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Tervehdys!
Haluan tässä tiiviissä paketissa kertoa, 
minkä puolesta me Keskustana teemme töitä kaikkialla 
Suomessa. Voisiko Keskusta olla sinun valintasi?

Itse pohdin tuota kysymystä opiskeluaikoina. Kysymys vei minut 
silloin Turun keskustaopiskelijoiden uusien iltaan. Huomasin viih-
tyväni. Sytyin ihmisistä, tunnelmasta, kelpaamisen tunteesta ja 
naurusta. Sillä tiellä olen edelleen.

Vartuin pikkukunnan taajamassa, EU-jäsenyyttä kohti kulkevassa 
Suomessa. Meidän perhe ei käynyt etelässä, autokin oli vanha, 
mutta mistään ei ollut puutetta. Tiellä vastaantulijoita tervehdit-
tiin. Naapuria autettiin. Harrastamisen vaihtoehdot olivat partio, 

seurakunnan kerho, VPK, lentopallo tai 
yleisurheilukisat. Kirjastossa kävin 

monta kertaa viikossa.

Minulle keskustalaisuus on 
tavallisten ihmisten tavallisia 

asioita. Hyvän elämän edellytyk-
siä koko Suomessa. Kotien hyvinvoin-

tia, postinumerosta riippumatta. Omaishoi-
tajien asioita, parempia ikäihmisten kotiin tuotavia palveluita. 
Puhdasta kotimaista ruokaa ja lähellä tuotetun arvostamista. 
Turvallisia kouluteitä, riittävää määrää aikuisia päiväkoteihin. 
Perheiden valinnanvapautta lasten hoitoratkaisuihin. Yrittämistä 
ja yritteliästä asennetta. 

Suomeenkin on rantautunut 
puhetapa, joka lietsoo pelkoa ja 
vastakkainasettelua. Huolta ja 
samalla vastuuttomia puheita. 
Keskusta toimii toisin. Vastaamme 
tarttumalla toimeen. Meille politiik-
ka on ratkaisujen etsimistä ja päätösten 
tekemistä suomalaisten parhaaksi.

Olemme tutkitusti maailman onnel-
lisin kansakunta. Se hyvinvointi on 
syntynyt kodeissa - ja kotikunnissa. 
Viisaalla yhteisten asioiden hoitami-
sella Suomi on noussut maaksi, johon 

on turvallista syntyä, kasvaa ja elää.

Tänäkin päivänä hyvinvointiyhteiskuntaa 
eletään todeksi päiväkodeissa, kouluissa, hiekoitetuilla 

jalkakäytävillä, nuorisotiloissa, jalkapallokentillä, hoivakodin lou-
nashetkessä, sairaanhoitajan vastaanotolla, kirjastojen avaamis-
sa uusissa maailmoissa. Tällaisessa kotikunnassa haluan myös 
omien lapsieni kasvavan.

Tervetuloa 
mukaan!

 
Meille politiikassa 

on kyse ratkaisujen etsi-
misestä ja päätösten teke-

misestä suomalaisten 
parhaaksi.

 
Tämän kaiken 

puolustamisesta ja 
kehittämisestä me  
Keskustassa innos-

tumme. 

Kerron tässä, minkä 
puolesta me Keskustana 
teemme töitä kaikkialla  

Suomessa. 

 
 Minulle keskustalai-

suus on tavallisten ihmisten 
tavallisia asioita. Hyvän elä-

män edellytyksiä koko  
Suomessa. 



Tässä on kiteytettynä Keskustan tehtävä. 
Tuntuuko, että ajattelet samoin? Jos vastasit 

kyllä, lue lisää nettisivuiltamme. Ota yhteyttä. 
Tule tutustumaan toimintaan ja vaikuttamaan 

paremman kotikunnan hyväksi. 
 

Kokeile rohkeasti.
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Keskusta on 
ratkaisuja etsivä sivistysliike. 

Aatteemme ja arvomme näkyvät kodeissa 
ja työpaikoilla joka päivä. Jokaisella  

on vapaus valita elämänsä suunta kaikkialla  
Suomessa. Tärkeintä on hyvä elämä  

tasapainossa luonnon kanssa.


