Suomen Keskustanaiset ry.

TOIMINTASUUNNITELMA 2020
1 Yleistä
Suomen Keskustanaisten tarkoituksena on yhdistää jäseninään olevia naisia ja jäsenyhdistyksiä, jotka
haluavat yhdessä edistää oman kotiseudun, Suomen ja kansainvälistä kehitystä Keskustan periaatteiden
mukaisesti, edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa, 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.

Järjestön vuoden 2020 painopistealueita ovat:
•
•
•
•
•
•

vuoden 2021 kuntavaaleihin valmistautuminen
puoluekokous Vantaalla 5.-7.6.2019
poliittisen vaikuttavuuden lisääminen
järjestöllisen kehittämisen jatkaminen
jäsenhankinnan ja koulutustoiminnan kehittäminen
matalan kynnyksen osallistumismuotojen kehittäminen

Vietämme vuonna 2020 teemavuotta:
Kierrätystä, uusiokäyttöä ja kotimaista lähiruokaa. Tulemme huomioimaan edellä mainitut seikat
toiminnassamme sen kaikilla tasoilla. Jokaisessa piirijärjestössä järjestetään teemavuoteen liittyvä
tapahtuma. Teemavuosi tarjoaa loistavan mahdollisuuden yhteistyökumppanuuksien laajentamiseen.

2 Järjestö ja koulutus
Jatketaan järjestöllisen työn kehittämistä yhdessä puolueen ja muiden sisarjärjestöjen kanssa. Tavoitteena
on uudistaa piiri- ja paikallisyhdistysten säännöt niin, että ne tukevat paremmin toimintaa ja osallistumista.
Tavoitteena on myös hyvien käytäntöjen jakaminen paikallis- ja piiritasolla, sekä piirien toiminnan
tukeminen puoluetuen asettamien raamien puitteissa keskusjärjestön puolelta.
Järjestötoiminnan peruselementti on laadukas ja tarpeellinen koulutustarjonta. Suomen Keskustanaiset ry
pyrkii tarjoamaan jäsenistölle, luottamushenkilöille ja työntekijöille monipuolisesti mahdollisuuksia kehittää
itseään osana poliittista ja järjestöllistä toimintaa. Koulutustoiminnassa huomioidaan keskustalaisen ja
alkiolaisen ajattelun esiintuomista. Keskustanaiset järjestävät koulutusta niin valtakunnallisesti, kuin piiri- ja
paikallistasolla virtuaalisia apuvälineitä hyödyntäen.

Suomen Keskustanaiset ry:n tavoitteena vuonna 2020 koulutustoiminnassa on:
•
•

osallistumme puolueen järjestöryhmän toimintaan aktiivisesti ja varmistamme, että mahdolliset
järjestölliset uudistukset eivät heikennä sisarjärjestöjen toimintaedellytyksiä
jatkamme ja panostamme järjestöväen koulutukseen ja pyrimme vahvistamaan uusien toimijoiden
koulutusta sekä perehdyttämistä, jotta toimijoiden vaihtuessa piirien toiminnan jatkuvuus olisi
mahdollisimman helppoa. Teemme koulutusyhteistyötä sisarjärjestöjen ja Maaseudun Sivistysliiton

kanssa ja huomioimme koulutustoiminnassa erityisesti vuoden 2021 kuntavaaleihin lähtevät uudet
naisehdokkaat.
Vuoden 2020 aikana nostetaan esiin aktiivisia toimijoita eri piirijärjestöistä. Piirijärjestöt valitsevat
keskuudestaan Vuoden Keskustanaisen. Ehdotuksia Vuoden Keskustanaiseksi voivat tehdä yhdistykset sekä
yksityiset henkilöt. Piirijärjestön hallitus valitsee ehdotusten pohjalta Vuoden Keskustanaisen.
Tunnustuksen saaja edistää alueellaan Keskustanaisten toimintaa, toimii alueellaan aktiivisesti järjestömme
hyväksi sekä jaksaa myös innostaa ja kannustaa muita naisia toimintaan mukaan sekä edistää
yhteisöllisyyttä.

