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2  VÄÄNTÖVOIMAA

Janne Sankelo arvostaa 
työntekoa, yrittämistä 
ja opiskelua

SANKELON SANAAN 
LUOTETAAN

Kokoomuksen raskaaseen sarjaan noussut, ministeriehdokkaaksi 
veikkailtu Janne Sankelo muistuttaa, että Suomea johdetaan 
yhteistyöllä. Työnteko, yrittäminen ja opiskelu luovat 
huomisesta meille kaikille paremman.  

Politiikassa kestäviä tuloksia saadaan Sankelon mukaan aikaan 
vain pitkäjänteisellä  asioihin perehtymisellä ja pitämällä sanansa. 
Sipilän hallituksen ykkössaavutukseksi nousi määrätietoinen 
panostus talouden ja työllisyysasteen nousuun. Sankelon 
mukaan Suomen ote ei saa lipsua tässä jatkossakaan. 

Vahva valtiontalous tarvitsee tuekseen yrittäjyyttä ja 
panostuksia yritysten toimintaympäristöön, jotta verotulot 
riittävät vanhusten hoitoon, koulutukseen ja muihin 
tärkeisiin kohteisiin. Meillä on vastuu tulevista sukupolvista.

Elintarviketuotanto on koko Suomen asia – tehdään 
suomalaisesta ruuasta vientivalttimme. 

S ankelosta on vuosien mit-

taan tullut kokoomuksen 

metsä-, energia- ja maata-

louspolitiikan asiantuntija 

ja linjaaja. Maataloustuo-

tanto on ahtaalla elintarviketeollisuu-

den ja kaupan puristuksessa. Sankelo 

puhuu vahvasti suomalaisen ruuan tu-

levaisuudesta ja koko elintarvikeketjun 

pärjäämisestä.

- Ruuantuotannon kannattavuus rat-

kaistaan kuluttajan valinnoilla kaupan 

tiskillä ja samalla tuottajan on saatava 

oikeudenmukainen osuutensa ruuan 

hinnasta, Sankelo sanoo ja liputtaa vah-

vasti puhtaan ja laadukkaan kotimaisen 

ruuan puolesta.

Ponnisteluja ja työtä elintarvikeviennin 

lisäämiseksi on jatkettava. Suomeen 

tuodaan elintarvikkeita enemmän kuin 
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Janne Sankelo
täältä viedään. Ensi askeleet Kiinan 

markkinoille ja vaikkapa äskeiset Berlii-

nin ruokamessut ovat olleet rohkaisevia.

Puhtauden ja laadun ohella ratkaisevaa 

ruokaviennissä on brändäys ja kilpai-

lukyky. Sankelon mukaan poliittisella 

päättäjällä on vastuu siitä, että suoma-

laista elintarvikeketjua ei rasiteta kil-

pailijamaihin nähden kohtuuttomilla 

veroilla ja viranomaismaksuilla. Tätä 

kautta syntyy kykyä maksaa myös tuot-

tajalle paremmin.

- Elintarviketeollisuuteen pätee sama 

kuin muuhunkin teollisuuteen ja yri-

tystoimintaan yleensä. Kilpailukyvystä 

on pidettävä huolta suhteessa kilpailija-

maihimme. Kasvua on tuettava ja työl-

listämisen kynnystä madallettava.

- Keskeinen rooli on toteutettavalla ve-

ropolitiikalla, turha sääntely purkuun, 

myös sosiaaliturvauudistuksella on hel-

potettava työllistymistä ja työllistämis-

tä.  Omavarainen elintarviketuotanto 

on itsenäisen Suomen kivijalka, josta 

suomalaisten ei pidä tinkiä yhtään.  

PRESIDENTTI NIINISTÖN 
LINJALLA ETEENPÄIN

Kotimainen ruoka, energia ja uskottava 

puolustuskyky ovat Sankelon mukaan 

tärkeitä itsenäisen maan turvallisuus-

politiikan näkökulmasta. Ulkopolitii-

kan hoidosta hän antaa suuren tun-

nustuksen tasavallan presidentti Sauli 

Niinistölle. Suomen ulkosuhteet ovat 

joka suuntaan kunnossa. Niinistöä ha-

lutaan kuunnella maailman valtakes-

kuksissa.

Sankelo on ollut Niinistön mies tämän 

puheenjohtajakaudella ja oli tukemassa 

Niinistöä kokoomuksen puheenjoh-

tajaksi jo hänen valinnan yhteydessä 

vuonna 1994. Työ on jatkunut Niinis-

tön vahvana tukimiehenä presidentin-

vaaleissa.

- Minun on helppo allekirjoittaa Niinis-

tön linja. Suhteita naapureihin ja mui-

hin maihin on vaalittu. Nato-jäsenyys 

ei ole ajankohtainen vielä seuraavalla 

vaalikaudella, mutta mahdollisuus sii-

hen pitää olla jatkossa. Keskeiseen roo-

liin nousevat nyt kahdenväliset suhteet 

ja sopimukset sekä puolustusyhteis-

työn tiivistäminen erityisesti Ruotsin 

ja Yhdysvaltojen kanssa. Sekä tietenkin 

turvallisuuspolitiikan kehittäminen Eu-

roopan Unionin puitteissa. Presidentti 

Niinistön viitoittamalla tiellä on hyvä 

jatkaa eteenpäin.

Suomen puolustuskyvystä on pidettävä 

huolta. Sankelo korostaa, että kuluvalla 

vaalikaudella on tehty merkittäviä ka-

lustohankintoja maavoimille. Merivoi-

mien aluskantaa uusitaan. Seuraavalla 

vaalikaudella ovat edessä päätökset 

2030-luvulla käytöstä poistuvien Hor-

netien suorituskyvyn korvaamisesta. 

Tarjousvaihe on menossa.

Hornetien korvaajien hintahaarukka 

on 7-10 miljardia euroa. Jättihankin-

nan lasku jakautuu usealle vuodelle ja 

Sankelo pitää oikeana, että se hoidetaan 

normaalin budjetin ulkopuolisella ra-

hoituksella. Suomi on puolustamisen 

arvoinen maa.

KOULU JA OPPIMINEN 
OVAT SYDÄMEN ASIA

Ennen nykyisiä tehtäviään kasvatus-

tieteiden maisteri Janne Sankelo ehti 

tehdä lähes 20 vuotta kestäneen uran 

opettajana ja rehtorina. Arvokkaana 

kokemuksena hän pitää vuosiaan eri-

tyisluokanopettajana. Koulumaailma ei 

ole saareke, vaan sinne heijastuu ympä-

röivän yhteiskunnan arki iloineen, su-

ruineen ja murheineen.

Sankelon mukaan koulutuspolitiikasta 

käytävä ylätason keskustelu ja koulujen 

arki eivät usein kohtaa. Peruskoulunsa 

päättää yhä suurempi joukko nuoria, 

joilla ei ole riittäviä valmiuksia jatkaa 

opintiellä ja joiden keinot elämänhal-

lintaan ovat vajavaiset.

- Erilaiset hankkeet ovat toki hyviä, 

mutta on palattava perusasioihin. Ky-

”Seuraavan hallituksen 
tulee hyödyntää tehty 
iso työ maakunnissa. 
Sote täytyy rakentaa 
pienempinä
kokonaisuuksina.”  
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symys on opetuksen resursseista, opet-

tajien jaksamisesta, opetusryhmien 

koosta, opetustuntien määristä ja pien-

ryhmien opetuksesta.

