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Maakuntavaalit
Maakuntavaalit järjestettäneen 28.10.2018. SKP osallistuu vaaleihin Keski-Suomessa omalla
listalla. Selvitetään vaaliliittomahdollisuudet lähellä olevien puolueiden kanssa.
Ryhdytään asettamaan ehdokkaita ja aletaan valmistella omaa vaaliohjelmaa KeskiSuomeen. Tehdään erillinen vaalityösuunnitelma. Otetaan kantaa Keski-Suomen sote- ja
maakuntauudistuksen tiimoilta tuotettaviin asiakirjoihin esim. ehdotuksiin järjestämis- ja tuottamissuunnitelmiksi, strategiaksi ja hallintomalliksi. Ollaan aktiivisesti mukana eri puolueiden
piirijärjestöjen yhteisissä kokouksissa sekä muissa esim. ministeriöiden järjestämissä sote- ja
maakuntauudistusta käsittelevissä tilaisuuksissa.
Ollaan mukana valtakunnallisen vaalityöryhmän työssä ja osallistutaan puolueen yhteisen
vaaliohjelman tekoon. Vaalityöryhmän kokouksiin voi osallistua myös Skypen välityksellä.
Maakuntavaalityö luo hyvää pohjaa kevään 2019 eduskuntavaalityölle.

Tiedonantaja ja muu tiedotustoiminta
Puolueen lehti Tiedonantaja on tärkeä työväline ulospäin suuntautuvassa vaikuttamisessa.
Lehden keskeinen tehtävä on joukkojen tietoisuuden kohottaminen. Tämän aikaansaamiseksi on välttämätöntä luoda yhteyksiä ajankohtaisiin poliittisiin kamppailuihin.
Tiedonantaja muuttuu vapusta 2018 alkaen kerran kuussa ilmestyväksi noin 52-sivuiseksi
sanomalehdeksi. Nykyisillä tilausmäärillä Tiedonantaja on edelleen tappiollinen, minkä vuoksi
lehtityö tulee ottaa piirissä ja osastoissa tärkeään rooliin. Aktiivisella työllä voimme saada
Tiedonantajan levikin Keski-Suomessa nousuun. Avustamme lehteä säännöllisesti tarjoamalla sille ennen kaikkea paikallista aineistoa.
Viikoittaisen kamppailumateriaalin tarpeeseen luodaan viikoittain ilmestyvä A4-kokoinen tiivistelmä, jossa reagoidaan ajantasaisesti poliittisiin kysymyksiin. Tämä taitetaan niin, että
siihen on helppo lisätä paikallista aineistoa. Tätä mahdollisuutta pyritään piirijärjestössä hyödyntämään mahdollisuuksien mukaan.
Piirille valitaan Tiedonantaja-vastaava/kollektiivi, joka huolehtii siitä, että piirissä ja osastoissa
tehdään työtä lehden tilausten hankkimiseksi, irtonumeroiden myymiseksi ja jakamiseksi sekä ilmoitusten hankkimiseksi. Vastaava toimii aktiivisesti alueellisten juttujen laatimiseksi yhteistyössä toimituksen kanssa. Vastaava huolehtii myös lukijapalautteen keräämisestä sekä
muista lehteä ja puoluetta eteenpäin vievistä toimenpiteistä.
Huolehditaan, että Tiedonantaja on säännöllisesti esillä piirijärjestön tapahtumissa. Piirijärjestö jatkaa neljää vuosikertatilausta kirjastoihin: Keltinmäki, Kortepohja, Vaajakoski ja Palokka.
Päivitetään piirin tiedotussuunnitelma ja saatetaan kuntoon sisäinen viestintä piirin johdossa
sekä jäsenistön kesken. Hyödynnetään piirijärjestön kotisivuja ja fb-sivua päivittämällä niitä
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aktiivisesti. Sivujen kehittämiseen on syytä paneutua, koska ihmiset liikkuvat somessa, ja
mahdolliset puolueesta kiinnostuneet tulevat entistä useammin sitä kautta. Piirijärjestön tapahtumista kerrotaan ajantasaisesti piirin kotisivuilla. Tiedonantajan järjestöpalstalla ilmoittamisessa on huomioitava lehden ilmestyminen vain kerran kuussa. Tiedottamisessa emme
saa unohtaa niitä tovereita, joilla ei ole sähköpostia ja jotka eivät ole somessa.
Jokaisesta piirikomitean kokouksesta laitetaan kannanotto ajankohtaisesta teemasta medialle. Tiedonantajalle kannanotot lähetetään juttujen muodossa ja niiden yhteyteen liitetään aina
jonkun aktiivin kasvot. Motivoidaan jäsenistöä kirjoittamaan aktiivisesti mielipidekirjoituksia tai
esim. omaa blogia ja jakamaan niitä myös somessa.