3 Vaalit
Aloitamme toimintavuoden alussa vuoden 2021 kuntavaalien kampanjoinnin. Keskustanaisten tavoitteena
on löytää ehdokkaiksi naisia enemmän kuin vuoden 2017 kuntavaaleissa.
Keskustanaiset nostavat vaaleissa esiin naisia koskettavia vaaliteemoja. Ehdokkaille tuotetaan yhtenäisiä
vaalimateriaaleja heidän omien materiaalien lisäksi/tueksi.

4 Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Suomen Keskustanaiset ry:n edustajakokouksen vuosille 2019 - 2021 hyväksymä poliittinen ja järjestöllinen
ohjelma antaa Keskustanaisten vaikuttamiselle raameja ja päämääriä. Näitä tavoitteita edistetään
aktiivisesti vuonna 2020.

Suomen Keskustanaiset ry:n yhteiskunnallisen vaikuttamisen tavoitteena vuonna 2020 on:
•
•
•
•
•
•
•
•


nostaa keskusteluun työhön, naisyrittäjyyteen ja perhe-elämään sekä tasa-arvoon liittyviä asioita
järjestää tasa-arvoseminaari
tehdä uusia poliittisia avauksia sekä nostaa esiin sukupuolivaikutusten arvioinnin tärkeyttä
poliittisessa päätöksenteossa
korostaa ihmisten yhdenvertaisuutta
kiinnittää teoissa huomiota erityisesti sosiaalipoliittisiin kysymyksiin, kuten naisten ja tyttöjen
pahoinvointiin, perhetyöhön, nuorten päihdehuoltoon sekä mielenterveystaitojen edistämiseen
kannustaa naisia aktiivisuuteen kaikilla yhteiskunnan ja vaikuttamisen osa-alueilla
tehdä kannanottoja ajankohtaisiin asioihin sekä aloitteellisesti että reagoivasti
vaikuttaa puolueen päätöksentekoelimissä sekä osallistua asioiden ja ohjelmien valmisteluun
puolueen sisällä
tuoda esille Keskustanaisten toimintaa ja poliittisia linjauksia aktiivisesti puoluevaltuustossa sekä
kaikissa niissä järjestöissä, missä Keskustanaiset aktiivisesti ovat mukana

5 Viestintä
Järjestön sisäiseen viestintään kiinnitetään huomiota, jotta järjestö pystyy kehittymään ja luomaan
vahvemman aseman puolueessa ja yhteiskunnassa.

Suomen Keskustanaiset ry:n tavoitteena vuonna 2020 viestinnässä on:
•

viestimme sosiaalisessa mediassa ja printtimediassa. Tuomme esille erityisesti alueilla tapahtuvaa
toimintaa. Tuotamme toimijoille helposti hyödynnettäviä ja jaettavia viestintämateriaaleja.

•
•

uudistamme järjestön internetsivut nykyaikaisiksi ja houkutteleviksi
jalkautamme teemavuotta viestinnässä vähintään neljällä sosiaaliseen mediaan kohdistuvalla
kampanjalla

6 Avain-lehti
Keskustanaisten Avain-lehti täytti vuonna 2019 70 vuotta. Vaikuttamistyö jatkuu vuonna 2020 aktiivisena
oman Avain-lehden kautta. Oma lehti palvelee piirijärjestöjä ja paikallisosastoja jakomateriaalina erityisesti
vaalityössä.
Lehdessä nostetaan esiin ajankohtaisia poliittisia teemoja ja Keskustanaisille tärkeitä asioita. Vuoden 2015
aikana avattua VerkkoAvainta kehitetään edelleen ja sen kautta pyritään saamaan lehdelle uutta
lukijakuntaa ja näkyvyyttä. VerkkoAvain pyritään saattamaan internetsivujen yhteyteen sivuja
uudistettaessa.
Panostetaan erityisesti paperilehden mainosmyyntiin ja uusien tilaajien hankkimiseen sekä selvitetään
verkkolehden mainosmahdollisuuksia. Lehden kulurakennetta tarkastellaan, jotta jatkossakin lehden kulut
voidaan kattaa tilaustuotoilla.