- Peruskoulun pitää olla yhteiskunnan 

kruunun jalokivi. Jokaiselle oppilaal-

le tulee tarjota kunnon perusopetus ja 

taustoistaan riippumatta mahdollisuus 

jatkaa opintojaan. Vaikeassa talousti-

lanteessa kuntapäättäjät ovat joutuneet 

hakemaan säästöjä ja niitä on koh-

distettu myös kouluihin. Tämä tie on 

kuljettu loppuun. Nyt tarvitaan rahaa 

oppimisen edellytysten parantamiseksi 

paremman tulevaisuuden luomista var-

ten. 

Kouluoloissa on myös eroja kuntien kes-

ken. Valtiovallan on Sankelon mukaan 

varmistettava kuntien valtionosuuksien 

kautta, että kunnilla on riittävät resurs-

sit oppilaiden koulutukseen. 

- Opettajien työn arvostus on aa ja oo, 

myös koulutilojen on oltava kunnossa, 

linjaa Sankelo.

KOTI KASVATTAA, 
KOULU OPETTAA

Koulun merkitystä korostaessaan San-

kelo haluaa kuitenkin muistuttaa, että 

koulu ei voi korvata kotia ja vanhempia.

- Koti kasvattaa, koulu opettaa.

Paitsi koulua, yhteiskunta haastaa tänä 

päivänä myös nuoria monin tavoin. 

Tästä kertovat nuorten kasvavat mie-

lenterveysongelmat. Sankelon mukaan 

koulun ja sosiaaliviranomaisten vuo-

ropuhelu on parantunut, mutta vielä 

on tekemistä, jotta nuorten murheisiin 

voidaan vastata ajoissa. Samalla on huo-

lehdittava muutenkin lapsiperheiden 

pärjäämisestä

Sankelon mukaan koulukeskustelussa 

unohtuvat usein ihmiselämän fysiolo-

giset ja psykologiset tosiasiat. Luonnol-

la on oma käsikirjansa lapsen ja nuoren 

kehityksessä. 

- 12-vuotias lapsi on silti 12-vuotias lap-

si, vaikka hän olisi taitava käyttämään 

älypuhelinta ja sosiaalista mediaa. 

Nuorten liikkumisen edistäminen on 

myös tärkeää.

Sankelo hämmästelee, että ammatil-

lisissa oppilaitoksissa nuoret joutuvat 

koulupäivän aikana haahuilemaan kes-

kenään ilman opettajia tai ovat kotona 

pitkiä aikoja etäopiskelussa.

-  Ei onnistu. Juuri murrosiän ohittaneet 

nuoret tarvitsevat säännöllistä kouluar-

kea, käytännön opetusta ja opettajan 

ohjausta sekä tukea.

SANAAN PITÄÄ 
VOIDA LUOTTAA

Sankelon mukaan seuraavalla vaalikau-

della vaalipiirin kansanedustajien on 

parannettava yhteistyötään ja tehostet-

tava alueen edunvalvontaa Helsingin 

päässä: valtioneuvostossa, eduskunnas-

sa, ministeriöissä, puolueissa, eduskun-

taryhmissä.

- Kansanedustaja valitaan päättämään 

koko maan asioista, mutta hän on sa-

”Kannattaa laskea 
kymmeneen, ennen kuin 
näppäilee tunneperäisiä 
twiittejä ja Facebook-
päivityksiä.”

malla oman alueensa hankkeiden edun-

valvoja. Vaikutusvalta syntyy yhteistyö-

kyvystä ja siitä, kuinka vahva asema on 

omassa eduskuntaryhmässä. Tarvitaan 

luottoa omalta porukalta.

- Muiden suuntaan tarvitaan reilua pe-

liä, ei välistävetoja. Sanaan pitää voida 

luottaa. 

Liikennehankkeiden ohella hän nostaa 

oman vaalipiirin edunvalvontalistalle 

Vaasan yliopiston ja ammattikorkea-

koulujen aseman turvaamisen. Niiden 

merkitys alueen menestyksessä ja työ-

voiman saatavuudessa on korvaamaton. 

Keskeistä on myös vuoropuhelu alueen 

elinkeinoelämän suuntaan.

- Meillä Pohjanmaalla on upeita vien-

tiyrityksiä ja perinteisesti vahvaa 

pienyrittäjyyttä. Energia-, metalli- ja 

elintarviketeollisuutemme tarvitsevat 

kuitenkin jatkossa uusia tekijöitä. Olen 

tuonut julkisuudessa jo esille välttä-

mättömyyden pohjalaiskaupunkien 

tiivistyvään yhteistyöhön työvoimapu-

lan ratkaisemiseksi. Työsarka on kova, 

mutta siihenkin voi vaikuttaa eduskun-

tatyön kautta, Janne Sankelo sanoo.
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V anha kansa piti ”piha-

vireänä” hevosta, joka 

reippaasti tepasteli tallin 

pihalla, pää pystyssä in-

nokkaasti hörähdellen, 

mutta oli kyntöauran edessä melko avu-

ton ja jolta tukkikuorma tahtoi metsäs-

sä juuttua lumihankeen.

Oppositio on pitänyt vaalikauden aika-

na kovaa meteliä ja arvostellut hallituk-

sen politiikkaa joka käänteessä. Soten 

tekeminen jää seuraavalle hallitukselle 

se on nyt fakta, mutta työllisyystavoit-

teensa toimintansa juuri päättänyt hal-

litus ylitti. Julkinen talous on tasapai-

nossa ja valtionvelka hallinnassa.

- Oppositiolta ei ole tullut uskottavia 

vaihtoehtoja. SDP:n avaukset ovat jää-

neet tussahduksiksi. Vihreillä ovat sekä 

kädet että jalat ilmassa yhtä aikaa, San-

kelo sanoo.

Sankelo muistuttaa, että Suomeen on vaa-

likauden aikana syntynyt yli 140 000 uutta 

työpaikkaa. Nyt Suomi on oikealla tiellä.

JOKAISESTA PIDETÄÄN 
HUOLI – KAIKISSA 
TILANTEISSA 

Sote on ollut valtava haaste jo kuudelle 

hallitukselle vuodesta 2005 alkaen. Taas 

kerran aika loppui kesken, mutta pää-

määrän on oltava selvä.

- Perusterveyden-, erikoissairaan- ja 

vanhustenhoito on saatava kuntoon. Se 

onnistuu vain, kun taustalla ovat kun-

taa suurempi organisaatio. Seuraavan 

hallituksen tulee hyödyntää tehty iso 

työ maakunnissa ja sote rakentaa pie-

nempinä kokonaisuuksina. Pohjalaisia 

puhuttanut päivystysasetus pitää myös 

päivittää niin, että sekä Seinäjoella, että 

Vaasassa on laajat päivystykset.

-Jokaisen kansalaisen pitää päästä lää-

käriin ja saada ammattilaisten antamaa 

hoivaa. Jokaisella ikäihmisellä pitää olla 

arvokas vanhuus kotona ja asumispal-

veluissa. Hoitajamitoitus pitää olla jo-

kaisen ikäihmisen kohdalta kunnossa. 