Opintotoiminta ja tapahtumat
Järjestetään opintotoimintaa yhteistyössä DSL:n opintokeskuksen kanssa. Piirijärjestö on
yksi DSL:n jäsenjärjestöistä. Pyrimme jatkossa olemaan aktiivisempia jäseniä ja vaikuttamaan liiton päätöksentekoon.
Piirijärjestön yhteydessä toimii kaksi opintokerhoa: Punainen Höyhen sekä Kunnallispoliittinen opintokerho (Kupo). Harkitaan marxilaisuuteen paneutuvan opintokerhon perustamista.
Pyritään siihen, että erilaisten kokoontumisten sisältö täyttää opintotoiminnan kriteerit.
Kupossa opiskellaan maakunta- ja kunnallispoliittisia asioita. Paikallispolitiikan seuraaminen
on tärkeää, vaikka SKP ei nyt ole edustettuna valtuustoissa Keski-Suomessa. Erityisesti
maakunnallisia sote-suunnitelmia on seurattava ja mahdollisuuksien mukaan niihin on myös
otettava kantaa sekä pyrittävä vaikuttamaan.
Punaisen Höyhenen aiheet vaihtelevat ja ovat kulloinkin ajankohtaisia teemoja esim. vaalikamppailun eri osa-alueita sekä Perusturva 1200 -projektin käytännön harjoittelua Piirijärjestö
on aktiivisesti mukana Perusturva 1200 -projektissa niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti.
Järjestämme piirijärjestössä muutaman tapahtuman vuoden 2018 aikana.
Muihin puolueen projekteihin (rauha, 6 tunnin työaika jne.) osallistutaan mahdollisuuksien
mukaan. Vähäisten resurssien vuoksi tehtävien priorisointi on tärkeää.
Piirijärjestö lähettää osallistujia Marx-opiston talvi- ja kesätapaamisiin. Kesätapaaminen on
10.-12.8. Hauholla. Piirijärjestön budjetti mahdollistaa yhden toverin osallistumisen EV:n kesäyliopistoon 11.-15.7. Wienissä. Riikka Kaikkonen on tässä asiassa SKP:n vastuuhenkilö ja
osallistuu kesäyliopistoon puolueen kustantamana.
Perinteinen Kiviniemen kesätapaaminen järjestetään 27.7. Kutsutaan sinne tovereita myös
muista piireistä.
Osallistutaan valtakunnalliseen Vastavirta-festivaaliin 25.-26.8. ja sen yhteydessä 25.8. järjestettävään SKP:n 100-vuotisjuhlakonserttiin Helsingissä.
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Yhteistoiminta ja joukkoliikkeet
Kartoitetaan jäsenistön joukkoyhteydet, jotta voidaan arvioida, miten voimme edetä radikaalin
vasemmistolaisen yhteisrintaman rakentamisessa. Ilman toimivaa yhteyttä joukkoliikkeisiin
kommunistien toiminta jää pieneksi oikeassa olevien puuhasteluksi. Asian ymmärtämiseksi
on tärkeää käydä sisäistä keskustelua kommunistien toiminnan merkityksestä joukkoliikkeissä.
Osallistutaan Joukkovoimaliikkeeseen niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti. Ollaan mukana
erilaisissa painostustoimissa aktiivimallin kumoamiseksi kuin myös muissa spontaaneissa
joukkoliikkeissä erilaisten epäkohtien korjaamiseksi.
Osallistutaan paikallisesti mm. rasismin vastaiseen toimintaan, ay-toimintaan, työttömien toimintaan, asukasyhdistysten toimintaan, Rauhanpuolustajien toimintaan, eläkeläisjärjestöihin
ja Nytkis-järjestön toimintaan. Tuodaan liikkeissä esillä olevia asioita myös puoluejärjestön
käsittelyyn.

Järjestötoiminta ja jäsenhuolto
Piirijärjestön yhteisseminaarin yhtenä teemana oli järjestötoiminnan kehittäminen. Keskustelujen pohjalta on ilmennyt sääntömuutosten tarve. Selvitetään asiaa ja tehdään sääntömuutosesitys seuraavalle edustajakokoukselle. Toimenpiteisiin ryhdytään niin, että esityksemme
on elokuun 2018 keskuskomitean käsiteltävänä.
Piirijärjestössä aloitetaan välittömästi valmistelut touko- kesäkuussa 2019 Uudellamaalla pidettävään edustajakokoukseen.
Haluamme korostaa kaikessa toiminnassamme avoimuutta ja rehellisyyttä. Piirikomitean ja
työvaliokunnan kokoukset pidetään niin, että keskuskomiteassa esille tulevat asiat on mahdollista käsitellä kollektiivisesti etukäteen. Vastaavasti keskuskomitean ja poliittisen toimikunnan jäsenet tiedottavat avoimesti ja aktiivisesti jäsenistölle suunnitelmista ja päätöksistä. Jäsendemokratian parantamiseksi muutetaan kokouskäytäntöä niin, että piirikomitean kokouksia on nykyistä useammin. Tällöin myös tieto ja päätöksenteko leviävät laajemmalle joukolle.
Huolehditaan tiedottamisesta koko jäsenistölle ja kiinnitetään erityistä huomiota jäsenhuollon
ja jäsendemokratian toimivuuteen. Se edellyttää toimivaa tiedonkulkua ja aktiivista vuorovaikutusta. Tiedostetaan henkilökohtaisten kontaktien merkityksen.
Tehdään aktiivista jäsenhankintatyötä sekä varainhankintaa. SKP:stä kiinnostuneisiin pidetään yhteyttä ja kutsutaan mukaan erilaisiin tilaisuuksiin.

