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Pääkirjoitus

Ihmisen kokoiset
arvot
S

uomalainen yhteiskunta tarvitsee ihmisläheisempää ja kokonaisvaltaisempaa lähestymistapaa kasvu-urien ja suhdannetilanteiden arvioinnin sijaan. Talouden vaikeina
aikoina tilastoihin ja lukuihin tuijottaminen estää näkemästä sitä ihmistä, jota varten yhteiskunta on.
Onnellisuutta ei voi lukea numeroista. Yhteisöllisyys ja perhe luovat tunnetta kuulumisesta johonkin, positiivista hyvinvoinnin kierrettä, jonka vain toisista välittäminen voi saada
aikaan. Tälle perustalle me haluamme edelleen

”Pienetkin teot muodostavat
lopulta suuren virran, kunhan
toimeen vain ryhdytään”
rakentaa. Esimerkiksi perhe- ja työelämän yhteensovittamisen, lasten kotihoidon tuen parantamisen ja kunnallisen kotiavun palauttamisen
eteen teimme töitä ennen vaaleja. Vaikka toiminnan foorumit ovat erilaiset kuin ennen vaaleja toivoimme, työ jatkuu. Nyt on entistä tärkeämpää pitää äänemme kuuluvilla näiden
tavoitteidemme suhteen.
Pienetkin teot muodostavat lopulta suuren
virran, kunhan toimeen vain ryhdytään. Mikkelin edustajakokouksen innostuneessa ilmapiirissä nähtiin miten Keskustanaiset eivät jää tuleen makaamaan, vaan jatkavat konkreettisiin
tekoihin uskomisen perinnettään korupuheiden
sijaan. Mikkelissä nousi esille muun muassa
erinomainen aloite perheasiain neuvottelukunnan perustamisesta. Tämä hieno ajatus on syytä
laittaa toteen, koko puolueen ja vaikkapa Ve-

saisten kanssa yhdessä. Edustajakokouksen ideoihin lukeutuu myös jalkautuminen joulun alla
joukolla vanhusten luo ja terveyskeskuksiin, tekemään näkyvästi ja tuntuvasti hyvää. Hymyllä
ja kosketuksella kun on ihmeellinen voima.
Nyt vihapuheiden, väkivallan ja yksinäisyyden aikana keskustalaisia arvoja tarvitaan
enemmän kuin koskaan. Emme enää tunne naapureitamme, kuljemme ohi kun toisella on hätä,
emmekä katso taaksemme kulkiessamme kotiemme lukkojen taakse. Yhteiskunnan koveneva
ilmapiiri vaatii kohtuullisuutta ja suvaitsevaisuutta. Elämässä pitää voida pärjätä olemalla
hyvä toinen toisellemme, tekemällä työtä ja pyrkimällä elämään hyvin. Hyvän elämän arvot –
toisista välittäminen, kunnioitus ja sivistys eivät vanhene.
Keskustalla on vankka paikka myös huomisen suomalaisessa yhteiskunnassa. Tähän maailmaan me haluamme vaikuttaa, luoda hyvää
huomista. Me keskustanaiset uskomme, että
yhdessä toisiamme tukien, pienin askelin ja tavoite kirkkaana mielessä maailmaa todella voi
muuttaa.
Suomen upeat Keskustanaiset ovat kulkeneet 70-vuotisen taipaleensa puolueen rinnalla
ja yhdessä sen kanssa. Nyt puolueen vaikeana
aikana koko kansanliikkeemme joukko on nidottava entistä tiiviimmin yhteen. Sisarjärjestöt yhdessä piirien ja kentän järjestötoiminnan
kanssa ovat puolueemme mittaamaton voimavara, jonka kanssa puoluejohdon ja eduskuntaryhmän on lähennyttävä tehdäksemme työtä
arvojemme puolesta. Yhtenäisyydessä on voima,
joka kantaa.
Elsi Katainen
Suomen Keskustanaisten puheenjohtaja
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