7 Kansainvälinen toiminta
Kansainvälisyys on tärkeä osa Keskustanaisten toimintaa. Vuoden 2020 aikana pyritään edelleen lisäämään
jäsenistön mahdollisuuksia ottaa osaa kansainvälisiin kysymyksiin.

Keskustanaisten tavoitteena vuonna 2020 talouden asettamissa raameissa on:
•
•
•
•
•

osallistua Nytkis ry:n sekä Kansallisen Väkivaltaobservatorion kautta kansainväliseen yhteistyöhön
sekä European Women`s Lobbyn (EWL) toimintaan
osallistua Euroopan Liberaalinaisten sekä puolueiden kansainvälisen demokratiayhteistyöjärjestö
Demo ry:n toimintaan.
saada jokaiseen puolueen kansainväliseen delegaatioon Keskustanaisten edustus
viettää kansainvälistä Maaseudun naisten päivää ja kansainvälistä tyttöjen päivää lokakuussa
toimia aloitteellisesti Itämeren alueen poliittisten naisjärjestöjen keskinäisen yhteistyön
tiivistämisessä joko Euroopan unionin yhteisprojektin kautta tai muilla keinoin.

8 Sidosryhmät
Suomen Keskustanaiset ry. on yksi osa Suomen Keskusta r.p.:n kokonaisuudesta. Puolue ja sen sisarjärjestöt
ovat Keskustanaisten läheisimmät yhteistyökumppanit.

Keskustanaiset on jäsenenä seuraavissa järjestöissä:
Huoltoliitto
Kansallinen Väkivaltaobservatorio
Maaseudun Sivistysliitto
Maaseudun terveys- ja lomahuolto ry.
Naisjärjestöt yhteistyössä - NYTKIS ry.
Naisjärjestöjen Keskusliitto
Suomen UN Women Väestöliitto

Suomen Keskustanaiset ry:n tavoitteena vuonna 2020 sidosryhmäyhteistyössä on:
•
•
•
•

kannustaa jäsenistöä aktiiviseen vaikuttamiseen ja luottamustehtäviin hakeutumiseen
huolehtia kattavasta edustuksesta eri yhteistyöhankkeiden ohjausryhmissä
tiivistää yhteistyötä Suomen Keskusta rp:n Keskustanuorten, Keskustaopiskelijoiden ja Vesaisten
Keskusliiton kanssa
tiivistää yhteistyötä palkansaajajärjestöjen ja erityisesti naisvaltaisten ammattijärjestöjen kanssa

9 Tapahtumat
Keskustanaiset järjestävät/ovat mukana järjestämässä vuonna 2020 seuraavia tapahtumia:
Tammi-Helmikuu

Alueellisia tilaisuuksia

Maaliskuu

Alueellisia tilaisuuksia, Naisten päivä 8.3., Kertun päivä 17.3., Tasaarvon päivä
19.3. Yhdistysten ja piirien vuosikokouksia

Huhtikuu

Yhdistysten ja piirien vuosikokouksia, alueellisia tilaisuuksia, puoluevaltuuston
vuosikokous

Toukokuu

Alueellisia tilaisuuksia

Kesäkuu

Suomen Keskusta ry:n puoluekokous Vantaalla

Heinäkuu

Kesätapahtumia

Elokuu

Marjatan päivä 15.8., alueellisia tilaisuuksia

Syys-Marraskuu

Suomen Keskustanaiset ry:n valtuuston kokous

Syyskuu

Yhdistysten ja piirien syyskokouksia, järjestökoulutusta, alueellisia tilaisuuksia,
Valtakunnallinen Hävikkiviikko, Leipäviikko

