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Piireiltä saapuneet 17.3.17 valtuuskunta-aloitteet

Poliittiset aloitteet
1. Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret: Lapsilisät pois niiltä, jotka eivät rokota lapsiaan
kansallisen rokotusohjelman mukaisesti
Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret esittää, että perheet, jotka eivät noudata kansallista
rokotusohjelmaa eivät olisi oikeutettuja lapsilisään. Lapsen rokottamatta jättäminen on
vaaraksi niin lapselle itselle kuin myös lapsille, joilla on esimerkiksi immuunipuutos. Tällä
hetkellä rokotettujen määrä suojaa myös ne, joita ei terveydellisten syiden vuoksi voi
rokottaa. Jos rokotuskielteisyys lisääntyy, vaarana ovat tartuntatautiepidemiat, joiden
jälkitaudit ovat hengenvaarallisia.
Liittohallitus esittää:
Valtuuskunta ei yhdy aloitteeseen: Lapsilisä on luotu universaaliksi etuudeksi, ja sen
lähtökohtainen tarkoitus on tukea lapsen hyvinvointia, ei vanhempien. Tästä syystä on
ongelmallista lähteä viemään lapselle kuuluvaa etuutta siitä syystä, että vanhemmat ovat
tehneet huonon päätöksen kasvatuksessa, siitä huolimatta, että ensisijainen edunsaaja on
lapsen vanhemmat. Toinen asia on, että lapsilisä ei olisi enää universaali mikäli tällainen
uudistus tehtäisiin. Olisimme romuttamassa hyvinvointiyhteiskunnan peruspilareita.
Keskustanuoret kuitenkin kantaa voimakasta huolta rokotekriittisyyden kasvusta.
Rokotekattavuuden lasku johtaa väestötason resilienssin laskuun, eli sairaudet muodostavat
siten suuremman uhan myös niille, jotka ovat rokotteensa ottaneet. Siksi on tärkeää, että
rokoteohjelmaa noudatetaan. Keskustanuoret kuitenkin kokevat tärkeimmiksi välineiksi
valistuksen sekä tehokkaan viestinnän rokottamattomuuden vaaroista.
2. Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret: Koulunjälkeistä harrastustoimintaa kolmannen
sektorin kanssa
Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret esittää, että koulun jälkeen olisi kolmannen sektorin
järjestämää harrastustoimintaa. Etenkin syrjäkylien lapset joutuvat koulupäivän jälkeen
odottamaan pitkään kuljetusta päästäkseen kotiin. Tämä aika voitaisiin hyödyntää
kohtuuhintaisella harrastus- tai kerhotoiminnalla. Monilla lapsilla ei ole mahdollisuutta
aloittaa harrastusta pitkien välimatkojen vuoksi, jolloin koulunjälkeinen toiminta antaisi
lapsille mahdollisuuden harrastaa.
Liittohallitus esittää:
Valtuuskunta yhtyy aloitteeseen: Keskustanuoret näkevät lasten kohtuuhintaiset harrastusja kerhotoiminnat ennakoivana työnä. Tukemalla erilaisia lasten harrastusmahdollisuuksia
ehkäistään syrjäytymistä, mielenterveysongelmia sekä liikunnallisissa harrastuksissa fyysisiä
ongelmia. Keskustanuoret kannustavat uusia kuntapäättäjiä ottamaan vastuuta omassa
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kunnassaan kolmannen sektorin järjestämistä harrastus- ja kerhotoiminnasta.
Keskustanuoret haluavat antaa kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet harrastaa ja
tähän on esitetty ratkaisuksi harrastusseteliä. Harrastusseteli olisi kunnan tarjoama tuki
harrastustoiminnalle. Seteliä voisi käyttää kunnan, järjestön tai yksityisen yrityksen
tarjoamaan harrastustoimintaan. Tämän lisäksi kuntaa tulisi nimetä yksi työntekijä, joka
koordinoi järjestöjen toimintaa ja kunnan tarjoamien tilojen käyttöä. Kunta voi tukea järjestöjä
omilla järjestelmillään kuten esimerkiksi tarjoamalla järjestötukea.
3. Keski-Pohjanmaan Keskustanuoret: Kuntien tuettava lasten ja nuorten liikkumista
Keski-Pohjanmaan Keskustanuoret esittää, että kuntien tehdessä liikuntaa koskevia
päätöksiä tulisi huomioida niiden vaikutukset lasten ja nuorten liikkumiseen. Lasten ja
nuorten liikuntaharrastuksilla on iso ennaltaehkäisevä vaikutus sairauksiin ja syrjäytymiseen.
Kuntien pitää huomioida että lasten ja nuorten harrastuksille tarjottavat salivuorot olisivat
alkuillasta, liian myöhäinen vuoro voi olla este harrastamiselle. Lisäksi kuntien on katsottava
että löytyy tarvittavat tilat eri harrastuksille ja ettei välimatkat harrastuksiin nouse esteeksi.
Esimerkiksi Kokkolan kaupungissa lakkautetaan harrastetilat 300 painijalta. Tämä toimi ei
tue lasten ja nuorten liikkumista.
Liittohallitus esittää:
Valtuuskunta yhtyy aloitteeseen: Keskustanuoret näkevät, että lapsien ja nuorten
kannustaminen harrastamaan edistää positiivisia terveysvaikutuksia ja luo
yhteenkuuluvuuden tunnetta. Konkreettisena esimerkkinä keskustanuoret ehdottavat
harrastusseteliä, jolla kunnat tukevat rahallisesti lapsien ja nuorten mahdollisuutta harrastaa.

4. Pohjois-Pohjanmaan Keskustanuoret: Nuorten vaikutusmahdollisuudet
maakuntauudistuksessa turvattava
Juha Sipilän hallitus toteuttaa maakuntauudistuksen, jossa sosiaali- ja terveyspalveluiden
ohella useat muut tehtävät siirtyvät kahdeksalletoista maakunnalle. Maakunnista saadaan
demokraattisia valitsemalla maakuntavaltuustot. Ensimmäiset maakuntavaalit tullaan
järjestämään alkuvuodesta 2018.
Uusi kuntalaki velvoitti jokaisen kunnan perustamaan nuorisovaltuuston tai sitä vastaavan
toimielimen, jossa nuoria kuullaan heitä koskevissa asioissa. Myös maakunnissa tulee
huolehtia nuorten kuulemisesta.
Keskustanuorten tulee olla eturintamassa esittämässä tapoja, joilla nuorten kuuleminen ja
osallistuminen maakunnissa hoidetaan. Pelkästään se ei riitä, että maakuntavaltuustoihin
valitaan nuoria edustajia, vaan rinnalle tarvitaan esimerkiksi maakunnalliset
nuorisovaltuustot!

