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Suomen Kristillisdemokraatit (KD) - Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p.

33. PUOLUEKOKOUKSEN ESITYSLISTA 24.-25.8.2019

PUOLUEHALLITUKSEN PÄÄTÖSEHDOTUKSET SÄÄNTÖJEN 10 §:N MUKAISEEN
ESITYSLISTAAN

1 § AVAUS

Puheenjohtaja Sari Essayah

2 § PUOLUEKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJISTON VALINTA

1. Valitaan kolme puheenjohtajaa

2. Keskustelu

3. Päätös

3 § PUOLUEKOKOUKSEN SIHTEERISTÖN VALINTA

1. Valitaan kolme sihteeriä ja viisi puheenvuorosihteeriä

2. Keskustelu

3. Päätös

4 §  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

1. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa

2. Keskustelu

3. Päätös

5 §  ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA

1. Valitaan kahdeksan ääntenlaskijaa

2. Keskustelu

3. Päätös
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6 §  PUOLUEKOKOUSEDUSTAJIEN TOTEAMINEN (puolueen säännöt 9 §)

1. Puoluekokouksen kansliahenkilöstö on yhdessä puolueen
järjestöpäällikön kanssa suorittanut puoluekokousedustajien
toteamisen.

2. Hyväksytään puoluekokousedustajien toteaminen ja sen
perusteella laadittu puoluekokousedustajien luettelo sekä
todetaan virallisten edustajien määrä.

3. Keskustelu

4. Päätös

7 §  PUOLUEKOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

1. Sääntöjen 8 §: "Puoluekokous kutsutaan koolle kuukautta
ennen kokousta puolueen jäsenlehdessä tai nettisivuilla
julkaistulla ilmoituksella tai jokaiselle äänivaltaiselle
puoluekokousedustajalle sekä puheoikeudellaan läsnäoloon
oikeutetulle postitse tai sähköpostitse lähetetyllä
kokouskutsulla.

Puoluekokouksen esityslista sekä puoluekokouksessa
käsiteltävät ehdotukset ja alustukset on mahdollisuuksien
mukaan kokouskutsun yhteydessä toimitettava varsinaisille
puoluekokousedustajille.” Sääntöpykälät löytyvät
LIITTEESTÄ 1. Puoluekokouskutsu on julkaistu KD –lehdessä
28.6.2019.

2. Todetaan puolueen 33. puoluekokous laillisesti koolle
kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Keskustelu

4. Päätös

8§        PUOLUEKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

1. Hyväksytään edustajille jaettu esityslista puoluekokouksen
työjärjestykseksi.

2. Keskustelu

3. Päätös
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9 §  TOIMIKUNTIEN ASETTAMINEN

1. Asetetaan puoluekokoukselle valmisteleviksi toimikunniksi
menettelytapatoimikunta sekä julkilausumatoimikunta.

2. Keskustelu

3. Päätös

10 §      MENETTELYTAPATOIMIKUNNAN VALINTA

1. Valitaan menettelytapatoimikuntaan puolueen
puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat, puoluekokouksen
puheenjohtajisto, puoluesihteeri ja järjestöpäällikkö.
Toimikunnan puheenjohtajana toimii 2 §:ssä valittu
puoluekokouksen 1. puheenjohtaja.

2. Keskustelu

3. Päätös

11 §      JULKILAUSUMATOIMIKUNNAN VALINTA

1. Valitaan julkilausumatoimikuntaan neljä jäsentä. Toimikunta
valitsee keskuudestaan puheenjohtajan.

2. Keskustelu

3. Päätös

12 §      PUOLUEKOKOUKSEN SÄÄNNÖT

1. Hyväksytään oheisen LIITTEEN 2 mukaiset kokoussäännöt.

2.          Keskustelu

3. Päätös

13 §      POLIITTINEN TILANNEKATSAUS

Puolueen puheenjohtaja Sari Essayah

14 §    KERTOMUS EDUSKUNTARYHMÄN TOIMINNASTA EDELLISEN
PUOLUEKOKOUKSEN JÄLKEEN

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen

6

15 § KERTOMUS PUOLUEEN TOIMINNASTA EDELLISEN PUOLUEKOKOUKSEN
JÄLKEEN

Puoluesihteeri Asmo Maanselkä, LIITE 3.

16 §      PUOLUEEN PUHEENJOHTAJAN VAALI

1. Vaalitoimikunnan esitys, ketkä henkilöt ovat kertoneet
halukkuutensa ja antaneet suostumuksensa puolueen
puheenjohtajaksi.

2. Keskustelu, jossa voi tehdä myös henkilöehdotuksia
puheenjohtajiksi.

3. Päätös

17 §      PUOLUEEN VARAPUHEENJOHTAJIEN VAALI

1. Vaalitoimikunnan esitys, ketkä henkilöt ovat kertoneet
halukkuutensa ja antaneet suostumuksensa puolueen
varapuheenjohtajaksi. Jo tiedossa olevien
varapuheenjohtajaehdokkaiden Mika Ebelingin, Sonja Falkin,
Viljami Haaviston, Miikka Korpirannan, Jouni Koskelan, Tapio
Puolimatkan, Sirpa Pursiaisen, Sari Tanuksen ja Tiina
Tuomelan esittelyt LIITE 4

2. Keskustelu, jossa voi tehdä myös henkilöehdotuksia
varapuheenjohtajaksi.

3.          Päätös

18 §       PUOLUEEN PERIAATTEELLINEN TOIMINTASUUNNITELMA 2019-2021

Puoluesihteeri Asmo Maanselkä esittelee. Toimintasuunnitelma
LIITE 5.

19 §      PUOLUEVALTUUSTON VALINTA KAKSIVUOTISKAUDEKSI

1. Vaalitoimikunnan ehdotus

2. Keskustelu

3. Päätös
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20 §  PUOLUEVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN VALINTA
KAKSIVUOTISKAUDEKSI

1. Vaalitoimikunnan esitys, ketkä henkilöt ovat kertoneet
halukkuutensa ja antaneet suostumuksensa
puoluevaltuuston puheenjohtajaksi. Jo tiedossa olevan
puheenjohtajaehdokkaan Aki Ruotsalan esittely LIITE 4.

2. Keskustelu, jossa voi tehdä myös henkilöehdotuksia
puheenjohtajaksi.

3. Päätös

21 §     PUOLUEKOKOUKSEN JULKILAUSUMISTA PÄÄTTÄMINEN

1. Julkilausumatoimikunta esittää julkilausumat
hyväksyttäviksi.

2.       Keskustelu

3.       Päätös

22 §     JÄSENYHDISTYKSILTÄ TULLEET ALOITTEET JA EHDOTUKSET

Käsitellään jäsenyhdistyksiltä puolueen sääntöjen 10 §:n mukaisessa
määräajassa saapuneet aloitteet ja ehdotukset (viimeistään 2
kuukautta ennen puoluekokousta kirjallisesti esitetty
puoluehallitukselle). LIITE 6

1. Puoluehallitus esittää aloitteiden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 14, 15, 18, 19, 20 ja 21 hyväksymistä.

Puoluehallitus esittää aloitteiden 13, 16, 17 ja 22 hylkäämistä.

2. Keskustelu

3. Päätös

23 § PUOLUEKOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
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LIITE 1: PUOLUEEN SÄÄNNÖISTÄ

8. § Puoluekokous

Varsinainen puoluekokous pidetään joka toinen vuosi touko-elokuun
aikana. Paikan ja ajan määrää puoluehallitus.

Ylimääräisiä puoluekokouksia pidetään, jos puoluehallitus niin päättää tai
jos vähintään 20 puolueen jäsentä sitä erityistä asiaa varten kirjallisesti
pyytää.

Puoluekokous kutsutaan koolle kuukautta ennen kokousta puolueen
jäsenlehdessä tai nettisivuilla julkaistulla ilmoituksella tai jokaiselle
äänivaltaiselle puoluekokousedustajalle sekä puheoikeudellaan läsnäoloon
oikeutetulle postitse tai sähköpostitse lähetetyllä kokouskutsulla.

Puoluekokouksen esityslista sekä puoluekokouksessa käsiteltävät
ehdotukset ja alustukset on mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun
yhteydessä toimitettava varsinaisille puoluekokousedustajille.

9. § Puoluekokousedustajat

Jäsenellä on oikeus lähettää puoluekokouksiin äänivaltaisia edustajia, jos se
on asianmukaisesti suorittanut puoluevaltuuston määräämän jäsenmaksun
puoluekokousta edeltäneeltä kalenterivuodelta. Edustajat määräytyvät
seuraavasti:

1. puolueen perusosasto, jossa on vähintään kolme (3) jäsenmaksunsa
maksanutta jäsentä, saa aina yhden (1) edustajan. Lisäksi yksi (1)
lisäedustaja, kun on vähintään 10 jäsenmaksunsa maksanutta jäsentä.
Tämän jälkeen yksi lisäedustaja jokaista 20:tä maksanutta jäsentä kohden,
kuitenkin yhteensä enintään 20 edustajaa.

2. piirijärjestö: 3 edustajaa

3. valtakunnallinen erityisjärjestö: 25 edustajaa

Kullekin puoluekokousedustajalle voidaan valita lisäksi henkilökohtainen
varaedustaja. Puoluekokousedustajien ja varaedustajien tulee olla



9

puolueen perusosastojen jäseniä. Kokouksessa äänivaltaa käyttävällä
edustajalla ei saa olla maksamatta perusosaston jäsenmaksua vuotta
pidemmältä ajalta ennen puoluekokouksen alkamista.

4. Puoluevaltuuston ja puoluehallituksen jäsenillä, esittelevillä
toimihenkilöillä, puolueen eduskuntaryhmän kansanedustajilla ja puolueen
europarlamentaarikoilla on puoluekokouksessa puheoikeus.

12. § Muita puoluekokouksen säännöksiä

Puoluekokouksissa tulee päätökseksi enemmistön mielipide, jollei näissä
säännöissä toisin määrätä. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee
puheenjohtajan ääni. Vaaleissa kuitenkin ratkaisee arpa.
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LIITE 2: SUOMEN KRISTILLISDEMOKRAATTIEN
33. SÄÄNTÖMÄÄRÄISEN PUOLUEKOKOUKSEN SÄÄNNÖT

1. Äänioikeus on ainoastaan Suomen Kristillisdemokraattien
jäsenyhdistysten valitsemilla puoluekokousedustajilla.

2. Puheoikeus on puolueen sääntöjen mukaan varsinaisten
kokousedustajien lisäksi myös puoluehallituksen ja
puoluevaltuuston jäsenillä, esittelevillä toimihenkilöillä, puolueen
eduskuntaryhmän kansanedustajilla sekä europarlamentaarikoilla.

3. Puheenvuorot pyydetään kirjallisesti painetuilla lipukkeilla
kokouksen puheenvuorosihteeriltä. Kokouksen puheenjohtaja antaa
puheenvuorot siinä järjestyksessä kuin ne on pyydetty, paitsi
repliikkipuheenvuorot, jotka saa pyytää suullisesti huutaen:
"repliikki" ja esittämällä edustajakorttia. Puheenvuorojen pituus on
enintään 3 minuuttia ja repliikkipuheenvuorojen 30 sekuntia.

4. Samasta asiakohdasta voi käyttää yhden puheenvuoron.

5. Puheenvuorojen pituutta ja repliikkien lukumäärää voidaan
edellisestä rajoittaa kokouksen puheenjohtajan ehdotuksesta,
mikäli kokous näin päättää. Myös äänivaltainen
puoluekokousedustaja voi ehdottaa edellä mainittuja rajoituksia
"työjärjestykseen" pyynnöllä.

6. Puheenvuorot esitetään kokoussalin puhujakorokkeelta paitsi
repliikkipuheenvuorot, jotka saa esittää omalta paikaltaan
istuntosalissa.

7. Mikäli keskustelun aikana tehdään kannatettu ehdotus asian
pöydällepanosta, tulee seuraavien puheenvuorojen rajoittua
kysymykseen pöydällepanosta. Mikäli tämän jälkeen suoritetussa
äänestyksessä pöydällepanoesitys ei saa enemmistön kannatusta,
jatketaan asian käsittelyä.

8. Puheenvuorojen tulee kiinteästi liittyä kulloinkin käsiteltävänä
olevaan asiaan.

9. Päätösehdotukset ja eriävät mielipiteet on jätettävä kirjallisesti
kokouksen sihteereille.

10. Äänestys suoritetaan JAA- tai EI -korttia näyttämällä ja vaalit sitä
varten painetuilla äänestyslipukkeilla.
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11. Puheenjohtajan harkinnan mukaan voidaan yksinkertaista
enemmistöä vaativissa äänestyksissä käyttää
koeäänestysmenettelyä, jolloin puheenjohtaja arvioi kumpia ääniä
on enemmän. Mikäli yksikin äänivaltainen kokousedustaja on eri
mieltä puheenjohtajan tulkinnasta, on suoritettava äänten laskenta
tavalliseen tapaan.

12. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi
vaaleissa arpa sekä sääntöjen muutoksista äänestettäessä 2/3
määräenemmistö.

13. Varapuheenjohtajavaalissa on vaalilippuun kirjoitettava enintään
kolmen keskustelussa ehdotetun eri henkilön nimi. Muutoin
vaalilippu hylätään.
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LIITE 3: TOIMINTAKERTOMUS 2017 – 2019

1. VAALIEN TÄYTTÄMÄ TOIMINTAKAUSI

Kristillisdemokraattien toimintakautta 2017 - 2019 ovat leimanneet neljät eri vaalit.
Kuntavaaleissa 2017 onnistuimme lisäämään kannatusta sekä valtuutettujen
määrää. Presidentinvaaleissa puolue suositteli presidentti Sauli Niinistön uudelleen
valintaa. Eduskuntavaaleissa 2019 puolueen paikkamäärä säilyi samana, mutta
puolue eteni lisäten kannatustaan edellisiin eduskuntavaaleihin verrattuna.
Eurovaaleissa 2019 jäimme niukasti meppipaikasta.

2. KUNTAVAALIT 2017 – Inhimillisempi ote

Kuntavaalit 2017 käytiin teemalla inhimillisempi ote. Saimme kuntavaaleissa
nostettua valtuutettujen ja äänien määrää. 105 551 äänellä saimme 316
valtuutettua ja 4,1% kannatuksen. Kampanjassa otettiin kantaa erityisesti
hallituksen leikkauksiin. Ne olivat kurjistaneet lapsiperheiden ja ikäihmisten arkea.

3. PRESIDENTINVAALIT 2018 – Presidentti Sauli Niinistön taakse

Presidentti Sauli Niinistö ilmoitti keväällä 2017 halukkuudestaan uudelle
presidenttikaudelle valitsijayhdistyksen ehdokkaana. Seinäjoen puoluekokouksessa
2017 Kristillisdemokraattien puoluekokousedustajat päättivät asettua
suosittelemaan presidentti Sauli Niinistön uudelleenvalintaa valtaosan jäsenistön
asettuessa Niinistön taakse. Kristillisdemokraattien jäsenet kampanjoivat
aktiivisesti presidentin uudelleen valinnan puolesta. Sauli Niinistö valittiin
presidentiksi ensimmäisellä kierroksella. Tämä oli ensimmäinen kerta suoran
kansanvaalin historiassa, kun ehdokas on valittu jo ensimmäisellä
äänestyskierroksella.

4. EDUSKUNTAVAALIT 2019 – Suomi johon voit luottaa

Kristillisdemokraatit lähtivät eduskuntavaaleihin teemalla ” Suomi, johon voit
luottaa”. Puolueen puheenjohtaja nautti kannatusmittauksissa kansan luottamusta
ja tavoitteena oli tämän luottamuksen kanavoiminen puolueen kasvuksi. Puolue sai
vaaleissa 120 039 äänellä ja 3,9 % kannatuksella viisi kansanedustajaa. Puolue
kampanjoi kannustavamman perusturvan, inhimillisemmän vanhustenhoidon ja
yritteliäämmän Suomen puolesta.
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5. EUROVAALIT 2019 – Enemmän irti EU:sta

Eurovaalit pidettiin muutama kuukausi eduskuntavaalien jälkeen. Tästä huolimatta
Kristillisdemokraateilla oli uusi raikas kampanjailme sekä sanoma EU:n
kehittämisestä. Eurooppalaisen yhteistyön tulee tuottaa enemmän hyvinvointia
kansalaisilleen. Päätöksenteon tuloksellisuutta lisäämällä on palautettava
kansalaisten luottamus eurooppalaiseen yhteisöön. Puolue sai 89 166 ääntä ja 4,87
% kannatuksen.