Se on kunnia-asia, sanoo Sankelo.

SYKSYN 2015 KRIISI

Tämän vaalikauden työtä helpotti se, 

että juuri työnsä päättäneessä hallituk-

sessa oli kolme puoluetta. Vaalikaudella 

2011-15 toimineen kuuden puolueen 

hallituksen työ puuroutui jatkuvaan 

neuvonpitoon. 

- Stubbin hallituksen sisäinen ilmapiiri 

heikkeni ja hallitus nilkutti vaaleihin. 

Kataisen hallituksen tärkeä saavutus oli 

yhteisöveron alennus, joka on osaltaan 

nyt auttanut talouden nousussa.

Sipilän hallituksen yllättävä haaste osui 

syksyyn 2015, kun Euroopan kaoottisen 

pakolaiskriisin myötä Suomeen tulvahti 

yli 30 000 turvapaikanhakijaa.

- Suomi oli valmistautumaton tilantee-

seen ja tällaiseen määrään. Kansainväli-

set sopimukset eivät pitäneet. Väkeä tuli 

sekä  Ruotsista että Venäjältä.

- Oli valtava operaatio saada tilanne 

hallintaan. Hallitus joutui toimimaan 

kuin palokunta tulipalossa ja selvisi 

kohtalaisen hyvin. Hallitus oli yhte-

näinen. On annettava tunnustus myös 

perussuomalaisille, jotka olivat ryhdik-

käästi hallitusrintamassa hoitamassa 

kriisiä. Hyvä, että olivat.

LUVATTOMAT 
PALAUTETTAVA

Turvapaikanhakijoiden joukossa tuli 

maahan tuhansia henkilöitä, joilla ei 

Pihavireys ei riitä 
vaihtoehdoksi
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alunperinkään ollut laillisia edellytyksiä 

saada turvapaikkaa. Osa heistä poistui 

vaivihkaa maasta, osa on lähtenyt saa-

tuaan kielteisen turvapaikkapäätöksen. 

Osa on jäänyt luvatta Suomeen.

- Heidät on palautettava lähtömaihinsa, 

Sankelo sanoo tiukasti.

Jos syksyn 2015 kriisin hoitaminen oli 

tulipalon sammuttamista, on Sankelon 

mukaan nyt haettava palovakuutusta. 

Se tarkoittaa EU:lle selkeitä pelisääntöjä 

pakolaispolitiikasta.

- Lähi-idän ja Afrikan valtavat ongelmat 

eivät ratkea väestönsiirroilla Euroop-

paan. Kysymys on alueiden taloudesta, 

köyhyydestä, sodista ja suurvaltapoli-

tiikasta. Perusongelmiin on haettava 

ratkaisut kansainvälisellä tasolla. Siirto-

laisvirrat on pysäytettävä EU:n rajojen 

ulkopuolelle. Perustettavissa keskuksis-

sa sitten selvitetään, kenellä on oikeus 

pakolaisstatukseen.

EI TEHDÄ RUOTSIN 
VIRHETTÄ

Hallitusvastuu hajotti perussuomalaiset 

kesällä 2017. Sankelon mukaan kokoo-

muksella oli jo vuodenvaihteessa 2016-

17 vihiä, että perussuomalaisten sisäi-

nen valtataistelu voi johtaa hallituksessa 

vaikeuksiin.

Perussuomalaisten oppositiopolitiikan 

uskottavuutta Sankelon mukaan mu-

rentaa se, että puolue ja eduskuntaryh-

mä olivat yhtenäisenä mukana yli puolet 

vaalikaudesta; ohjelmaneuvotteluissa, 

vaalikauden alun säästöpäätöksissä ja 

turvapaikkakriisin hoitamisessa.

Sankelo ei pidä viisaana kokoomukses-

takin kuuluneita kannanottoja, joissa 

perussuomalaiset suljetaan etukäteen 

hallitusyhteistyön ulkopuolelle. Hänes-

tä ratkaisevaa on vaalitulos ja sen poh-

jalta käytävät hallitusohjelmaneuvotte-

lut. Hallituksen muodostavat puolueet, 

jotka ovat valmiita sitoutumaan yhdes-

sä sovittuun hallitusohjelmaan.

Sankelo oli kokoomuksen hallitusoh-

jelmaneuvottelijana toukokuussa 2015. 

Sankelon mukaan seuraavan hallitus-

ohjelman on oltava täsmällinen, mutta 

ei niin yksityiskohtainen kuin 2011-

2015 hallituksella. On kyettävä reagoi-

maan olosuhteiden muutoksiin.

- Keskeistä on kyky yhteistyöhön ja joka 

suuntaan. En sulje yhtään puoluetta 

etukäteen pois hallitusneuvotteluista. Ei 

tehdä Ruotsin virhettä. Ehyttä Suomea 

rakennetaan yhdessä, Sankelo linjaa.

EDUSKUNTA KÄYTTÄÄ 
KANSAN VAALEISSA 
ANTAMAA VALTAA

Janne Sankelo on luja ja periaatteelli-

nen kansanvallan, demokratian ja par-

lamentarismin puolustaja. Äänestäjät 

antavat kansanedustajille valtakirjan 

käyttää ylintä lainsäädäntövaltaa edus-

kunnassa. Poliittiset lakot ovat hänestä 

arveluttavia.

- On valitettavasti pitkät perinteet sil-

le, että SDP:lla vaalien alla sekoittuvat 

puoluepolitiikka ja työelämän asiat. 

Kun oma politiikka ei kanna, haetaan 

apua ay-liikkeeltä.

Sankelosta puoluepolitiikan ja työ-

markkinapolitiikan sotkeminen kes-

kenään voi osua omaan nilkkaan. Hän 

muistuttaa SAK:n vuoden 2007 edus-

kuntavaalien alla käymästä yrittäjävas-

taisesta kampanjasta, jota on pidetty 

yhtenä syynä SDP:n silloiseen vaalitap-

pioon.

Hänestä kolmikantainen yhteistyö työ-

elämän asioissa on tärkeää, mutta roo-

lit on pidettävä selkeinä. Etujärjestöt 

sopivat niille kuuluvista asioista, mutta 

perustuslain mukaan lainsäädännössä 

valta kuuluu eduskunnalle. Hallituksen 

on myös nautittava eduskunnan luotta-

musta.

- Tämä saattaa päivänpolitiikan mels-

keissä joskus unohtua hallitukselta ja 

ministereiltä. Hallituksen on haettava 

tuki politiikalleen hallituspuolueiden 

eduskuntaryhmiltä. Hallitus ei voi sa-

nella ryhmille, mitä tehdään. Marssijär-

jestys on aina muistettava. Kansa äänes-

tää vallan eduskunnalle, Sankelo sanoo 

ja viittaa kokemuksiinsa eduskuntavuo-

siltaan.

KANSANEDUSTAJUUS 
ON KANSAN ANTAMA 
KUNNIATEHTÄVÄ

Sankelo on pitkän linjan poliitikko, jol-

la on vuosien kokemus kovilta paikoilta 

kunta-, maakunta- ja valtakunnan ta-

son politiikassa. Työ edellisessä edus-

kunnassa sekä vuodet kokoomuksen 

johtopaikoilla ovat tehneet hänestä vai-

kuttajan, jonka kädenjälki näkyy lain-

säädännössä, esimerkiksi metsälaeissa, 

sekä Sipilän hallituksen ohjelman bio-

taloutta koskevissa linjauksissa.