Liittohallitus esittää:
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Valtuuskunta yhtyy aloitteeseen: Suomen päätöksentekojärjestelmään uutena
hallintoportaana tuleva maakuntavaltuusto nyt hahmottelee sen muotoa. Keskustanuorten
tulee olla aktiivisesti ajamassa nuorten vaikutusmahdollisuuksia myös maakunnallisella
tasolla. Maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustaminen on yksi hyvä keino siihen.

5. Helsingin Keskustanuoret: Turvapaikanhakijat perusterveydenhuollon piiriin
Turvapaikanhakijat täytyy saada saman terveydenhuollon piiriin kuin Suomen kansalaisetkin,
koska turvapaikanhakuprosessit kestävät maassamme yleensä 160 vuorokaudesta jopa
kymmeniin vuosiin, eivätkä turvapaikanhakijat tällöin saa terveyspalveluita muualta.
Esimerkkinä hyvät käytännöt Helsingissä, jossa tällä hetkellä tarjotaan turvapaikanhakijoille
terveydenhoitajan palvelut. Pelkät terveydenhoitajan palvelut eivät kuitenkaan riitä, vaan
turvapaikanhakijat tarvitsevat erityyppisten traumojen vuoksi erilaisia
mielenterveyspalveluita, apuvälinepalveluita ja psykoterapioita sekä apua akuuttiin hätään.
Näitä palveluja tarjoamalla autamme turvapaikanhakijoiden kotouttamisessa, vähennämme
traumojen hoidon viivästymistä ja turvapaikanhakijoiden eriytymistä. Helsingin
Keskustanuoret haluavat, että liitto ottaa kannakseen yhdenvertaistaa palvelut.
Liittohallitus esittää:
Valtuuskunta yhtyy aloitteseen: Jo nykylainsäädäntö mahdollistaa turvapaikanhakijoiden
terveydenhuollon.
Turvapaikanhakijoiden terveydenhuolto on ihmisoikeusasia, eikä siinä tulisi olla harkinnan
varaa. Sillä voimme taata myös yhteiskuntarauhan, kun tänne tulevilla ihmisillä on olo siitä,
että heistä välitetään.On ihmisyysaatten mukaista, että jokaiselle ihmiselle mahdollistetaan
hoitoon pääsy. Tämän hetken hoidon laajuus on rajattu, koskemaan aikuisilla vain kiireellistä
ja välttämätöntä hoitoa sekä tiettyjä neuvonta, neuvola ja rokotuspalveluita.
Turvapaikanhakijoilla ja paperittomilla henkilöillä ei kuitenkaan aina ole varaa tällaiseen
hoitoon. Tämä ongelmallisuus täytyy tiedostaa ja Keskustanuoret esittävät, että tarvittava
hoito kustannetaan verovaroin niin, ettei kellekään koidu kohtuutonta kärsimystä.
6. Helsingin Keskustanuoret: Keskustanuorten otettava kielteinen kanta suunnitelmiin
rakentaa Hailuotoon pengertie
Hailuotoon on vuosia suunniteltu pengertietä ja tällä hetkellä projekti on edennyt vaiheeseen,
jossa Hailuodon kunta ja Oulun kaupunki ovat hyväksyneet kaavaesityksen joka
mahdollistaa pengertien rakentamisen. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi valitukset
vastikään tästä kaavasta. Valituksen kaavaa vastaan valmistelivat: Pohjois-Pohjanmaan
luonnonsuojelupiiri ry, Hailuodon luonnonsuojeluyhdistys ry ja Pohjois-Pohjanmaan
lintutieteellinen yhdistys ry.
Suomen ensimmäinen ympäristöministeri Matti Ahde (sd.) ei kannattanut Hailuodon siltaa
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1980-luvulla, jonka johdosta siltahankkeesta luovuttiin. Ahteella oli ministerinä monta
perustelua, miksi Hailuodon siltaa ei hyväksytty 1980-luvulla. Tärkeimmät olivat ekologisia.
Silloin pohdittiin, kestääkö luonto yliliikenteen ja katsottiin, että pengertie muuttaa
merivirtauksia. Merivirtaukset pitävät yllä alueen jääeroosiota, joka on tärkeä ylläpitämään
alueen luonnon monimuotoisuutta. Jos jääeroosiota ei olisi on vaarana, että hiekkarannat ja
matalavesistöinen alue rehevöityy ja kaislottuu. Tämä tarkoittaisi usean uhanalaisen
kasvilajin katoamista alueelta.
Tällä hetkellä Hailuotoon pääsee Oulunsalosta lauttayhteydellä, joka on toimiva ratkaisu ja
joka tuo Hailuotoon turismia ja ainutlaatuisuutta. Pengertien ympäristövaikutuksia tutkivilla
pääkonsulteilla Destia Oy:llä ja WSP Environmental Oy:llä sekä joukolla muita yhtiöitä ja
niiden ryppäitä on selkeä taloudellinen intressi päästä toteuttamaan liikenneyhteyshankkeen
kiinteän yhteyden vaihtoehtoa. Se heikentää jo lähtökohtaisesti selvityksien uskottavuutta.
Lisäksi pengertien kustannuslaskelmista liikkuu monia eri arvioita välillä 60 – 100 miljoonaa,
mihin ei ole laskettu mukaan tien ylläpitokustannuksia ja peruskorjausta. Alue on jo
sääolosuhteiltaan lähtökohtaisesti haastava pengertien rakentamiseen. Lisäksi pengertien
kannattavuuslaskelmat ovat epäuskottavia, koska lauttayhteyden vuosikustannuksista puolet
on teoreettista autoilijan odotusajasta koituvaa ansionmenetystä.
Vaikutukset luontoarvoihin ja ympäristön tilaan ovat kiinteästä yhteydestä kauttaaltaan
kielteisiä. Näitä vaikutuksia ei ole otettu huomioon, kun on halu saada hanke etenemään.
Lisäksi Hailuoto nauttii saaristokuntatukea. Kiinteä yhteys tarkoittaisi tämän tuen menetystä korvaaminen pengertien myötä kasvavilla verotuloilla on vain spekulaatiota. Vaikutuksia itse
Hailuotoon ei ole kunnolla tutkittu. Helsingin Keskustanuoret esittävät, että Keskustanuoret
ottavat kielteisen kannan suunnitelmiin rakentaa Hailuotoon pengertie. Tehdään järkevää
luontopolitiikkaa - jatkossakin.
Liittohallitus esittää:
Valtuuskunta ei yhdy aloitteeseen: Valtuuskunta kuitenkin yhtyy aloitteen henkeen. Aloitteen
argumentit puoltavat epäilemättä ansiokkaasti pengertien vastustamista. Teksti sopii
kuitenkin paremmin vahvan paikallisen piirin, Pohjois-Pohjanmaan Keskustanuorten tai
vaikka piirien yhteiseksi kannanotoksi kuin liiton kannaksi. Yksittäisistä paikallisesti
merkittävistä hankkeista keskusteltaessa tulee kääntyä paikallisten piirin puoleen, jossa
paras asiantuntijuus piilee. Keskustanuorten liiton ydintehtäviin ei kuulu linjata paikallisista
asioista vaan sen voi hoitaa ensisijaisesti paikallisosasto tai piiri. Liitto antaa kuitenkin
mielellään tukea hyvien tavoitteiden eteenpäin viemiseksi.