6. VIESTINTÄ JA JÄRJESTÖTYÖ

Toimintakaudella 2017-2019 keskityttiin pitkälti vaalityön tekemiseen ja
vaalitiedottamisen parantamiseen. Toimintavuodelle osui myös puolueen
viestinnän ja järjestötyön kannalta tärkeitä tapahtumia.

Puolueen sosiaalisen median sivuja Facebookia, Twitteriä, Instagramia ja Youtubea
päivitettiin säännöllisesti. Perustimme asiantuntijaryhmiä tukemaan
eduskuntaryhmän työskentelyä ja tulevaisuustyöryhmä. Ajatushautomo Kompassi
perustettiin maaliskuussa 2017.

Vuoden 2018 aikana pidettiin koko Suomen kattava ”kestävää lähimmäisyyttä” -
kiertue kaikkien maakuntien alueilla. Puolueen 60-vuotisjuhlat pidettiin 5.5.2018
Helsingissä Vanhalla Ylioppilastalolla, johon osallistui lähes 250 osallistujaa.

KD on entistä selkeämmin osa eurooppalaista kristillisdemokratiaa. Puolue pääsi
EPP:n täysjäseneksi keväällä 2018 ja saimme osaltamme isännöidä EPP:n
puoluekokousta marraskuussa 2018 Helsingissä.

Vanhusasiavaltuutetun puolesta kerättiin nimiä vuoden 2018 aikana. KD:n esillä
pitämä työ tuotti hedelmää, kun hallitus otti asian hallitusohjelmaansa.

Eduskuntavaalien avaus pidettiin 9.-10.2.2019 Hämeenlinnan Aulangolla, johon
osallistui peräti noin 220 osallistujaa.
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6.1. Jäsenkehitys

Jäsen- ja järjestötilanne

Jäsen-
määrä

Jäsen-
määrä 2017 2018

PIIRI
Osastot
2017

Osastot
2018 31.12.2017 31.12.2018 maksetut maksetut

Helsinki 5 3 550 520 348 330

Uusimaa 17 17 1018 1008 762 735

Varsinais-
Suomi 15 14 550 530 376 361

Satakunta 14 14 401 358 279 253

Häme 12 11 758 707 541 520

Pirkanmaa 17 16 853 812 615 606

Kymi 14 13 681 642 546 501

Etelä-Savo 12 11 445 405 378 340

Pohjois-
Karjala 12 12 422 386 306 279

Pohjois-
Savo 10 10 467 439 340 309

Keski-Suomi 15 15 677 647 496 489
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Pohjanmaa 20 20 1084 1006 778 762

Keski-
Pohjanmaa 9 9 777 756 557 546

Pohjois-
Pohjanmaa
ja Kainuu 12 12 492 468 314 306

Lappi 4 4 161 160 94 86

Yhteensä 188 181 9 336 8 834 6 730 6 423

7. OHJELMATYÖ JA SÄÄNNÖT

Toimintakauden keskeisimmän ohjelmatyön muodostivat kuntavaalien,
eduskuntavaalien ja eurovaalien ohjelmat. Toimintakauden aikana tehtiin myös
ohjelmat:

- Tasa-arvo ja yhdenvertaisuusohjelma 2017

- Senioriohjelma 2018

- Perhepoliittinen ohjelma 2018

- Yksinasuvien ja yksinäisten politiikkaohjelma 2019

- Ilmasto- ja energiapoliittinen ohjelma 2019

- Veropoliittinen ohjelma 2019

16

8. TALOUS

Puolueen taloustilanne on pysynyt viime vuodet vakaana. Talouden hallinta on ollut
jo pitkään systemaattista ja pohjautuu aina eduskuntavaalikaudeksi laadittavaan
taloussuunnitelmaan. Käytettävissä olevien rahavarojen erityisen korostettu tarve
koskee merkittävimmin eduskuntavaalipanostuksia.

Vaalikaudelle 2015 – 2019 laadittu talouden hallintasuunnitelma tuotti suht
merkittävän rahallisen panostuksen huhtikuun 2019 eduskuntavaalien sekä myös
eurovaalien kampanjoiden käyttöön.  Eduskuntavaalikauden 2019-2023
Taloussuunnitelma tullaan käsittelemään ja päättämään syksyn 2019
puoluehallituksessa ja puoluevaltuustossa.

Alla vielä kahden viimeisimmän tilinpäätöksen keskeisiä lukuja.

Keskeisiä talouden lukuja 2018 2017

Tulos: 161.403,55 31.371,88
Taseen loppusumma: 743.956,89 594.084,58
Oma Pääoma:                         692.585,04                        531.181,49
Rahat ja pankkisaamiset:                    553.293,98                         405.815,69

Keskeiset tuotot:
Puoluetuki 740.875,00 740.875,00
Jäsenmaksut  (henkilö-)                         202.380,48 188.586,44
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LIITE 4: ESITTELYT JA VASTAUKSET VAALITOIMIKUNNAN LAATIMIIN
KYSYMYKSIIN

Esittelyt ja vastaukset vaalitoimikunnan laatimiin kysymyksiin on saatu seuraavilta jo
tiedossa olevilta ehdokkailta:

- varapuheenjohtajaehdokkaat Mika Ebeling, Sonja Falk, Viljami Haavisto, Miikka
Korpiranta, Jouni Koskela, Tapio Puolimatka, Sirpa Pursiainen, Sari Tanus ja Tiina Tuomela.
- puoluevaltuuston puheenjohtajaehdokas Aki Ruotsala

Kysymykset:

- Miten lisäisit KD:läisten yhteishenkeä ja miten hyödyntäisit kentän aktiivien
osaamista?

- Mitä vahvuuksia sinä toisit puoluejohdon yhteistyöhön?

- Miten näet puolueen tulevaisuuden ja miten itse kehittäisit puoluetta?

ESITTELYT:

MIKA EBELING
mika.ebeling@kd.fi, puh 050 357 3824

Olen Mika Ebeling, puoluekokousviikolla 55
vuotta täyttävä pastori ja Helsingin
kaupunginvaltuutettu (1997-). Minulla on
vaimo, neljä lasta ja yksi lastenlapsi.
Lempiharrastukseni on shakki, merkittävimmät
saavutukset miesten SM 1987 ja nopean shakin
miesten SM 2013.

Olen käytettävissä puolueen
varapuheenjohtajaksi, koska näen, että KD:llä on
juuri nyt mahdollisuus ratkaisevalla tavalla
palvella Suomen kansaa ja nousta suurimpien

puolueiden joukkoon arvopohjasta tinkimättä. Joitakin asioita pitää kuitenkin uskaltaa
tehdä uudella tavalla. Sanan- ja uskonnonvapauden puolustaminen on ensiarvoisen
tärkeää ja meidän on uskallettava tehdä yhteistyötä PS:n kanssa, joka vaikuttaa ainoalta
toiselta eduskuntapuolueelta, joka ei ole alistunut SETAn transtotalitarismin
talutushihnaan.
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SONJA FALK
sonja.falk@kd.fi, puh 050 530 4137

Minulla on yli kymmenen vuoden kokemus työstä
valtakunnanpolitiikan ytimessä. Olen toiminut
muun muassa eduskuntaryhmän pääsihteerinä,
ministerin erityisavustajana ja niin sanottuna
hallitusryhmyrinä, eli ministeriryhmän
erityisavustajana. Sisäministerin erityisavustajana
vastasin maahanmuuttopolitiikasta. Kädenjälkeni
näkyy vahvasti KD:n poliittisissa ohjelmissa. Olen
Hämeen piirin varakansanedustaja ja Lahden
kaupunginhallituksen ja Päijät-Hämeen
maakuntahallituksen jäsen. Minua pidetään

kokeneena neuvottelijana ja asiaosaajana.

Olen 42-vuotias kolmen lapsen äiti Lahdesta. Esikoispoikani on erityislapsi, eli minulla on
monipuolista tuntemusta lapsiperheiden arjesta. Toimin lapsi- ja perhepolitiikan
erityisasiantuntijana Lastensuojelun Keskusliitossa. (Lisätietoja: www.sonjafalk.fi)

VILJAMI HAAVISTO
viljami.haavisto@kdnuoret.fi, puh 045 137 6021

Olen 22-vuotias Forssasta kotoisin oleva KD
Nuorten pääsihteeri sekä Forssan seudun KD:n
puheenjohtaja. Opiskelen teologiaa ja estetiikkaa
Helsingin yliopistossa sekä klassista filologiaa sekä
antiikin kulttuuria turun yliopistossa. Olen toiminut
hyväntekeväisyysjärjestön projektipäällikkönä
"Project Ecole" hankkeessa, jossa rakensimme
koulun Senegaliin. Päätoimitin myös Suomen
vanhinta opiskelija- ja kulttuurijulkaisua Kyyhkystä
sekä tällä hetkellä kristillisdemokraattisten
nuorten äänenkannattajaa Arvosanaa.

Asetuin myös ehdolle eduskuntavaaleissa useiden pyyntöjen jälkeen. Vaikka
henkilökohtainen vaalitulos ei ollut odotetunlainen, onnistuimme tavoitteessa Päivi
Räsäsen läpimenossa. Ilokseni olen saanut huomata, että vaalityöskentelylläni oli myös
vaikutusta. Pian vaalien jälkeen avattiin keskustelu paikallisen työmatkaliikenteen
tehostamisesta Helsingin suuntaan. Vaikutustyöni seurauksena Forssassa otettiin käyttöön
uusi työmatkalippu ja vuorovälejä tiivistettiin. Varapuheenjohtajaehdokkaana koen
edustavani muutosta ja nuorta voimaa. Puolueen on unohdettava ikiaikaiset
"päähänpinttymät" ja keskittyä kehittymään 2020-luvun puolueeksi. On kirkaskatseisen
aatteen palon aika.
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MIIKKA KORPIRANTA
miikka.korpiranta@kd.fi, puh 040 864 9062

Olen 32-vuotias kahden pojan isä, aviomies,
teologian ylioppilas sekä Helsingin KD Nuorten pj
2019 (vpj 2018) ja Itä-Helsingin osaston ja Helsingin
piirin hallituksien jäsen. Olen työskennellyt
asiakaspalvelussa yli 10 vuotta eri aloilla,
viimeisimpänä Helsinki-Vantaan lentoasemalla.
Harrastuksiini lukeutuu monipuolisen ulkoilun ja
liikunnan lisäksi historian tutkiminen,
kirjoittaminen sekä lukeminen. Olen kotoisin
Lahdesta ja 2011 muutin Helsinkiin. Hengellinen
taustani on Kansanlähetyksessä ja kuulun ev.lut.

kirkkoon, vaikka Helsinkiin muutettuani palvelen Helsingin Saalem-seurakunnassa. Olen
ollut ehdolla kaksissa valtiollisissa vaaleissa: kuntavaalit 2017 ja eduskuntavaalit 2019. Ek-
vaaleissa sain ääniä 3 kertaa enemmän, joten poliittisesti kehitykseni on ollut
nousujohteista.

JOUNI KOSKELA
jouni.koskela@kd.fi, puh 0400 188 825

Olen 56-vuotias biologi (FM). Asun vaimoni Marjan
kanssa omakotitalossa Savonlinnan
Pihlajaniemessä. Olen KD:n puoluehallituksen
jäsen, Etelä-Savon piirin ja Savonlinnan
paikallisosaston puheenjohtaja, sekä
kaupunginvaltuuston 3. varapuheenjohtaja. Teen
töitä Metsähallituksen suojelubiologina
saimaannorpan suojelun ja kannan seurannan
parissa.

Lempilauseitani ovat John F. Kennedyn: ”Älkää
kysykö, mitä maanne voi tehdä teidän hyväksenne

- kysykää, mitä te voitte tehdä maanne hyväksi” ja kultainen sääntö: ”Kaikki, minkä
tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille”. Harrastan lenkkeilyä, lintujen tarkkailua,
mökkeilyä, marjojen poimimista sekä pelaan kaukalopalloa ja pöytätennistä. Sydäntäni
lähellä ovat myös yhdistystoiminta, lukeminen, vapaaehtoistyöt seurakunnissa ja
penkkiurheilu.
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TAPIO PUOLIMATKA
tapio.puolimatka@kd.fi, puh 040 805 3648

Olen valtiotieteen ja kasvatustieteen tohtori,
kasvatuksen teorian ja tradition professori ja
käytännöllisen filosofian dosentti, joka on perehtynyt
kristilliseen poliittiseen teoriaan sellaisena kuin sitä on
kehitelty Hollannin kristillisen filosofian piirissä. Tältä
osin keskeisiä teoreetikkoja ovat Abraham Kuyper, joka
toimi Hollannin pääministerinä 1900-luvun alussa ja
Amsterdamin avoimen yliopiston professori Herman
Dooyeweerd. Filosofian väitöskirjani sai Dooyeweerd-
palkinnon vuonna 1998. Tämän lisäksi olen perehtynyt

niin sanottuun luonnonoikeuden teoriaan, jonka mukaan kaikilla ihmisillä on luontaisesti
moraalista tietoa ja oikeustajua. Oikein suunnattu poliittinen oikeudenmukaisuusvaatimus
saa vastakaikua äänestäjien tietoisuudessa.

SIRPA PURSIAINEN
sirpa.pursiainen@kd.fi, puh 040 737 0307

Olen naimisissa oleva 40-vuotias nainen
Pirkanmaalta. Olen yhteiskuntatieteiden maisteri,
työskentelen sosiaali- ja terveysalan opettaja.
Sivutoimisesti olen kirjailija ja freelancer toimittaja.
Olen ollut mukana puolueen toiminnassa yli 10
vuotta. Tällä hetkellä olen Pirkanmaan piirin
puheenjohtaja, puoluehallituksen jäsen, Tampereen
varavaltuutettu sekä KD naisten liittohallituksen
jäsen. Aikoinaan toimin KD nuorten
varapuheenjohtajana.
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SARI TANUS
sari.tanus@eduskunta.fi, puh. 050 512 1303

Olen 55-vuotias kolmen aikuisen pojan äiti,
naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, 2.
kauden kansanedustaja kaupunginvaltuutettu ja
puolueen 3. varapuheenjohtaja Tampereelta. Myös
kirkkovaltuutetuksi, Keliakialiiton puheenjohtajaksi
ja Senioriliikkeen varapuheenjohtajaksi tulin
valituksi.

Olen tsemppari, kannustaja, joukkuepelaaja.
Iloitsen toisten onnistumisista. Näen yhteistyössä, avoimuudessa, erilaisissa näkemyksissä
olevan suuren mahdollisuuden ja samalla voimavaran.

Eduskunnassa sosiaali- ja terveysvaliokunnan aiheet olivat ammatillisesti läheisiä, mutta
valiokunnan valtava työmäärä varsinkin kauden loppupuolella vaati hirveästi aikaa. Työ
tulevaisuusvaliokunnassa, eduskuntatyön uudistamisryhmässä ja monissa eduskunnan
ryhmissä on ollut antoisaa.

TIINA TUOMELA
tiina.tuomela@kd.fi, puh 050 544 4634

Olen 59-vuotias vantaalainen
kaupunginvaltuutettu, sosiaali- ja
terveyslautakunnan ja sisäilma-asioiden
neuvottelukunnan jäsen, Uudenmaan vaalipiirin
varakansanedustaja sekä maakuntavaltuutettu.
Olen saanut toimia KD-puolueen 1.
varapuheenjohtajana sekä KD Naisten
puheenjohtajana. Toimin myös
kirkollispolitiikassa aktiivisesti. Olen Vantaan
Asunnottomien Hyvinvoinnin Tuen (Vahti ry)
puheenjohtaja. Teemme viikoittain ruokajakelua
ja asumisneuvontaa. Iso tapahtumamme on olla
pääjärjestäjänä vuotuisessa Asunnottomien yö-

tapahtumassa Vantaalla.

Olen ammatiltani lastenlääkäri ja kierrän myös luennoimassa mm. sisäilmaongelmista eri
puolilla Suomea. Perheeseeni kuuluvat, puolisoni lisäksi, kaksi jo täysi-ikäistä lastamme.
Vipinää tuo perheemme seniorikoira Ria, pian 15v, ja tyttären 9kk ikäinen hauvavauva
Minni.
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Miten lisäisit KD:läisten yhteishenkeä ja miten hyödyntäisit kentän
aktiivien osaamista?

