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Keskustalaisuus pähkinänkuoressa
Keskustalaisuus äidinmaidossa. Jäseneksi v. 1999.

    - Ähtärin Keskustanuoret, sihteeri 2000
    - Ähtärin Keskustanuoret, pj 2001
    - Etelä-Pohjanmaan Keskustanuorten johtokunta    
       2002-2004
    - Ähtärin Keskustanuorten johtokunta 2002-2011
    - Ähtärin Keskustan Ouluveden py:n johtokunta 2012-
    - Etelä-Pohjanmaan Keskustan piirin työvaliokunta 
      2005-2006
    - Etelä-Pohjanmaan Keskustan piiritoimikunta 2005-2006, 
      2009
    - Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret, pj 2005-2008
    - Keskustan Etelä-Pohjanmaan piiri, vpj 2007-2008, 
      2010-2011
    - Suomen Keskustan puoluevaltuuskunta 2008-2012
    - Ähtärin Keskustan kunnallisjärjestö, vpj 2009-2011
    - Ähtärin Keskustan kunnallisjärjestön johtokunta 2012-

Useita kunnallisia, maakunnallisia, valtakunnallisia ja 
kansainvälisiä luottamustehtäviä.
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Puheenjohtajaehdokas
MIKKO SAVOLA

TEESINI ETELÄ-POHJANMAAN 
KESKUSTAN 
VIISIVUOTISOHJELMAKSI



Olen Mikko Savola, tänä vuonna 38-vuotta 
täyttävä pitkän linjan keskustakasvatti ja 
kansanedustaja Ähtäristä. Minulla on huoli 
puolueemme ja erityisesti Etelä-Pohjanmaan 
keskustapiirin tulevaisuudesta. Puolueemme 
uusiutui valtakunnan tasolla ja tuota samaa 
uudistumista on tapahduttava myös meillä.

 En olisi kansanedustaja ilman niitä mahdolli-
suuksia, joita erityisesti Etelä-Pohjanmaan 
Keskustanuorten ja Keskustan Etelä-Pohjan-
maan piirit ovat minulle voineet vuosien 
varrella tarjota. Olen siitä hyvin kiitollinen. 
Siksi haluan myös antaa oman panokseni 
piirin tulevaisuuden käyttöön.
 
Presidentinvaalit tempaisivat 
mukaansa 

Olen kotoisin keskustalaisesta kodista. 
Vanhempani ovat puolueen jäseniä. Aktiivi-
politiikassa he eivät ole kuitenkaan olleet 
mukana. Ensimmäinen suora kosketukseni 
puolueeseen tapahtui vuonna 1999 Keskus-
tan presidenttiehdokkaasta käydyn esivaalin 
aikaan. Lähdin vanhempieni mukaan 
paikalliselle jäsenäänestyspaikalle, liityin 
puolueen jäseneksi ja käytin ensimmäisen 
kerran äänioikeuttani. Presidenttiehdokkaan 
valitsemisessa oli suurta juhlan tuntua. Olin 
aivan varma, että äänestämäni Paavo 
Väyrynen tulisi valituksi Keskustan ehdok-
kaaksi.

 

Paavoa ei valittu ja olin pettynyt. Silloin 
äitini sanoi minulle: - Mikko, kansanvalta 
on puhunut. Nyt tuemme Esko Ahoa. 
Hänestä Suomi saa loistavan presidentin. 
No, ei tullut Eskostakaan valtion päämies
tä. Uhkasin muuttaa pois Suomesta.
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Presidentinvaalien kampanjointi vei 
mennessään. Samassa rytäkässä 
herätimme kahden kaverin kanssa 
pystyyn Ähtärin Keskustanuorten 
osaston. Tähän keskeisessä roolissa oli 
silloiset nuoret piirijärjestön toimijat. 
Poliittinen urani alkoi Ähtärin Keskusta-
nuorten sihteerin tehtävistä.