7. Pohjois-Karjalan keskustanuoret: Koulutukseen tutustumisjakso lukioihin
Kolmannen asteen jatkokoulutuksen keskeyttäjät ja oman alan etsijät ovat muodostuneet
ongelmaksi järjestelmässä, joka painottaa ensikertalaisia hakijoina. Jatkokoulutus pitää
nykyään valita aikaisemmin, paremmin ja varmemmin.
Koulutukseen tutustumisjakso (KTJ) on otettava käyttöön lukioissa. KTJ:n tarkoitus on
tutustuttaa valinnan edessä olevat nuoret jatkokoulutusmahdollisuuksiin. Tutustumisjakso
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olisi esimerkiksi viikko TET-jakson tapaan tai pidemmälle aikavälille jaettu kurssimuotoinen
tutustumisjakso. Jaksosta saisi kurssisuorituksen. Jatkokoulutusmahdollisuudesta
kiinnostunut nuori saisi realistisen ja aidon kuvan siitä mitä on odotettavissa. Näin hän
matalalla kynnyksellä pääsisi tutustumaan opetukseen, oppisisältöihin ja koulutuslaitokseen.
Tämä on yksi keino vähentää jatkokoulutuksen keskeytyksiä.
Liittohallitus esittää:
Valtuuskunta yhtyy aloitteeseen. Keskustanuoret näkee tärkeäksi, että lukiolaisilla on
mahdollisimman laajat mahdollisuudet tutustua tuleviin vaihtoehtoihin käytännönläheisesti.
KT-jakso olisi loistava mahdollisuus nuorelle päästä tutustumaan eri vaihtoehtoihin ja voisi
helpottaa ja nopeuttaa päätöstä jatko-opinnoista.
Valtuuskunta kannustaa keskustanuoria laajempaankin pohdintaan toisen asteen
koulutuksen tulevaisuudesta sekä toisen ja kolmannen asteen opintojen
yhteensovittamisesta esimerkiksi korkeakoulujen kanssa tehtävällä yhteistyöllä.
Keskustanuorten mielestä erityisen tärkeä koulutus- ja työpoliittinen kysymys on nuorten
valmistumisaikojen lyhentäminen. Tätä palvelisi mahdollisuus opintojen entistä vahvempaan
suuntaamiseen halutessaan jo lukioaikana.

8. Pohjois-Karjalan keskustanuoret: Julkisen liikenteen seuranta uudistettava
Linja-autoliikenteen reittien ja bussien seuraaminen on nykyisellä systeemillä hankalaa.
Monesti linja-autoliikenteen käyttäjä ei tiedä, onko linja-auto myöhässä vai onko se jo
ohittanut pysäkin.
Pohjois-Karjalan keskustanuoret ehdottavat, että linja-autoihin asennetaan GPS-paikantimet,
jotka lähettävät tietoa linja-autojen sen hetkisistä olinpaikoista. Tällöin linja-autoja voisi
seurata reaaliajassa esimerkiksi matkapuhelimesta eikä niiden aikataulussa pysymisestä
olisi enää epäselvyyksiä. Tämä helpottaisi arkea ja olisi helposti toteutettavissa.
Liittohallitus esittää:
Valtuuskunta yhtyy aloitteeseen: Tälläkin hetkellä on monessa isommassa kaupungissa
käytössä joukkoliikenteen reaaliaikainen paikannusjärjestelmä. Esimerkiksi Helsingissä ja
Tampereella voi seurata omasta älylaitteesta linja-auton tai muun joukkoliikennemuodon
kulloistakin etenemistä reitillä. Järjestelmien käyttäjäystävällisyyteen ja toimintavarmuuteen
tulee jatkossa panostaa. Näiden valmiiden sovellusjärjestelmien laajentamista pienempiin
kuntiin täytyy selvittää, ja ottaa käyttöön esimerkiksi seutuliikenteessä.
9. Lapin Keskustanuoret: Muovi korvattava muilla materiaaleilla
Merten suurimmista globaaleista ympäristöongelmistamme on roskaantuminen, josta 60-80
prosenttia on muovia. Maailmassa tuotetaan vuodessa yli 90 miljardia kiloa muovia, josta
arvioidaan päätyvän meriin 10 prosenttia. Merissä muovijäte on vaaraksi merieläimille ja
merten ekosysteemeille hajotessaan mikromuoveiksi ja kulkeutumalla myöhemmin
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ravintoketjun mukana elimistöömme. Muovipussin hajoaminen maalla kestää 10-20 vuotta ja
meressä huomattavasti tätä kauemmin.
Kestävä kehitys on Keskustanuorille tärkeä arvo. Meidänkin Itämerellä roskaantuminen on
huolestuttava ongelma. Tarvitsemme rohkeita ratkaisuja muovin käytön vähentämiseksi ja
korvaamiseksi muilla kestävämmillä sekä helpommin hajoavilla materiaaleilla. Green
deal-sopimuksen tavoitteena on vähentää muovipussien käyttöä. Tämänkaltaisten
sopimusten laajentaminen muihinkin vastaaviin tuotteisiin on kannatettavaa. Verottamalla
muovin kuluttamista, tukemalla kestävästi tuotettuja materiaaleja ja lisäämällä
ympäristötietoisuutta voimme ohjata kuluttajien ekologisempaa ostokäyttäytymistä.
Liittohallitus esittää:
Valtuuskunta ei yhdy aloitteeseen: Yhdymme aloitteen huoleen roskaantumisen
aiheuttamista ympäristöongelmista ja muoveilla on niihin kiistämätön osuus. Mikromuoveja
on löydetty valtamerten lisäksi myös Suomen sisävesistä, esimerkiksi Kallavedestä, mutta
tietoisuus muovien vaikutuksista ja aiheuttajista on vielä pientä.
Kyseisen ongelman kitkemisessä kierrättäminen on keskiössä. Juomapulloille on jo luotu
toimiva kierrätysjärjestelmä Suomeen ja uskomme, että samankaltainen järjestelmä
pystytään toteuttamaan myös laajempana.
Muovi on yleisnimitys erilaisista kemiallisista yhdisteistä, joilla on samankaltainen rakenne.
Muovia voidaan valmistaa muustakin, kuin petrokemian raaka-aineista ja mielestämme
muovin käytön lopettaminen tai kieltäminen ei ole mahdollista. Sen sijaan muovisten
tuotteiden valmistus tapaan ja kierrätykseen tulisi laatia ympäristökriteereitä. Erityisesti
kertakäyttöisten muovituotteiden ympäristövaikutuksia tulisi tarkastella koko elinkaaren
ajalta.
Biomuovi on muovi, jonka raaka-aine on ei-fossiilinen. Biomuovit voivat olla biopohjaisia,
biohajoavia tai molempia. Tällä hetkellä markkinoilla olevat biohajoavat muovipussit eivät
kuitenkaan hajoa tavallisessa kompostissa, vaan tarvitsevat hajoamiseen mädättämön.
Biomuovipusseja ei myöskään pysty käyttää kierrätysmuovipussien raaka-aineena, joka
aiheuttaa ongelmia kierrätyslaitoksille.