Ebeling Mika: On tärkeää, että päätökset tehdään avoimesti, asioista keskustellaan
laajasti ja keskustelussa kunnioitetaan myös eri mieltä olevia. On helpompi sitoutua
yhteisiin päätöksiin, jos kokee saaneensa mahdollisuuden perustella kantansa ja
osallistua päätöksentekoon, vaikka oma kanta jäisi vähemmistöön. Esimerkiksi
milloin vaaliliiton tähden tarvitaan pääehdokasta, tämä tulee valita avoimella
jäsenäänestyksellä. Meillä tulee olla vahva arvopohja ja avara sydän. Hyvässä ja
kannustavassa ilmapiirissä kentän aktiivit palvelevat toisiaan osaamisellaan. Taidot
ja tiedot leviävät.

Falk Sonja: Yhteishenkeä parantaa parhaiten se, että aktiivit näkevät puolueen
menestyvän ja kehittyvän. Tärkeintä on, että kentän aktiiveille itselleen annetaan
mahdollisuuksia hyödyntää osaamistaan päätöksenteossa. Kun aktiiveilla on
mielekkäitä vaikuttamisen paikkoja, osaaminen tulee käyttöön ja saamme
puolueelle arvokasta kokemusta ja hyviä käytäntöjä jaettavaksi.

Puolue on ennen kaikkea aktiivien verkosto, jonka ei pidä toimia liian
keskusjohtoisesti. Vapauttaisin siis aktiivit odottamasta, että puoluetoimisto tai
eduskuntaryhmä tekee ihmeitä. Puolue on yhtä kuin siihen kuuluvat ja sitä
äänestävät ihmiset, joita on tarpeen saada huomattavasti lisää. Kasvuun tarvitaan
myös erilaisuuden ja muutoksen sietämistä.

Haavisto Viljami: Mielestäni kristillisdemokraattien yhteishenki on jo varsin hyvällä
tolalla. Kuitenkin erityisjärjestöistä KD Nuoret ja KD Svenska nähdään puolueen
väen silmissä usein hieman irrallisina. Varsinkin nuoret ovat tottuneet kuulemaan
varsin raskasta kritiikkiä omilta ja sananparsia, kuten "mitä ne nuoret taas ovat
keksineet" ja "ensin nuuska ja kannabis, nyt tämä!!". Tästä tulisi päästä eroon ja
nähdä kaikki puolueen osat samaan kassaan työskentelevinä.

Kentän aktiivien osaamisen hyödyntämisen lähtökohtana näkisin, että nakkien
heittelystä tulisi mennä suuntaan, jossa aktiivi itse kertoo osaamisestaan ja
taidoistaan sekä käytettävissä olevasta ajasta. On kestämätöntä, että uusi aktiivi
uuvutetaan heti useilla tehtävillä.

Korpiranta Miikka: Kristillisdemokraattien varapuheenjohtajana tavoitteeni on
toteuttaa jokaisessa vaalipiirissä piirikohtaiset suunnitelmat ja strategian
vaalipiirien äänestäjäkunnan tavoittamiseksi. Puoluejohtona tarjoaisimme
koulutusta yli piirirajojen aktiivijäsenistömme osaamisen kehittämiseksi. Jokaisen
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piirin haasteet ovat hieman erilaiset, vaikka jotkut teemat ovat yhteisiä kaikkialla
Suomessa. Meillä on edelleenkin vastakkainasettelua kaupunkien ja maaseutujen
välillä, kun näiden pitäisi tukea toisiaan.

Mielestäni suoraa yhteydenpitoa jäsenistön, aktiivien, piirien ja puolueen johdon
välillä pitää lisätä ja sen tulee olla saumatonta niin ehdotusten, kysymysten kuin
palautteenkin osalta.

Koskela Jouni: Uskon, että me KD:läiset olemme valinneet poliittisen kotimme
puolueen periaate- ja muiden ohjelmien perusteella. Puolueen kaikkien jäsenten
kaikkia mielipiteitä ei ole mahdollista kirjata ohjelmien yksityiskohtiin. Vaikka
olisimme joistakin asioista eri mieltä, voimme edistää puolueemme ja yhteiskunnan
etua kunnioittamalla toisiamme ja toistemme mielipiteitä. Ei kannata jäädä
kritisoiden vierestä katselemaan ja puskista huutelemaan. Asiat voivat riidellä,
mutta meidän ei kannata haaskata energiaa keskinäiseen kinasteluun.

Yhteishenki paranee yhdessä tekemällä ja osallistumalla puolueen toimintaan
arkielämässä. Kentän ääni ja aktiivinen osaaminen hyödynnetään parhaiten
tarjoamalla mahdollisuus käyttää itse kunkin osaamista paikallisosastoissa,
piirijärjestöissä ja erityisjärjestöissä.

Puolimatka Tapio: Poliittisen vaikuttamisen tarkoituksena on yhteiskunnallisen
oikeudenmukaisuuden edistäminen. Puolueen vahva yhteishenki perustuu
tietoisuuteen siitä, että puolueen tavoitteet ja toimintatavat on kohdennettu
puolustamaan kaikkein heikoimpien ja haavoittuvimpien yhteiskunnan jäsenten
oikeudenmukaista kohtelua. Jos yhteishenki perustuu vallan tavoitteluun, sen
perusta on hauras, mutta yhteinen tietoisuus siitä, että puolueen toiminnan kautta
osallistumme moraalisen velvollisuutemme täyttämiseen ja yhteiskunnallisten
epäkohtien korjaamiseen, luo yhteishenkeä.

Pursiainen Sirpa: Puolueen toimintaan jäsenet antavat ilmaiseksi omaa
kallisarvoista aikaansa sekä varojansa yhteiseksi hyväksi ja tästä syystä on tärkeää
muistaa antaa kiitosta ja kannustaa kaikkia. Tarvitsemme osaamisrekisterin, jotta
piilossa olevaa osaamista voidaan hyödyntää nykyistä paremmin.

Tanus Sari: Tarvitaan yhteistyötä, jossa aidosti kuunnellaan ja otetaan huomioon
toisten erilaiset näkökannat. Vaikeistakin asioista on pystyttävä puhumaan, virheet
on hyvä tuoda esiin, saatava yhdessä realistinen tilannekuva ja siitä yhdessä
rakennettava eteenpäin. Tulee arvostaa aktiivien osaamista, kokemusta ja
näkemyksiä. Niitä tulisi hyödyntää mahdollisimman laajalti eri sektoreilla, niin
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linjauksia muodostettaessa, strategia- ja ohjelmatyössä kuin käytännön
toimintatapoja, markkinointia ja mainontaakin mietittäessä.

Joustavan, käytännön läheisen ja tarvittaessa tiiviinkin vuorovaikutuksen
mahdollistavia kanavia on tänä päivänä hyvin käytettävissä. Yhdessä olemista,
yhteistä tekemistä, muutakin kuin politiikkaan liittyvää ajanviettoa on hyvä
suunnitella ja toteuttaa yhteishengen parantamiseksi.

Tuomela Tiina: Sain toimia vuonna 2018 Vanhusasiainvaltuutettu Suomeen -
kansalaisaloitteen veturina. Tällä teemalla kampanjoimme kaikki yhdessä ja
saimme kasaan noin 43000 allekirjoitusta. Uskon ahkeran työmme vaikuttaneen
siihen, että hallitusohjelmassa on nyt kirjattuna ko. viran perustaminen. Koin
tuolloin hienoa yhteishenkeä, kaikki puhalsimme yhteen hiileen ja innostuimme.
Vastaavaa tarvitsemme jatkossakin. Intomme ja innostuksemme tulee näkyä
ulospäin.

Kentällä on paljon tietoa ja taitoa eri aloilta. Kentän osaamista tuleekin nostaa
vahvasti esille. On muistettava, että KD olemme me kaikki, ei vain
kansanedustajamme ja puoluejohtomme, vaan jokainen meistä on tärkeä kuva
KD:stä. Olen kiertänyt viime vuosina kenttää ja haluaisin sitä jatkaa. Haluan
kannustaa ja rohkaista jokaista nousemaan esiin. Haluan myös välittää
armollisuutta toisiamme kohtaan. Kaikki emme ole kaikista asioita samaa mieltä,
mutta keskustellaan rakentavasti ja kunnioitetaan toistemme mielipiteitä.
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Mitä vahvuuksia sinä toisit puoluejohdon yhteistyöhön?

Ebeling Mika: Shakinpelaajana toisin strategista ajattelua. Toimiessani 1995-2001
puolueen kolmantena puheenjohtajana puolue ei hävinnyt yksiäkään vaaleja.
Edelleen vuoden 1999 eduskuntavaalit ovat historiamme parhaat 10 paikalla,
samoin kuntavaalit 2000 443 kunnanvaltuutetulla. Sanan- ja uskonnonvapauden
puolustaminen, Suomen säilyminen suomalaisten turvallisena kotina ja
islamisaation pysyvä torjuminen ovat maamme kannalta tärkeitä asioita. KD voi
tarjota poliittisen kodin niille tolkun ihmisille, jotka ovat pikemmin
kristillisdemokraatteja kuin perussuomalaisia.

Falk Sonja: Toisin vahvaa politiikan tuntemusta yhteiskunnan kaikilta tasoilta.
Minulla on yli kymmenen vuoden kokemus työstä valtakunnanpolitiikan ytimessä.
Kuntavaalien ja mahdollisten maakuntavaalien lähestyessä puoluejohtoon
tarvitaan ymmärrystä paikallispolitiikasta.

Poikkeuksellisen vahvaa osaamista minulla on maahanmuutto-, sivistys- sekä
sosiaali- ja terveyspolitiikasta. Talouspoliittinen osaamiseni on myös verrattain
vahvaa. Työni puolesta selvitän, miten yhteiskunnan resurssien vaikuttavuutta
lisätään, eli miten samalla rahalla saataisiin enemmän hyvinvointia ihmisille. Olen
vahvasti verkostoitunut suomalaiseen puoluekenttään. Johtamistaitojani
kartoittavassa henkilöarviossa on todettu, että minulla on erityisen vahvat kyvyt
strategisen johtamiseen ja muutoksen johtamiseen. Kannan syvää huolta
suomalaisten heikosta syntyvyydestä. Lapsi- ja perhepolitiikka on siksi erityisen
lähellä sydäntäni.

Haavisto Viljami: Kristillisdemokraattien nuorisojärjestö on jo vuosia ollut yksi
nopeammin kasvavista poliittisista nuorisojärjestöistä. Yleisen trendin aikana,
jolloin poliittiset nuorisojärjestöt eivät enää kiinnosta nuoria, olemme onnistuneet
säilyttämään varsin positiivisen jäsenkehityksen. Kuitenkaan sama ei näy
puolueessa.

Olen aitiopaikalla nuorisojärjestömme ainoana palkattuna työntekijänä saanut
seurata järjestömme onnistunutta työtä ja uskon, että voisin tuoda uutta
näkökulmaa myös puoluejohdon työskentelyyn. Kaiken lisäksi olen nuori ja tulen
alun perin täysin puolueen perinteisen kannattajakentän ulkopuolelta, näen että
minulla on vielä riittävän tuoreet silmät arvioimaan puoluetta.

Korpiranta Miikka: Olen kuunteleva, visioin ja suunnittelen mielelläni tulevaa. Näen
tärkeänä johdon kannustuksen piireille, osastoille ja erityisjärjestöille näiden
rohkaisemiseksi. Paikalliset vierailut puolueen johdon taholta ja saumaton
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yhteistyö ja yhteydenpito aktiivien ja johdon välillä on kasvun edellytys. Katson
jokaista piiriä omana yksilönä omine haasteineen.

Toisin mukanani myös toisia kunnioittavan asenteeni, nuoruuden tuoman janon
kehittää ja rakentaa, kokemuksen tuoman halun ja tarpeen suojella luontoa sekä
kyvyn ideoida ja kysellä näkemyksiä, joista voimme miettiä tapoja viedä meitä
eteenpäin. Istun kuvaan KD:sta perhepuolueena: kahden pienen pojan isä ja
läheiset suhteet vanhempiini ja isovanhempiini Lahdessa. Olen opiskelija ja asun
Helsingissä, jolloin osallistumiseni on joustavampaa ja vaivattomampaa kuin
työssäkäyvän tai pohjoisemmassa asuvan. Lisäksi minulla on positiivinen
julkisuuskuva muun muassa paikallisten poliittisten nuorisojärjestöjen (PolNu)
yhteyshenkilönä ja ympäristövaikuttajana.

Koskela Jouni: Puoluejohdon yhteistyö lähtee toinen toistemme kunnioittamisesta
ja arvostamisesta. Sama koskee myös suhtautumista eri puolueiden edustajiin.
Puolueen kansanedustajissa on monien eri alojen osaajia, mutta ei
ympäristönsuojelun ammattilaisia. Puoluejohdossa olisi hyvä olla sekä miehiä että
naisia eri puolilta Suomea.

Toisin puoluejohtoon kristillisiin arvoihin perustuvan luonnonsuojelun
asiantuntemusta sekä pienten kaupunkien, maaseudun ja haja-asutusalueiden
ääntä. Toisaalta - usean vuoden ulkomailla oleskelun ansiosta voisin tuoda
puoluejohtoon myös laajempaa kansainvälistä näkökulmaa. Vuosikausia
politiikassa mukana olleena, julkisen sektorin töitä tehneenä ja harrastusten kautta
minulla on myös laajat yhteistyöverkostot.

Puolimatka Tapio: Toisin puoluejohdon yhteistyöhön erityisesti tutkimuksellisen
osaamiseni kristillisen politiikan teoreettisista lähtökohdista ja niiden
soveltamisesta aikamme polttavimpien yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuun
oikeudenmukaisuuskäsityksen pohjalta.

Pursiainen Sirpa: Vahva yhteiskunnallinen ja etenkin sosiaalialan osaaminen ovat
asioita, joita puolueemme tarvitsee. Pirkanmaan sote uudistuksen poliittisessa
ohjausryhmässä olen saanut kiitosta kokonaisuuksien hahmottamisesta sekä
sosiaali- ja terveysalan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän tuntemisesta.
Kirjailijatausta auttaa erilaisten julkilausumien ja poliittisten ohjelmien
kirjaamisessa.

Omaan vahvan organisointikyvyn ja hahmotan laajat kokonaisuudet sekä eri
asioiden vaikutukset toisiinsa. Pirkanmaalla teimme puolueen kannatukseen
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nähden onnistuneen vaalikampanjan (kannatus 5,7%, + 0,9%). Olen
yhteistyöntekijä, idearikas ja hoidan annetut vastuutehtäväni.

Tanus Sari: Peräänkuulutan asennetta ja tahtotilaa tehdä tiivistä, vuorovaikutteista
yhteistyötä, jossa eri näkökannat huomioidaan ja niistä pyritään rakentamaan
yhdessä parempaa. Toisin rohkeutta, herkkyyttä ja pitkän linjan terveydenhuollon
ammattilaisen kokemuksen ja toimintatavan. Omassa ammatissani olen tottunut
kuuntelemaan, kyselemään, aistimaan, miettimään asioita yhdessä toisten kanssa
monelta eri kantilta ja etsimään ratkaisuja hyvinkin hankaliin ja monimutkaisiin
ongelmiin.

Toisin kansanedustajuuden tuoman näkyvyyden ja verkostot sekä edeltävien
varapuheenjohtajakausien opit, näkemykset kehittämistä kaipaavista
toimintatavoista. Vahvuutenani yhteistyössä näen myös sen, että tulin politiikkaan
vasta muutama vuosi sitten ja pystyn katsomaan asioita politiikan ulkopuolisin
silmin. Hyvinvoinnin edistäminen, senioreiden, terveydenhuollon, koulutuksen ja
sananvapauden haasteet ja niihin liittyvä elämän suojelu, eettiset ja
arvokysymykset ovat minulle tärkeitä, ja haluan pitää niitä vahvasti, mutta
rakentavasti esillä. Samoin kansainväliset, Lähi-idän ja Israelin kysymykset ovat
lähellä sydäntäni.

Tuomela Tiina: Ammattini puolesta tuon osaamista sosiaali- ja terveydenhuollon
kentältä. Erityisesti lasten, perheiden ja vanhusten asioihin olen perehtynyt ja niissä
verkostoitunut.  Sisäilmaongelmaiset rakennukset ovat iso ongelma ja
sisäilmaongelmien asiantuntijana olenkin kiertänyt luennoimassa eri puolilla
Suomea.