- Politiikka on arkista puurtamista, 

asioihin perehtymistä, yhteistyötä ja 

verkottumista. Politiikassa tarvitaan 

määrätietoisuutta ja pitkäjänteisyyttä, 

Sankelo sanoo.

Sankelo vierastaa pintajulkisuutta ja inhoaa 

asemien hakemista korkeilla kyynärpäillä. 

Politiikan tekemiseen on tullut uusi 
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Janne Sankelo

”Ruuantuotannon 
kannattavuus ratkaistaan 
kaupan tiskillä.

Työtä elintarvikeviennin 
lisäämiseksi on jatkettava.”

elementti, vaikuttaminen ja näkymi-

nen sosiaalisessa mediassa. Poliitikot 

viestivät yleisölle suoraan, ohi perin-

teisen median suodattimien. Sankelon 

mukaan some tarjoaa tärkeän väylän 

pitää yhteyttä äänestäjiin, mutta sillä on 

varjopuolensa.

- Some edellyttää viileää harkintakykyä. 

Kannattaa laskea kymmeneen, ennen 

kuin näppäilee tunneperäisiä twiittejä 

ja facebook-päivityksiä.

LUONTO ON 
PARAS TOIMIJA 
ILMASTOMUUTOKSESSA

Sankelo pitää vihervasemmiston il-

masto-, energia- ja metsäpoliittisia lin-

jauksia lähes vastuuttomina. Ne ovat 

hänestä yksinkertaisesti väärää poli-

tiikkaa. Pyrkimys rajoittaa uusiutuvien 

luonnonvarojen käyttöä on tuhoisaa 

työllisyydelle, kansantaloudelle ja myös 

ilmastolle.

- Kasvava metsä on hiilivarasto ja hiili-

nielu. Hyvä metsänhoito parantaa met-

sän kykyä hörppiä hiilidioksidia. Oi-

keaan aikaan tehdyt hakkuut ovat myös 

tärkeä osa ilmastopolitiikkaa. Hakkuu-

kielloille ja -rajoituksille on sanottava 

selkeästi ei. Uudistuva ja kasvava metsä 

on paras keino torjua ilmastonmuutos-

ta. Asia on myös perustuslakikysymys. 

Mitä voidaan määrätä yksityisen omai-

suuden käytöstä?

Vihreiden metsäpolitiikassa ei San-

kelon mukaan sinänsä ole epäselvyyttä. 

Vihreille metsäteollisuuden toiminnan 

hankaloittaminen on osa puolueiden-

titeettiä, samoin kuin ydinvoiman vas-

tustaminen. Sen sijaan hän on häm-

mästynyt SDP:n linjan epäselvyydestä. 

SDP:n johto on väläyttänyt rajoituksia 

hakkuille. Rajoitukset ovat myrkkyä vi-

reillä oleville tehdashankkeille ja työlli-

syydelle.

- Lyhkäästen peltojen väkeä, Sankelo 

tuhahtaa vihervasemmistolle, joka hä-

nen mukaansa haluaa näköalattomasti 

heitellä kapuloita teollisuuden rattaisiin 

ja jarruttaa talouskasvua, jonka syrjään 

Suomi on vihdoin päässyt kiinni. Nyt ei 

ole varaa väärään vihervasemmistolai-

seen politikointiin Suomen tulevaisuu-

della, linjaa Sankelo.

MONTAKO METSÄÄ 
SUOMESSA ON?

Sankelo sanoo huvittuneensa erään ta-

paamansa ranskalaisen europarlamentaa-

rikon vakavalla naamalla tekemästä ky-

symyksestä: ”Montako metsää Suomessa 

on?” Sankelo joutui antamaan aika pitkän 

perustelun vastaukseensa, joka kiteytyi 

kahteen sanaan, ”yksi, Suomi”.

Mepin kysymys kuvaa, että pohjoismai-

nen metsätalous on vieras asia monille 

EU-tason päättäjillekin. Suomelle met-

säpolitiikka on elintärkeä, kansallinen 

kysymys. Sankelo myöntää, että on 

joutunut joskus kiistoihin myös omassa 

puolueessaan ohjelmalinjauksia muo-

toiltaessa.

Hänestä suomalainen metsäpolitiikka 

kestää tarkastelua. Lainsäädännölliset 

raamit on määritelty edellisellä vaali-

kaudella hyväksytyissä metsälaeissa, 

joita Sankelo oli keskeisesti neuvottele-

massa.

- Nykyisessä metsälaissa on määritel-

ty hyvin kestävän, vastuullisen ja mo-

nipuolisen metsänkäytön periaatteet. 

Metsänomistajalle se tarjoaa väljyyttä 

metsiensä hoidossa. Metsäalalla lakia 

on laajasti kehuttu.

Hyvä, jo 1800-luvulta alkanut suoma-

lainen metsänhoito on taannut sen, että 

metsät kasvavat nyt ennätysvauhtia. 

Sankelon mukaan, hakkuita on mah-

dollista lisätä Suomessa niin, että puuta 

riittää uusille tehtaille.

ENERGIATURVE OSA 
HUOLTOVARMUUTTA

Turve on luonnonvara, joka kiihdyt-

tää ympäristökeskustelua. Sankelosta 

on selvää, että turpeen käyttö energia-

tuotannossa pitkällä aikavälillä vähe-

nee, mutta muu turpeen käyttö kasvaa. 

Jatkossakin tarvitaan energian osalta 
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L uottamus on valtavan tärkeä 

asia yhteiskunnassa. Minulle 

on tärkeää, että Suomessa jo-

kainen voi luottaa siihen, että 

loppujen lopuksi juuri hänelle käy ihan 

hyvin. 

 Tässä maassa voi luottaa siihen, että 

kaikki pidetään mukana, vaikka maailma 

muuttuu nopeasti koko ajan, ja muutok-

sen vauhti kiihtyy. Ilmastonmuutoksen 

uhka, Suomen vanheneminen ja matala 

syntyvyys sekä työn murros ovat muuta-

mia esimerkkejä huolista. 

 Meillä voi luottaa siihen, että Suomessa 

jokaisella on mahdollisuus päästä elä-

mässä eteenpäin. Suomessa saa tehdä ja 

saa yrittää. Suomi on maa, jossa saa on-

nistua – mutta saa myös epäonnistua. 

Jos niin käy, saa apua. Ketään ei jätetä 

oman onnensa nojaan, vaan autetaan 

ylös ja eteenpäin.

Kansallinen Kokoomus täytti viime 

vuonna sata vuotta. Kun katsomme his-

toriassa taaksepäin sata vuotta, muutos 

tuntuu laajuudessaan käsittämättö-

mältä. Tänä aikana Suomi on käynyt 

kolmetkymmenetkahdeksat eduskun-

tavaalit. Kokoomus on osallistunut 

niistä jokaiseen. Olemme vaikuttaneet 

maamme kehitykseen lukuisissa his-

torian taitekohdissa. Liikkeemme on 

osannut ennalta nähnyt muutoksen 

suunnan ja kehittänyt itseään vastatak-

seen kunkin vuosikymmenen tarpeisiin 

ja haasteisiin. 

