Järjestöllinen ohjelma 2019-2021
Suomen Keskustanaiset on suurin poliittinen naisjärjestö, joka on jo yli 75 vuoden ajan
kannustanut ja kouluttanut naisia yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen sekä
edistänyt erityisesti lapsi-, perhe- ja tasa-arvopoliittisia kysymyksiä. Suomen Keskustanaiset toimii
yhteistyössä puolueen, sen sisarjärjestöjen sekä useiden muiden järjestöjen ja tahojen kanssa.
Tämän järjestöllisen ohjelman tarkoituksena on määrittää suuntaviivat Keskustanaisten
toiminnalle ja sen kehittämiselle.
Suomen Keskustanaisten sääntöjen mukaan järjestön tarkoituksena on yhdistää jäseninään olevia
naisia ja jäsenyhdistyksiä, jotka haluavat yhdessä edistää oman kotiseudun, Suomen ja
kansainvälistä kehitystä Keskustan periaatteiden mukaisesti, edistää sukupuolten välistä tasaarvoa, arvioida yhteiskunnan kehitystä erityisesti naisten ja lasten kannalta sekä sen perusteella
tehdä aloitteita paikallisella, maakunnallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla elinolojen
parantamiseksi. Suomen Keskustanaiset edistää kansanvaltaa, paikallista aloitteellisuutta ja
yhteisöllisyyttä, suvaitsevaisuutta, hengellisiä arvoja ja ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä
terveitä elämäntapoja.
Suomen Keskustanaiset 2030
1)
2)
3)
4)

Suomen suurin ja vaikuttavin poliittinen naisjärjestö
Valtakunnallisesta toimiva ja rohkeasti kantaa ottava
Naisia yhteiskunnallisiin tehtäviin ja puolueen johtoon tukeva
Kansainvälisesti verkostoitunut ja globaalisti vaikuttava

1) Suomen Keskustanaiset on Suomen suurin ja vaikuttavin poliittinen naisjärjestö
Uudistuva suunnannäyttäjä, edelläkävijä ja ihmisläheinen järjestö
 Toimii kaikkialla Suomessa ja järjestää myös matalan kynnyksen toimintaa.
 Suomen Keskustanaiset on asiantunteva ja rohkea edelläkävijäjärjestö, jonka viestiä
kuunnellaan.
Järjestötyön aktiivinen kehittäjä
 Suomen Keskustanaisilla on selkeät järjestölliset ja poliittiset tavoitteet, joita edistetään
aktiivisesti.
 Keskustanaiset kannustavat naisia toimimaan niin puolueessa kuin sen sisarjärjestöissä ja
huomioivat myös sisarjärjestöissä toimivat aktiiviset naiset ja järjestävät yhteisiä
koulutustilaisuuksia ja tapahtumia sisarjärjestöjen kanssa.
 Keskustanaiset tukevat Suomen kunnissa toimivia keskustanaisten osastoja paikalliseen
vaikuttamiseen ja palveluiden tuottamiseen. Keskustanaiset ottavat kantaa oman kuntansa
asioihin ja tekemät muun muassa kuntalaisaloitteita.
 Keskustanaiset mahdollistavat omalla alueellaan naisten luontevan siirtymisen
Keskustanuorista naisjärjestön toimintaan.
Naisia yhdistävä ja kokoava voima
 Monipuolisten poliittisten sisältöjen tarjoaja, joka pitää kiinteästi yhteyttä piirijärjestöihin.






Keskustanaiset kokoaa yhteen kaikenikäiset ja eri taustoista tulevat keskustahenkiset
naiset.
Keskustanaiset tarjoaa mielekästä yhdessäoloa ja tekemistä myös niille naisille, joilla ei ole
kiinnostusta poliittisiin luottamustoimiin, mutta haluavat toimia yhdessä samanhenkisten
naisten kanssa.
Keskustanaiset nostavat ja tukevat politiikassa toimivia naisia ja rohkaisevat eteenpäin.