Naisjärjestön puheenjohtajana olen saanut verkostoitua laajasti. Toimin aktiivisesti
mm. europarlamentin EPP-ryhmän naisjärjestössä (EPPWomen). Ruoka-
aputoiminta ja köyhyysasiat ovat lähellä sydäntäni. Puoluejohdon yhteistyötä tulee
jatkossa tiivistää, työnjakoa selkiyttää ja sisäistä tiedotusta parantaa.
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Miten näet puolueen tulevaisuuden ja miten itse kehittäisit
puoluetta?

Ebeling Mika: Puolueen tulevaisuus riippuu ratkaisevasti valittavasta linjasta. Jos
olemme pelokkaita, elintilamme on pieni. Jos pyrimme miellyttämään Hesaria ja
Yleä, kuihdumme eloonjäämiskamppailun tasolle n. 3 %:iin.

Jos sen sijaan tarjoamme poliittisen kodin niille tolkun ihmisille, jotka haluavat
puolustaa sanan- ja uskonnonvapautta, Suomea kansamme kotina ja torjua
islamisaation, mutta joille PS ei ole erilaisen arvopohjansa takia vaihtoehto,
voimme nousta porvaripuolen toiseksi suurpuolueeksi Perussuomalaisten kanssa.
Hallitusneuvotteluissa korostamme Suomen kansan arvopohjan vahvistamista, kun
PS haluaa enemmän puolustaa ulkoisia rajoja. Uskon, että PS:stä löytyy
merkittävästi vastakaikua toiveillemme ja saamme ajettua poliittista agendaamme
eteenpäin paremmin kuin koskaan.

Pidän tärkeänä, että puolue seuraa erittäin tarkasti ilmasto- ja aurinkotieteen
kehitystä ja ymmärtää tieteen ja politiikan välisen eron näissä kysymyksissä. Kun
lähes kaikki ilmaston energia on peräisin auringosta, niin auringon vaikutuksen
pitäminen käytännössä lähes vakiona sisältää valtavan virhelaskelman
mahdollisuuden. On mahdollista, että ihmisiä kuritetaan ilmastouhilla aivan
turhaan. Jos näin on, olisi hienoa, jos KD olisi ensimmäinen Suomessa, joka tämän
ymmärtäisi.

Falk Sonja: Vanhoilla urillaan KD ei jatka kauaa enää eduskuntapuolueena. Olen
tyytymätön nykyiseen tilanteeseen ja kevään vaalien lopputulokseen. Tahdon
toimia ennen kaikkea sen eteen, että nostamme seuraavissa vaaleissa nuoria ja
työikäisiä yhteiskunnallisiksi vaikuttajiksi. Ei vain ehdokkaiksi, vaan valtuustoihin ja
eduskuntaan. Se vaatii kykyjen etsimistä, toistemme kehumista sekä nuorten
kannustamista pitkäjänteiseen ja tavoitteelliseen oman poliittisen uran
rakentamiseen.

KD:n on syytä käydä syvällistä keskustelua, millaisella politiikalla nostamme
kannatusta selkeästi nykyisestä. Tähän itselläni ei vielä ole selkeää näkemystä.
Vision kirkastumiseksi tarvitsen vielä runsaasti lisää keskusteluja. Pidän
eurooppalaista EPP-puoluetta oikeana viiteryhmänä meille, tietyin kansallisin
painotuksin.
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Haavisto Viljami: On selvää, ettei puolue voi jatkaa samaan vanhaan malliin,
muuttamatta mitään. Puolueessa on todella mietittävä, mitä voimme tehdä
paremmin ja uudella tavalla. Puoluekokousaloitteeni käsittelee aihetta ja siinä
esitän, että on tehtävä tutkimus muista sisarpuolueistamme ja heidän tilanteesta,
missä on onnistuttu ja missä ei.

On kuljettava myös vahvemmin kohti eurooppalaista kristillisdemokratiaa. Kantoja
pitää terävöittää ja puolueen on tehtävä myös odottamattomia avauksia. Myös
nuorille on tarjottava kanava osoittaa osaamistaan.

Korpiranta Miikka: Näen kristillisdemokratian erittäin tarpeellisena nykyisenä
aikana ja vastaisuudessakin, me olemme politiikan suola, joka antaa maun ja liima,
jota tarvitaan kaikessa meidän ainutlaatuisen arvomaailman, kristillisdemokratian,
vuoksi. Tulevaisuudessa olemme aktiivinen toimija ja yhteiskunnan rakentaja.

Meidän tulee tarttua julkisuuskuvaamme mediassa ja lähdemme muuttamaan sitä
sellaiseksi, jollaisena se meille näyttäytyy: valoisana, innostavana, välittävänä,
turvallisena, ja jopa hohdokkaana ilman turhaa marginaalikysymysten
painottamista!

Koskela Jouni: Puolueemme tulevaisuus on omissa käsissämme. Meidän on
jatkettava yhteiskuntamme rakentamista Raamatusta ja kristillisestä perinteestä
nousevien arvojen pohjalle. Tämä arvopohja erottaa meidät muista puolueista.
Tekemättä kompromissia puolueemme periaateohjelmamme kanssa, noin
kymmenen prosentin kannatus voisi olla realistinen tavoite.

Piirin ja paikallisosaston puheenjohtajana olen huomannut, että piirit ja osastot
riutuvat aktiivisten tekijöiden puutteessa varsinkin muuttotappioalueilla, jossa
myös jäsenistön ikääntyminen asettaa omat haasteensa. Haluaisin piristää
paikallisosastojen toimintaa sekä jäsen- ja ehdokashankintaa koulutuksen ja
muiden kannustuskeinojen avulla. Aktiivisuuden lisääntyminen
paikallistoiminnassa näkyy kannatuksen kasvuna myös valtakunnallisissa vaaleissa.

Puolimatka Tapio: Puolueen tulevaisuus riippuu siitä, miten rohkeasti ja
peräänantamattomasti asetumme puolustamaan yhteiskunnan kaikkein
hauraimpien ja heikoimpien jäsenten oikeudenmukaista kohtelua. Yksi aikamme
politiikan polttava kysymys on lainsäädännön edustama sukupuolikäsitys. Rinteen
hallitus on muuttamassa sukupuolikäsityksen itsemääräytymiseen perustuvaksi,
mikä merkitsee naisten suojaksi varattujen alueiden vähittäistä katoamista:
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seksuaalirikolliset voivat omaksua naisen identiteetin ja hankkia itselleen pääsyn
naisten suoja-alueille.

KD:n on hellittämättömästi hyökättävä itsemääräytymiseen perustuvaa
sukupuolikäsitystä vastaan ja estettävä lasten ja nuorten indoktrinointi uudella
harhaanjohtavalla sukupuolikäsityksellä, joka johtaa erityisesti kaikkein
haavoittuvimpia (autistisia, seksuaalisesti hyväksikäytettyjä ja
mielenterveysongelmien kanssa kamppailevia) lapsia ja nuoria heidän fyysistä ja
mielenterveyttään vahingoittavalle sukupuolenvaihdoksen tielle.

KD:n tehtävä on puolustaa lapsen oikeutta isään ja äitiin aikana, jolloin tämä oikeus
on lähes kokonaan poistettu lainsäädännöstä. KD:n tulee asettua heikoimpien
puolelle, koska ainoastaan moraalinen sitoutuminen lasten oikeuksien
puolustamiseen luo perustan tulevaisuudelle.

KD:n on puolustettava kaikkein heikoimpien oikeuksia erityisesti sellaisissa
kysymyksissä, joita kukaan muu poliittisten etulaskelmien pohjalta uskalla
puolustaa. KD:n on keksittävä uusia tapoja puolustaa syntymättömien lasten
oikeutta elämään. Voisimme alkaa kehitellä lainsäädäntöä, joka vaatii sairaaloita
elvyttämään ja hoitamaan elävinä syntyneitä abortoituja lapsia, jotka nykyisin
jätetään kuolemaan ilman hoitoa.

Pursiainen Sirpa: Yhteiskuntamme maallistuu ja puoluettamme tarvitaan arvojen
vuoksi enemmän kuin koskaan ennen. Näen kuitenkin puolueen olevan tällä
hetkellä melkoisessa kriisissä poliittisen kannatuksen suhteen. Meidän tulee saada
pidettyä äänestäjinä ja toimijoina arvokonservatiivit, joihin itsekin kuulun.
Saadaksemme kannatuksen nousuun, meidän tulee tehdä vahvaa
oppositiopolitiikkaa ja terävöittää viestintäämme.

Asiaosaamista puolueessamme on paljon, mutta se ei näy riittävästi ulospäin.
Leveämmät hartiat vastuunkannossa ja kova työ, joka pohjautuu strategiaan, tuo
varmasti tulosta.
Puolueen tulee nostaa vahvasti esille tulevaisuuden tekijöitä, kuten muut puolueet
tekevät. Lisäksi pitäisi tehdä tarkka analyysi muiden puolueiden tekemästä
vaalityöstä ja ottaa opiksi. Lisäksi puolueaktiiveja tulee kannustaa vaikuttajiksi
taustayhteisöihin, jotka voivat olla vahvoina tukijoina tulevissa vaaleissa.
Tavoitteena itselläni on rohkea KD, joka ei ole oikealla eikä vasemmalla, vaan asian
ytimessä!
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Sari Tanus: Uudistusta tarvitaan. Sanomaamme on selkeytettävä, tiivistettävä ja
mietittävä, miten saamme markkinoitua sitä. Yhteistyötä eri järjestöjen ja
puolueiden kanssa tarvitaan. Avoimuutta, vuorovaikutusta ja tiedotusta tulee
lisätä. Puoluejohdossa tarvitaan puheenjohtaja-puoluesihteeri-kombinaatiota
laajempaa osallisuutta käytännön päätöksentekoon. Johtoryhmät toimivat
pienemmissäkin järjestöissä. Puoluehallituksen jäsenten ääni tulee päästä
paremmin esiin.

Tuomela Tiina: Puolueellamme on mahdollisuuksia kasvaa. Tarvitsemme uusia
avauksia, jotka lähtevät kansalaisten tarpeista. Tässä kenttäväkemme tieto-taitoa
tulee hyödyntää. Meidän pitää olla rohkeita tuomaan mielipiteitämme esille.
Meidän tulee murtaa media eli saada avauksiamme myös laajempaan
tietoisuuteen. Meidän tulee olla räväkämpiä ja herättää median kiinnostus.
Kehittäisin puoluetta kristillisiä arvoja kunnioittavan yleispuolueen suuntaan.
Kristillisistä arvoista suurin on armo, lähimmäisenrakkaus ja heikoimmista
huolehtiminen.
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AKI RUOTSALA
aki.ruotsala@kd.fi, puh 050 546 3576

Olen 34-vuotias aviomies ja kahden lapsen isä.
Perheemme asuu Seinäjoella ja työskentelen
Kuortaneen kunnan elinkeinovastaavana.
Koulutukseltani olen hallintotieteiden ja
kauppatieteiden maisteri. Toimin nyt puolue-
valtuuston puheenjohtajana toista kautta.

1. Politiikassa yhteishenki ja kokemus
toiminnan merkittävyydestä lisääntyvät, kun

mukana olevilla ihmisillä on kokemus siitä, että puolue pystyy aidosti
vaikuttamaan yhteiskunnan eri tasoilla ja jäsenet pystyvät vaikuttamaan
puolueen toimintaan. Itse aion vaikuttaa puoluejohdossa siten, että KD pystyisi
maksimoimaan oman vaikuttavuutensa.

Tilanteessa, jossa kannatus ei juuri kasva, mutta puoluetta eri vaaleissa tukee
kuitenkin jopa 120 000 äänestäjää KD:n tulee pyrkiä tekemään yhteistyötä eri
ryhmien kanssa etsien yhteisiä tarttumapintoja ja maksimaalista vaikutusvaltaa.
Tätä pyrin edistämään ja tähän haluan kannustaa aktiivejamme kaikilla politiikan
tasoilla.

2. Eduskuntavaalien jälkeen KD:n eduskuntaryhmässä ei tapahtunut
henkilövaihdoksia. Verrattuna neljän vuoden takaiseen, ainoa asia, joka on
muuttunut, on se, että ryhmän keski-ikä on neljä vuotta korkeampi ja siten KD:n
eduskuntaryhmän keski-ikä on eduskunnan korkein. Vaikka tämä kuvastaakin
ryhmän suurta kokemuspääomaa, se luo kasvavaa painetta tuoda julkiseen
keskusteluun myös uusia kasvoja. Lisäksi yli kymmenen vuoden aikana eri
tehtävissä puolueessa ovat tehneet sen, että kenttä on tullut tutuksi. Uskon, että
voin tuoda näitä elementtejä puoluejohtoon.

3. Suomen Kristillinen Liitto perustettiin vuonna 1958 ennen kaikkea
yhteiskunnalliseksi muutosvoimaksi, ei marginaalisen oppositiopolitiikan
heittopussiksi tai oikeassa olevien politiikan pyhien keskustelukerhoksi. Tätä
perusajatusta kunnioittaen olisin valmis kääntämään KD:n politiikassa uuden
sivun. Suomessa on siirrytty vaiheeseen, jossa isoja puolueita ei enää ole ja
politiikan äärilaidat vahvistuvat. Samalla vaikuttaminen on siirtymässä eri
blokkeihin, joiden asemia haetaan tällä hetkellä uudessa tilanteessa. Tämä
asetelma edellyttää uusia politiikan tekemisen ja vaikuttamisen tapoja, joissa KD
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voi olla edelläkävijä. Avain on strategisten kumppanuuksien löytämisessä
uudessa tilanteessa.

Tilanteessa, jossa kannatuksessa ei ole odotettavissa isoja heilahteluita, mutta
puolueella on vakiintunut kannatus ja taipumus oppositiorooliin, meidän tulee
pyrkiä maksimoimaan oma vaikuttavuutemme tekemällä sen kaltaista
yhteistyötä meitä lähellä olevien ryhmien kanssa, jotka mahdollistavat puolueen
tavoitteiden edistämisen maksimaalisella tavalla suomalaisessa yhteiskunnassa.
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LIITE 5: SUOMEN KRISTILLISDEMOKRAATTIEN 33.
PUOLUEKOKOUKSEN PERIAATTEELLINEN TOIMINTASUUNNITELMA

KASVU-URALLE

Kristillisdemokraattien kannatus kasvoi kuntavaaleissa 2017 ja eduskuntavaaleissa
2019 edellisistä vaaleista. Oppositioasetelma punavihreän ja liberaalin hallituksen
maassa antaa mahdollisuuden edelleen kasvattaa kannatusta. Oman vaihtoehdon
luominen hallituksen politiikalle on ensiarvoisen tärkeää.

Kannatuksen saaminen kasvu-uralle vaatii uusien äänestäjien etsimistä. Tehdään
poliittisia avauksia teemoista, joilla parannetaan suomalaisten arkea ja
turvallisuutta. Lähimmäisistä välittäminen on oltava edelleen politiikkamme
keskiössä. Ympäristöasiat tulee nostaa näkyvämmin esille puolueemme
politiikassa.

Perinteinen media menettää merkitystään. On kehitettävä keinoja, joilla jäsenistöä
osallistetaan suoraan päätöksentekoon. Parannamme kenttätoimintaa ja otamme
huomioon puoluetta lähellä olevan asiantuntemuksen päätöksenteossa nykyistä
paremmin.

1. VISIO

Haluamme että Kristillisdemokraatit nähdään yhteistyökykyisenä uudistajana, jolla
on visio Suomen kehittämisestä. Kristillisdemokraattien visiona on kestävä
lähimmäisyhteiskunta, jossa huolehdimme heikoimmista, jossa lapsiperheet voivat
hyvin, ihmiset ovat terveempiä, jossa panostetaan koulutukseen ja turvallisuuteen
ja jossa on turvallista elää ja vanheta.
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Puolueen on saatava vaalivoitto kunnallisvaaleissa 2021. Panostamme kentällä
tapahtuvaan ehdokasrekrytointiin aiempaa enemmän. Kenttää on aktivoitava
tapahtumien, mielipidekirjoittelun, koulutusten ja kuntavaltuutettujen työn
tukemisen kautta. Alueellisten koulutuksien lisäksi järjestämme valtakunnallisia
tapahtumia, kuten vaaliristeilyjä, jotka on tarkoitettu kaikille KD:n jäsenille ja muille
kiinnostuneille.