 

Keskustanuorten Etelä-Pohjanmaan 
piiri otti yhdistyksestämme välittö-
mästi kopin. Kirjeitä, puheluita, 
tekstiviestejä ja käytännön apua tuli 
pyytämättä tai pyydettäessä. Piirin 
toimijat saivat välittömästi tartutet-
tua järjestötyön kipinän. Tähän 
porukkaan kannattaa kuulua.

 
Kotona vanhempani hymyilivät 
minulle, kun soitin kavereitani ja 
tuttujani läpi pyytäen heitä 
mukaan keskustanuorten 
toimintaan. Kunnallisjärjestön 
kokeneet toimijat antoivat 
tukea niin henkisesti kuin 
taloudellisestikin. Pian meitä 
oli iso joukko nuoria toimijoi-
ta. Oli aika ottaa seuraava 
askel: kuntavaalit.

No, ei tullut Eskostakaan 
valtion päämiestä. 

Uhkasin muuttaa pois Suomesta.
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Kaikkien aikojen nuorin 
valtuutettu

 Kuntavaaleihin en uskaltanut heti ensi 
istumalta suostua. Se jännitti ja hieman myös 
pelotti. Joku meistä nuorista oli ehdolle 
saatava. Ehdokasasettelun viimeisenä 
päivänä silloinen kaupunginvaltuuston 
puheenjohtaja Heikki Kuoppamäki vei minut 
lukiopäivän jälkeen kahville paikalliseen 
konditoriaan. Kun kahvit oli juotu ja nisusiat 
syöty, lähdin kotiin ja nimeni oli ehdokaspa-
perissa.

 Kuntavaaleissa tulin valituksi Ähtärin 
kaikkien aikojen nuorimpana kaupunginval-
tuutettuna. Olin kai ensimmäinen ähtäriläi-
nen joka valtuutettuna ollessaan kirjoitti 
ylioppilaaksi. Sen jälkeen takana ovat jo 
viidet kuntavaalit ja satoja kuppeja kahvia 
ehdokassuostumuspapereiden täyttämisen 
merkeissä.

Keskustan tehtävissä tie vei yhä syvemmälle 
keskustanuoriin. Ähtärin osaston puheenjoh-
tajaksi ja piirin johtokuntaan. Erilaisiin 
työryhmiin ja lopulta Etelä-Pohjanmaan 

Keskustanuorten puheenjohtajaksi. Silloin 
tunsin olevani poliittisen urani huipulla.

Nuorten keskustalaiset joukko oli toisiaan 
tukeva porukka. Konkaritkin ymmärsivät 
nuorisojärjestön merkityksen. Keskustan 
erityispiirre on ollut ja on ylisukupolvisuu-
dessa. Ilman nuoria ei ole tulevaisuutta. 
Tätä ohjenuoraa haluan vaalia myös 
jatkossa.

Oppi Etelä-Pohjanmaan 
vahvoilta vaikuttajilta

 Keskustan Etelä-Pohjanmaan piirillä oli 
puolueessa 2000-luvulla vahva ja vaikutta-
va rooli. Oli itsestään selvyys, että onnis-
tuimme hoitamaan yhteistyösuhteemme 
ja vaikutusvaltamme muihin piireihin 
määrätietoisesti ja viekkaastikin. Edusta-
jamme puoluejohdon erilaisista tehtävistä 
on tästä malliosoitus. Puheenjohtajat 
Anneli Jäätteenmäki ja Mari Kiviniemi, 
puoluesihteeri Jarmo Korhonen ja varapu-
heenjohtaja Antti Kurvinen. Niin ikään 
europarlamenttivaaleissa me olemme 

saaneet koko Suomen EU 
-jäsenyyden ajan omat ehdok-
kaamme Kyösti Virrankosken ja 
Anneli Jäätteenmäen läpi. Viime 
kevät oli surullinen tältä osin kun 
puolueen listalla ei ollut edes 
omaa ehdokasta. Meidän on 
palattava puolueen ja valtakun-
nan politiikan ytimeen. Me kyllä 
onnistumme, kun haluamme ja 
tahdomme sekä teemme 
yhdessä lujasti ja sitoutuneesti 
töitä.