Vuonna 2017 syntyneiden lasten ylei-

simmät etunimet olivat Aino ja Leo.  

Kokoomus haluaa olla puolue, jolla on 

paljon annettavaa suomalaisille myös 

silloin, kun viime vuonna syntyneillä 

Ainoilla ja Leoilla on omia lapsia ja lap-

senlapsia. 

Tämä vuosi on useampien vaalien vuosi. 

Kokoomuksen tavoitteena niissä on voitto. 

Haluamme olla suomalaisten luottamuk-

sen arvoisia. 

Vaalien voittaminen ei ole itsetarkoi-

tus, vaan haluamme parantaa maail-

maa – yhdessä. Maailma ympärillämme 

muuttuu kiihtyvällä nopeudella. Kan-

sainvälisen politiikan lainalaisuudet 

ovat järkkyneet. Teknologinen kehi-

tys muokkaa yhteiskuntia. Jättimäiset 

haasteet, kuten ilmastonmuutos, pakot-

tavat meitä kohti yhä nopeampia ja te-

hokkaampia ratkaisuja. Eikä Suomi ole 

suojaisa saari. Mekin olemme muutok-

sessa ja on meistä kaikista kiinni, miten 

muutos kohtelee Ainoa ja Leoa ja hei-

dän lapsiaan.  

Meillä on selkeä suunnitelma, miten 

Suomi pysyy maailman hyvinvoivimpa-

na, turvallisimpana ja tasa-arvoisimpa-

na maana. Me kokoomuslaiset haluam-

me, että hyvinvointi kasvaa. Uskomme, 

että Suomella menee entistä paremmin, 

kunhan ihmiset saavat vapautta tehdä 

ja toteuttaa itseään. Me luotamme Suo-

meen.

Petteri Orpo
Kokoomuksen puheenjohtaja

”huoltovarmuushännät”, jos paha päivä 

tulee ja syntyy tarve lisätä kotimaisia 

lämmön lähteitä.

- Ilmastopolitiikassa Suomen ei pidä 

ottaa hyväntahtoisen hölmön roolia. 

Suomi täyttää kirkkaasti osansa maa-

ilman ilmastotalkoissa. Ilmastonmuu-

toksen torjunnassa avainasemassa ovat 

kansainväliset sopimukset ja niihin si-

toutuminen. Katseet kääntyvät Intiaan, 

Kiinaan, Yhdysvaltoihin, Venäjään ja 

muihin isoihin valtioihin, kuinka ne ra-

joittavat kivihiilen ja öljyn käyttöä.

Sankelo luottaa tieteen ja tekniikan ke-

hitykseen. Tästä on hyvänä esimerkkinä 

hänen nykyinen työnantajansa energia-

yhtiö Vapo, jonka uusille turvepohjaisil-

le tuotteille on avautumassa merkittäviä 

vientimarkkinoita. Vuodenvaihteessa 

Vapo ilmoitti rakentavansa Ilomant-

siin ensimmäisen aktiivihiilitehtaansa. 

Aktiivihiiltä käytetään veden, ilman ja 

esimerkiksi teollisuuden savukaasujen 

puhdistamiseen. Hiilisuodattimia on 

myös autoissa ja muun muassa kodin-

koneissa.

Aktiivihiilen markkinat kasvavat ko-

vaa vauhtia ja Vapolla on suunnittelu-

pöydällä tuotantolaitosten rakentami-

nen myös Seinäjoelle ja Haapavedelle. 

Turve on  monikäyttöinen raaka-aine 

rakennuseristeissä, kuivikkeena ja siitä 

voidaan tulevaisuudessa erottaa arvok-

kaita raaka-aineita kemian teollisuuden 

tarpeisiin. 
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Janne Sankelo
Jorma Lillbacka, Kauhava:

Kansanedustajat, 
tervetuloa kesätöihin!

T eollisuusneuvos, monimiljo-

nääri, huvivaltion perustaja 

Jorma Lillbacka odottaa kan-

sanedustajilta käytännönlä-

heisiä toimia. Moni heistä on vieraillut 

PowerParkissa, mutta Lillbacka näkisi 

kansanedustajia mielellään enemmän-

kin tutustumassa yritysten toimintaan.

- Kesälomallaan saisivat tulla kesätöi-

hin. He voisivat myös käydä messuilla 

katsomassa, kuinka homma pelaa, ja 

mitä tarpeita mahdollisesti olisi, joita 

voisi ottaa huomioon, Lillbacka esittää. 

Pienestä metallipajasta palkituksi huip-

puvientiyritykseksi yrityksensä kasvat-

tanut Lillbacka tietää, millaisia pon-

nisteluita jo kansainvälisille messuille 

osallistuminen vaatii. 

-Jokaisen sen pitää käydä läpi, helppoa 

ratkaisua ei ole. Riippuu toimialasta, 

mutta vienninedistämiseen kannattaa 

panostaa ja on pakkokin, jos meinaa 

kauppaa saada. Meillä meni aikoinaan 

vientiin jopa 90 prosenttia tuotannosta.  

Tänä päivänä hän toimii sanojensa mu-

kaan neuvonantajana ohjaksissa oleval-

le nuoremmalle polvelle.

-Asiakkaat pitää useimmissa tapauksis-

sa löytää muualta. Sitten ne pitää saada 

vielä tulemaan tänne. Täällä on hel-

pompi tehdä kaupat. 

- Jonkinlainen vientituki olisi paikal-

laan valmistaville yrityksille, jotka yrit-

tävät tuotteitaan myydä. Kun teimme 

koneita, meidänkin piti ensin myydä 

Suomea ja sitten vasta pystyi myymään 

tavaraa, hän muistelee. 

-Janne varmasti tuntee teollisuuden tar-

peet. Hän tietää, mitä viestiä pitää viedä 

eteenpäin, Lillbacka sanoo.

Liikenneyhteydet ovat elintärkeitä yri-

tyselämälle. 

-Tälläkin alueella tehdään kaikenlaista 

tavaraa, joka pitää saada liikenteeseen 

ajallaan. 

Kumipyörien pitää pyöriä joka puolella 

Suomea. 

-Suomi on laaja, pitkä maa ja vesistön 

eristämänä muusta Euroopasta. Sitähän 

hallituskin on yrittänyt, että koko maas-

sa koitetaan pitää yrittämisen edellytyk-

set olemassa tasapuolisesti, hän toteaa.

-Meidänkin tapauksessa aikaisemmin 

suurin osa tavarasta lähti vientiin.  

Konepajamiehenä aloittanut Lillbacka 

muistuttaa, että Suomi elää viennistä. 

Hänen mielestään yrityksiä pitää tukea 

vientiponnisteluissa. 

-Kun lähdettiin ensimmäisen kerran 

Hannoveriin messuille, sieltä piti löytää 

asiakkaat ja maahantuojat. Mukana oli 

seitsemän suomalaisyritystä, ruotsalai-

sia toistasataa. Se kuvaa hyvin kahden 

naapurimaan eroa. 

Lillbacka näkee, että Etelä-Pohjanmaal-

la on hyvät mahdollisuudet kasvaa.

