
Eduskuntavaaliristeilyn ohjelmassa on koko 
risteilyn täydeltä ajankohtaiskeskusteluja, 
seminaareja sekä koulutusta järjestötoi-
mijoille, kunta- ja aluepäättäjille sekä 
eduskuntavaaliehdokkaille kampanjatii-
meineen. 

Risteilyohjelma sisältää sopivasti viihdettä, verkos-
toitumista ja painavaa asiaa yhdessä paketissa. 

Poimi ohjelmasta omat suosikkisi!

Lähde kanssamme laineille  
- Keskustan eduskunta- 
vaaliristeily 27.-28.1.

Risteilyn ohjelmassa odotetut seminaarit ja keskustelut
Vaaliristeilyllä mukana ovat mm. puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko, 
puolustusministeri Antti Kaikkonen, maa- ja metsätalousministeri Antti Kurvinen, elinkein-
oministeri Mika Lintilä sekä eduskuntaryhmän puheenjohtaja Eeva Kalli. Puoluejohdosta 
mukana ovat myös puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen ja varapuheenjohtajat Markus Lohi ja 
Riikka Pakarinen. 

Ulkopuolisina asiantuntijoina risteilyn seminaareissa ovat mm. Elinkeinoelämän keskusliiton 
toimitusjohtaja Jyri Häkämies, MDI:n johtava asiantuntija Timo Aro, sosiaalipalveluja tar-
joavan Hoivatie ry:n toimitusjohtaja Tiina Haanpää, asiantuntija Samuel Salovuori Mieli ry, 
toimitusjohtaja Jan Erola, Viestintätoimisto Kravat, politiikan erikoistoimittaja Timo Haapa-
la, Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja Maria-Kaisa Aula, Poh-
jois-Pohjanmaan aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Tölli, Ajatuspaja Alkion tutkimus-
päällikkö Pauliina Maukonen, esiintymiskouluttaja Piia Koriseva ja tyylikouluttaja Ulla Rask.

Koulutusta 
 eduskuntavaaliehdok-

kaille ja kampanjatiimeille
• Parhaat neuvot  

vaalikonevastaamiseen
• Keskustakonkarien  

vinkit kampanjointiin
• Näin esiinnyt vaalikentillä 

eduksesi

Koulutusta  
järjestötoimijoille  

ja jäsenille
• Keskusta-aatteen ABC

• Vapaaehtoisten johtami-
nen ja motivointi

• Minun Keskustani  
-järjestökoulutus

Koulutusta 
kunta- ja aluepäättäjille
• Tyylitietoutta päättäjille
• Kohdennetut seminaarit 

kunta- ja aluepäättäjille



Risteilyn seminaarikattauksessa  
on mukana mm. seuraavia teemoja:
  

Kuka elättää ja ketä?
Mitä on 2020-luvun alue-
politiikka ja tarvitaanko sitä? 
Voidaanko löytää yhteiset 
askelmerkit koko Suomen 
elinvoiman vahvistamiseksi vai 
kaivaudutaanko yhä syvem-
mälle alueellisen vastakkain-
asettelun poteroihin? Ovatko 
hallituksen esitykset erityista-
lousalueiden perustamisesta 
pelkkää tuuleen huutamista?

Lisää uudistuksia koului-
hin vai riittääkö jo?  
Onko kouluissa kaikki kunnos-
sa?  Onko kaikille tasa-arvoiset 
koulutusmahdollisuudet tur-
vattu Suomessa? Tarvitaanko 
uusia korjaussarjoja vai työrau-
haa jatkuvilta uudistuksilta?   

Suomalaisten mieli  
tulevaisuudessa.  
Miten hoivaamme ja edis-
tämme yhdessä eri-ikäisten 
suomalaisten mielenterveyttä 
tulevaisuudessa? Mitä eväitä 
tarvitsemme siitä, että kaik-
ki pysyvät matkassa mukana, 
entä mitä siihen, että useampi 
suomalainen voisi paremmin? 

Hyvinvointialueen päät-
täjät Keskustan käynti-
kortteina.  
Miten hyvinvointialueen asuk-
kaiden, yritysten ja järjestö-
jen ääni saadaan kuulumaan? 
Miten asiakkaiden tarpeet 
saadaan palvelutarjonnan läh-
tökohdaksi? 

Kriisinkestävää hyvin-
vointiyhteiskuntaa raken-
tamassa – keskustalainen 
kivijalka.  
Korona-pandemia, Venäjän 
sota Ukrainaa vastaan seurauk-
sineen, energiakriisi ja ilmas-
tonmuutos. Miten varautua 
tulevaan, josta kukaan ei tiedä? 
Mikä on keskustalainen vaih-
toehto kriisinkestävälle yhteis-
kunnalle

Uusi aika, uudet ”kujeet” 
– ennaltaehkäisy ja lähi-
palvelut sote-uudistuk-
sen toimeenpanon kes-
kiössä
Saavatko ihmiset hoitoa ja hoi-
vaa oikeaan aikaan ja oikeasta 
paikasta? Kohdataanko ihminen 
kokonaisuutena vai hoidetaan-
ko vain yksittäisiä ongelmia? 
Pystyykö Keskusta lunastamaan 
lähipalvelulupauksensa?

Mitä kaikkea kuntien elin-
voima on ja miten siihen 
voidaan vaikuttaa?  
Sote-uudistuksen jälkeen elin-
voiman vahvistaminen on jokai-
sen kunnan asialistan kärjessä 
kärkiasiana. Onko elinvoima 
muutakin kuin elinkeinopolitiik-
kaa? 

Miten siellä Natossa  
ollaan?  
Suomen ja Ruotsin Nato-jä-
senyys etenee. Mitä jäsenyys 
merkitsee Suomelle, mitä 
jäsenyys meille antaa ja mitä se 
meiltä edellyttää

Riittääkö lämpö, tuleeko 
sähköä?  
Energiamarkkinat ovat her-
mostuneessa tilassa ja kansa 
huolissaan. Riittääkö kaikille 
energiaa ja millä hintaa? Miten 
käy ilmastotavoitteiden?

Suoraa puhetta ruoasta 
ja metsistä. Mikä on suo-
malaisen ruuan ja maata-
louden tulevaisuus?  
Kuka päättää metsistämme? 
Onko maa- ja metsätaloutem-
me syyllinen ilmastonmuutok-
sen vai osa ratkaisua siihen?

Taipuuko talous – sel-
viääkö Suomi?  
Talouden tulevaisuuskuva 
on sumea. Riittävätkö rahat 
hyvinvointiyhteiskuntamme 
pystyssä pitämiseen? Onko 
edessä säästölistoja ja veron-
korotuksia? Vai löytyykö muita 
ratkaisuja?

Median valta ja mahti 
vaaleissa – mikä on totta 
ja mikä kuvitelmaa?  
Mikä on median rooli eduskun-
tavaaleissa? Kattaako media 
vaalien teemat ja pääaiheet 
puolueille? Voiko uutiskynnyk-
sen politiikassa ylittää maltilli-
suudella ja ratkaisukeskeisyy-
dellä? Vai tarvitaanko siihen 
kärjistystä ja vastakkainaset-
telua?

Seminaariohjelma täydentyy myöhemmin. 
Seuraa sivuja matkapojat.fi/keskusta

Järjestäjä pidättää oikeuden  ohjelmamuutoksiin.

http://www.matkapojat.fi/keskusta

