
Ohjelma muutosvarauksin

Perjantaina 27.1.  
ohjelmassa mm. 

 
Risteilyn yhteinen avaus-
tilaisuus klo 17.00-17.30  
Yökerho Club Mar

17.45 – 18.30
Mites siellä Natossa 
ollaan? Suomen ja Ruotsin 
Nato-jäsenyys etenee. Mitä 
jäsenyys merkitsee Suo-
melle? Mitä jäsenyys meiltä 
edellyttää ja mitä se antaa?                                                                                  
Keskustelemassa mm. kan-
sainvälisen politiikan professori 
Tuomas Forsberg. Keskustelua 
johtaa puolueen varapuheen-
johtaja Riikka Pakarinen. 
Auditorio

Suomalaisten mieli tu-
levaisuudessa Miten hoi-
vaamme ja edistämme yhdessä 
eri-ikäisten suomalaisten mie-
lenterveyttä tulevaisuudessa? 
Mitä eväitä tarvitsemme siihen, 
että kaikki pysyvät matkassa 
mukana, entä mitä siihen, että 
useampi suomalainen voisi 
paremmin? Keskustelemassa 
asiantuntija Samuel Salovuori 
ja yhteiskuntasuhdepäällikkö 
Johanna Kujala Mieli ry. Kes-
kustelua johtaa Liina Tiusanen. 
Yhteistyössä Keskustanuoret
Kokoustila S31

hintaa? Miten käy ilmastota-
voitteiden ja toisaalta, mikä on 
uusiutuvan kotimaisen energian 
rooli tulevaisuudessa? Keskus-
telemassa elinkeinoministeri 
Mika Lintilä ja Luontoliiton 
toiminnanjohtaja Riku Eskelinen. 
Keskustelua johtaa Keskustan 
energiatyöryhmän ja eduskun-
taryhmän puheenjohtaja Eeva 
Kalli.
Auditorio

Koulutuspolut murrok-
sessa - Keskustan ratkaisut 
koulutuspolitiikan suunnanmuu-
tokseksi. Suomalaisten oppi-
mistulosten heikkeneminen, 
ylioppilaskokeesta luopuminen 
ja korkeakoulujen ensikertalais-
kiintiöt puhututtavat. Samaan 
aikaan meillä on mielenterveys-
kriisi. Mitä tehdä? Panelisteina 
ovat kansanedustaja Hilkka 
Kemppi,  kansanedustajaeh-
dokas, lukiolainen Jussi Kukku-
rainen ja AMK-aktiivi Joonas 
Soukkio. Keskustelua moderoi 
kansanedustaja Jouni Ovaska. 
Yhteistyössä Keskustaopiskelijat.
Kokoustila S 31

Mitä kaikkea kuntien 
elinvoima oikein onkaan 
ja miten siihen voidaan 
vaikuttaa? Sote-uudistuksen 
jälkeen elinvoiman vahvistami-
nen on jokaisen kunnan asialistan 
kärjessä  kärkiasiana. Onko elin-
voima muutakin kuin elinkeino-
politiikkaa? Miten lisäämme 
kuntalaisten, kolmannen sektorin 
toimijoiden ja elinkeinoelämän 
yritysten äänen kuulumista? 
Kuntien elinvoiman näkökulmia 
avaavat Joutsan kunnanhalli-
tuksen puheenjohtaja Pauliina 
Maukonen ja Tohmajärven 
kunnanjohtaja Mikko Löppönen. 
Keskustelua johtaa Keskustan 
kunta- ja aluetyöryhmän jäsen, 
Pyhännän kunnanvaltuuston 
puheenjohtaja Matti Leiviskä.
Kokoustila S21+22

Puhutaan kulttuurista 
Keskustelmassa kulttuurivaikut-
taja Jan Erola ja kansanedus-
taja Pasi Kivisaari. Keskustelua 
johtaa valtiosihteeri Tuomo 
Puumala.
S11 class room