Kun lähdin ensimmäisen kerran 
ehdolle Eduskuntaan vuoden 

Kuortane kuntavaalistratti
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2007 vaaleihin, olin nuorisojärjestötoi-
minnasta ja parista kuntavaaleista 
huolimatta kampanjoinnin keltanokka. 
Vahvasta seudullisesta tuesta ja kannus-
tuksesta huolimatta tarvitsin apua ja 
opastusta hyvän kampanjan onnistumi-
seksi. Tähän sain täyden tuen ja avun 
piiritoimistolta. Istuimme alas ja suunnit-
telimme. Mukana oli emopiirin ja 
nuorten toiminnanjohtajat. Halusimme 
tehdä koko puoluetta palvelevan 
kampanjan.

Vaalit ovat politiikan tärkein mittari. 
Niihin on valmistauduttava hyvin. Siksi 
piirin on oltava keskeinen koordinaattori, 
tsemppari ja kouluttaja erityisesti kunta- 
ja eduskuntavaalien ensikertalaisille. 
Valmistautuminen seuraaviin vaaleihin – 
vuoden 2021 kunnallisvaaleihin - on 

aloitettava jo nyt. Se tarkoittaa keskustalai-
sen äänen esillä pitämistä laajalla rintamilla 
ja useilla kasvoilla. Intoa ja edellytyksia astua 
askel kerrallaan kohti suurempia saappaita 
on mahdollistettava.

Keskusta on antanut vuosien varrella 
mahdollisuuksia toimia useissa eri tehtävissä. 
Paikallisesti olen saanut toimia niin kaupun-
ginvaltuutettuna, lautakunnan jäsenenä, 
hallituksen jäsenenä, valtuuston puheenjoh-
tajana kuin konserniyhtiöissä ja niiden 
johtotehtävissä. Maakunnallisesti rahkeita on 
päässyt kokeilemaan kaikissa keskeisissä 
kuntayhtymissä ja niiden johtotehtävissä 
valtuuston puheenjohtajana. Olen saanut 
38-vuotiaaksi kokea paljon. Elämänpuun 
mittarilla se tarkoittaa yli puolta elämää 
erilaisissa luottamustehtävissä.

Äiti ja isä eduskunnassa
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2020

2021

2022
 
    JA MAAKUNTAPOLITIIKKAA

    KUNTAVAALIT
        - Onnistunut ehdokasasettelu jokaisessa 
           piirin alueen kunnassa
        - Kuntavaaliehdokkaiden koulutus
        - Kuntavaaliehdokkaiden sitouttaminen järjestötyöhön
        - Maakunnallisten luottamustehtävien neuvottelu
        - Hyvin alueellisesti ja tasa-arvoisesti valmisteltu 
        - kokonaisuus maakunnallisista luottamustehtävistä 
    

2023

2024

PIIRIN SISÄINEN JA ULKOINEN OHJELMATYÖ 
KÄYNTIIN
    - Poliittinen ohjelma
    - Tiedotuspoliittinen ohjelma 
    - Järjestöpoliittinen ohjelma
    - Talouspoliittinen ohjelma
    - Koulutuspoliittinen ohjelma 

PIIRITOIMISTON TEHTÄVÄKUVAT KUNTOON
    - Keskustelut ja päätökset työnkuvista
    - Poikkihallinnollisten tehtävien selkeyttäminen
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    JA MAAKUNTAPOLITIIKKAA

    KUNTAVAALIT
        - Onnistunut ehdokasasettelu jokaisessa 
           piirin alueen kunnassa
        - Kuntavaaliehdokkaiden koulutus
        - Kuntavaaliehdokkaiden sitouttaminen järjestötyöhön
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        - kokonaisuus maakunnallisista luottamustehtävistä 

KESKUSTA ON USEINE KASVOINEEN 

JA SEURATUIN PUHEENAIHE

 VALMISTAUTUMINEN EDUSKUNTAVAALEIHIN
        - Onnistunut ehdokasasettelu
        - Oman vaaliohjelman valmistelu
        - Ehdokkaiden kampanjakoulutus käyntiin
        - Piiritoimista auttaa, opastaa ja sparraa