2. STRATEGISET PAINOPISTEALUEET

2.1. KUNTAVAALIVOITTO 2021

Kuntavaaleissa 2017 saavutimme 1971 ehdokkaalla ja vaaliteemalla ”inhimillisempi
ote” 4,1 % kannatuksen ja 316 kuntavaltuutettua. Vuoden 2021 kuntavaalien
tavoitteena on saada suurempi kannatus ja enemmän valtuustopaikkoja, vaikka
kuntamäärä on pienentynyt edellisistä vaaleista. Tavoitteena on saada 350
valtuutetulla vaalivoitto. Tavoitteeseen päästään asettamalla yli 2 000
kuntavaaliehdokasta. Kuntavaaleissa haluamme kirkastaa kristillisdemokraattista
kuntapolitiikkaa. Puolueen kuntavaalitukea jaetaan ehdokasrekrytointiin
kannustavalla tavalla. Tavoitteena on saada kaikki osastot mukaan
kotisivujärjestelmään.

Varaudumme siihen, että maakuntavaalit pidetään kuntavaalien yhteydessä.
Pyrimme saamaan mahdollisimman paljon maakuntavaaliehdokkaita eri
vaalipiireistä.

TAVOITTEET:

- Vaalivoitto ja yli 350 kuntavaltuutettua

- Vähintään 2 000 kuntavaaliehdokasta

- Osastojen kotisivut ja tiedotus kuntoon

2.2. KASVU-URALLE UUSIN AVAUKSIN

Tämän hetkinen oppositioasetelma antaa hyvän mahdollisuuden tehdä politiikkaa
ja uusia avauksia. Uusimme osan nykyisistä ohjelmista hyödyntämällä puolueen
omia ja puoluetta lähellä olevia asiantuntijoita. Kartoitamme puolueen
äänestäjäpotentiaalin nykyistä tarkemmin kyselyin. Järjestämme teemahautomoja,
asiantuntijaseminaareja ja pyrimme jatkamaan hyvin alkanutta strategiatyötä
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puolueen sisällä. KD Kompassin seminaarit ja kirjat täydentävät puolueen
toimintaa.

KEINOT:

- Puolue tuo omat näkemyksensä ja vaihtoehtonsa selkeästi ja kansantajuisesti
esille.

- Etsimme ratkaisuja yhteiskunnan ajankohtaisiin ongelmiin ja kehittämiskohteisiin,
kuten sosiaali- ja terveyspalveluihin, vanhuspalveluihin, sosiaaliturvaan ja
lapsiystävällisen yhteiskunnan vahvistamiseen.

- Aktivoimme kentän asiantuntijoita uusien poliittisten ohjelmien ja avausten
kirjoittamiseen. Puoluehallitus asettaa teemaryhmiä, joilla on selkeät tavoitteet.
Ryhmät tekevät strategiansa ja raportoivat tuloksistaan säännöllisesti
puoluehallitukselle.

- Hyödynnämme gradun tekijöiden ja muiden tutkijoiden tutkimuksia.

2.3. JÄSENISTÖN OSALLISTAMINEN PÄÄTÖKSENTEKOON

Koko kenttäväki on saatava yhdessä uudistamaan puoluetta. Keskitämme
voimavaramme tapahtumien ja koulutuksien järjestämiseen sekä
vapaaehtoistoiminnan tukemiseen. Piirien, osastojen ja erityisjärjestöjen toimintaa
tehostetaan, toimintamalleja selkiytetään, vapaaehtoistyötä kehitetään sekä
osaamista lisätään koulutuksen keinoin. Valtuustoryhmiä kannustetaan pitämään
avoimia kokouksia, joihin osaston nekin jäsenet, jotka eivät ole mukana
luottamustoimissa voidaan osallistua.

- Järjestämme tapahtumia ympäri Suomen

- Järjestämme syksyllä 2019 suuren kuntaristeilyn

- Kysymme jäsenistön mielipidettä aika-ajoin järjestettävillä mielipidekyselyillä

- Saatamme piirien ja osastojen kotisivut ajan tasalle

- Tehostamme yhteistyötä kuntavaltuutettujen ja puolueorganisaation kesken

- Hankimme uusia jäseniä ja rohkaisemme sekä uusia jäseniä että kannattajia
aktiivisesti mukaan puolueen työhön

- Kannustamme kaikkia KD:n valtuustoryhmiä pitämään avoimia kokouksia ja muita
poliittisia tilaisuuksia kaikille halukkaille
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LIITE 6: PUOLUEKOKOKOUKSEN ESITYSLISTAN 22 § /
ALOITTEET SAAPUMISJÄRJESTYKSESSÄ

PUOLUEKOKOUSALOITE 1

Helsingin piirin aloite puolueen sääntöjen epäkohdan korjaamiseksi

10. § Puoluekokouksen asiat:

8. Valitaan seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi puoluevaltuuston jäsenet ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet sekä valitaan puheenjohtaja. Puoluevaltuustoon
valittavien jäsenten ja varajäsenten tulee olla puolueen perusosastojen jäseniä
ja heillä ei saa olla maksamatta perusosaston jäsenmaksua vuotta pidemmältä
ajalta ennen valintaa.

Jollei puheenjohtajan vaalissa kukaan ole saanut yli puolta annetuista äänistä,
toimitetaan uusi vaali kahden eniten ääniä saaneen välillä. Tässä vaalissa
eniten ääniä saanut tulee valituksi.

Lisäys: ”Annetaan puoluevaltuustolle valtuudet täydentää jäsenistönsä
toimikauden aikana kunkin piirijärjestön tai erityisjärjestön esityksen
mukaisesti.”

13. § Puoluevaltuuston jäsenet:

Puoluevaltuustoon kuuluu 60 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset
varajäsenensä. Jos piirijärjestö on tilittänyt jäsenmaksunsa puoluekokousta
edeltävältä kalenterivuodelta, sillä on oikeus esittää puoluekokouksessa
puoluevaltuustoon varsinaisia jäseniä ja näiden henkilökohtaisia varajäseniä.
Järjestö voi esittää jäseniä sen mukaan, kuinka paljon sillä on jäsenosastoissaan
maksaneita henkilöjäseniä, kuitenkin enintään 10 (5) varsinaista ja 10 (5)
henkilökohtaista varajäsentä. Valtakunnallisella erityisjärjestöllä on oikeus
esittää puoluevaltuustoon 2 varsinaista jäsentä ja näiden henkilökohtaiset
varajäsenet. Puoluevaltuustossa tulee olla vähintään yksi edustaja jokaisesta
vaalipiiristä.

Lisäys: ”Tämän toteuttamiseksi puoluevaltuustolla on valtuudet täydentää
jäsenistönsä toimikauden aikana kunkin piirijärjestön tai erityisjärjestön
esityksen mukaisesti.”

→ Puoluehallitus esittää, että aloite huomioidaan, kun puolueen sääntöjä
seuraavan kerran muutetaan.
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PUOLUEKOKOUSALOITE 2

Vantaan paikallisosaston aloite koulutussuunnitelman,
KD-akatemian käynnistäminen

Vantaan Kristillisdemokraatit ehdottavat, että Kristillisdemokraattien jäsenten
keskuudessa käynnistetään neljän vuoden ajaksi aatteellista työtä ja
kristillisdemokraattien tavoitteita vahvistava koulutussuunnitelma, KD-akatemia.

KD-akatemian tarkoitus on lisätä jäsenistön osaamista politiikan eri osa-alueiden
sisältökysymyksissä, luoda kanava politiikantekoon liittyvän hiljaisen tiedon
siirtymiselle ja toimia tulevien poliitikkojen keskustelu-, argumentointi- ja
esiintymistaitojen kehittymisen mahdollistajana.

KD-akatemialla on hyviä esimerkkejä varsinkin nuorten toiminnasta. On kuitenkin
olemassa selvä tarve sille, että säännöllistä koulutusta ja keskustelua toteutettaisiin
eri-ikäisten puolueen aktiivien piirissä.

Koulutusta voitaisiin järjestää alueellisesti ja piirikohtaisesti. Ajatushautomo
Kompassi voi tässä olla yhtenä toimijana.

→Puoluehallitus esittää aloitteen hyväksymistä.

PUOLUEKOKOUSALOITE 3

Varsinais-Suomen piirin aloite KD:n piirien sääntöjen muuttamiseksi

Piirikokous päätti esittää puoluekokoukselle KD:n piirin sääntöjen muuttamista §:n
9 osalta. Piirikokous haluaisi, että piirikokousedustajille valittaisiin jatkossa myös
varaedustajat, koska piirikokousedustajien määrä on viime vuosina vähentynyt
huomattavasti, koska varsinaiselle jäsenelle ei nykyisin voi valita sääntöjen mukaan
varaedustajaa.

Piirikokousväessä on aina niitä, joille piirikokouksen ajankohta ei jostain syystä sovi,
jonka johdosta olisi tärkeätä, että varsinaisen edustajan estyessä osallistumaan
piirikokoukseen olisi hänen tilallaan varaedustaja. Näin varsinkin pienten
paikallisosastojen osalta varmistettaisiin se, että paikallisosaston edustajia olisi
piirikokouksessa paikalla.
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→ Puoluehallitus esittää aloitteen hyväksymistä siten, että
varapiirikokousedustajien valitseminen on mahdollista ja toivomuksena, että
jokaisessa piirijärjestössä on aina nettijäsenrekisterinpäivittäjä.

PUOLUEKOKOUSALOITE 4

Forssan paikallisosaston aloite: Ampumaharjoittelun edellytykset on
turvattava ja aselainsäädännön byrokratiaa on kevennettävä

Reservin omaehtoista ampumaharjoittelua on tuettava muun muassa ylläpitämällä
koko Suomen alueen kattavaa ampumarataverkostoa. Valtion ja kuntien on
yhdessä vapaaehtoistoimijoiden kanssa etsittävä keinot ampumaratojen
säilyttämiseksi ja niiden kehittämiseksi. Ympäristöministeriön tulee laatia ohjeistus,
joka yhtenäistää paikallisten ympäristöviranomaisten lakitulkintoja ampumarata-
asioissa. Suomeen on luotava myös kattava ampumaurheilukeskusten verkosto,
joka turvaa laajan omaehtoisen ja turvallisen ampumataitojen ylläpidon kaikilla
ampumaharrastajilla reserviläisistä urheiluampujiin ja metsästäjiin.

Reserviläisten ampumaharjoittelua on kannustettava keventämällä
ampumaharrastukseen liittyvää normitusta. Aselupien hakua on helpotettava sekä
hakemusten käsittelyä joudutettava ja yhdenmukaistettava ottamalla
mahdollisimman pian käyttöön aselupien sähköinen käsittelyjärjestelmä, jonka
tulee sisältää myös mahdollisuus harrastuksen aktiivisuuden todentamiseen. Myös
aselupien hinnoittelua ja hakumenettelyä on kevennettävä erityisesti useita aseita
omaavien henkilöiden osalta. Aselain uudistus on toteutettava tavalla, joka turvaa
reserviläisten laajan ampumaharrastuksen eri puolilla Suomea.

ALOITE: Puolue toimii eduskunnassa sen puolesta, että ampumaharjoittelun
edellytykset turvataan ja aselainsäädännön byrokratiaa ja maksurasitusta
kevennetään. KD seuraa aselakiuudistuksen vaikutuksia ja toimii sen puolesta, että
reserviläisten laaja ampumaharrastus turvataan eri puolilla Suomea.

→ Puoluehallitus esittää aloitteen hyväksymistä.
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PUOLUEKOKOUSALOITE 5

Forssan paikallisosaston aloite: Puolueelle on perustettava
miesjärjestö

Tutkimusten mukaan Kristillisdemokraatit on varsin naisvaltainen puolue. Vuoden
2019 maaliskuussa tehdyn YLE gallupin mukaan puolueella on naisäänestäjiä 78
% ja miesäänestäjiä 22 %. Puolueen on panostettava miehiin nykyistä enemmän.
Muutamilla eduskuntapuolueilla kuten Vihreillä ja Perussuomalaisilla on oma
miesjärjestö huolehtimassa miesten tasa-arvokysymyksistä. Miesjärjestöt toimivat
myös kanavana, jota kautta saman aatteen miehet verkostoituvat ja innostuvat
toimimaan puolueessa.

Poliittinen toiminta on pitkälti sosiaalisen median kautta tapahtuvaa sananvaihtoa.
KD on sen verran pieni puolue, että sen ei pidä luoda sellaista byrokraattista
toimintaa, jossa kokoustetaan toimintakertomusten ja tilinpäätösten vuoksi.
Järkevämpää miestoimintaa on sosiaalisen median verkoston tai oman julkaisun tai
blogin perustaminen.

ALOITE: Puolueelle on perustettava miesjärjestö. Miesjärjestö ei tarvitse
yhdistysrakennetta vaan voi toimia puoluehallituksen alaisena verkostona.
Puoluehallitus voi nimittää miesjärjestölle vetäjän ja antaa määrärahan toimintaa
varten.

→ Puoluehallitus esittää hyväksyttäväksi verkostorakenteena.

PUOLUEKOKOUSALOITE 6

Forssan paikallisosaston aloite: Kattava selvitys muiden KD-
puolueiden tilanteesta

On hyvä, että jäsenkyselyitä järjestetään ja kysytään puolueen jäsenten
mielipidettä mihin suuntaan puolueen tulisi suunnita poliittista linjaansa. Tämän
lisäksi tarvitsemme lisää tietoa niistä kristillisdemokraattisista ja kristillisiä arvoja
korostavista puolueista, joiden kannatus on kasvanut huolimatta yleisestä
liberalisaatiosta. Ruotsissa Kristillisdemokraatit ovat jo 10 % puolue. Puolueella on
selkeästi meitä liberaalimmat ajatukset. Virossa Ekre tukee voimakkaasti kristillisiä
arvoja yhdistäen niitä maahanmuuttokritiikkiin maassa, jossa ei ole juurikaan
kolmansien maiden maahanmuuttajia. Ekre on taas selkeästi
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oikeistopopulistipuolue. Maiden tilanteet ovat erilaisia ja niistä pitäisi saada kattava
selvitys. Se auttaisi strategista ajattelua ja puolueen kasvua. Selvityksestä voisi
uutisoida KD-lehdessä juttusarjalla. Selvitys olisi pohjana syksyn puoluevaltuuston
2019 strategiasuunnittelulle.

ALOITE: Kattava selvitys muiden meitä lähellä olevien ja KD-puolueiden tilanteesta.
Selvitys tulee valmistella marraskuun puoluevaltuustolle 2019.

→ Puoluehallitus esittää aloitteen hyväksymistä eli selvityksen tekemistä muiden
KD-puolueiden tilanteesta. (Huom! Ekre ei ole Suomen KD:n sisarpuolue.)

PUOLUEKOKOUSALOITE 7

Forssan paikallisosaston aloite: Varusmiesten kotiuttamisraha
palautettava

Varusmiesten asemaa on parannettava. Tästä syystä vuonna 1993 poistettu
varusmiesten kotiutumisraha on palautettava. Kotiuttamisrahaa maksettiin
vuosina 1971-1992. Kotiuttamisrahan merkitys on suuri sellaisille palveluksensa
päättäville, joita ei siviilissä odota työ- tai opiskelupaikka. Kotiuttamisrahan tulisi
olla esimerkiksi 1,2-1,5 euroa palveluspäivää kohti.

Kotiuttamisrahan palauttamisella olisi yleistä asevelvollisuutta tukeva ja nuorten
miesten syrjäytymistä ehkäisevä vaikutus. Nykyään liian moni siviiliin palaava
varusmies joutuu kotiutuessaan turvautumaan kuntien sosiaalitoimeen.
Kotiuttamisrahan palauttamisella säästettäisiin myös kuntien rahoja, kun
varusmiespalveluksensa päättäneitä ei samassa määrin enää ajautuisi
toimeentulotuen pariin. Edellä mainittujen perusteiden lisäksi kotiuttamisraha olisi
valtion tunnustus kansalaisvelvollisuutensa ryhdikkäästi suorittaneille nuorille
miehille ja vapaaehtoisille naisille. On myös nähtävissä, että kotiuttamisrahalla olisi
palvelusmotivaatiota yksinomaan parantava vaikutus. Samassa aloitteessa
yhdymme ja osoitamme tukemme myös KD Nuorten esitykselle eläkkeen
kertymisestä varusmies- ja siviilipalveluksen ajalta.

ALOITE: KD toimii eduskunnassa sen puolesta, että varusmiesten kotiuttamisraha
palautuu.