Järjestölliset aloitteet
10. Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret: Ruotsi ja saame näkyviin Keskustanuorissa
Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret esittää, että Keskustanuoret ottaisivat Suomen viralliset
kielet paremmin osaksi toiminnan arkipäivää. Piirit tulevat eri puolilta maata ja liiton on
pystyttävä tukemaan alueellisia kielieroja. Uusille nettisivuille tulee laittaa
perustietopaketteja Keskustanuorista myös ruotsin ja saamen kielellä ja liiton tulee valmistaa
näillä kielillä perusesite piirien käyttöön. Näin luodaan uudenlaisia mahdollisuuksia piireille ja
kunnioitetaan piirien moninaisuutta.
Liittohallitus esittää:
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Valtuuskunta yhtyy aloitteeseen: Keskustanuorten tulee olla helposti lähestyttävä poliittinen
nuorisojärjestö, nuoren äidinkielestä riippumatta. Keskustanuorten nettisivut ovat
uudistuneet ja uudistuksen myötä nettisivuille on jo tulossa tietopaketti ruotsiksi, englanniksi,
venäjäksi sekä somalin kielellä. Suomessa puhuttavia saamen kieliä on kolme:
koltansaame,inarinsaame ja pohjoissaame. Saamen kielistä tunnetuin on pohjoissaame.
Keskustanuoret tekee tietopaketin myös pohjoissaameksi.
11. Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret: Kaveripiirit käyttöön
Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret esittää, että piireille jaettaisiin vuosittain kaveripiirit.
Kaveripiiri olisi yksi keskustanuorten piiri, jonka jäsenien kanssa toinen piiri voisi järjestää
yhteisiä tapahtumia ja tutustua toisen toimintatapoihin. Kaveripiiritoiminnalla lisättäisiin
jäsenistön tutustumista ympäri Suomea oleviin keskustanuoriin ja luotaisiin uudenlaista
yhteisöllisyyttä. Kaveripiireillä lisättäisiin myös piirien tukea toisistaan. Kaveripiirin jäsenet
olisivat myös tutumpia valtakunnallisissa tapahtumissa ja voisivat olla tukena uusien
jäsenien mukaan ottamisessa vastavuoroisesti. Vuoden aikana järjestettäisiin myös yksi
tapahtuma, missä liiton puheenjohtaja olisi mukana.
Liittohallitus esittää:
Valtuuskunta ei yhdy aloitteeseen: Valtuuskunta yhtyy täysin aloitteen henkeen ja kannustaa
piirejä aktiiviseen piirien väliseen yhteistyöhön, mutta näkee ettei ylhäältä organisoitu
ystävyys piirien välillä ole hedelmällisin vaihtoehto piirien yhteistyölle.
Sen sijaan liitto kannustaa piirejä omaehtoiseen yhteistyöhön ja esimerkiksi yhteisten
tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiseen sellaisilla alueilla ja paikkakunnilla, jotka
sijaitsevat molempien piirien vaikutusalueella. Muun muassa piireille myönnettävää
harkinnanvaraista lisäosaa kannustetaan hakemaan sellaisiin tilaisuuksiin, jotka piirit
järjestävät yhteistyössä.
Keskustanuoret kannustavat piirejä myös yhteistyöhön monipuolisesti eri piirien kanssa, eikä
pelkästään maantieteellisesti lähimpien piirien kanssa. Yhteistyö erilaisten piirien kanssa
kehittää molempien piirien toimintaa, ja voi tuottaa uudenlaista ajattelua. Liiton
organisoimaa, ohjattua kaveripiiritoimintaa ei kuitenkaan kannateta, sillä Keskustanuorten
tavoitteena on vähentää niin sanottuja pieniä byrokraattisia ja piirien toimintaa rajaavia
sääntelyitä ja kannustaa piirejä aktiiviseen piiriyhteistyöhön.
12. Keski-Pohjanmaan Keskustanuoret: Vloggaus
Keski-Pohjanmaan Keskustanuorten mielestä Keskustanuoret tarvitsevat keskustelevan
youtube-kanavan. Vloggaus toisi näkyvyyttä nuorison keskuudessa keskustanuorille.
Youtube-kanava olisi hyvä väylä jakaa keskustanuorten arvoja, tietoa tapahtumista ja
ihmisistä. Youtube-kanava voisi olla valtakunnallinen ja siihen voitaisiin jakaa vuorot piireille
kuukausittain.
Liittohallitus esittää:
Valtuuskunta yhtyy aloitteeseen: Keskustanuorten on oltava jatkuvasti sosiaalisen median
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aallon harjalla. Usein kuitenkin liiton käytännön voimavarat rajoittavat mahdollisuuksia
esimerkiksi säännölliseen vlogaamiseen ja snapchatin käyttöön. Idea piireille jaettavista
vloggaus-vuoroista ja esimerkiksi snapchat-vuoroista liiton valtakunnallisten some-kanavien
kautta on kannatettava ajatus, jota voidaan ryhtyä kokeilemaan ensi tilassa. Liitto tulee
jakamaan alustavasti nämä vuorot sekä ohjaamaan ja opastamaan niiden käyttämistä.
Liittohallitus haluaa kannustaa kuitenkin piirejä myös vahvaan ja omaleimaiseen viestintään.
Liiton kanavien kautta tehtävän viestinnän lisäksi piirien on syytä panostaa omaan
persoonalliseen näkyvyyteensä. Piirejä kannustetaan samoin hankkimaan esimerkiksi
kuvausvälineitä jakamistalouden periaatteella eli yhteistyössä ja kuluja jakaen.
13. Keski-Pohjanmaan Keskustanuoret: Kestävä kehitys toiminnassa
Kestävä kehitys on yksi Keskustanuorten arvoista. Keski-Pohjanmaan Keskustanuoret
haluaa että kestävä kehitys näkyisi myös toiminnassa. Kestävän kehitykse näkökulma
voitaisiin ottaa mukaan tehtäessä arkipäiväisiä ratkaisuja kuten monistus tapahtumissa,
kierrätys tapahtumissa, suosia yhteishankintoja.
Liittohallitus esittää:
Valtuuskunta yhtyy aloitteeseen. Keskustanuorissa on kehoitettu tekemään kestävän
kehityksen ratkaisuja jo vuosien ajan. Kestävän kehityksen työkaluja kuten kierrättämistä ja
eettisiä valintoja on syytä pitää säännöllisesti yllä esimerkiksi valtakunnallisten tapahtumien
yhteydessä. Tähän velvoittaa jo se, että kestävä kehitys on yksi liiton arvoista. Esimerkiksi
liittohallituksen kokouksissa aineisto jaetaan pääsääntöisesti sähköisenä ja paperin määrä
arjen järjestötyössä on vähentynyt muutenkin paljon. Kierrättämiseen kannustetaan
lajittelusuositusten mukaisilla roskakorijärjestelyillä. Keskustanuoret liittona pyrkii myös
tilaamaan käyttöönsä jakotuotteita, joilla on selkeä käyttöarvo ja joiden valmistaminen ei
kuormita luontoa sekä painomateriaalia, jotka on valmistettu ympäristöystävällisellä
musteella ja paperilla.