    KESKUSTA TAKAISIN VAALIPIIRIN
    YKKÖSEKSI

    EDUSKUNTAVAALIT
        - Ehdokkaiden kampanjakoulutus jatkuu
        - Vaasan vaalipiiristä 4 Etelä-Pohjanmaan 
          piirin alueelta valittua kansanedustajaa 
   
 

 

    KESKUSTA VAIKUTTAA VALTAKUNNAN JOKAISELLA TASOLLA

  
  PRESIDENTINVAALIT

        Alueellinen ja omaleimainen kampanja keskustalaisen 
        presidenttiehdokkaan puolesta
        Keskustalainen Tasavallan Presidentti Suomeen 
 
  
 EUROVAALIT
        Etelä-Pohjalainen MEP valitaan europarlamenttiin
  PUOLUEKOKOUKSESSA OMAN EHDOKKAAN 
 ASETTAMINEN JA VALITSEMINEN PUOLUEEN JOHTOTEHTÄVIIN

 JÄSENKERÄYS JATKUU
        Keskusta on jäsenmäärältään reilusti suurin toimija

 
 

2024

    - Kunnallisjärjestöihin lisää virtaa
    - Piiritoimistosta käytännön apu yhdistää hiljaisem       
      pia paikallisyhdistyksiä
    - Piirin johto kuuntelee, auttaa, kouluttaa ja tiedottaa 
      proaktiivisesti

JÄSENKERÄYS KÄYNTIIN
    -Jäsenmäärätavoitteen asettaminen ja jäsenkeräyksen 
      organisointi

PUOLUEKOKOUKSESSA OMAN EHDOKKAAN 
ASETTAMINEN JA VALITSEMINEN PUOLUEEN 
JOHTOTEHTÄVIIN

VALMISTAUTUMINEN KUNTAVAALEIHIN
    - Kuntavaalityöryhmän perustaminen
    - Kuntavaaliehdokkaiden koulutus

 JÄSENKERÄYS JATKUU
        - Kuntavaaliehdokkaat sitoutetaan 
          puolueen jäseneksi

PUOLUEKOKOUKSESSA OMAN 
EHDOKKAAN ASETTAMINEN JA 
VALITSEMINEN PUOLUEEN JOHTOTEHTÄVIIN

JÄSENKERÄYS JATKUU
        - Jäsenmäärän kehittymisen välitarkastus

 

 VALMISTAUTUMINEN EUROVAALEIHIN
        Oman ehdokkaan valinta
        Oman eurovaaliohjelman valmistelu 
    JÄSENKERÄYS JATKUU
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Yhdessä olemme pysäyttämättömiä

 Kun nuorena kloppina lähdin keskustanuo-
riin mukaan, en olisi koskaan uskonut 
voivani astella samoja käytäviä, missä 
silloiset politiikan konkarit, kuten Mari 
Kiviniemi, Aulis Ranta-Muotio tai Jukka 
Vihriälä olivat. Politiikka on vienyt mennes-
sään. Keskustaperhe on suonut mahdolli-
suuksia, joihin tarttumiseen ja joissa menes-
tymiseen on tarvittu hyvää onnea, intoa ja 
tarmoa. Uskon näiden tekijöiden olleen 
taustalla siihen, että sain aloittaa kolmannen 
kauden Vaasan vaalipiirin alueelta valittuna 
kansanedustajana.

 Meillä on paljon potentiaalia. Me olemme 
puolue, joka pitää kaikista alueista ja 
ihmisistä huolta. Meillä on ihmiset, joilla on 
valtava määrä osaamista ja aatteellista intoa. 
Meillä on kyky ja koneisto, jonka rasvaamalla 
olemme pysäyttämättömiä. Yhdessä.

Olen kiitollinen keskustalaisille ja Keskustalle. 
Olen kiitollinen maakunnalle ja jokaiselle 
eteläpohjalaiselle. Olen varma, että me 
palaamme takaisin Vaasan vaalipiirin 
ykköspuolueeksi. Olen vakuuttunut siitä, että 
Keskustan puolue-elimiin on palautettavissa 
vahvempi eteläpohjalaisten ääni.