Kampanjakoulutusta  
ehdokkaille Parhaat vinkit 
vaalikonevastaamiseen. Keskus-
tan poliittinen asiantuntija Ilkka 
Miettinen kertoo vaalikoneiden 
merkityksestä ja antaa vinkkejä 
vaalikoneisiin vastaamisessa. 
Kokoustila B51+52

19.45 – 20.30
Suoraa puhetta ruoasta ja 
metsistä Mikä on suomalai-
sen ruoan ja maatalouden tulevai-
suus? Kuka päättää metsistämme? 
Onko maa- ja metsätaloutem-
me  syyllinen ilmastonmuutok-
seen vai osa ratkaisua  siihen?                                                                                                                                          
Keskustelemassa mm. maa- ja 
metsätalousministeri Antti Kur-
vinen sekä Itikka osuuskunnan 
toimitusjohtaja Risto Lahti.
Auditorio

Uusi aika, uudet kujeet– 
ennaltaehkäisy ja lähipalvelut 
sote-uudistuksen toimeenpa-
non keskiössä. Saavatko ihmiset 
hoitoa ja hoivaa oikeaan aikaan 
ja oikeasta paikasta? Kohda-
taanko ihminen kokonaisuutena? 
Pystyykö Keskusta lunasta-
maan lähipalvelulupauksensa? 
Keski-Suomen aluehallituksen 
puheenjohtaja Maria Kaisa Aula 
ja sosiaalipalveluja tarjoavan 
Hoivatie ry:n toimitusjohtaja 
Tiina Haanpää keskustelevat 
ennaltaehkäisevien ja lähipalve-
lujen merkityksestä uudistuksen 
toimeenpanossa. Keskustelua 
johdattaa eduskunnan sosiaa-
li- ja terveysvaliokunnan jäsen 
Hanna-Leena Mattila.
Kokoustila S31

Tyylitietoutta päättäjille 
Tyylikouluttaja Ulla Raskin neu-
voja ehdokkaalle ja päättäjälle 
pukeutumiseen. Pukeutuminen 
osana tehokasta vaaliviestintää. 
Kuinka löytää itselle sopiva tyyli?
Kokoustila S21+22

Minä keskustavaikuttajana 
-järjestökoulutus Tutkimus-
päällikkö Pauliina Maukonen, 
Ajatuspaja Alkio. Koulutuksessa 
pohditaan mitä on keskustalai-
suus, millainen on tulevaisuuden 
Keskusta ja miten vaikutamme 
tulevaisuudessa.
Kokoustila S11 class room

Kampanjakoulutusta eh-
dokkaille Keskustakonkarien 
parhaat vinkit vaalitilaisuuksien 
järjestämiseen ja kampanjointiin. 
Asiantuntijoina Jari Leppä ja 
Anu Vehviläinen. 
Kokoustila B51+52

Keskustanuorten tilaisuus 
Upstairs Pub

Edistykselliset keskusta-
naiset 
Yökerho Club Mar

klo 20.45-21.30
Eduskuntavaaliehdokkai-
den kiitostilaisuus/ Eh-
dokaskoulutuksen pää-
tösjuhla Puheenjohtaja Annika 
Saarikko ja puoluesihteeri Riikka 
Pirkkalainen tapaavat eduskun-
tavaaliehdokkaita ja kampanja-
päällikköitä. 
Upstairs Pub.

Lauantaina 28.1.  
ohjelmassa mm. 

9.30 – 10.15
Taipuuko talous - sel-
viääkö Suomi? Talouden 
tulevaisuuskuva on sumea.  
Riittävätkö rahat hyvinvoin-
tiyhteiskuntamme pystyssä 
pitämiseen?  Ovatko edessä 
säästölistat ja veronkorotukset? 
Vai löytyykö muita ratkaisuja?                                                                                      
Keskustelemassa valtiovarain-
ministeri Annika Saarikko ja 
Elinkeinoelämän keskusliiton 
toimitusjohtaja Jyri Häkämies. 
Keskustelua johtaa Keskustan  
talouspoliittisen työryhmän pu-
heenjohtaja Markus Lohi.
Auditorio