14. Helsingin Keskustanuoret: Puhujanpöntöt esteettömiksi Keskustanuorten
tapahtumissa
Helsingin Keskustanuoret vaativat liittoa kiinnittämään enemmän huomiota tapahtumien
puhujanpönttöihin. Osalle puhujista voi tuottaa suuria mahdottomuuksia kohdata
puhujanpönttö, joka ei ole säädelty oman pituuden mukaisesti. Kun mikkiin ei yllä ja olet
varpasillasi, niin puheen pitäminen ei onnistu toivotulla tavalla. Pahimmassa tapauksessa
puhujat eivät näe puhujaa. Helsingin Keskustanuoret haluavat, että kaikki Keskustanuoret
voivat pitää puheita liikuntakyvystä huolimatta.
Liittohallitus esittää:
Valtuuskunta yhtyy aloitteeseen. Keskustanuoret on arvojensa mukaisesti kaikille
yhdenvertainen järjestö, jossa tulee olla yhtäläiset mahdollisuudet vaikuttaa ja osallistua.
Esimerkiksi liiton kokoukset ja tapahtumat pyritään aina järjestämään esteettömissä ja
moninaiset tarpeet huomioon ottavissa tiloissa. Puhujanpönttöjen tai mikrofonien korkeutta ei
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ole välttämättä osattu varmistaa etukäteen, mutta tähän tullaan vastaisuudessa
kiinnittämään erityistä huomiota esimerkiksi tarjoamalla käyttöön sopivia teknisiä
apuvälineitä. Samoin piirejä ja paikallisyhdistyksiä kannustetaan varmistamaan, että kukin
saa äänensä kuuluviin vaivatta ja esteettä. Esteettömyyden eri muodot tullaan samoin
ottamaan huomioon vuoden 2017 aikana laadittavassa Keskustanuorten
yhdenvertaisuusoppaassa.

