Suomen Keskustanaiset ry.
TOIMINTASUUNNITELMA 2013

Suomen Keskustanaiset ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2013
Yleistä
Suomen Keskustanaiset ry toimii aktiivisesti sukupuolten välisen tasa-arvon ja ihmisten
yhdenvertaisuuden sekä perheisiin ja lapsiin liittyvien kysymysten edistämiseksi lainsäädännössä,
politiikassa ja käytännössä. Suomen Keskustanaiset ry kokoaa yhteen keskustalaisesti ajattelevat
naiset, jotka haluavat vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin lähiseudullaan, kotimaassaan sekä
globaalilla tasolla. Tarjoamme jäsenillemme mahdollisuuden vaikuttaa ja kehittyä yhteiskunnallisina
toimijoina. Vuonna 2013 korostetaan edelleen järjestötyön koulutusta ja poliittisen järjestöelämän
sekä demokratiakasvatuksen näkyväksi tekemistä. Järjestön vuoden 2013 painopistealueita ovat:




järjestö- ja demokratiatyön koulutus
jäsenrekrytointi
edustajakokouksen järjestäminen Turussa

Järjestötyön perusteet
Toimiva ja kehittyvä järjestötyö paikallis-, piiri- ja valtakunnallisella tasolla on Keskustanaisten
toiminnan perusta. Järjestö- ja demokratiatyön järjestelmällinen päivittäminen tarjoaa
mahdollisuuden vastata poliittisen järjestötyön kohtaamiin haasteisiin. Vuonna 2013 keskitytään
yhdistys- ja piiritason järjestökoulutukseen korostaen jäsenistön osallisuutta sekä alhaalta ylöspäin
suuntautuvaa aloitteellisuutta.
Suomen Keskustanaiset ry:n tavoitteena vuonna 2013 on:
Paikallistasolla




Osallistuminen päivitettyyn järjestö- ja demokratiatyökoulutukseen mahdollisimman kattavasti.
Panostaminen uusien jäsenten rekrytointiin sekä jäsenpitoon.
Iloisten vaikuttamisen kokemusten tuottaminen jäsenille.

Piiritasolla








Paikallistason poliittisen vaikuttamisen koordinointi sekä toiminnan tavoitteiden asettelu ja
niiden saavuttamisen seuranta.
Päivitetyn järjestö- ja demokratiatyökoulutuksen järjestäminen jokaiselle paikallisosastolle niin,
että mahdollisimman moni jäsen osallistuu siihen.
Monipuolisten tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen hanke- ja tapahtumarahoituksen
avulla.
Panostaminen uusien jäsenten rekrytointiin sekä jäsenpitoon.
Huomion kiinnittäminen piirien sekä sisar- ja muiden järjestöjen väliseen yhteistyöhön.
Iloisten vaikuttamisen kokemusten tuottaminen jäsenille.
Piirien toiminnanjohtajien työn tukeminen

Valtakunnallisella tasolla


Päivitetyn järjestö- ja demokratiatyön koulutuspaketin tuottaminen piirien ja osastojen käyttöön.
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Paikallis- ja piiritason edellytysten tukeminen poliittisen toiminnan kasvattamiseen ja näkyväksi
tekemiseen.
Osallistuminen edelleen aktiivisesti puolueen järjestötyön kehittämiseen.
Naisvaikuttajien keskinäisen yhteistyön tukeminen kaikilla tasoilla.
Iloisten vaikuttamisen kokemusten tuottaminen jäsenille.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Suomen Keskustanaiset ry:n edustajakokouksen vuosille 2012-2014 hyväksymä poliittinen
toimintasuunnitelma määrittelee suuntaviivat Keskustanaisten vaikuttamisen sisältöön. Näitä
tavoitteita edistetään aktiivisesti vuonna 2013. Suomen Keskustanaiset ry:n yhteiskunnallisen
vaikuttamisen tavoitteena vuonna 2013 on:






Työhön ja perhe-elämään liittyvien tasa-arvonäkökulmien esille tuominen ja naisten roolin
näkyväksi tekeminen kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla.
Poliittisen järjestötyön merkityksen korostaminen demokratialle ja isänmaalle. Politiikassa
toimimisen arvostuksen nostaminen.
Kannanottojen tekeminen alueellisiin ja paikallisiin ajankohtaisiin asioihin sekä aloitteellisesti
että reagoivasti.
Puolueen päätöksentekoelimissä vaikuttaminen sekä osallistuminen asioiden ja ohjelmien
valmisteluun puolueen sisällä. Keskustanaisten toiminnan ja poliittisten linjausten esille
tuominen aktiivisesti puoluevaltuustoissa ja puoluekokouksissa.
Yhteistyö muiden poliittisten ja ei-poliittisten naisjärjestöjen kanssa.

