
Jäsenhankinnan  
huoneentaulu  

keskustalaiselle
”Teemme helpoksi tulla  

mukaan Keskustan  
toimintaan” 

                                                                       
-Keskusta 2030 

 
1. Uusien jäsenten  

hankinta on toimintamme  
ydintä 
• Käytämme aikaamme jäsenhankinnan 

eteen, ilman jäseniä ei ole järjestöä 
• Yksikin uusi jäsen on tärkeä       

2. Suosittelemme jäse-
neksi liittymistä toiminnassam-
me mukana oleville 
• Kerromme, miksi jäseneksi kannattaa 

liittyä, ja miten jäseneksi liitytään 
• Autamme ja avustamme jäsenyydestä 

kiinnostunutta jäsenyysprosessissa 
loppuun asti      

 3. Teemme jäseneksi 
liittymisen mahdollisimman hel-
poksi jokaisessa tapahtumas-
samme ja tilaisuudessamme 
• Kerromme näkyvästi, miksi ja miten 

Keskustan jäseneksi voi liittyä käynnis-
sä olevassa tilaisuudessa sekä tilaisuu-
den jälkeen 

• Jäseneksi liittyminen tehdään mah-
dolliseksi jokaisessa keskustalaisessa 
tilaisuudessa 

 

4. Keskustan jäsenenä 
on mahdollisuus: 
• Saada ajantasaista tietoa politiikan 

kysymyksistä 
• Vaikuttaa oman kylän, kunnan ja maa-

kunnan toimintaan sekä tulevaisuuteen 
• Kehittää omaa osaamista, kouluttautua 

ja verkostoitua 
• Hankkia valmiuksia myös puoluetoi-

minnan ulkopuolisiin tehtäviin 
• Vaikuttaa Keskustan järjestötoimintaan  
• Toimia keskustalaisessa yhteisössä 
• Varmistaa, että jatkossakin Suomessa 

toimii demokratia 
 

 5. Kontaktoimme ja koh-
taamme henkilökohtaisesti 
jokaisen jäsenhakemuksen jät-
täneen henkilön 
• Jäsenhakemuksen jättänyt henkilö saa 

henkilökohtaisen yhteydenoton (puhe-
linsoitto tai tapaaminen) viikossa pai-
kallis- tai kuntayhdistykseltä jäsenha-
kemuksen jättämisen ja hyväksymisen 
jälkeen. Piiri voi olla myös ensimmäinen 
yhteydenottaja. Yhdistys kuitenkin 
kontaktoi uuden jäsenen myös aina.       

Suomen vaikuttavin  
ja innostavin  

kohtaamispaikka 



• Uusi jäsen kutsutaan mukaan paikal-
lis- tai kuntayhdistyksen tai kunnal-
lisjärjestön järjestämään seuraavaan 
tilaisuuteen. Piiri toimittaa tämän 
jälkeen välittömästi uuden jäsenen 
kirjeen (puoluejohdon tervehdys, piirin 
tervehdys ja tulevat tapahtumat, Kes-
kustan esite ja muu mahdollinen ma-
teriaali, vaikuttamismahdollisuudet). 
Piiri voi lähettää uuden jäsenen kirjeen 
postitse, jolloin mukana voi olla pieni, 
yhteisöön kuulumisesta kertova merk-
ki, esimerkiksi heijastin, jääkaappimag-
neetti, tai vastaava.      

6. Toimimme niin,  
että uusi jäsen kokee olevansa 
tervetullut mukaan Keskustan 
toimintaan 
• Tästä vastuu on kaikilla keskustalaisilla 

toimijoilla 
• Kerromme erilaisista tavoista osallistua 

ja vaikuttaa Keskustan toiminnassa 
• Kutsumme mukaan Keskustan toimin-

taan, kokouksiin, tapahtumiin 
• Vastaamme kysymyksiin, kerromme ja 

neuvomme  
• Kuuntelemme uuden jäsenen ajatuksia 

ja ideoita 
• Tarjoamme vastuuta uudelle jäsenelle, 

tuemme ja autamme tehtävissä  
• Kysymme halukkuutta lähteä mukaan 

ehdolle eri vaaleihin 
• Piiri järjestää vähintään kerran vuodes-

sa yhteisen illan uusille jäsenille, esim. 
avoimet ovet piiritoimistolla etäosal-
listumismahdollisuudella

• Aktiivinen yhdistysten toiminta ja ma-
talan kynnyksen tilaisuudet ovat jäsen-
hankintaa parhaimmillaan.      

7. Olemassa olevat 
jäsenet ovat yhtä tärkeitä 
kuin uudet jäsenet 
• ”Elinehtomme ovat jäsenet, 

jotka tekevät pitkäjänteis-
tä työtä puolueen hyväksi”                                                                                                                 
–Keskusta 2030 

• Kutsumme nykyisiä ja pitkäaikai-
sia jäseniä mukaan toimintaan, 
muistamme antaa palautetta ja 
kiittää      

 8. Huolehdimme 
tinkimättä jäsenrekisterin 
tietojen ajantasaisuudesta 
• Jäsenrekisteri Apila on yhteinen 

työvälineemme  
• Tietojen ajantasaisuudesta 

vastuu on paikallis- ja kuntayh-
distyksillä, piireillä ja puoluetoi-
mistolla