15. Kainuun Keskustanuoret: Pääsihteerimallista takasin liittokokouksen valitsemaan
liittosihteeriin
Keskustanuoret hyväksyi viisi vuotta sitten sääntömuutoksen, jonka myötä
liittosihteerimallista siirryttiin pääsihteerimalliin. Tämä tarkoitti sitä, että liittosihteerin valinta
siirrettiin liittokokoukselta liittohallituksen ja liiton työvaliokunnan päätettäväksi.
Elitistinen pääsihteerimalli ei edistä kansanvaltaisen liikkeen ja demokratian periaatteita.
Siksi onkin parempi, että järjestöllisissä asioissa valtaa käyttää jäsenistön valitsema henkilö,
eli liittosihteeri. Liittosihteerin äänestäminen osallistaisi kenttää väliliittokokouksissa joissa
tällä hetkellä valitaan vain liittohallitus edustajia. Avoin vaali myös voisi lisätä
luottamustoimen vetovoimaa.
Keskustanuorten Kainuun piiri esittää, että Keskustanuoret aloittavat
sääntömuutosprosessin, jonka myötä liittosihteerimalli otetaan takaisin käyttöön ja valinta
tapahtuu päätöksentekoelimessä jossa se kuuluukin, eli liittokokouksessa.
Liittohallitus esittää:
Valtuuskunta ei yhdy aloitteeseen: Keskustanuoret päättivät siirtyä pääsihteerimalliin vuoden
2011 Tahkon liittokokouksessa. Uudistuksella tavoiteltiin liiton valta- ja vastuusuhteiden
selkiyttämistä. Pääsihteerin tehtäväksi määriteltiin uudistuksen yhteydessä Keskustanuorten
taloudesta ja hallinnosta vastaaminen. Hän myös johtaa liittotoimistoa sekä toimii
työntekijöidemme esimiehenä. Toisin kuin liittosihteerien aikakaudella, liittotoimiston esimies
toimii myös monien piirien työntekijöiden esimiehenä. Hallinnollinen työmäärä on siis
kasvanut jatkuvasti. On välttämätöntä, että näin suuri vastuu myönnetään perustuen
koeteltuun osaamiseen. Pääsihteerin rekrytointiprosessissa hakijoilla esimerkiksi teetetään
haastavia hallintoon ja esimiestaitoihin liittyviä tehtäviä. Kyseessä on kovan luokan
kompetenssia ja organisointikykyä vaativa tehtävä.
Pääsihteerimallissa liittotoimiston esimies on puhtaasti virkamies, jolla ei ole poliittista
funktiota. Tässä valossa olisi erittäin pulmallista, että liittotoimiston esimiehelle
myönnettäisiin aloitteen esityksen mukaisesti ”hieman poliittista mielipidevaltaa”.
Keskustanuorilla on selkeä hallinnon rakenne ja sen toiminnan tulee perustua sääntöihin.
Näitä toimintaperiaatteita ei tule venyttää harmaalle alueelle.
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Keskustanuorten organisaatio on kehittynyt jatkuvasti pääsihteerien aikana. He ovat voineet
keskittyä tiiviimmin omien vastuusektoriensa vahvistamiseen. Liittohallituslaisten kohtalaisen
laaja joukko edustaa puolestaan poliittisessa päätöksenteossa kentän ääntä. Heidät valitaan
liittokokouksessa demokraattisesti henkilövaalilla. Samalla tavoin liittokokous valitsee
puheenjohtajiston johtamaan liiton politiikkaa. Liittohallituksen rekrytoima pääsihteeri on
täten täysin legitiimi toimija liikkeen talouden ja hallinnon johtajana. Koko liittohallitusvaalin
mielekkyys asetetaan vaakalaudalle, jos liittohallitukseen valittujen henkilöiden
arvostelukykyyn ei luoteta.
Keskustanuorissa on tarjolla vuosittain tukku mielenkiintoisia poliittisia pestejä, jotka
täytetään joko liittokokousvaalilla tai normaalilla rekrytointiprosessilla. Liikkeellemme
uskottavuutta vahvistaa se, että meille voi työllistyä normaalin työnhaun kautta. Vaikka
aloitteeseen ei yhdytä, Keskustanuoret tunnistaa tarpeen tiivistää vuorovaikutusta kentän ja
liittotoimiston välillä. Tilanteen kohentamiseksi on suunnitteilla liiton työntekijöiden
työtehtävien uudelleenorganisointia. (liittokokouksen hyväksymä aloitevastaus 23.10.2016)

16. Kainuun Keskustanuoret: Vähemmän some-kilpailuja Kekkosen haarikkaan
Kekkosen haarikka on kaikkien piirien tavoittelema ja himoitsema kiertopalkinto. Kilpailuja
käydään eri lajeissa joissa mitataan taitoa, nokkeluutta ja tietoa.
Kuitenkin viime vuonna Kekkosen haarikassa oli useampi someen liittyvä osakilpailu tai
kilpailun osio. Some on hyvä ottaa haltuun, mutta kun siitä tehdään kilpailu, osa nuorista
jätetään ulkopuolelle. Tämä johtuu siitä, että kaikki eivät käytä kaikkia some-kanavia yhtä
paljon kuin toiset tai ei käytä yhtäkään some-kanavaa arkielämässä.
Keskustanuorten Kainuun piiri esittää, että Keskustanuoret vähentää some-kilpailuiden
määrää yhteen kilpailuun vuodessa ja näin lisäisi monipuolisuutta Kekkosen haarikan
osakilpailuissa.
Liittohallitus esittää:
Valtuuskunta ei yhdy aloitteeseen: Keskustanuoret haluavat kannustaa toimijoitaan
aktiiviseen kansalaisuuteen, johon nykyään kuuluu sosiaalisen median eri kanavat.
Keskustanuoret kannustaa jäseniään ottamaan kyseisissä Kekkosen haarikan kisoissa
käyttöön myös piirin viralliset somekanavat, joiden kautta voidaan turvata myös niiden
jäsenten mahdollisuus osallistua Haarikkaan, jotka eivät käytä sosiaalista mediaa.
Sosiaalisen median kanaviin sijoittuvat osakilpailut kannustavat aktiiviseen sosiaalisen
median käyttöön, joka lisää Keskustanuorten toiminnan näkyvyyttä myös niille, jotka eivät
tapahtumiin paikan päällä osallistu. Aloitteen viesti sosiaalisen median kilpailujen liiallisesta
määrästä on vastaanotettu, mutta selvää rajausta vain yhteen some-kilpailuun ei olla
valmiita tekemään.
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17. Kainuun Keskustanuoret: Maakuntavaaleissa nuorille on turvattava
ehdokaspaikkoja
Keskustanuorten Kainuun piiri vaatii maakuntavaalien ehdokasasettelussa nuorille paikkoja
jokaiseen maakuntaan. On tärkeää, että myös nuorten ääni kuuluu maakunnallisella tasolla.
Asetelmat eivät olisi tasa-arvoiset, jos maakuntapaikkaa hakevien joukossa ei ole yhtään
nuoria. Tähän täytyy antaa ainakin mahdollisuus puolueemme sisällä. Nuorten paikoilla
saadaan turvattua nuorten ääni maakunnallisessa päätöksenteossa.
Maakuntavaalit ovat uusi asia, eikä ole vielä syntynyt vakiintuneita tapoja ehdokasasettelun
suhteen. Onkin pidettävä huolta, ettei nuoria unohdeta tässä asiassa. Nuoriin on luotettava
päätöksentekijöinä.
Keskustanuorten Kainuun piiri esittää, että Keskustanuoret vaativat puolueelta panostusta,
jolla turvataan nuorten ehdokaspaikat maakuntavaalien ehdokasasettelussa jokaisessa
Suomen maakunnassa.
Liittohallitus esittää:
Valtuuskunta yhtyy aloitteeseen. Kuntavaalien jälkeen Keskustanuoret kääntää katseensa
maakuntavaaleihin ja huolehtii nuorten asemasta ehdokasasettelussa. Maakuntavaaleissa
keskustan on kyettävä tavoittamaan eri ikäluokkia ja eri taustoista tulevia ihmisiä. Tulee pitää
jatkossakin huolta siitä, että Keskustanuorilla- ja opiskelijoilla on puolueen sisarjärjestöinä
mahdollisuus esittää ehdokkaita vaaleihin piiri- sekä paikallisyhdistystasolla.