-Kun asiat hoidetaan hyvin, ei täällä 

sen huonommin ole kuin muuallakaan 

päin Suomea. Onhan tämä yritteliästä 

aluetta, hyvää porukkaa on paljon. Töi-

tä pitää tehdä ahkerasti, olkoon homma 

mikä hyvänsä. Kunhan saa vaan kaikki 

puhaltamaan samaan hiileen. Työvoi-

man saanti on välillä haastavaa, kyllä 

suhdanteet täälläkin vaikuttavat.  
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Ilmari Ylä-Autio, Seinäjoki: 

Jannella on tunnustettu 
asema puolueessa

Pohjalaiset tarvitsevat vahvoja 

puolesta puhujia, sanoo va-

ratuomari, liikuntaneuvos Il-
mari Ylä-Autio.

Hänen mielestään Kauhavan kaupun-

ginvaltuuston puheenjohtaja Janne 

Sankelolla on parhaat edellytykset työs-

kennellä eduskunnassa Paula Risikon
rinnalla Etelä-Pohjanmaan hyväksi. 

-Jannella on vankka elinkeinoelämän 

tuntemus, hyvät poliittiset suhteet ja 

tunnustettu asema omassa puolueessa. 

Hän tuntee hyvin koulutukseen liittyvät 

tarpeet Seinäjoen kaupungin entisenä 

opetusalan virkamiehenä, Ylä-Autio 

listaa.

Ylä-Aution mielestä kansanedustajalla 

riittää hyvin aikaa edunvalvontaan. 

-Kansanedustajan työ painottuu eri ta-

valla kuin aikaisemmin. Painopiste on 

siirtynyt oman maakunnan edunval-

vontaan ja puolesta puhumiseen. Lain-

säätäjän työtä kansanedustajat tekevät 

eduskunnassa ja sen valiokunnissa. 

Yhtä tärkeää on oman vaalipiirin edun-

valvonta. Kun tulevaisuuden kuva on, 

että maakunnista väki kaikkoaa, maa-

kunnan puolesta puhuminen nousee 

isompaan merkitykseen kuin aiempina 

vuosikymmeninä. Siksi meidän täytyy 

puntata eteenpäin eteläpohjalaisia eh-

dokkaita.

Ykkösasioina hän pitää elinkeino- ja lii-

kennepolitiikkaa sekä koulutusta, kult-

tuuriakaan unohtamatta.

-Seinäjoen kaupunkiseudulla menee 

hyvin. Avoimiin työpaikkoihin tar-

vitaan osaavaa työvoimaa. Tarvitaan 

myös koulutusta, että saadaan nuoret 

jäämään maakuntaan ja koulutettua 

heistä hyviä ammattilaisia eri toimi-

aloille. Liikennepolitiikkaan voi vai-

kuttaa, siinä nousevat erityisesti raide-

yhteydet ja junavuorot.

Ylä-Autio on huolissaan työpaikkalii-

kenteen toimivuudesta Seinäjoen ja Ete-

lä-Suomen isojen kaupunkien välillä.

-Jotta ihmiset voivat sujuvasti liikkua 

esimerkiksi Seinäjoki-Tampere -välillä, 

vuorot on tehtävä tästä näkökulmasta. 

Sillä lisätään maakuntien elinvoimaa. 

Työtä riittää myös sairaalasektorilla. 

-Tilanne jäi vähän auki. Täällä pitää olla 

valppaana. Maakunnan kokonaisvaltaises-

ta hyvinvoinnista on pidettävä huolta. 

Riitta Pääjärvi-Myllyaho, Vaasa:

Liikkuva koulu on hieno idea

Riitta Pääjärvi-Myllyaho on 

innostunut Kouluviestikar-

nevaalista ja Liikkuva koulu 

-hankkeesta. Hän on liikun-

nan ja terveystiedon lehtori Vaasan ly-

seon lukiossa ja toiminnanjohtaja Kou-

luviestikarnevaalin Tukisäätiössä.

Liikkuvissa kouluissa istutaan vähem-

män, kuljetaan matkat omin voimin ja 

pidetään pitkiä välitunteja, joiden aika-

na voi pelailla ja leikkiä. Tavoite on, että 

oppilas liikkuisi tunnin koulupäivän 

aikana. Opetus- ja kulttuuriministeri-

ön rahoitusta projektin alkaessa sai 45 

projektia, näiden mukana Vaasa. Tällä 

hetkellä suurin osa kunnista on muka-

na ohjelmassa. Myöhemmin mukaan 

tuli toinen aste.

-Perusopetuksessa matematiikkaa tai 

melkein mitä tahansa ainetta voi hyvin 

opiskella liikuntatehtävin. Aivotutkijat 

ovat huomanneet, että kun liikkuu ja 

samalla miettii jotain ongelmaa, se rat-

keaa helpommin. Hyvä kunto edistää 

myös oppimista.

Peruskouluissa valtion rahoitus Liikku-

vaan kouluun loppuu keväällä. Lukiois-

sa se jatkuu, ja yliopistot ovat tulossa 

ohjelmaan. 

-Koulut ovat miettineet, miten ne voivat 

jatkaa omalla rahoituksella. Monet asiat 

ovat onneksi muuttuneet jo käytännöksi. 

-Janne Sankelo tietää, kuinka tarpeel-

lista on, että oppilaat aktivoidaan kou-

lupäivän aikana.  Jannella on laaja nä-

kemys opetusalasta ja hyvät verkostot, 

hän tuntee hyvin opetus- ja kulttuuri-

ministeri Sanni Grahn-Laasosen. Nel-

jän lapsen vanhempana hän on myös 

itse pysynyt koulumaailmasta hyvin 

kärryillä.  
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Janne Sankelo

Olli-Pekka Karjalainen, Seinäjoki: 

Suomalaiset pitää saada 
kuntoilemaan

et pitää saada 
aan

K uortaneen urhei-

luopiston maise-

maan on ilmesty-

nyt jyhkeä hahmo. 

Entinen kilpaurheilija, mouka-

rinheiton Euroopan mestarina suo-

malaisille tutuksi tullut Olli-Pekka Kar-
jalainen toimii opiston erityisasiantuntijana. 

Pitkän uran aikana kertynyttä osaamista todella 

tarvitaan, esimerkiksi ”Kuurtaneen” opinahjon 

kansainväliset asiat ovat paljolti hänen leveillä har-

teillaan.

Karjalainen on vuosien varrella noussut keskeiseksi ur-

heilun järjestökentän vaikuttajaksi. Vuoden 2015 edus-

kuntavaaleissa hän keräsi kokoomuksen ehdokkaana 3012 

ääntä. 

-Urheilun järjestötyön kautta voin vaikuttaa politiikkaan laa-

jemmalla rintamalla kuin yhden puolueen kautta. Tästä syystä 

päätin, että en itse ole enää ehdolla. Urheilun ja liikunnan puo-

lesta puhuminen on suuri intohimoni. 

Janne Sankelo on Karjalaisen pitkäaikainen yhteistyökumppani. 

Urheilun lisäksi keskustelu kääntyy usein suomalaisen koulun 

mahdollisuuksiin.

-Puhumme paljon erilaisista yhteiskunnallisista pommeista. On 

eläkepommia ja sotepommia. Minä kutsun Jannea ja muita seu-

raavan eduskunnan kansanedustajia liikkumattomuudesta aiheu-

tuvaan, joka päivä kasvavan pommin purkamiseen, Karjalainen 

haastaa.