Haluan olla vaikuttamassa, tsemppaamassa, 
luomassa mahdollisuuksia ja ennen kaikkea 
johtamassa Etelä-Pohjanmaan Keskustaa. 
Pyydän tähän työhön tukeanne. Rakenne-
taan yhdessä vahvaa ja vaikuttavaa Keskus-
taa.

Keskusta takaisin vaalipiirin 
suurimmaksi puolueeksi

 Keskusta on ollut perinteisesti Vaasan 
vaalipiirin suurin puolue. Viime eduskun-
tavaaleissa menetimme ääniä ja putosim-
me toiselle sijalle. RKP sai väkensä 
liikkeelle. Meidän kannattajamme jäivät 
joko kotiin tai äänestivät muita puolueita. 
Luottamus kykyymme hoitaa maakunnan 
asioita on palautettava. Se tapahtuu 
yhdessä tekemällä, kovalla järjestötyöllä 
ja aatteellisella keskustalaisella politiikal-
la.

 Meillä on paljon potentiaalia. 
Me olemme puolue, joka 
pitää  kaikista alueista 

ja ihmisistä huolta.

ETELÄ-POHJANMAAN KESKUS-
TAN VIISIVUOTISOHJELMA

 

-

-
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Vaaleissa pärjääminen lähtee viestistä, 
uskottavasta ja mukaansa tempaavasta 
kampanjoinnista sekä vahvasta ehdokas-
asettelusta.

Kunta- ja maakuntavaaleissa ehdokas-
asetteluun on satsattava. Ehdokaslistat on 
kerättävä täyteen jokaisessa kunnassa 
hyvissä ajoin. Piirin tehtävänä on auttaa 
kunnallisjärjestöjä ehdokkaiden kysymi-
sessä. Erityinen huomio ehdokashankin-
nassa on kohdistettava nuoriin. Ehdokkai-
den koulutukseen on tehtävä erillinen 
ohjelma, jossa huolehditaan kampanjoin-
nin onnistumisesta paikalliset painotuk-
set huomioiden.

Puolueen saavuttamat maakunnalliset 
tehtävät jaetaan tasaisesti siten, että 
alueiden, sukupuolten ja ikäluokkien 
välinen tasa-arvo huomioidaan. Luotta-
mustehtävien kautta tulee kasvattaa 
uusia vaikuttajia, jotka saavat vastuuta 
niin maakunnassa kuin eduskunnassa, 
Euroopan parlamentissa ja maan hallituk-
sessakin.

 Keskustan Etelä-Pohjanmaan piiri on 
jäsenmäärältään Suomen Keskustan 
toiseksi suurin piiri. Vaikutusvaltamme on 
kuitenkin kokoamme heikompi. Puolueen 

päättävissä elimissä on tuotava esiin piirin 
poliittinen linja. Piirin puheenjohtajan ollessa 
kansanedustaja, viesti linjasta menee 
viikottain päivänpoliittisen päätöksenteon 
ytimeen, eduskuntaryhmään.

Puheenjohtaja vastaa kokonaisuudesta, 
mutta vastuuttaa myös muut eri tehtäviin 
vastuualueidensa mukaisesti. Piirin varapu-
heenjohtajilla on oltava keskeinen rooli 
poliittisessa ja järjestöllisessä valmistelutyös-
sä henkilökohtaiset vahvuudet huomioiden. 
Piirihallituksen muodostamasta työvaliokun-
nasta tehdään tiivis juoksevista asioista ajan 
hermoilla oleva nyrkki, joka valmistelee asiat 
huolellisesti piirihallitukselle.