→ Puoluehallitus esittää aloitteen hyväksymistä.
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PUOLUEKOKOUSALOITE 8

Forssan paikallisosaston aloite: Maahanmuuttajat saatava töihin

Suomen työllisyysasteen nousu 75%:iin voitaisiin osaksi ratkaista työllistämällä
maahanmuuttajia nykyistä tehokkaammin. Varsinkin ei-länsimaisista maista tulleet
maahanmuuttajat nostavat kohtuuttoman paljon sosiaaliturvaa suhteessa
kantaväestöön. Sosiaaliturva on houkutteleva vaihtoehto työllistymiselle, mikäli
palkasta ei jää juurikaan enempää käteen kuin kotona olemisesta. Tämä taas
synnyttää turhia jännitteitä työssäkäyvän kantaväestön ja sosiaaliturvalla elävän
maahanmuuttajaväestön välille.

Suomeen tulisi luoda sellainen sosiaaliturvajärjestelmä, joka kannustaa
maahanmuuttajia ottamaan heikoimminkin palkattua työtä vastaan. Sosiaaliturvaa
tulisi maahanmuuttajien osalta porrastaa siten, että työikäisten ja -kykyisten
sosiaaliturvan määrään vaikuttaisi maahanmuuttajan kielitaito. Se kannustaisi
hankkimaan kielitaidon ja sitä kautta työllistymään nopeammin. Myös Tanskan
tapainen 8 vuoden siirtymäaika työttömyysturvan saannissa ulkomailta tullessa
tulisi selvittää. Perustuslain yhdenvertaisuussäännöt on muissa Pohjoismaissa
kierretty asettamalla tiukkoja kriteerejä kaikille. Maahanmuuttajat eivät voi
juurikaan nauttia korkeasta sosiaaliturvasta Sveitsin, Tanskan, Norjan ja Ruotsin
kaltaisissa järjestelmissä verrattuna avokätiseen Suomeen. Sosiaaliturvaa saa
monista eri lähteistä. Maahanmuuttajien saamalla sosiaaliturvalla pitäisi olla myös
katto, nyt monilapsiset maahanmuuttajaperheet saavat suuria summia verrattuna
Tanskaan.

ALOITE: KD toimii eduskunnassa aloittein, joilla pyritään saamaan
maahanmuuttajat pois sosiaaliturvalta työn pariin. Tämä vähentää rasismia ja
jännitteitä maahanmuuttajien ja kantaväestön välillä.

→ Puoluehallitus esittää aloitteen hyväksymistä muodossa, että
maahanmuuttajien työllistymismahdollisuuksia on kehitettävä.

PUOLUEKOKOUSALOITE 9

Keski-Suomen piirin aloite: Teematyöryhmien toimintaa tulee
kehittää ja tehostaa

KD:n poliittisia asiantuntijaryhmiä eli teematyöryhmiä on perustettu vuosina 2016
ja 2017 tukemaan eduskuntaryhmän työskentelyä. Työryhmien toiminta on
kuitenkin ollut yleisesti ottaen vaisua. Syksyllä 2017 toimintaa yritettiin aktivoida
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järjestämällä yhteinen teematyöryhmien tapaaminen eduskunnassa. Suurimmassa
osassa työryhmistä tavoitteen mukaista aktivoitumista ei ole tapahtunut.
Myöskään suunnitellut säännölliset yhteisryhmätapaamiset eivät ole toteutuneet.

Teematyöryhmien toimintaa tulee kehittää ja tehostaa, jotta niiden tehtävä ja
tavoite toteutuisi ja niistä tulisi aito työväline puolueen toiminnassa.
Teematyöryhmien aktiivinen toiminta parhaimmillaan edesauttaa jäsenistön
osaamisen hyödyntämistä ja tukee näin puoluevaltuuston, -hallituksen ja
eduskuntaryhmän toimintaa. Asioiden työstäminen työryhmissä antaa puolueen eri
elimille mahdollisuuden hyödyntää työryhmissä koottua tietoa ja materiaalia.
Teematyöryhmien toiminnalla on myös vaikutusta demokratian toteutumiseen
puolueen toiminnassa.

Puolueen sääntöjen mukaan puoluehallitus nimeää työryhmät ja niiden jäsenet
sekä johtaa puolueen poliittista toimintaa. Teematyöryhmille tulee tehdä sitovat
toimintaperiaatteet, jotka sisältävät mm. tavoitteet ja tehtävät sekä organisoinnin,
koordinoinnin, johtamisen ja tiedottamisen. Teematyöryhmistä tulee tiedottaa ja
ne tulee tehdä puolueen julkisivussa näkyväksi, jotta jäsenistön osallistuminen
mahdollistetaan. Tapaamisista ja toiminnasta tiedottamisen on tapahduttava
oikea-aikaisesti. Työskentelytapoihin, kuten sähköisiin viestintämahdollisuuksiin,
on kiinnitettävä erityistä huomiota, jotta osallistuminen eri puolelta Suomea
mahdollistuu.

Teematyöryhmien tulee lähtökohtaisesti osallistua ohjelmatyöhön ja niiden
materiaalia tulee hyödyntää esimerkiksi linjausten ja ohjelmien pohjaesitysten
valmisteluissa. Puolueen linjaus- ja ohjelmatyön yhteydessä teematyöryhmien
kapasiteetti yhteistyöhön tulee kartoittaa.

→ Puoluehallitus esittää aloitteen hyväksymistä.

PUOLUEKOKOUSALOITE 10

Keski-Suomen piirin aloite: Paikallistoiminnan voimavarojen
lisääminen

Monissa paikallisosastoissa on vähän ja ikääntynyttä jäsenkuntaa. Vastuutehtäviin
ei tahdo löytyä henkilöitä eikä kokouksiin uskalleta tulla senkään takia, ettei tule
valituksi järjestötehtäviin. Vuosikokousrutiinien pyörittäminen vie edelleen
voimavaroja toiminnasta, jotka voisivat olla käytettävissä, esimerkiksi tapahtumien
järjestelyyn ja varsinaiseen poliittiseen toimintaan.

44

Esitämme selvitettäväksi, miten paikallisosastojen toimintaa voitaisiin kehittää
byrokratiaa keventävään suuntaan kuitenkin siten, etteivät loputkin toimijat häviä.
Toimisiko malli, jossa paikallisosastojen olisi mahdollista yhdistyä piiriin sen
alaosastoksi ilman varsinaista yhdistyksen asemaa? Tällöin piiri hoitaisi talous- ja
vuosikokousasioiden pyörittämisen. Osastoilla olisi oma kustannuspaikkansa piirin
taloudenhoidossa ja nimetyt yhteyshenkilöt tai toimintaryhmä.

→ Puoluehallitus esittää aloitteen hyväksymistä ja selvityksen tekemistä
aloitteen lauseeseen ”etteivät loputkin toimijat häviä” saakka.

PUOLUEKOKOUSALOITE 11

KD Nuorten aloite: Huoltajakertymästä apua laskevaan syntyvyyteen

Suomessa syntyvyys laskee rajusti. Tästä seuraava huoltosuhteen voimakas
heikkeneminen aiheuttaa suomalaiselle yhteiskunnalle merkittäviä haasteita. KD
Nuoret on huolissaan kehityksestä ja esittää yhdeksi keinoksi syntyvyyden
nostamiseksi huoltajakertymää.

Huoltajakertymä olisi osa lasta huoltavan vanhemman tai muun huoltajan
eläkekertymää. Sitä maksettaisiin siltä ajalta, kun lapsesta maksetaan lapsilisää
vanhempainrahakautta lukuun ottamatta. Jos toinen vanhemmista on
yksinhuoltaja tai kotihoidontuen saaja, hän tienaisi toisenkin vanhemman
huoltajakertymän itselleen. Huoltajakertymää maksettaisiin myös adoptio- ja
sijaislapsista.

Huoltajakertymä pyrkii vastaamaan alhaisen syntyvyysasteen ongelmaan sekä
edistämään käytännöllistä tasa-arvoa huoltajien välillä. Lapsiluvun kasvattamiseen
täytyy löytyä kannustimia, koska sitä ei nähdä yhtä houkuttelevana vaihtoehtona
kuin aikaisemmin. Lasten kasvattaminen on vastuullista ja vaativaa työtä, joka
vaikuttaa positiivisesti kansantalouteen. Syntyvyys on keskeinen kysymys
mietittäessä eläkejärjestelmämme tulevaisuutta. Näistä syistä on palkittava niitä
kansalaisia, jotka tekevät lastenkasvatustyötä koko yhteiskunnan hyväksi.

Huoltajakertymä hyödyttäisi eniten pienituloisia ja korjaisi etenkin kotona lapsia
hoitavien vanhempien eläkekertymävajetta. Huoltajakertymän laskennallinen
palkkio olisi lastenhoitoalan työehtosopimuksen mukainen minimituntipalkka.
Työmääräksi lasketaan yksi tunti päivässä per lapsi. Huoltajakertymää maksettaisiin
jokaisen lapsen kohdalta 16 vuotta ja 3 kuukautta.
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KD Nuoret esittää, että puolue alkaa edistää huoltajakertymän käyttöönottoa.

→ Puoluehallitus esittää aloitteen hyväksymistä.

PUOLUEKOKOUSALOITE 12

KD Nuorten aloite: Puolueen asetettava kymmenen kansanedustajan
paikkatavoite eduskuntavaaleihin 2023

Suomen kristillisdemokraattien kansanedustajamäärä on pitkään ollut
laskusuhdanteinen. Jotta meillä olisi realistiset mahdollisuudet rakentaa
kristillisdemokraattista yhteiskuntaa, tarvitsemme lisää kansanedustajia ja sen
myötä vaikuttamismahdollisuuksia. Jotta voimme tehdä sen laadukkaan ja
pitkäjänteisen työn minkä lisäpaikkojen saaminen vaatii, tarvitsemme myös yhteisiä
ja kunnianhimoisia, hyvissä ajoin ääneen lausuttuja tavoitteita.

Aikaisin asetettu ja julkilausuttu tavoite mahdollistaa pitkäjänteisen
kannatuspohjan kasvattamisen, joka kantaa puolueelle satoa myös muissa
vaaleissa ennen ja jälkeen 2023. Tavoitteen valossa puolue ja sen jäsenjärjestöt
pyrkivät kaikessa toiminnassaan kasvattamaan jäsen- ja kannatuspohjaansa.

Vuoden 2019 eduskuntavaaleissa KD olisi kymmeneen kansanedustajapaikkaan
tarvinnut oikeissa vaalipiireissä annettuina yhteensä 11 671 lisä-ääntä. Tällöin
nykyisten viiden edustajan lisäksi toiset viisi kansanedustajaa olisivat tulleet
Kaakkois-Suomen, Keski-Suomen, Varsinais-Suomen, Savo-Karjalan ja Vaasan
vaalipiireistä. KD:n ehdokkaat keräsivät 2019 eduskuntavaaleissa yhteensä 120 039
ääntä.

KD Nuoret esittää, että puolue asettaa viralliseksi, vuoden 2023
eduskuntavaalitavoitteekseen, kymmenen kansanedustajapaikan saamisen, eli
paikkamäärän kaksinkertaistamisen.

→ Puoluehallitus esittää aloitteen hyväksymistä.
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PUOLUEKOKOUSALOITE 13

KD Nuorten aloite: Kirkollisverojärjestelmä on uudistettava
oikeudenmukaisesti

Nykyinen kirkollisverojärjestelmä asettaa ihmisiä epätasa-arvoiseen asemaan
puhtaasti uskonnollisen vakaumuksen perusteella. Kirkollisveroa maksavat vain
evankelisluterilaisen ja ortodoksisen kirkon jäsenet. Lisäksi nykyinen käytäntö
sulkee pois muita tärkeitä uskonnollisia ryhmiä ja muita instituutioita, jotka
evankelisluterilaisen ja ortodoksisen kirkon rinnalla tekevät arvokasta
yhteiskunnallista työtä.

Hyväntekeväisyysvero, joka koskisi kaikkia suomalaisia uskonnollisesta
vakaumuksesta huolimatta, auttaisi kehittämään ei-valtiollisia yhteiskunnallisia
instituutioita, kuten kirkkoja, uskonnollisia yhdyskuntia ja
hyväntekeväisyysjärjestöjä. Se takaisi niille taloudellista riippumattomuutta
poliittisen vallan muutoksista ja lisäisi niiden vastuuvelvollisuutta tukijoiden edessä.

Hyväntekeväisyysvero poistaisi evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon
jäsenten paineen erota kirkosta taloudellisista syistä. Lisäksi se vähentäisi nykyistä
ongelmaa, jossa kirkkoon kuuluvat rahoittavat veroillaan palveluja, joista koko
yhteiskunta hyötyy.

Yhteinen hyväntekeväisyysvero vähentäisi myös alueellista eriarvoisuutta, sillä
nykyisin kirkollisveron suuruus riippuu siitä, mihin seurakuntaan kuuluu. Tällä on
selkeä regressiivinen vaikutus niin, että hyväosaisissa kunnissa
kirkollisveroprosentti on huomattavasti pienempi.

Suomessa uskonnollinen monimuotoisuus on kasvanut. On tärkeä, että
uskonnollisten yhdyskuntien rahoitus on läpinäkyvää. Hyväntekeväisyysvero, jonka
saamiseksi poliisihallitus tutkisi rahankeräysluvan tavoin yhdyskunnan
rahoituslähteet ja toimintamuodot, varmistaisi, että Suomessa toimivilla
uskonnollisilla liikkeillä ei ole taustalla ongelmallisia ulkomaalaisia tukijoita,
ääriliikkeitä tai muita sisäistä turvallisuutta vaarantavia toimijoita.

Hyväntekeväisyysvero lisäisi vastuuta ja vapautta verojen käyttämisestä,
edesauttaisi kolmannen sektorin toimintaa ja loisi kannustimia järjestöille edistää
näkyvällä tavalla yhteiskunnallista hyvinvointia.
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Hyväntekeväisyysvero toisi valinnanvapautta ja kontrollia veronmaksajille valtion
menoerissä, kuten kehitysapu (686,3 miljoona euroa) sekä avustukset nuoriso-,
yhteiskunnallis- ja ympäristöjärjestöille (85 miljoona). Tällä tavalla voitaisiin
vähentää myös nykyistä ansiotuloveroa niin, että veronmaksajien kannalta
hyväntekeväisyysvero ei nostaisi nykyistä veroastetta.

Hyväntekeväisyysveron suuruus olisi 1,4 - 1,7 prosenttia. Samalla ansiotuloveroa
pitäisi laskea samassa suhteessa. Veronmaksajat päättäisivät mihin heidän
hyväntekeväisyysveronsa kohdistuisi. Valinnan voisi tehdä hyväksyttyjen
uskonnollisten yhteisöjen, hyväntekeväisyysjärjestöjen tai korkeakoulujen välillä,
niin, että osuus olisi mahdollista jakaa useamman järjestön välillä.

Poliisihallitus ylläpitäisi ja päivittäisi listaa hyväksytyistä järjestöistä, sekä valvoisi
järjestöjen rahankäyttöä verovarojen ja hyväntekeväisyystyön osalta. Käytäntö olisi
samanlainen kuin nykyään rahankeräysluvan yhteydessä.

KD Nuoret ehdottaa, että puolue alkaa edistää kirkollisveron korvaamista
hyväntekeväisyysverolla.

→ Puoluehallitus esittää aloitteen hylkäämistä.

PUOLUEKOKOUSALOITE 14

KD Nuorten aloite: Kutsunnat laajennettava koskemaan koko
ikäluokkaa

Nuorten maanpuolustustahto on laskenut. Tämä on huolestuttavaa, sillä Suomen
uskottava puolustus nojaa pitkälti riittävän korkeaan maanpuolustustahtoon. Syitä
maanpuolustustahdon laskevalle trendille on useita, eikä mikään niistä yksinään
selitä romahdusta. Yksi syy on varmasti se, että nuoret kokevat nykyisen
asevelvollisuusjärjestelmän epätasa-arvoiseksi, sillä vain miehet on velvoitettu
suorittamaan palvelus. Perustuslain mukaan jokainen Suomen kansalainen on
velvollinen osallistumaan isänmaan puolustukseen tai avustamaan sitä. On vaikea
perustella, miksei tämän yhdenvertaisen velvollisuuden tulisi myös käytännössä
toteutua asepalveluksen osalta.

Nykyistä asevelvollisuusjärjestelmää on kehitettävä tasa-arvoisempaan suuntaan.
Järjestelmän kehittämisessä tulee luonnollisesti olla tärkeimpänä kriteerinä
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maanpuolustuksen etu. Asepalveluksen on kuitenkin tunnuttava
oikeudenmukaiselta, jotta se tukee maanpuolustustahtoa.