18. Pohjois-Karjalan Keskustanuoret: Keskustanuorista savuton työpaikka
Pohjois-Karjalan keskustanuoret vaativat, että Suomen Keskustanuoret ry. on savuton
työpaikka vuoden 2017 loppuun mennessä. Tupakointi lisää merkittävästi negatiivisia
terveysvaikutuksia ja tekee työympäristön epäviihtyisäksi.
Suomi on saanut tunnustusta maailmalla. Se on ensimmäinen maa, joka tavoittelee
kokonaan savuttomuutta. Tavoite on kunnianhimoinen, mutta realistinen. Keskustanuorten
on oltava mukana talkoissa tavoittelemassa tätä kunnianhimoista tavoitetta ja kiellettävä
tupakointi työpäivän aikana.
Päihdekilikka.fi sivun mukaan tupakointi aiheuttaa merkittävästi työpoissaoloja sekä voi
pahimmassa tapauksessa johtaa yksilön työkyvyttömyyteen. Lääkäriliiton arvion mukaan
pelkästään Suomessa tupakointi aiheuttaa 1,2 miljoonaa sairaspoissaolopäivää, noin 600
000 lääkärissäkäyntiä ja 220 000-300 000 hoitopäivää yleissairaaloissa.
Monet yksityiset yritykset ovat vastuullisesti siirtyneet savuttomiksi työpaikoiksi. Sama
koskee useimpia kaupunkeja sekä valtion yhtiöitä. On noloa, ettei näin ole toimittu
poliittisissa puolueissa tai poliittisten puolueiden nuorisojärjestöissä. Ollaan suunnannäyttäjä
“emopuolueelle”, sekä muille poliittisille puolueille ja nuorisojärjestöille. Tehdään
keskustanuorista aidosti osa savuton suomi strategiaa.
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Liittohallitus esittää:
Valtuuskunta yhtyy aloitteeseen. Keskustanuoret haluavat olla mukana tekemässä
Suomesta savutonta vuoteen 2030 mennessä. Ensimmäinen askel savuttomuuteen on
julistaa keskustanuoret savuttomaksi työpaikaksi vuoden 2017 loppuun mennessä.
Tasa-arvon nimissä savuttomuus koskisi kaikkia, myös luottamushenkilöitä ja muita
edustajia.

19. Pohjois-Karjalan keskustanuoret: Keskustanuorten valtakunnallisista
tapahtumista perheystävällisiä
Keskustanuorten toiminnassa on mukana useita perheellisiä, valtakunnallisissa
tapahtumissa tämä ei kuitenkaan näy. Pohjois-Karjalan keskustanuoret esittää, että
tulevaisuudessa keskustanuorten tapahtumiin lisätään mahdollisuus osallistua myös
perheessä olevien lasten ja puolisoiden kanssa. Monesti perheelliset jäävät toiminnan
ulkopuolelle koska perhearkea ei saada yhdistettyä poliittiseen toimintaan, lasten tuominen
osaksi valtakunnallisia tapahtumia osoittaisi, että kaikilla on mahdollisuus olla mukana.
Ehdotamme että valtakunnallisia tapahtumia ryhdyttäisi jatkossa tekemään esimerkiksi
paikallisten vesaisten tai muun paikallisen järjestön kanssa niin että lapsille olisi toimintaa
esimerkiksi koulutusten ja kokouksien ajaksi. Lapsiperheille järjestetään majoitus
rauhallisemmasta paikasta ja iltaohjelmaa voisi aikaistaa. Keskustanuoret tarvitsevat
kaikenlaisissa elämäntilanteissa olevia jäseniä ja heidän osallistumista toimintaan on
tuettava.
Liittohallitus esittää:
Valtuuskunta yhtyy aloitteeseen. Keskustanuoret haluavat konkreettisella teoilla tukea nuoria
pariskuntia perheen perustamisessa tässä valtakunnallisten tapahtumien perheystävälliseksi
järjestäminen pienillä teoilla on loistava edistäjä.
Yhteistyössä vesaisten kanssa tai aktiivisen nuoren kanssa järjestettävä leikkinurkkaus,
rauhoittumishuone ja ilmoittautumiseen perhemajoituksen mahdollisuus esimerkiksi
hotellissa omakustanteisesti olisi loistava kannustin ja tuki perheellisille aktiiveille sekä pitäisi
myös huolen tasa-arvon editämisestä.