 Piirihallituksen tehtävänä on huolehtia piirin 
strategian toteuttamisesta ja suurien linjojen 
vetämisestä. Piirihallitus kokoontuu säännöl-
lisesti vuosikellon mukaisesti. Jokaisen 
piirihallituksen jäsenen mielipide on tärkeä. 
Jäsenet vastuutetaan strategisiin ja poliitti-
siin työryhmiin omien vahvuuksien ja 
mielenkiinnon mukaisesti.
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Järjestökenttä remonttiin

 Keskustan 110 -vuotinen historia on vuosien 
varrella laajentunut satoihin paikallisyh-
distyksiin. Toiminta ja politiikka kansanliik-
keessämme on aina lähtenyt ruohonjuuri-
tasolta. Piirin järjestökenttä tarvitsee 
erityisen panostuksen ja sopeuttamisen 
2020 - luvulle. Etelä-Pohjanmaan piirin 

alueella on kymmeniä toimimattomia 
yhdistyksiä, joihin on joko puhallettava lisää 
eloa yksin tai yhdessä muiden alueen 
yhdistysten kanssa. Piirin tehtävänä on 
tarjota aktiivisesti käytännön tukea 
järjestöuudistuksen tekemiseen.

Aktiivisille jäsenille on tarjottava mahdolli-
suuksia osallistua ja antaa osaamisensa piirin 
ja puolueen käyttöön työryhmissä ja 
tapahtumien järjestämisessä.

Sisarjärjestöillä on ollut perinteisesti 
merkittävä rooli piirijärjestön sisällä. 
Keskustapiirin, naisten, nuorten ja 
vesaisten yhteistoimintaa on tiivistettävä. 
Erityinen ja konkreettinen toimenpide 
tähän on työntekijöiden resurssien 
parempi hyödyntäminen kaikkien tueksi 
ja hyväksi.

Piiritoimisto tekemään 
oikeita asioita 

 Piiritoimiston tärkein tehtävä on palvella 
järjestöväkeä poliittisessa työssä, viestin
nässä ja kouluttamisessa. Työntekijät on 
ohjattava säännöllisten kehityskeskuste-
lujen ja toimenkuvien järjestelyjen kautta 
tekemään oikeita asioita.

Poliittisen toiminnan valmistelu on 
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tehtävä piiritoimistolla. Puheenjohtajan ja 
toiminnanjohtajan keskeinen tehtävä on 
valmistella piirin poliittista linjaa ja 
huolehtia järjestötyön kehittämisestä.

Viestintä kuntoon

 Puolueen ääni konkretisoituu paikallisten 
ihmisten välityksellä. Piirin on laadittava 
erillinen viestintäsuunnitelma, millä 
huolehditaan keskustalaisen näkökulman 
tuomisesta maakunnalliseen ja valtakun-
nalliseen keskusteluun. Viestinnässä on 
vaalittava hyviä yhteistyösuhteita 
paikalliseen mediaan. Jokaisen piirihal-
lituksen kokouksen, jalkautumisen ja 
tapahtuman ydin on viesti, joka kerrotaan 
eri viestintäkanavia pitkin alueemme 
ihmisille.

 Sosiaalinen media tarjoaa erityiset 
mahdollisuudet reaaliaikaiseen 
viestintään. Keskustan Etelä-Pohjanmaan 
piiri on maakunnan kiinnostavin poliittin-

en järjestö, joka tuo tietoisuuteen kiinnos-
tavia tarinoita paikallisista päätöksistä, 
maakunnan keskustalaisesta linjasta sekä 
näkemyksensä valtakunnan politiikan 
linjoista.

 Jäsenkeräys käyntiin ja
talous kuntoon

 Ilman jäseniä ei ole vahvaa Keskustaa. 
Keskustapiiriin on käynnistettävä välittömäs-
ti laaja ja koordinoitu ja moderni jäsenkeräys. 
Keskusta on kansanliike joka puhuttelee ja 
johon on matala kynnys lähteä mukaan. 
Piirin on puhuteltava ihmisiä ja kysyttävä 
heitä mukaan toimintaan.

 Piirin vahva talous muodostuu jäsenmaksu-
tuotoista, puoluetuesta ja luottamushen-
kilöiden luottamushenkilö verosta. Sen 
lisäksi yhteistyösuhteet paikalliseen elinkei-
noelämään on avattava uudelleen. Varain-
hankinta lähtee pienistä puroista jossa 
alueen yrityksillä on vahva rooli. 
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