Lokakuu

Kansalaisvaikuttamisen päivä 1.10, Tyttöjen päivä 11.10., Kansainvälinen
Maaseudun naisten päivä 15.10., Tarinatempaus yhdessä Vesaisten
Keskusliiton kanssa

Marraskuu

Yhdistysten ja piirien syyskokouksia, järjestökoulutusta, Valoa ei väkivaltaatilaisuudet ympäri maan 25.11., puoluevaltuuston syyskokous

Joulukuu

joulutapahtumia, piirien työntekijöiden koulutuspäivä

Hyödynnämme eri kuukausina muiden tahojen järjestämiä teemaviikkoja ja tapahtumia
vuoden 2020 teeman: Kierrätystä, uusiokäyttöä ja kotimaista lähiruokaa mukaisesti.
Puoluekokous
Suomen Keskusta ry:n puoluekokous järjestetään Vantaalla 5.-7.6.2020. Puoluekokouksessa linjataan
Keskustan järjestöllistä ja poliittista toimintaa seuraavalle kaksivuotiskaudelle sekä valitaan järjestön
puheenjohtaja ja kolme varapuheenjohtajaa. Tavoitteena on saada paikalle mahdollisimman runsas joukko
keskustalaisia naisia ja uusia toimijoita sekä säilyttämään naisten nykyinen edustus puoluejohdossa.

10 Talous, hallinto ja henkilöstö
Suomen Keskustan saamasta puoluetuesta naistoimintaan on osoitettu vuonna 2019 viisi prosenttia.
Vuonna 2020 tavoitteena on kasvattaa puoluetuen määrää.

Tavoitteena on lisäksi:
•
•
•
•
•

•

kehittää järjestön sisäistä rahankäyttöä sellaiseksi, että se kannustaa toimintaan ja palkitsee
aktiivisuudesta
kehittää edelleen järjestön omaa varainhankintaa sekä kasvattaa mainostuloja järjestön julkaisujen
kautta • kehitämme keinoja piirien omaan varainhankintaan
pohdimme ja toteutamme uusia osallistumisen ja yhteydenpidon muotoja myös niille toimijoille,
joiden paikkakunnalla ei ole aktiivista Keskustanaisten toimintaa
kannustamme puolueen paikallisyhdistyksiä hakeutumaan Suomen Keskustanaiset ry:n jäseneksi
noudattaa kestävän kehityksen periaatteita ja vähentää järjestön hiilijalanjälkeä muun muassa
kierrättämällä sekä suosimalla kotimaisia palveluntuottajia, julkista liikennettä, reilun kaupan
tuotteita ja lähiruokaa aina kun se on mahdollista
toimittaa kokousmateriaalit jatkossa teams -sovelluksen kautta

Henkilöstö Keskustanaisten keskustoimiston henkilökunnan määrä sovitetaan työtehtävien ja -tarpeen sekä
resurssien mukaisesti. Avain-lehden taitto-, valokuvaus- ja kirjoittamispalveluita ostetaan tarvittaessa
Keskustanaisten ulkopuolelta. Myös taloushallinto on ulkoistettu.

Suomen Keskustanaiset ry:n tavoitteena vuonna 2020 henkilöstötoiminnassa on:
•
•

Suomen Keskustanaiset ry:llä on pääsihteeri ja osa-aikainen järjestösuunnittelija.
pitää huolta työntekijöiden jaksamisesta ja työssä kehittymisestä niin keskustoimistolla kuin
piiritasolla.

Hallinto Keskustanaisten hallitus kokoontuu tarpeen mukaan ja valtuusto vähintään kerran vuodessa.
Hyödynnetään tapaamisissa myös videoneuvotteluyhteyksiä sekä mahdolliset synergiaedut puolueen ja
sisarjärjestöjen kanssa.