Karjalaisen mukaan liikunnan puutetta tulisi ajatella velkana, jossa on 

huimaavan korkea korko. 

-On erilaisia arvioita, nykyisellään ongelma aiheuttaa joidenkin 

mielestä 3 miljardin kulut, toiset laskevat ongelman kooksi jopa 7 

miljardia. Kaikkein karuinta on lasten liikkumattomuus. Yksilön ta-

solla on kyse elämän mielekkyydestä ja terveydestä ja ihan samasta 

asiasta on kyse koko kansakunnan kohdalla. Päättäjiltä tarvitaan nyt 

johtajuutta.

Suomalainen järjestelmä syntyi aikana, jolloin lapset osallistuivat ta-

lon töihin eikä kännykkäpelejä ollut.

-Tuohon aikaan urheiluseurat ilmoittivat, että he huolehtivat urhei-

lupuolesta, että siihen ei koulun tarvitse puuttua. Koululiikunta ajet-

tiin minimiin. Monissa muissa maissa liikunta ja muut harrastukset 

pysyivät osana kouluilla tapahtuvaa toimintaa, heti koulupäivän 

jälkeen. Siinä Jannelle hyvä tavoite tulevaan eduskuntatyöhön, eh-

dottaa Karjalainen. 
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Suunnistus on Sankelon perheessä 
enemmän kuin harrastus. 
Vasemmalta Verneri, Janne, Antton 
ja Sampo.

Alla valmentaja Tero Viljanen.

 Anttonin ja Sampon valmentaja 
Tero Viljanen, Lapua: 

Pojissa on samaa 
tavoitteellisuutta 
kuin isä-Jannessa

Suunnistus on vahvasti mukana 

Sankelon perheen arjessa. Sen 

parissa ovat kaikki perheen 

neljä poikaa.

Anttonin ja Sampon henkilökohtaisena 

valmentajana toimiva Lapuan Virkiän 

seuravalmentaja Tero Viljanen tietää 

taustajoukkojen merkityksen tavoit-

teellisessa urheilussa:

- Perheestä tulee hyvä taustatuki. Van-

hemmat kannustavat ja kuljettavat poi-

kia harjoituksiin, leireille ja kilpailui-

hin, vaikka ovat molemmat kiireisiä. 

Poikien kotiseura Kortesjärven Jär-

vi-Veikot vaihtui jokin vuosi sitten ta-

voitteiden kasvun myötä Lapuan Vir-

kiään. Henkilökohtaisena valmentajana 

Tero Viljanen suunnittelee ja ohjeistaa 

kaiken poikien harjoittelun. 

-Molemmat ovat pärjänneet hyvin, 

päässeet SM-mitalien makuun. Halu 

menestyä näkyy. Heissä on samanlaista 

päämäärätietoisuutta ja kunnianhimoa, 

mitä Jannestakin löytyy ja valmiutta 

tehdä töitä tavoitteiden eteen.

Suunnistusliiton Suunta Huipulle -seu-

raohjelmaan hakenut Virkiä haluaa ke-

hittyä vielä paremmaksi huippuseuraksi.  

-Meillä on 11-20 -vuotiaita aktiivihar-

rastajia on noin 25, nuoria suunnistus-

koululaisia vuosittain 60-80 ja lisäksi 

iso määrä veteraani- ja aikuissuunnis-

tajia. Seura on halunnut järjestää isoja 

kilpailuja, kuten vuoden 2017 pitkän 

matkan SM-kilpailut. Viime vuonna oli 

Fin5-rastiviikko ja vuonna 2023 tulos-

sa Jukolan viesti, sen järjestää Virkiän 

kanssa Kauhavan Wisa.

Virkiä on perustanut lupaaville nuorille 

huippuryhmän.

-Janne on mukana ryhmän taustatii-

missä ja varainhankinnan sparraami-

sessa. Myös Anne-äiti on aktiivisen 

vanhemman roolissa.  

Suunnistus on vanhemmille myös 

vastapainoa työlle. 

-Yrittävät ne pojat Janneakin opettaa. 

On hän iltarasteilla käynyt, pitää tär-

keänä päästä itsekin lajista perille, jotta 

ymmärtää edes hieman, mistä pojat pu-

huvat, kertoo Viljanen hymyillen. 

Jannesta sanottua

Ala-Rasula Vesa, Kuortane 
Jannella on kokemusta 

metsälainsäädännön 

tekemisestä. Sitä kokemusta 

tullaan nyt tarvitsemaan 

seuraavalla eduskuntakaudella.

Lakaniemi Jari, Vimpeli 
Jannella on mielestäni juuri 

oikeanlaisia käsityksiä Suomen 

puolustus- ja turvallisuus- 

politiikasta sekä kansainvälisestä 

yhteistyöstä. 

Ratia Johanna, Kauhava 
Jannella on syvällinen 

ymmärrys pk-yrittäjyyden 

vaatimuksista, kuten myös 

toimivien liikenneratkaisujen 

merkityksestä alueellamme.   

Leskelä Juhani, Isokyrö 
Janne tuntee pohjalaisen 

maaseudun tarpeet ja toiveet. 

Hänen kokemustaan tarvitaan 

jatkossa.
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Janne Sankelo
Kari Pastuhov, Vaasa: 

Turvallisuuteen täytyy 
satsata jatkossakin

Kaisa Isotalo, Seinäjoki: 

Lisää aikuisia 
nuorten elämään

V aasan hätäkeskuksen pääl-

likkö Kari Pastuhov tietää, 

miten tärkeä asia turvalli-

suus on ihmisille. 

-Jos turvallisuuden tunne horjuu, sillä 

on merkitystä ihmisten hyvinvoinnille. 

Toivon, että turvallisuuteen satsataan 

myös seuraavalla eduskunta- ja halli-

tuskaudella. 

Resurssien niukkuus näyttäytyy toi-

minnassa päivittäin. 

-Usein on tilanne, ettei ole heti hälyttää 

apua paikanpäälle. Esimerkiksi poliisi-

en resurssit keskittyvät herkästi maa-

kuntakeskuksiin, joissa toki poliisilla 

on eniten tapahtumia. Kun tapahtuu 

reuna-alueilla tai kunnassa, jossa vähän 

asukkaita, partio voi olla kaukana.

Vajausta on kaikkien kuuden hätäkes-

kuksen miehityksessä ympäri Suomen. 

Pastuhov tuntee tarkimmin Vaasan hä-

täkeskuksen tilanteen:

-Tällä hetkellä on neljä virkaa täyttämät-

tä. Hätäkeskuspäivystäjiä ei ole markki-

noilla.  Siksi onkin erinomainen asia, 

että Vaasassa on käynnistetty kaksikie-

linen, alueellinen hätäkeskuspäivystä-

jäkurssi viime syksynä, 16 opiskelijaa 

valmistuu joulukuussa. Kursseja alkaa 

kaksi vuoden aikana, kun muutama 

vuosi sitten koulutuksia käynnistyi 24 

Suomi on loistanut koulujen Pi-

sa-tuloksissa, mutta myös syytä 

huoleen on. 

- Meidän nuoriso polarisoituu. 

Oppilashuollollinen työ on lisääntynyt. 

Koulussa koetetaan keksiä keinoja, että 

jokainen saisi edes peruskoulun päätök-

seen. On hienoa, että eduskuntavaalieh-

dokkaat ovat kiinnostuneita kouluasiois-

ta, Seinäjoen lyseon rehtori Kaisa Isotalo 
sanoo.