20. Pohjois-Savon Keskustanuoret: Keskustanuorissa tilaa keilausliigalle
Pohjois-Savon Keskustanuoret esittävät perustettavan Keskustanuorille oman keilausliigan.
Pohjois-Savon Keskustanuoret ovat huomanneet suuren innostuksen keilaamiseen niin
paikallisesti kuin valtakunnallisesti. Keskustanuoret voisivat olla osana luomassa tilaa tälle
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innostukselle ja auttaa ihmisiä kehittämään omaa taitoaan. Harrastuksena keilaus on helppo
ja matalan kynnyksen laji, jossa Keskustanuorten yhteisöllisyys on keskiössä.
Jokainen piiri voi harjoitella oman jäsenistönsä kesken ja toteuttaa säännölliset peli-illat.
Näin piiri saa potkua toimintaan järjestämällä helpon ja matalankynnyksen tapahtuman.
Liigassa voisi olla neljä alueellista lohkoa esimerkiksi, itäinen, läntinen, pohjoinen ja
eteläinen. Piirit pääsisivät myös leikkimielisesti kisaamaan keskenään ja tapamaan
naapuripiiriläisiä. Luonnollisesti lohkojen voittajat siirtyisivät kisaamaan Keskustanuorten
keilauksen herruudesta. Liitto voisi luoda liigan säännöt ja palkita lohkojen parhaat sekä
herruuden voittajan. Keilaus olisi myös hyvä laji, jolla haastaa muut poliittiset nuorisojärjestöt
leikkimieliseen kisaan.
Liittohallitus esittää:
Valtuuskunta ei yhdy aloitteeseen: Liittohallitus haluaa kuitenkin kannustaa jäseniään
aktiivisuuteen ja järjestämään toimintaa omaehtoisesti. Mikäli jäsenten joukosta löytyy
innostusta ja kiinnostusta keilaustoimintaan, kannustaa liittohallitus jäseniä keilausliigan
perustamiseen.
Keilaustoiminta ei kuitenkaan ole Keskustanuorten ydintoimintaa, jolloin sen järjestäminen
liiton kautta veisi pois resursseja muusta järjestötyöstä. Keskustanuorten on tarjottava
jäsenilleen sen sääntömääräisiä toimintoja ja tehdä vaikuttavaa politiikkaa. Keskustanuorten
toiminta perustuu paikalliselle toiminnalle, johon innostus lähtee piireistä ja piirien toimijoiden
innostuksesta. Piirit ja sen alaosastot ovat toiminnan moottoreita, jotka voivat järjestää
haluamaansa toimintaa, liitto olisi siinä vain ylimääräinen välikäsi.
21. ETELÄ-SAVON KESKUSTANUORET: SISÄINEN VIESTINTÄ KUNTOON
Etelä-Savon Keskustanuoret on huolissaan Keskustanuorten sisäisestä viestinnästä.
Kentälle tuleva tieto ei aina tavoita toimijoita ja kampanjat sekä poliittiset kärjet hukkuvat
sosiaaliseen mediaan. Etelä-Savon Keskustanuoret ehdottaakin voisiko liitto toimittaa
esimerkiksi neljä kertaa vuodessa jäsenkirjeen piireille, jossa kävisi tiivistetysti ilmi, mitä
asioita on ajettu, mitä tapahtumia on tulossa ja esimerkiksi puheenjohtajan terveiset.
Jäsenkirjeen avulla Keskustanuorten tekemä politiikka tavoittaisi paremmin toimijat ja piirit
voisivat välittää sitä eteenpäin jäsenilleen. Kirjeen loppuun voisi halutessaan lisätä myös
piirien ajankohtaisia asioita ja tapahtumia. Jäsenkirjeellä olisi helppo tavoittaa kaikki jäsenet
ja se olisi hyvä työkalu piireille käytettäväksi.
Liittohallitus esittää:
Valtuuskunta yhtyy aloitteeseen: Liiton sisäistä viestintää on pyritty parantamaan
järjestämällä säännöllisesti online-tapaamisia piirien puheenjohtajien kanssa. Myös
toiminnanjohtajille järjestetään säännöllisiä tapaamisia ja liittohallituksen jäsenille on jaettu
omat kummipiirit. Uusien kampanjoiden ja tempausten kohdalla on pyritty kysymään piirien
näkemyksiä ja halua osallistua.
Liittohallituksen kokouksista on päätetty koostaa päätösluettelo, mutta sitä ei ole
valitettavasti jokaisen kokouksen jälkeen lähetetty tiedoksi. Sisäisen viestinnän
kehittämiseksi liittohallitus kokoaa liiton viestintäsuunnittelijan kanssa sisäisen viestinnän
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periaatteet tiiviiksi dokumentiksi, joka on helposti työntekijöiden ja liittohallituksen
luottamushenkilöiden hyödynnettävissä päivittäisessä työssä. Viestinnän kehittämisessä
korostetaan viestinnän vastavuoroisuutta.
Yhtenä keinona parantaa liittohallituksen toiminnan läpinäkyvyyttä otetaan käyttöön uusi
“hallitustentti”-toimintatapa. Tulevaisuustyön kautta pyritään myös kehittämään liiton
viestintää.

22. ETELÄ-SAVON KESKUSTANUORET: MIKÄ ON LIITTOHALLITUKSEN ROOLI?
Etelä-Savon Keskustanuoret on huomannut, että liittohallitus näkyy kentälle varsin vähän.
Liittohallituksen toiminta olisi saatava näkyvämmäksi ja paremmin kentän tietoon se, mitä
asioita liittohallituksessa käsitellään. Liittohallituskummit ovat ilmeisesti tätä tarkoitusta
varten ja se on kaunis ajatus, mutta ei kovin toimiva tällä hetkellä. Etelä-Savon
Keskustanuoret toivoo, että liittohallituksen toiminta tulee kentälle läpinäkyväksi. Ihmisten on
vaikea hakeutua liittohallitusehdokkaiksi, jos heillä ei ole konkreettista tietoa siitä, mitä
liittohallituksessa tapahtuu.
Liittohallitus esittää:
Liittohallitus yhtyy aloitteeseen Kts. aloitevastaus 21.

23. ITÄ-SAVON KESKUSTANUORET: SNAPCHAT-VUOROT PIIREILLE
Itä-Savon Keskustanuoret ovat todenneet Keskustanuorten Snapchatin olevan usein ilman
minkäänlaista sisältöä. Piireissä saataisiin kuitenkin toteutettua erilaista ja laajaa sisältöä, jos
piireille annettaisiin mahdollisuus ”kenusnäpin” käyttöön.
Esitämme, että tili annettaisiin esimerkiksi piirin toiminnanjohtajan tai puheenjohtajan
käyttöön, jolloin tunnukset eivät kuitenkaan olisi aivan kaikkien käytettävissä. Snapchatin
käyttö ei olisi kenellekään pakollista, vaan vuoron voisi pyytää vaikka tapahtumien
yhteyteen, jolloin saataisiin tämäkin somekanava aktiiviseen käyttöön!
Liittohallitus esittää:
Valtuuskunta yhtyy aloitteeseen. Ks. aloitevastaus 12.