Viestintä
Järjestön sisäiseen viestintään kiinnitetään huomiota, jotta järjestö pystyy kehittymään ja luomaan
vahvemman aseman puolueessa ja yhteiskunnassa. Suomen Keskustanaiset ry:n tavoitteena
vuonna 2013 viestinnässä on:







Jäsenten, paikallisyhdistysten ja piirien keskinäisen tiedon jakamisen kehittäminen.
Järjestön sisäisen viestinnän muuttaminen yhä monisuuntaisemmaksi.
Vuorovaikutustaitojen kehittäminen ja jäsenistön kannustaminen sosiaalisen median käyttöön
Tasa-arvotietoisuuden lisääminen viestimällä siitä erityisesti keskustanaisten ulkopuolisille
keskustalaisille toimijoille, miehille ja naisille.
Kotisivujen www.keskustanaiset.fi säännöllinen päivittäminen ja kehittäminen keskittyen
erityisesti piirien sivuihin.
Luontevassa ja avoimessa yhteistyössä toimiminen median kanssa

Avain-lehti
Keskustanaisten vaikuttamistyö jatkuu vuonna 2013 aktiivisena oman Avain-lehden kautta.
Suomen Keskustanaiset ry:n tavoitteena vuonna 2013 Avain-lehden kohdalla on:




Laadukkaan lukukokemuksen tarjoaminen tilaajille tasa-arvon ja naisen näkökulmasta
”erilainen naistenlehti”- asenteella.
Tilaajamäärän kasvattaminen edelleen.
Piirien roolin säilyttäminen lehden sisällön tuottamisessa.
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Koulutus
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. Suomen Keskustanaiset ry:n
tavoitteena vuonna 2013 koulutustoiminnassa on:




Demokratia- ja järjestötyön koulutuskokonaisuuden järjestäminen keskustoimiston johdolla,
yhteistyössä piirien ja mahdollisesti Maaseudun Sivitysliiton (MSL) kanssa. Piirien
puheenjohtajien, työntekijöiden ja Keskustanaisten hallituksen järjestöpäivät alkuvuonna.
Tasa-arvon Akatemian järjestäminen mahdollisuuksien mukaan
MSL:n kurssi- ja luentokorvauksien hyödyntäminen eri tasoilla järjestettävissä tilaisuuksissa ja
koulutuksissa.

Kansainvälinen toiminta
Kansainvälisyys on tärkeä osa järjestötoimintaa. Vuoden 2013 aikana pyritään edelleen lisäämään
jäsenistön mahdollisuuksia ottaa osaa kansainvälisiin kysymyksiin. Suomen Keskustanaiset ry:n
tavoitteena vuonna 2013 kansainvälisessä toiminnassa on:






Tietoisuuden lisääminen kansainvälisestä naisjärjestötoiminnasta jäsenistön keskuudessa.
Osallistuminen Nytkis ry:n sekä kansallisen väkivaltaobservatorion kautta kansainväliseen
yhteistyöhön. Aktiivisempi osallistuminen Euroopan liberaalinaisten sekä puolueiden
kansainvälisen demokratiayhteistyöjärjestö DEMOn toimintaan.
Osallistuminen NYTKISin kautta European Women`s Lobbyn (EWL) toimintaan. EWL on
Euroopan suurin naisjärjestöjen yhteenliittymä, jonka kansallinen jäsen NYTKIS on. EWL:yyn
kuuluu yli 4000 naisjärjestöä.
Tavoitella jokaiseen puolueen kansainväliseen delegaatioon Keskustanaisten edustus.
Kansainvälisen maaseudun naisten päivän viettäminen lokakuussa.

Sidosryhmät
Suomen Keskustanaiset ry on yksi osa Suomen Keskusta r.p.:n kokonaisuudesta. Puolue ja sen
muut sisarjärjestöt ovat Keskustanaisten läheisimmät yhteistyökumppanit. Lisäksi Keskustanaiset
ovat jäsenenä 15 muussa järjestössä. Suomen Keskustanaiset ry:n tavoitteena vuonna 2013
sidosryhmäyhteistyössä on:






Oman toiminnan tehostaminen niissä järjestöissä, joissa olemme jäseninä. Jäsenistön
kannustaminen aktiiviseen vaikuttamiseen ja luottamustehtäviin hakeutumiseen muissa
järjestöissä.
Eri järjestöjen toiminnan tutuksi tekeminen jäsenistölle ja niiden palvelujen kattava
hyödyntäminen.
Osallistuminen sidosryhmien tapahtumiin ja tilaisuuksiin, myös järjestäjätahona.
Kattavasta edustuksesta huolehtiminen eri yhteistyöhankkeiden ohjausryhmissä.
Yhteistyön tiivistäminen palkansaajajärjestöjen ja erityisesti naisvaltaisten ammattijärjestöjen
kanssa.