Olla ihminen ihmiselle  
Ajatuksia arvoista ja ihmisyydes-
tä. Pastori ja ex puoluesihteeri 
Timo Laaninen sekä Suomen 
Lähetysseuran diakonia- ja 
kehityspäällikkö Pauliina Par-
hiala pohtivat ihmisyyden arvoja 
Keskustan periaateohjelmaan 
peilaten. Keskustelua johtaa kan-
sanedustaja Mikko Kinnunen.
Kokoustila S31

Yhteistyötä ja uusia toi-
mintatapoja hyvinvoin-
tialueille Miten hyvinvoin-
tialueen asukkaiden tarpeisiin 
pystytään vastaamaan? Miten 
yritykset ja järjestöt saadaan 
mukaan uudistuksen toimeen-
panoon? Tuovatko aluepäät-
täjät uutta vireyttä paikalliseen 
keskustatoimintaan? Hyvinvoin-
tialueiden palvelujen järjestä-
misestä ja eri tahojen vaikutus-
mahdollisuuksista keskustelevat 
Pohjois-Savon hyvinvointialueen 
hallituksen puheenjohtaja Riitta 
Raatikainen ja Hyvinvointiala 
Halin johtaja Hanna-Maija Kau-
se. Keskustelua luotsaa Kes-
kustan Varsinais-Suomen piirin 
toiminnanjohtaja Hanna Vuola. 
Kokoustila S21+22

Kriisinkestävää hyvin-
vointiyhteiskuntaa raken-
tamassa - keskustalainen 
kivijalka Koronapandemia, 
Venäjän sota Ukrainaa vastaan 
seurauksineen, energiakriisi ja 
ilmastonmuutos koettelevat 
yhteiskuntamme kriisinkestä-
vyyttä, resilienssiä. Tämän lisäksi 
hyvinvointiyhteiskuntaamme 
haastavat myös sisäiset ongel-
mat kuten väestön ikääntymi-
nen, heikentynyt huoltosuhde, 
velkaantuminen, syrjäytyminen 
ja kansalaisten sosiokulttuurinen 
eriytyminen. Miten varautua tule-
vaan, josta kukaan ei tiedä? Mikä 
on keskustalainen vaihtoehto 
kriisinkestävälle yhteiskunnalle? 
Ajatuspaja Alkion tutkimuspääl-
likkö Pauliina Maukonen alustaa 
keskustelua Alkion ajankohtaisten 
tutkimusten pohjalta. 
Kokoustila S11 class room

Puoluesihteeri median 
tavattavissa Puoluesihteeri 
Riikka Pirkkalainen avaa medi-
alle Keskustan eduskuntavaali-
ohjelmaa
Living room - the Lounge

10.30 – 11.15
Kuka elättää ja ketä? Mitä 
on 2020-luvun aluepolitiikka ja 
tarvitaanko sitä? Löydetäänkö 
yhteiset askelmerkit koko Suo-
men elinvoiman vahvistamiseksi 
vai kaivaudutaanko yhä syvem-
mälle alueellisen vastakkain-

asettelun poteroihin? Löytyykö 
elinvoimaa Suomen kylistä vai 
jatkuuko keskittyminen entistä 
vahvempana? Suomen alueelli-
sesta kehittämisestä keskuste-
levat MDI:n johtava asiantuntija 
Timo Aro ja Suomen Kylät ry:n 
toiminnanjohtaja Aleksi Koi-
visto. Keskustelua johdattaa 
Harvaan asutun maaseudun 
parlamentaarisen työryhmän 
puheenjohtaja, kansanedustaja  
Hanna Huttunen. Auditorio

Puhetta kodeista ja  
perheistä Keskustelemassa 
puheenjohtaja Annika Saarikko 
ja Keskustan isäverkoston vetäjä 
Lauri Nikula. Keskustelua johtaa 
Anu Vehviläinen. Kokoustila S31

