ei tarkoita sitä, että aiempi tai nykyinen keskusta olisi jotenkin huono, epäonnistunut
tai epäkelpo. Olemmehan tälläkin vaalikaudella saaneet talouden paremmin kuntoon kuin edellinen
kokoomuksen johtama hallitus. Pienimmistä päivärahoista ja työllisyydestä on pidetty parempaa
huolta kuin demareiden ollessa hallituksessa. Ympäristö- ja ilmastopolitiikka on ollut parempaa
kuin vihreiden hallitustaipaleella ikinä!
Uusi keskusta tarkoittaa sitä puoluetta, joka meidän on oltava ja sitä strategiaa, jota on
noudatettava, jotta voitamme tulevaisuuden eduskuntavaalit, eurovaalit ja maakuntavaalit
kehittyvässä ja muuttuvassa maailmassa, jossa osallistumisen, osallisuuden, viestinnän ja

elämänarvojen muodot ovat uudet. Uusi keskusta on se puolue, johon halutaan liittyä, jonka
jäsenenä halutaan olla ja toimia, ja joka on pysyvästi piikkipaikalla ja kehityksen kärjessä.
”Nyt kun olemme muuttaneet maailman, on aika muuttaa Amerikka” - Bill Clinton julisti 1992
demokraattien presidentinvaaliehdokaskilvassa. Keskusta on laittanut Suomen kuntoon, nyt on
aika laittaa keskusta tulevaisuuden kuntoon.
Tähän työhön tarvitaan Teitä, puoluevaltuustoa. Puoluevaltuusto ei ole palkintopaikka, se on
työpaikka. Jokaisen meistä on ajateltava enemmän, puhuttava enemmän, kirjoitettava enemmän.
Valtuutetun on nostettava profiiliaan lähiympäristössään, kunnassaan, omassa piirissä ja
kunnallisjärjestöissä. On oltava läsnä keskustan tilaisuuksissa ja näyttävä niin, ettei kenellekään
keskustalaiselle ole epäselvää, ketkä oman piirin puoluevaltuutetut ovat. Puoluevaltuuston
linjauksilla, keskustelulla ja yhteydenpidolla niin puoluehallitukseen ja eduskuntaryhmään kuin
myös piiriin, kunnallisjärjestöön ja joka ainoaan rivijäseneen on luotava yhteinen ja loppuun asti
harkittu ymmärrys siitä millaisessa järjestössä saamme parhaan tuloksen.
Haastan teitä, puoluevaltuutetut, vahvaan keskustelun kulttuuriin, jossa tuodaan viestiä omasta
jäsenkunnasta, nähdään politiikan kaarta ja arvovalintoja vaalikautta pidemmälle, vastuutetaan
omia kansanedustajia ja ministereitä kuulemaan kentän ääntä puoluevaltuuston suusta.
Kyseenalaistetaan toimet, joita ei koeta keskustalaisen arvomaailman mukaiseksi. Ollaan rohkeasti
jotakin mieltä.
Muutetaan puoluevaltuuston toimintaa työksi, jossa dialogi ja valmistelutyö seuraavaa kokousta
varten on jatkuvaa. Valmistellaan uutta strategiaa kohti Vantaan puoluekokousta. Nostetaan
puoluevaltuuston arvostusta ja merkitystä kaikissa toimissamme. Huolehditaan siitä, että keväällä
2020 kaikissa piireissä käydään vahvaa kilpailua puoluevaltuuston paikoista. Kannustetaan siihen,
että tuon kevään piirikokousten jälkeen puoluevaltuuston puheenjohtajistopaikoista kiinnostuneet
tekevät kunnon kampanjat. Päätetään niin, että Vantaan puoluekokouksessa uusi puoluevaltuusto
järjestäytyy heti valintansa jälkeen, valitsee johtajistonsa ja on toiminnassa, kun puoluekokous
Vantaalla päättyy.
Eilisessä Keskustanuorten ehdokastentissä kysyttiin, miksi olen keskustalainen. Kerroin vuosia
sitten olleesta tilanteesta, jolloin sairaalan kuppilassa kollega kysyi puoluekantani kuultuaan: ”Miten
sinä voit olla keskustalainen?”. Hämmästyin ja vastasin:” Olen keskustalainen samasta syystä kuin
olen lääkäri: ihmisyys on minulle ylin arvo ja haluan auttaa ihmisiä”.
Lääkärin työssä joskus voimme pelastaa, usein voimme parantaa, aina voimme antaa toivoa.
Keskusta on pelastanut Suomen velkasyöksyltä ja päättämättömyyden suosta. Keskusta
on nostanut Suomen jaloilleen, parantanut satojen tuhansien ihmisten elämää. Keskusta voittaa
vaalit antamalla toivoa, luomalla kirkkaan kuvan yhä kauniimmasta Suomesta, jossa jokaisella on
hyvä olla.
Voitamme vaalit näyttämällä tien kohti sivistystä, ihmisyyttä ja suojeltua luontoa. Voitamme vaalit
kertomalla siitä Suomesta, jossa turva ei perustu pakottamiseen tai velvollisuuteen. Voitamme
vaalit osoittamalla Suomen, joka perustuu keskustan arvoihin.