Puolueen sisäinen yhteistyö:
Suomen Keskusta rp.
Keskustan Opiskelijaliitto ry
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Keskustanuoret ry
Vesaisten Keskusliitto
Muut yhteistyötahot (Keskustanaisilla jäsenyys)
Ajatuspaja e2
Alkio-opisto
Huoltoliitto
Kansallinen Väkivaltaobservatorio
Kerttu-verkosto
Lomayhtymä
Maaseudun Sivistysliitto
Maaseudun terveys- ja lomahuolto

Naisjärjestöt yhteistyössä, Nytkis ry
Naisjärjestöjen Keskusliitto
Väestöliitto
Suomen Naistutkimuksen seura
Suomen Naisten tukisäätiö
Työtehoseura
Suomen UN Women

Talous
Puolueen saamasta puoluetuesta Keskustanaiset saa 12 % vuonna 2012. Vuoden 2013 osalta on
tavoitteena säilyttää osuus samana.




Kustannustehokkuuteen pyrkiminen kaikilla toiminnan tasoilla. Jäsenistön toimintaedellytysten
takaaminen ja toiminnallisuuteen painottaminen.
Järjestön oman varainhankinnan edelleen kehittäminen markkinoimalla Keskustanaisten omia
myyntiartikkeleita sekä kasvattamalla mainostuloja järjestön julkaisujen kautta.
Kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen ja järjestön hiilijalanjäljen vähentäminen
muun muassa kierrättämällä sekä suosimalla kotimaisia palveluntuottajia, julkista liikennettä,
reilun kaupan tuotteita ja lähiruokaa aina kun se on mahdollista.

Henkilöstö
Keskustanaisten keskustoimiston henkilökunnan määrä sovitetaan työtehtävien ja -tarpeen sekä
resurssien mukaisesti. Avain-lehden taitto- ja kirjoittamispalvelut ostetaan Keskustanaisten
ulkopuolelta. Myös taloushallinto on ulkoistettu. Suomen Keskustanaiset ry:n tavoitteena vuonna
2013 henkilöstötoiminnassa on:




Yhteistyön lisääminen keskustakonsernin sisällä kustannustehokkuuden saavuttamiseksi.
Taloudellisten mahdollisuuksien salliessa työllistää keskustoimistolla kaksi henkilöä, joista
toinen hoitaa pääsihteerin ja toinen järjestösuunnittelijan tehtäviä.
Pitää huolta työntekijöiden jaksamisesta ja työssä kehittymisestä niin keskustoimistolla kuin
piiritasolla.

Hallinto
Keskustanaisten hallitus kokoontuu tarpeen mukaan ja valtuusto vähintään kerran vuodessa.
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Vuosikalenteri
Tammi-Helmikuu

Hallituksen, työntekijöiden ja piirien puheenjohtajien järjestö- ja
koulutuspäivät alkuvuodesta

Helmi-Maaliskuu

Yhdistysten ja piirien vuosikokouksia, järjestökoulutusta, alueellisia
tilaisuuksia, Naisten päivä 8.3., Kertun päivä 17.3., tasa-arvon päivä
19.3.

Huhtikuu

Yhdistysten ja piirien vuosikokouksia, järjestökoulutusta, alueellisia
tilaisuuksia

Toukokuu

Keskustanaisten valtuusto

Kesä-Heinäkuu

Keskustanaisten edustajakokous Turussa, kesätapahtumia

Elokuu

Marjatan päivä 15.8., järjestökoulutusta, alueellisia tilaisuuksia

Syyskuu

Yhdistysten ja piirien syyskokouksia, järjestökoulutusta, alueellisia
tilaisuuksia,

Lokakuu

Kansainvälinen maaseudun naisten päivä 15.10.

Marraskuu

Yhdistysten ja piirien syyskokouksia, järjestökoulutusta, Valoa ei
väkivaltaa-tilaisuudet ympäri maan 25.11.

Joulukuu

Joulutapahtumia
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