Vapaaehtoisten moti-
vointi ja johtaminen 
Kuinka innostaa ihmisiä mukaan 
järjestötoimintaan? Mitä järjes-
tötoiminnasta haetaan? Mitä se 
antaa?  Suurimmat uhat järjes-
tötyössä ovat paikalleen jähmet-
tyminen ja halu olla tekemättä 
muutoksia toimintatavoissa. 
Haluaisitko sinä olla muutoksen 
tekijä? Tule innostumaan! Kou-
lutuspäällikkö Virpi Skippari 
asiantuntijana. Kokoustila S21+22

Tyylitietoutta päättäjille 
Tyylikouluttaja Ulla Raskin neu-
voja ehdokkaalle ja päättäjälle 
pukeutumiseen. Pukeutuminen 
osana tehokasta vaaliviestintää. 
Kuinka löytää itselle sopiva tyyli?
Kokoustila S11 class room

Keskusta-aatteen ABC  
Poliittinen asiantuntija Ilkka 
Miettinen Kokoustila B51+52

Kampanjakoulutus edus-
kuntavaaliehdokkaille 
Näin esiinnyt vaalikentillä eduk-
sesi. Piia Korisevan esiintymis-
koulutus. Vinkkejä äänestäjän 
kohtaamiseen, median kanssa 
toimimiseen, julkisuuskuvan ra-
kentamiseen ja jännityksen hal-
lintaan.  Living room - the Lounge

Risteilyn yhteinen  
päätöstilaisuus alkaen  
klo 11.30 Yökerho  
Club Mar

Maksaja: Suomen Keskusta r.p.

Kriisinkestävää hy-
vinvointiyhteiskuntaa 
rakentamassa - kes-
kustalainen kivijalka

Korona-pandemia, Venä-
jän sota Ukrainaa vastaan 

seurauksineen, energiakriisi ja 
ilmastonmuutos koettelevat 
yhteiskuntamme kriisinkestä-
vyyttä, resilienssiä. Tämän lisäksi 
hyvinvointiyhteiskuntaamme 
haastavat myös sisäiset ongel-
mat kuten väestön ikääntymi-
nen, heikentynyt huoltosuhde, 
velkaantuminen, syrjäytyminen 
ja kansalaisten sosiokulttuuri-
nen eriytyminen. Miten varau-
tua tulevaan, josta kukaan ei 
tiedä? Mikä on keskustalainen 
vaihtoehto kriisinkestävälle 
yhteiskunnalle? Ajatuspaja Al-
kion tutkimuspäällikkö Pauliina 
Maukonen alustaa keskustelua 
Alkion ajankohtaisten tutkimus-
ten pohjalta. 
Kokoustila S 21 +22

Kampanjakoulutus edus-
kuntavaaliehdokkaille
Näin esiinnyt vaalikentillä eduk-
sesi. Piia Korisevan esiintymis-
koulutus. Vinkkejä äänestäjän 
kohtaamiseen, median kanssa 
toimimiseen, julkisuuskuvan 
rakentamiseen ja jännityksen 
hallintaan. 
Living room - the Lounge

Median valta ja mahti 
vaaleissa - mikä on totta 
ja mikä kuvitelmaa? Mikä 
on median rooli eduskuntavaa-
leissa? Kattaako media vaali-
en  teemat ja pääaiheet puo-
lueille? Voiko uutiskynnyksen 
politiikassa ylittää maltillisuu-
della ja ratkaisukeskeisyydellä? 
Vai tarvitaanko siihen kärjistystä 
ja vastakkainasettelua? Keskus-
telemassa politiikan erikoistoi-
mittaja Timo Haapala ja puo-
luesihteeri Riikka Pirkkalainen. 
Keskustelun vetää Suomenmaan 
päätoimittaja Juha Määttä.                                    
Yökerho Club Mar 

18.45 – 19.30
Riittääkö lämpö, tuleeko 
sähköä? Energiamarkkinat 
ovat hermostuneessa tilassa. 
Riittääkö kaikille energiaa ja millä 

Yhteistyössä Keskustanaiset, 
Keskustanuoret,  

Keskustaopiskelijat ja  
Maaseudun Sivistysliitto