Ensimmäisenä askeleena kohti tasa-arvoisempaa palvelusta KD Nuoret esittää
kutsuntojen laajentamista koskemaan koko ikäluokkaa. Tämä olisi mahdollista
toteuttaa helposti ja maltillisin kustannuksin. Koko ikäluokan tavoittaminen
tehokkaasti kutsuntojen kautta mahdollistaisi naisten vapaaehtoisen
asepalveluksen nykyistä tehokkaamman markkinoinnin. Kutsuntoja kehittämällä
niitä voitaisiin hyödyntää tehokkaammin myös muihin kuin maanpuolustuksen
tarpeisiin. Koko ikäluokan kohtaamisella ehkäistäisiin esimerkiksi nuorten
syrjäytymistä, tarjottaisiin ohjausta ja voitaisiin ohjata apua tarvitsevat nuoret
oikeiden palveluiden piiriin.

KD Nuoret esittää, että puolue alkaa edistää kutsuntojen laajentamista koskemaan
koko ikäluokkaa sukupuolesta riippumatta.

→ Puoluehallitus esittää aloitteen hyväksymistä.

PUOLUEKOKOUSALOITE 15

KD Nuorten aloite: Lääketieteellisen koulutuksen aloituspaikkoja
lisättävä

Markkinatalous jyllää myös työmarkkinoilla. Suomessa sotesektoria rasittavat niin
lääkäripula kuin lääkärien kohtuuttoman korkea palkkataso.

KD Nuoret vaatii, että lääketieteellisten tiedekuntien opiskelijamäärää on lisättävä
50 paikalla vuosittain viiden vuoden ajan, tai siihen asti, että lääkäripula on saatu
selätettyä. Ratkaisumme perustuu markkinatalouden lainalaisuuksiin: liian korkea
palkkataso ja pula osaajista kielii pahasta kilpailun puutteesta. Kilpailua on siis
lisättävä nostamalla työmarkkinoilla olevien lääkäreiden määrää huomattavasti.

KD Nuoret huomauttaa, että lääkäreiden keskimääräistä korkeampi palkkataso on
toki oikeutettua sinänsä: lääkäreiden vastuun määrä ja vaatimustaso ovat niin
suuret, että sen pitää näkyä myös tilipussissa. Nykyinen palkkataso on kuitenkin
seurausta liian pienestä koulutusmäärästä ja määrätietoisesta kilpailun
rajoittamisesta.
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KD Nuoret ehdottaa, että puolue alkaa edistää lääketieteellisten tiedekuntien
aloituspaikkojen lisäämistä.

→ Puoluehallitus esittää hyväksymistä edellyttäen, että koulutuksen taso
paranee ja ryhmäkoot pienenevät.

PUOLUEKOKOUSALOITE 16

KD Nuorten aloite: Nuuskan kieltolaki kumottava

KD Nuoret haluaa purkaa nuuskan kieltolain, jota järjestö pitää epäonnistuneena.
Suomen liityttyä Euroopan Unioniin 1995 kiellettiin maassamme nuuskan valmistus
ja myynti. Suomi ei Ruotsin tavoin hakenut erivapautta nuuskakysymyksessä.

Kieltolaki ei ole saanut aikaan toivottuja vaikutuksia. Nuuskaa käytetään Suomessa
edelleen runsaasti, eikä tilanne näytä muuttuvan käytön vähenemisen suuntaan
vaan suorastaan päinvastoin. Monissa EU-maissa, kuten Tanskassa, Tšekissä ja
Kreikassa nuuskakielto kierretään myymällä nuuskaa purutupakkana. Suomessa
myös purutupakan myyminen on nuuskan tavoin kiellettyä.

Nuuskan kieltolain vaikutus on sama kuin alkoholin kieltolailla maamme
itsenäistymisen ensimmäisinä vuosikymmeninä: laki ei toimi, vaan salakuljetus ja
käyttö rehottavat villinä. Nykytilanteesta hyötyvät lähinnä verotulot keräävä
Ruotsin valtio sekä erinäiset salakuljettajatahot yksittäisistä kansalaisista
rikollisliigoihin.

Nyt on aika purkaa maallemme vahingollinen kieltolaki. Tähän on olemassa kaksi
tapaa. Ensimmäinen olisi Euroopan Unionin laajuisen nuuskakiellon kumoaminen
epäonnistuneena. Toinen tapa olisi Ruotsin mallin kaltaisen erivapauden
hankkiminen Unionilta. Suomen olisi parempi pitää verotulot ennemmin itsellään.

KD Nuoret ei suosittele nuuskan tai muidenkaan tupakkatuotteiden käyttämistä
kenellekään. Kieltolaki ei kuitenkaan ole ratkaisu ongelmaan, vaan määrätietoinen
tutkimustuloksiin perustuva valistus, terveysriskeihin liittyvän tietoisuuden
lisääminen sekä tupakkatuotteiden myyntiin liittyvä nykyisen tasoinen sääntely.
Kieltolain tarkoitus oli hyvä, mutta on aika tunnustaa, että se on epäonnistunut
surkeasti.
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KD Nuoret esittää, että puolue alkaa edistää nuuskan myynnin sallimista ja
myynnistä saatavan tulon verottamista Suomessa.

→ Puoluehallitus esittää aloitteen hylkäämistä.

PUOLUEKOKOUSALOITE 17

KD Nuorten aloite: Suomen on irtauduttava Ottawan jalkaväkimiinat
kieltävästä yleissopimuksesta

Suomi liittyi jalkaväkimiinat kieltävään Ottawan sopimukseen vuonna 2011.
Miinakieltoon liittyminen oli virhe, joka tulee perua. Keskustelussa käytettiin
aikanaan perusteluita, jotka eivät vastaa todellisuutta Suomen oloissa ja onkin
huomioitavaa, että Puolustusministeriö vastusti sopimuksen hyväksymistä jo alun
perin: ”Miina-ase on Suomelle erittäin kustannustehokas sodankäyntiväline, koska
sillä voidaan olosuhteissamme merkittävästi vaikeuttaa teknologisesti
kehittyneidenkin asevoimien operatiivista liikkuvuutta. – Maavoimillamme ei tällä
hetkellä ole ajoneuvomiinojen ohella, muita määrällisesti riittäviä asejärjestelmiä,
joilla mekanisoidun hyökkääjän liike voitaisiin yhtä tehokkaasti hidastaa ja
pysäyttää.” (Puolustusministeriön jalkaväkimiinaselvitystyöryhmän väliraportti)

Suomi on aktiivinen miinanraivaaja eri puolilla maailmaa ja Suomessa on myös
kehitetty miinanraivaustekniikkaa. Suomessa jalkaväkimiinat ovat puhtaasti
puolustuksellinen väline, ja niihin turvauduttaisiin vain sotilaallisen konfliktin
syttyessä ja silloinkin niitä käytettäisiin vain Suomen rajaseuduilla. Rauhan aikana
miinat ovat varastoituna. Suomen tilanteessa ammattitaitoa ja asiantuntemusta on
siis kertynyt jo vuosikymmenten ajan ja ”miinakauhu” on ollut perinteisesti
vankkumaton osa Suomen uskottavaa sekä liittoutumatonta puolustusta.

KD Nuoret esittää, että puolue alkaa ajamaan Suomen irtautumista Ottawan
sopimuksesta ensi tilassa. Valtio voi irtautua sopimuksesta kuudessa kuukaudessa
ilmoittamalla siitä YK:lle.

→ Puoluehallitus esittää aloitteen hylkäämistä.
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PUOLUEKOKOUSALOITE 18

KD Nuorten aloite: Suomeen on perustettava
perustuslakituomioistuin

KD Nuoret vaatii, että Suomeen perustetaan riippumaton ja itsenäinen
perustuslakituomioistuin valvomaan perustuslain toteutumista. Ei ole oikeusvaltion
kannalta kestävää, että uusien lakien ristiriitaisuutta perustuslain kanssa arvioivat
samat kansanedustajat, jotka päättävät lakien säätämisestä.

Perustuslakivaliokunnan rooli on aika ajoin vaarassa politisoitua. Siksi tarvitaan
riippumaton elin valvomaan perustuslainmukaisuutta lakien valmisteluvaiheessa.
Monen muun eurooppalaisen valtion tapaan Suomeen tulisi perustaa poliittisesti
riippumaton perustuslakituomioistuin.

Perustuslakituomioistuimessa arvion uusien lakien perustuslainmukaisuudesta
tekisivät juridiikan asiantuntijat. Näin oikeusoppineiden käsitys lakiehdotusten
perustuslainmukaisuudesta saataisiin suoraan sen sijaan, että näkemykset
välittyvät perustuslakivaliokunnan kautta. Tärkeää on, että tuomioistuimen
jäsenkunta edustaisi laajasti oikeudellisia asiantuntijoita ja että jäsenet vaihtuisivat
säännöllisesti.

Valiokunnan korvaava tuomioistuin kykenisi arvioimaan lakiesitysten
perustuslainmukaisuutta nykyistä varhaisemmassa lainvalmistelun vaiheessa.
Tuomioistuimen tehtäviin kuuluisi myös perustuslainmukaisuuden jälkivalvonta.

KD Nuoret esittää, että puolue alkaa edistää perustuslakituomioistuimen
perustamista Suomeen.

→ Puoluehallitus esittää aloitteen hyväksymistä.

PUOLUEKOKOUSALOITE 19

KD Nuorten aloite: Terapiatakuu on pantava toimeen pikimmiten

Mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet etenkin nuorten keskuudessa, toteaa
muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Mielenterveysongelmat vaikuttavat
ihmisen toimintakykyyn laajasti. Terapiatakuun avulla hoitoon hakeutuva pääsisi
lyhytpsykoterapiaan tai muuhun psykososiaalisen hoidon piiriin 28 päivän sisällä
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hoidon tarpeen toteamisesta. KD Nuoret näkee tärkeänä, että psykoterapiaan voi
päästä jo perusterveydenhuollon tasolla, mikä helpottaa hoidon hakemista sekä
lyhentää palveluketjuja.

KD Nuoret näkee takuun mielenterveysongelmien hoitoa selkeyttävänä ja
yhdenvertaisuutta lisäävänä tavoitteena, joka toteutuessaan toisi pitkällä aikavälillä
yhteiskunnallisia säästöjä. Psykoterapiaan hakeutuminen voidaan nähdä
hankalana, jolloin hoidon tarjonnan lisääminen auttaisi tarpeessa olevia.
Terapiatakuu hyödyttäisi erityisesti niitä, joilla on elämässään jo muunlaisia
haasteita, kuten työttömyyttä. Tällaisessa tilanteessa henkilöllä ei välttämättä ole
varaa hakeutua yksityisen terapian piiriin, vaikka Kela-korvaus maksettaisiin hänelle
myöhemmin.

KD Nuoret ehdottaa, että puolue alkaa ajamaan terapiatakuun toimeenpanemista
pikimmiten.

→ Puoluehallitus esittää aloitteen hyväksymistä.

PUOLUEKOKOUSALOITE 20

KD Nuorten aloite: Varusmiespalveluksesta kerryttävä eläkettä

KD Nuoret vaatii, että varusmies- ja siviilipalvelus alkaisivat kerryttää eläkettä.
Nykyisellään näin ei ole. Asian korjaamista on ehdotettu jo aikaisemmin niin
poliitikkojen kuin Puolustusvoimienkin puolesta, mutta muutosta ei ole saatu
aikaan.

Vuodesta 2005 alkaen opiskelu on kerryttänyt eläkettä. Samoin eläkettä kerryttävät
muun muassa ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha, useat vanhempainetuudet
sekä vuorotteluvapaakorvaukset. Varusmiespalvelus on jäänyt näiden ulkopuolelle
Kelan mukaan siksi, että sitä ei katsota ansiotyöksi. Nykyisellä mallillaan
varusmiespalvelus jättää eläkkeen karttumatta keskimäärin 8,5 kuukauden ajalta.

KD Nuoret vaatii tilanteeseen muutosta. Varusmiespalvelus on erittäin tärkeää
työtä yhteisen isänmaan eteen. Tämän tärkeän työn on näyttävä myös isänmaata
palvelleiden eläkekertymässä.
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KD Nuoret ehdottaa, että puolue alkaa ajaa muutosta, jonka myötä myös
varusmiespalveluksesta kertyisi eläkettä.

→ Puoluehallitus esittää aloitteen hyväksymistä.

PUOLUEKOKOUSALOITE 21

KD Nuorten aloite: Ylioppilaskuntien pakkojäsenyydestä luovuttava

KD Nuoret vaatii ylioppilaskuntien pakkojäsenyydestä luopumista. Ylioppilaskunnat
on lainsäädännössä katsottu julkisoikeudellisiksi yhteisöiksi, mutta nykyisellään ne
toimivat pitkältä yhdistysten tavoin. Erityisen ongelmallisena KD Nuoret näkee sen,
että ylioppilaskunnat ovat ottaneet kantaa muihinkin kuin opiskelijapolitiikkaan ja
opiskelijoiden edunvalvontaan liittyviin kysymyksiin. Ylioppilaskuntien jäsenet
kannattavat jäsenmaksullaan myös näitä ulostuloja.

Pakkojäsenyys rikkoo todellisuudessa perustuslaissa turvattua yhdistymisvapautta.
Ylioppilaskuntien pakkojäsenyys asettaa myös yliopistojen opiskelijat eriarvoiseen
asemaan suhteessa muihin korkeakouluopiskelijoihin, sillä ammattikorkeakoulujen
opiskelijakuntien jäsenyys on vapaaehtoista. Kun Ylioppilaiden
terveydenhoitosäätiön palvelut tulevaisuudessa laajenevat koskemaan myös
ammattikorkeakouluopiskelijoita, ei pakkojäsenyyttä voida kestävästi perustella
opiskelijoiden terveydenhuollon järjestämisellä.

Lainsäädäntöä on pikimmiten muutettava siten, että ylioppilaskuntien
pakkojäsenyydestä luovutaan. Näin toteutetaan yhdistymisvapautta ja saatetaan
tässä suhteessa kaikki korkeakouluopiskelijat yhdenvertaiseen asemaan
keskenään.

KD Nuoret ehdottaa, että puolue alkaa ajaa ylioppilaskuntien pakkojäsenyydestä
luopumista.

→ Puoluehallitus esittää aloitteen hyväksymistä.
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PUOLUEKOKOUSALOITE 22

KD Nuorten aloite: Suomen haettava Naton jäsenyyttä

KD Nuoret katsoo, että Suomen tulisi hakea sotilasliitto Naton jäsenyyttä. Suomella
ei pienenä maana ole todellisuudessa riittävästi resursseja, jotta voisimme taata
maamme koskemattomuuden kriisitilanteessa. Sotilasliiton turvatakuut
varmistaisivat puolustuksemme uskottavuuden. Nato-jäsenyys olisi kaikista
epävarmoista keinoista luotettavin tapa varmistaa, että sotilaallisen hyökkäyksen
koittaessa Suomi voisi säilyttää koskemattomuutensa. Ennen kaikkea turvatakuut
toimisivat kuitenkin pelotteena. Hyökkäys Nato-maahan on sellainen riski, jonka
ottamiseen kynnys on harvinaisen korkealla.

Suomen on liityttävä Natoon, kun siihen on vielä mahdollisuus; mahdollisen
sotilaallisen kriisin koittaessa se on jo liian myöhäistä. Suomessa on ylläpidetty
Nato-optiota eli mahdollisuutta hakea jäsenyyttä, mikäli turvallisuuspoliittinen
tilanne muuttuu siten, että asia tulee ajankohtaiseksi. Nykymaailmassa muutokset
voivat kuitenkin tapahtua niin nopeasti, että ajatus jäsenhakemuksen rauhallisesta
täyttämisestä kriisin jo koittaessa tuntuu utopistiselta.

Suomi tekee jo nyt huomattavaa yhteistyötä Naton kanssa, eikä jäsenyys aiheuttaisi
kohtuuttomia kustannuksia. Puolustusvoimien kalusto on Nato-yhteensopivaa ja
yhteisiä harjoituksia pidetään useasti. Suomi osallistuu ulkomailla Naton johtamiin
kriisinhallintaoperaatioihin ja vaihtaa tiedustelutietoa Nato-maiden kanssa.