2) Suomen Keskustanaiset on valtakunnallisesti toimiva, näkyvä ja rohkeasti kantaa ottava
vaikuttaja
Aktiivinen toimija, ulospäinsuuntautunut ja yhteistyökykyinen vaikuttaja
 Toiminnan keinot ovat tehokkaita kaikilla tasoilla.
 Keskustanaiset ottavat kantaa aktiivisesti niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti.
 Keskustanaisten toiminta näkyy niin sosiaalisessa kuin printtimediassa.
 Keskustanaiset tukevat alueellista ja paikallista toimintaa.
 Keskustanaiset on myös aktiivinen kaupunkitoimija.
Tasa-arvotyötä kehittävä
 Keskustanaiset on aloitteellinen, havaitsee ja ratkaisee ongelmia, tekee laajasti yhteistyötä.
 Nostaa esiin sukupuolten, sukupolvien ja alueellisen tasa-arvon kysymyksiä
3) Suomen Keskustanaiset tukevat naisten nousemista yhteiskunnallisiin tehtäviin ja
johtopaikoille puolueen sisällä sekä tukevat valittuja luottamushenkilöitä tehtävissään




Keskustanaiset kannustaa äänestämään keskustalaisia naisehdokkaita kaikissa vaaleissa.
Keskustanaiset nostavat ja tukevat aktiivisesti naisia päättäjiksi ja puolueen johtoon sekä
tukevat naisvaikuttajia kaikilla areenoilla.
Keskustanaiset tarjoaa koulutusta, verkostoja sekä konkreettista apua toimia
luottamustehtävissä.

4) Suomen Keskustanaiset on verkostoitunut kansainvälisesti ja vaikuttaa globaaleihin nais- ja
tasa-arvokysymyksiin sekä mahdollistaa jäsentensä osallistumisen kv-toimintaan



kansainvälinen yhteistyö muun muassa pohjoismaisten keskustapuolueiden naisjärjestöjen
sekä ALDE:n naisverkoston kanssa
yhteistyö kansainvälistä työtä tekevien järjestöjen, kuten Demo ry:n kanssa

Toimenpiteet vuosille 2019-2021:
Toteutamme kyselyn Keskustan naisjäsenille. Kyselyssä kartoitetaan muun muassa
koulutustarpeita, näkemyksiä ja toiveita Keskustanaisten toiminnalle sekä yleisesti puolueen
naistoiminnalle. Seuraavan kaksivuotiskauden aikana tarkastelemme järjestöllisiä toimenpiteitä
erityisesti piirien ja paikallisyhdistysten näkökulmasta.
Tuemme piirien toimintaa taloudellisesti alentuneen puoluetuen asettamien raamien puitteissa.

Osallistumme puolueen järjestötyöryhmän toimintaan aktiivisesti ja vaikutamme siihen, että
mahdolliset järjestölliset uudistukset eivät heikennä sisarjärjestöjen toimintaedellytyksiä, vaan
vahvistavat paikallisyhdistysten toimintaa.
Pohdimme ja toteutamme uusia osallistumisen ja yhteydenpidon muotoja myös niille toimijoille,
joiden paikkakunnalla ei ole aktiivista Keskustanaisten toimintaa.
Luomme toimintamalleja, jotka ovat helposti toteutettavissa paikallisesti ympäri Suomen, yhtenä
esimerkkinä Väkivaltaobservatorion kanssa yhteistyössä toteuttama Valoa, ei väkivaltaa-kampanja.
Kannustamme Keskustanaisten piirejä yhteistyöhön muiden naispiirien ja puolueen piirien kanssa.
Jatkamme ja panostamme järjestöväen koulutukseen ja pyrimme vahvistamaan uusien
toimijoiden koulutusta sekä perehdyttämistä, jotta toimijoiden vaihtuessa piirien toiminnan
jatkuvuus olisi mahdollisimman helppoa.
Osallistumme aktiivisesti vaaleihin. Kannustamme naisia asettumaan ehdokkaiksi ja tuotamme
erilaisia materiaaleja naisehdokkaiden käyttöön.
Viestimme sekä painetussa että sosiaalisessa mediassa. Tuomme esille erityisesti alueilla
tapahtuvaa toimintaa. Tuotamme toimijoille helposti hyödynnettäviä ja jaettavia
viestintämateriaaleja.
Vietämme vuonna 2020 teemavuotta: Kierrätystä, uusiokäyttöä ja kotimaista lähiruokaa.
Tulemme huomioimaan edellä mainitut seikat toiminnassamme sen kaikilla tasoilla.

