Suomen Kristillisdemokraattien 32. puoluekokouksen periaatteellinen toimintasuunnitelma

KESTÄVÄÄ LÄHIMMÄISYYTTÄ – VAKAATA KASVUA
1. VISIO
Kristillisdemokraatit saavuttivat kuntavaaleissa keväällä 2017 vaalivoiton 316 valtuutettua ja
historian toiseksi suurimman kuntavaalikannatuksen 4,1%. Uudella johdolla saavutettu vaalivoiton
tuoma myötätuuli on säilytettävä politiikan myllerryksen keskellä.
Tulevana kautena neljät vaalit; presidentinvaalit tammikuussa 2018, maakuntavaalit 2018
lokakuussa, eduskuntavaalit huhtikuussa 2019 ja eurovaalit kesäkuussa 2019. Kaikkien vaalien
tarkempi aikataulu on auki.
Neljät vaalit kahden vuoden sisään tuovat merkittävän haasteen vaalikampanjoiden suunnittelulle,
näkyvyydelle ja vaalien voittamiselle. Vaalien voittaminen edellyttää kenttäväen aktiiveiden,
eduskuntaryhmän ja puoluetoimiston saumatonta yhteistyötä ja jatkuvaa valmistautumista
seuraaviin vaaleihin.
Kristillisdemokraatit pitävät erityisesti esillä innovatiivista väestö ja perhepolitiikkaa, vähäosaisten
puolustamista, vanhuspolitiikkaa, yrittäjyyttä, koulutuspolitiikkaa sekä asiantuntevaa
turvallisuuspolitiikkaa.

2. STRATEGISET PAINOPISTEALUEET
2.1. PRESIDENTIVAALIT 2018
Presidentinvaalit järjestetään vuoden 2018 tammikuussa. Puolueen tavoitteena on valita
puoluekokouksessa ehdokas , jonka on tärkeää profiloitua kristillisdemokraattisena puolueena
ulkopolitiikan kysymysten selkiyttämiseen.
TAVOITTEET:
- Puoluekokous valitsee ehdokkaan
- Näkyvyyden saaminen ehdokkaan taakse.

2.2. MAAKUNTAVAALIT 2018
Maakuntavaalit järjestetään mahdollisesti lokakuussa 2018. Kristillisdemokraateille tärkeät SOTEasiat ratkaistaan maakuntavaaleissa.
TAVOITTEET:
-

Jokaisessa maakuntavaltuustossa valtuustoryhmä
Ylitetään kuntavaalien äänimäärä

2.3. EDUSKUNTAVAALIT 2019
Eduskuntavaaleissa on ehdoton edellytys kasvaa eduskuntaryhmän kokoa. Lähdemme turvaamaan
viidessä vaalipiirissä kansanedustajan paikkaa ja hakemaan viittä kansanedustajaa lisää
eduskuntaryhmäämme ja hallitusvastuu tulevalle eduskuntakaudelle. Tässä onnistutaan hyvällä
kampanjalla, ehdokasasettelulla ja tekemällä hyviä vaaliliittoja ympäri maata.
- 8 kansanedustajaa, 5 % kannatus

2.4. EUROVAALIT 2019
Europarlamenttivaalit järjestetään touko-kesäkuussa 2019. Eurovaalien vaalipäivä olisi sunnuntai
9.6, mutta helluntain takia EU:n neuvosto saattaa siirtää vaalit kahta viikkoa aiemmaksi. Jolloin
eduskuntavaalien jälkeen valmistautuminen vaaleihin jää todella vähälle ajalle. Eurovaalit menevät
onnistuneesti onnistuneiden eduskuntavaalien jälkeen.
- Euroedustaja, 6 % kannatus
- Taustoitetaan ja valmistellaan EPP-ryhmän täysjäsenyyden hakemista

2.5. KENTTÄTYÖN VAHVISTAMINEN
Vaalien välissä tulee kehittää kentän osaamista ja osallistamista päätöksentekoon.
Kenttäkoulutuksia järjestetään piireissä nykyistä enemmän. Kenttätyössä panostamme
piirijärjestöjen ja erityisjärjestöjen työn tehokkaampaan organisointiin. Nuorten kykyjen
rekrytointia ja mentorointia pitää tehostaa. Metropolityöryhmän työn tukeminen osana
pääkaupunkiseudun kehittämistä.
Viestintää on kehitettävä erityisesti sosiaalisessa mediassa läsnäoloa lisäämällä. Tavoitteenamme
on jäsenistölle avoimien valtuustoryhmien laajentaminen. Jäsenmaksu-uudistuksella pyritään
selkiyttämään tilannetta ja parantamaan puolueen osastojen taloutta.
Ajatushautomo kompassin työn vakiinnuttaminen on tärkeää. Verkottuminen eurooppalaisten
samaa aatetaustaa omaavien ajatushautomojen kanssa on lähtenyt käyntiin yhteistyössä Salluxin
kanssa. Tulevaisuudessa pitää olla mukana yhteiskunnallisessa keskustelussa ja tekemässä
avauksia.
Työryhmien työn uudelleenorganisointi ja palautekanavan järjestäminen tulevan kaksi
vuotiskauden haasteena. Jäsenistön aktiivisuuden ja osaamisen kanavointiin tarkoitettu
toimintamuoto kaipaa vieläkin selkeämpää yhteyttä eduskuntaryhmään, jotta työ voi olla entistä
ajankohtaisempaa ja poliittisesti vaikuttavampaa.
Puolue täyttää keväällä 2018 60-vuotta ja sen tiimoilta järjestetään juhlat.
-

Kenttäkoulutusten jatkaminen
Jäsenmaksu-uudistus

-

Viestinnän kehittäminen
Teematyöryhmätyön uudelleenorganisointi
Ajatushautomon toiminnan vakiinnuttaminen
60-vuotisjuhlat keväällä 2018