Natoon liittymällä Suomi myös asemoisi itsensä selkeästi länteen, kuten se on
muilta osin ulkopolitiikassaan selkeästi jo pitkään tehnyt. Idässä tiedetään hyvin
Suomen ja Naton lämpimistä väleistä. Venäjän silmissä Suomen askel Naton
jäseneksi saattaa olla lopulta varsin vähäpätöinen muutos. Kun yhteistyö on jo nyt
varsin laajamittaista, olisi Suomen järkevää ottaa Natosta irti kaikkein konkreettisin
hyöty eli turvatakuut. Monien arvioiden mukaan Venäjän ja Naton välisessä kriisissä
Suomi joutui todennäköisesti vedetyksi mukaan, vaikkemme olisikaan sotilasliiton
jäseniä. Väitteet siitä, että voisimme pysyä ulkona kaikista maailman kriiseistä
pysymällä sotilaallisesti liittoutumattomana, ovat puhdasta unelmointia.

KD Nuoret ehdottaa, että puolue alkaa edistää Suomen hakeutumista pikimmiten
sotilasliitto Naton jäseneksi.

→ Puoluehallitus esittää aloitteen hylkäämistä.
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Suomen Kristillisdemokraatit (KD) - Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p.

FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR DEN 33:e PARTIKONGRESSEN
24-25.8.2019

PARTISTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA ENLIGT
STADGARNAS  10 §

1 §     ÖPPNING

Partiordförande Sari Essayah

2 §     VAL AV PARTIKONGRESSENS PRESIDIUM

1. Väljs tre ordförande
2. Diskussion
3. Beslut

3 §    VAL AV PARTIKONGRESSENS SEKRETERARE

1. Väljs tre mötessekreterare och fem sekreterare för anföranden
2. Diskussion
3. Beslut

4 §    VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

1. Väljs två protokolljusterare
2. Diskussion
3. Beslut

5 §    VAL AV RÖSTRÄKNARE

1. Väljs åtta rösträknare
2. Diskussion
3. Beslut
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6 §    KONSTATERANDE AV PARTIKONGRESSENS DELEGATER (9 §)

1. Partikongressens kanslipersonal har tillsammans med partiets
organisationschef utfört konstaterandet av partikongressens
delegater.

2. Godkänns konstaterandet av partikongressdelegaterna och den
därpå baserade listan över partikongressdelegaterna samt
konstateras antalet officiella delegater.

3. Diskussion
4. Beslut

7 §    PARTIKONGRESSENS LAGLIGHET OCH BESLUTSFÖRHET

1. Stagdarnas 8 §: "Partikongressen sammankallas en månad innan
hemsidan eller per post eller e-post till varje röstberättigad
partikongressdelegat samt dem som har yttranderätt.
Partikongressens föredragningslista samt förslag och anföranden
som skall behandlas på partikongressen bifogas i mån av
möjlighet till den kongresskallelse som sänds till de officiella
kongressdelegaterna.” Paragraferna ur stadgarna ingår i BILAGA
1. Kallelse till partikongressen har publicerats i KD-tidningen
28.6.2019.

2. Den 33:3 partikongressen konstateras vara lagligt sammankallad
och beslutsför

3. Diskussion
4. Beslut

8 § PARTIKONGRESSENS ARBETSORDNING

1. Den föredragningslista som utdelats till kongressdelegaterna
godkänns som arbetsordning för partikongressen.

2. Diskussion
3. Beslut

9 § TILLSÄTTANDE AV UTSKOTT

1. För partikongressen tillsätts ett beredande procedurutskott och
ett resolutionsutskott.

2. Diskussion
3. Beslut
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10 § VAL AV PROCEDURUTSKOTT

1. Till procedurutskottet väljs partiets ordförande och
viceordförande, partikongressens presidium, partisekreteraren
samt organisationschefen. Till utskottets ordförande väljs den
som under 2§ valts till I ordförande för partikongressen.

2. Diskussion
3. Beslut

11 § VAL AV RESOLUTIONSUTSKOTT

1.   Till resolutionsutskott väljs fyra medlemmar. Utskottet väljer
inom sig ordförande.
2.   Diskussion
3.   Beslut

12 §  REGLER FÖR PARTIKONGRESSEN

1. Reglerna för partikongressen godkänns enligt BILAGA 2
2. Diskussion
3. Beslut

13 §  POLITISK ÖVERSIKT

Partiordförande Sari Essayah

14 §  REDOGÖRELSE FÖR RIKSDAGSGRUPPENS VERKSAMHET SEDAN SENASTE
PARTIKONGRESS

Riksdagsgruppens ordförande Päivi Räsänen

15 §  REDOGÖRELSE FÖR PARTIETS VERKSAMHET SEDAN SENASTE
PARTIKONGRESS

Partisekreterare Asmo Maanselkä, BILAGA 3.

16 §  VAL AV PARTIORDFÖRANDE

1.  Valutskottets presentation av de personer som meddelat sig vara
villiga och gett sitt medgivande till valet som partiordförande.
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2.  Diskussion, där även förslag på personer som ordförande kan
göras
3.  Beslut

17 §  VAL AV VICEORDFÖRANDE FÖR PARTIET

1. Valutskottet presenterar de kandidater som meddelat sig vara
villiga och gett sitt medgivande till valet som partiets
viceordförande.  Följande personer har redan anmält sin
kandidatur som viceordförande: Mika Ebeling, Sonja Falk, Viljami
Haavisto, Miikka Korpiranta, Jouni Koskela, Tapio Puolimatka,
Sirpa Pursiainen, Sari Tanus och Tiina Tuomela. Presentation i
BILAGA 4.

2. Diskussion, där även förslag på personer som viceordförande kan
göras

3. Beslut

18 §  PARTIETS PRINCIPIELLA VERKSAMHETSPLAN 2019-2021

Partisekreterare Asmo Maanselkä presenterar. Verksamhetsplanen i
BILAGA 5.

19 §  VAL AV PARTIFULLMÄKTIGE FÖR FÖLJANDE TVÅÅRSPERIOD

1. Valutskottets förslag
2. Diskussion
3. Beslut

20 §  VAL AV ORDFÖRANDE FÖR PARTIFULLMÄKTIGE FÖR FÖLJANDE
TVÅÅRSPERIOD

1. Valutskottets presentation av de personer som gett sitt
medgivande till valet som ordförande för partifullmäktige. Aki
Ruotsala har redan gett sitt medgevande och presenteras i BILAGA
4.

2. Diskussion, där även förslag på personer till ordförande kan göras
3. Beslut
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  21 §  BESLUT OM RESOLUTIONER FRÅN PARTIKONGRESSEN

1. Resolutionsutskottet presenterar resolutionerna för godkännande
2. Diskussion
3. Beslut

22 §  MOTIONER OCH FÖRSLAG INLÄMNADE AV MEDLEMSFÖRENINGARNA

Motioner och förslag vilka inlämnats inom utsatt tid av
medlemsföreningarna behandlas i enlighet med partiets stadgar 10 §
(vilka skickats skriftligen till partistyrelsen senast två månader före
partikongressen).  BILAGA 6

1. Partistyrelsen föreslår godkännande av motionerna 1, 2, 3,4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20 och 21. Partistyrelsen föreslår
förkastande av motionerna 13, 16, 17 och 22

2. Diskussion
3. Beslut

23 §  PARTIKONGRESSEN AVSLUTAS
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BILAGA 1: UTDRAG UR PARTIETS STADGAR

8 § PARTIKONGRESSEN

Ordinarie partikongress hålls vartannat år mellan maj och augusti. Partistyrelsen
besluter om tid och plats. Extra partikongress hålls ifall partistyrelsen så besluter
eller om minst 20 partimedlemmar skriftligen kräver att partikongressen
sammankallas för att behandla någon särskild fråga.

Partikongressen sammankallas en månad innan kongressen via medlemstidningen
eller genom annons på hemsidan eller per post eller e-post till varje röstberättigad
partikongressdelegat samt dem som har yttranderätt.

Partikongressens föredragningslista samt förslag och anföranden som skall
behandlas på partikongressen bifogas i mån av möjlighet till den kongresskallelse
som sänds till de officiella kongressdelegaterna.

9 § DELEGATER TILL PARTIKONGRESSEN

Medlemsföreningarna har rätt att skicka röstberättigade kongressdelegater ifall
föreningen, för föregående kalenderår, betalat den medlemsavgift som
partifullmäktige fastställt.

Delegaterna utses enligt följande kriterier:

1. Partiets lokalavdelningar, vilka har minst tre (3) betalande medlemmar har rätt
att skicka en (1) delegat. Lokalavdelningar med minst tio (10) betalande
medlemmar har rätt att skicka två (2) delegater. Därefter ytterligare en (1) delegat
per var 20:e betalande medlem, dock högst 20 delegater.

2. Kretsorganisationer: 3 delegater

3. Nationell särorganisation: 25 delegater

För varje kongressdelegat får man dessutom välja en personlig ersättare.

Kongressdelegaterna och ersättarna bör vara medlemmar i någon av partiets
lokalavdelningar. En delegat som använder sig av ordet på kongressen får inte ha
underlåtit att betala medlemsavgiften längre än ett år före kongressens början.

4. Medlemmar av partistyrelsen och partifullmäktige, föredragande funktionärer
inom partiorganisationen, partiets riksdagsledamöter ur riksdagsgruppen och
partiets europarlamentariker äger yttranderätt på partikongressen.
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12 § ÖVRIGA REGLER FÖR PARTIKONGRESSEN

Beslut på partikongressen fattas som majoritetsbeslut, ifall inte annat framkommer
i dessa regler. Ifall rösterna utfaller jämt i omröstningar avgör ordförandens röst.
Personval avgörs genom lottning ifall röstetalen utfaller jämnt.

BILAGA 2

REGLER FÖR KRISTDEMOKRATERNA I FINLANDS 33:e LAGSTADGADE
PARTIKONGRESS

1. Rösträtt äger endast kongressdelegater vilka utsetts av någon av
Kristdemokraterna i Finlands lokalavdelningar.

2. Förutom ordinarie kongressdelegater valda enligt partiets stadgar äger
medlemmar av partistyrelsen och partifullmäktige, föredragande funktionärer,
partiets riksdagsledamöter ur riksdagsgruppen och partiets europarlamentariker
yttranderätt på partikongressen.

3. Ordet begärs skriftligen hos kongressens mötessekreterare genom att använda
sig av de förhandstryckta blanketterna. Mötesordföranden beviljar ordet i den
ordning inläggen begärts, förutom när det gäller en replik. Replik beviljas ifall man
lyfter upp sitt delegatkort och ropar “replik”. Tiden för ordinarie inlägg är 3 minuter
och för en replik 30 sekunder.

4. Endast ett anförande får användas per sakfråga.

5. Tiden för anförandena och replikerna kan förkortas från nämnda exempel på
mötesordförandens förslag ifall mötet så godkänner. En röstberättigad
kongressdelegat kan också föreslå nämnda begränsningar gällande
mötesordningen genom att anhålla om ordet.

6. Anförandena hålls i kongressalens talarstol, förutom repliker som hålls från den
plats där man sitter i kongressalen.

7. Ifall någon under diskussionens gång föreslår bordläggning av ett ärende och
förslaget om bordläggning understöds, bör man i den fortsatta diskussionen endast
diskutera bordläggningsförslaget. Ifall bordläggningsförslaget efter detta inte
vinner majoritet i en omröstning fortsätter behandlingen av ärendet.

8. I anförandena bör man strikt hålla sig till det ämne som är under behandling.

9. Beslutsförslag och avvikande åsikt bör inlämnas skriftligt till mötessekreteraren.
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10. Röstning genomförs genom att visa upp JA- eller NEJ - kort och omröstningar
genom att använda för ändamålet förhandstryckta blanketter.

12. Mötesordföranden kan, efter eget omdöme, bestämma om provomröstning i
ärenden som kräver endast enkel majoritet. Mötesordföranden bedömer vilket
förslag som vinner omröstningen. Ifall en enda röstberättigad kongressdelegat är
av annan åsikt än ordförandens tolkning utförs rösträkning i normal ordning.
Ifall rösterna utfaller jämnt avgör ordförandens röst, förutom vid val då lotten
avgör, eller när det gäller ändringar av partiets stadgar där det krävs 2/3 delars
majoritet.

13. I viceordförandevalet bör man skriva högst tre namn bland de kandidater som
under diskussionen vunnit understöd. Annars förkastas valsedeln.
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PRELIMINÄR TIDTABELL ULEÅBORG 2019

På kongressplatsen i Pohjankartano skola sker anmälan, öppningsfesten,
sessionen, luncherna och eftermiddagskaffet båda dagarna. Fr 23.8. ordnas en
”rekreationskväll” för intresserade (på Liminganlahden luontokeskus) och lö 24.8.
Kvällsmottagning i Uleåborgs stadshus festsal (Kirkkokatu 2a)

Fredag 23.8.
17 – ca 20 Liminganlahden luontokeskus

Lördag 24.8.
10.00-11.00  Torgevenemang på kauppakeskus Valkea
                        (bl.a. riksdagsledamöterna deltar)
10.00-12.30 Partikongressdelegaternas och andra gästers anmälan
11.00-12.30 Lunch
12.30 Öppningsfest
13.30 Öppnande av partikongressen och konstituering
13.45 Politisk lägesrapport, partiordförande Sari Essayah
14.15 Rapport över riksdagsgruppens verksamhet
                         riksdagsgruppens ordförande Päivi Räsänen
14.30 Partiets verksamhetsberättelse åren 2017-2019
                        partisekreterare Asmo Maanselkä
ca 14.45 Val av partiordförande och viceordförande
                         (kaffe och tent av riksdagsledamöterna under rösträkningen)
ca 18.00 Partikongressen ajourneras
19.30- Kvällsmottagning i Uleåborgs stadshus festsal (Kirkkokatu 2a)

Söndag 25.8.
9.00 Minimässa
9.30 Specialorganisationerna har ordet
                         (KD Kvinnor, KD Unga, Svenska Organisationen)
9.45 Allmän diskussion om partiets politik utgående från lördagens
                        översikter
11.30-13.30 Lunch
ca 12.00 Verksamhetsplanen 2019-2021 behandlas
ca 12.30 Val av partifullmäktige
ca 13.30 Resolutioner från partikongressen
14.00-15.00  Eftermiddagskaffe
ca 14.30 Behandling av motioner från medlemsföreningarna
ca 16.00 Partikongressen avslutas
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PUOLUEKOKOUSOHJELMA OULU 2019 (ARVIOITU AIKATAULU)

Kokous pidetään Pohjankartanon koululla (Leevi Madetojan katu 1), jossa
ilmoittautuminen, avajaisjuhla ja kokous juhlasalissa, lounaat sekä iltapäiväkahvit.

Perjantaina 23.8. virkistysilta on Liminganlahden luontokeskuksessa ja lauantaina
24.8. kaupungin vastaanotto Oulun kaupungintalon juhlasalissa (Kirkkokatu 2a).

Perjantai 23.8.
17-noin 20 Liminganlahden luontokeskuksessa

Lauantai 24.8.
10.00-11.00  Toritapahtuma Kauppakeskus Valkeassa
                        (mukana mm. kansanedustajia)
10.00-12.30 Puoluekokousedustajien ja muiden vieraiden ilmoittautuminen
11.00-12.30 Lounas
12.30 Avajaisjuhla
13.30 Puoluekokouksen avaus ja järjestäytyminen
13.45 Poliittinen tilannekatsaus, Sari Essayah
14.15 Katsaus eduskuntaryhmän toimintaan, Päivi Räsänen
14.30 Kertomus puolueen toiminnasta vuodelta 2017-2019
                        Asmo Maanselkä
n. 14.45 Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaalit
                        (ääntenlaskujen aikana iltapäiväkahvit sekä kansanedustajien tentti)
n. 18.00 Puoluekokous keskeytetään
19.30 alkaen Iltavastaanotto Oulun kaupungintalon juhlasalissa (Kirkkokatu 2a)

Sunnuntai 25.8.
9.00 Minimessu
9.30 Erityisjärjestöjen puheenvuorot
                        (KD Naiset, KD Nuoret, Svenska Organisation)
9.45 Yleiskeskustelu puolueen politiikasta lauantain katsauksien pohjalta
11.30-13.30 Lounas
n. 12.00 Toimintasuunnitelman 2019-2021 käsittely
n. 12.30 Puoluevaltuuston valinta
n. 13.30 Puoluekokouksen julkilausumat
14.00-15.00  Iltapäiväkahvit
n. 14.30 Puolueen jäsenyhdistyksiltä
                        tulleiden aloitteiden käsittely
n. 16.00 Puoluekokous päättyy