Haasteita on niin kaupunki- kuin maa-

seutukouluissakin.

-Viimeiset vuodet muutos ollut suuri. 

Kaverit maailmalta kertovat, että muualla 

on sama ongelma. Esimerkiksi poissaolot 

ovat lisääntyneet. 

Isotalo kertoo, että monet vanhemmat 

huolehtivat lapsistaan hyvin ja hakevat 

ongelmiin apua. 

-Mutta paljon nuoria, joilta tahtoo voi-

mat loppua.

-Elämää pitäisi rauhoittaa, niin että per-

heillä on mahdollisuus voida hyvin. Oi-

vallettaisiin, että tavallinen elämä on hy-

vää elämää, Isotalo toivoo.

Enimmäkseen koulussa sujuu mukavasti. 

- Suurin osa nuorista on ihania ja paljon 

fi ksumpia kuin itse olen ollut. Opetus-

suunnitelmassakaan ei ole mitään vikaa. 

Vaikeista asioista mennään yhteistyöllä 

eteenpäin, mutta nyt tarvitaan aikuisia 

nuorten elämään ja kouluun moniam-

matillisia osaajia, esimerkiksi psykiatrisia 

sairaanhoitajia. 

-Terveydenhoitajalla on yhdelle nuorel-

le vain rajallisesti aikaa. Ei ole hyvä, jos 

terveydenhoitopalveluita joutuu odotta-

maan viikkoja, kun nuoren hätä on tässä. 

- Toivon, että kansanedustajat heräävät 

tähän. Se voi toki edellyttää lainsäädän-

töä. Nuorten eteen pitää tehdä kaikki 

mahdollinen, että heidät saadaan tervee-

seen aikuisuuteen. 

oppilaan kurssi vain kerran vuodessa. 

Kansanedustajat voivat tehdä paljonkin 

turvallisuusasioiden eteen. 

-Oli ratkaiseva tekijä, että alueellista 

hätäkeskuspäivystäjien kurssia on ollut 

ajamassa kansanedustaja ja ministeri. 

Myös Vaasan hätäkeskus on ottanut 

käyttöön uuden ERICA-tietojärjestel-

män.

-Se mahdollistaa hätäkeskusten verkot-

tumisen. Ilmoituksia voidaan käsitellä 

esimerkiksi Kauhavan alueelta Kuopi-

ossa, Keravalla tai Turussa ja vastaavasti 

Vaasan hätäkeskukseen voi tulla vaikka 

Utsjoelta ilmoitus. 

- Varsinkin hätäkeskusten reuna-alu-

eilla rajat häipyvät. Hätäkeskuslaitos 

hoitaa koko Manner-Suomen hätäil-

moitusten käsittelyn.  Siihen kuuluvat 

poliisi, pelastus- sekä sosiaali- ja ter-

veystoimi. 
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Jannesta sanottua

Lampinen-Tuomela Mari, 
Laihia 
Minä jatkuvasti liikkeellä 

olevana yrittäjänä olen vahvasti 

sitä mieltä, että eduskunnassa 

tarvitaan meiltä Pohjanmaalta 

Janne, joka ajaa asioitamme 

hyväkuntoisten ja toimivien 

teiden ja väylien puolesta!

Pitkäranta Jussi, Seinäjoki 
Minä tuen Jannea, koska tiedän 

että hän pitää sen mitä sanoo. 

Janne on jo osoittanut mikä hän 

on miehiään, joten katsokaa 

vaaliteemat, niissä on jo syy 

äänestää.

Nyyssölä Jorma, Lappajärvi 
Kokoomus tarvitsee pienten 

kuntien ja maaseudun 

tuntijoita.

Naapurinpoika Jannessa meillä 

on hyvä sellainen.

Puro Rami, Soini 
Jannella on pitkäaikainen 

kokemus opetussektorilta. 

Hän tietää koulumaailman 

arjen ja tarpeet.

Puskala Jaana, Vaasa 
Janne on jämäkkä alueen 

etujen ajaja. Hän on kokenut 

kasvatuksen, historian ja 

maatalouden asiantuntija, 

joka ei pelkää tarttua uusiin 

haasteisiin.

Maijala Jussi, Alavus 
Reservin vääpeli Sankelo 

eduskuntaan. Monipuolista 

taitoa ja näkemystä isänmaan 

turvaamiseksi.

Rapo Seppo, Vaasa 
Olen tehnyt hyvää yhteistyötä 

Janne Sankelon kanssa ollessani 

Vaasan kaupunginvaltuustossa 

ja kaupunginhallituksen 

puheenjohtajana vuosina 

2013-2017. Pitkään jatkunut 

yhteistyömme oli alkanut jo sitä 

ennen ja jatkuu edelleen.

Salonen Harri, Kurikka 
Jannen mielipiteet ovat hyvin 

perusteltuja ja pohjautuvat 

hänen kokemukseensa 

työelämässä ja politiikassa. 

Persoonana Janne on helposti 

lähestyttävä, ihminen, jonka 

valitsisin edustamaan itseäni 

Arkadianmäelle!

Tamsi Satu, Teuva 
Luottamus ja motivaatio 

rakentaa hyvän perustan sille, 

että onnistumme yhdessä.

Joensuu Jukka, Alajärvi 
Jannen asiantuntemus ja 

osaaminen ovat kokemuksen 

lisäksi arvokasta pääomaa 

kotimaisen energiapolitiikan 

edunvalvontaan Eduskunnassa.

Sikkilä Teija, Lapua 
Janne on minulle tuttu 

lastemme suunnistus-

harrastuksen kautta. 

Luonnehtisin Jannea 

helposti lähestyttäväksi, 

huumorintajuiseksi ja rehdiksi 

mieheksi, joka varmasti 

panostaa tärkeiksi näkemiinsä 

asioihin.

Ervast Marjatta, Ilmajoki 
Monen sortin taitaja, luotettava 

maakuntamme tuntija, Janne. 

Nyt kansanedustajaksi.
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Janne Sankelo

Henna Virkkunen: 

Eduskunta tarvitsee 
energian ymmärtäjää

Europarlamentaarikko Henna 
Virkkunen tuntee Janne San-

kelon vuosikymmenen yh-

teistyön ajalta. Hän arvostaa 

Sankelon laaja-alaisuutta ja harvinaista 

energia-alan osaamista.

- Suomen eduskunnasta ei kovin mon-

taa energia-asioita tuntevaa kansan-

edustajaa löydy. Sekään ei auta, jos tun-

tee vain sen alan, mutta ei laajemmin 

yhteiskunnallisen toiminnan vaikutuk-

sia. Jannessa yhdistyy mielenkiinto kas-

vuun, sivistykseen, kehitykseen ja vah-

va energian osaaja, Virkkunen toteaa.

EU:n energia- ja ilmastopaketti on kulu-

neen parlamenttikauden suurin päätös-

kokonaisuus. Seuraavan eduskunnan ai-

kana nuo päätökset tulevat kansallisten 

parlamenttien päätettäväksi.

- Kyse ei ole pelkästään päästöjen vä-

hentämisestä. Koko EU hakee nyt 

mallia Suomen ja pohjoismaiden ener-

giamarkkinasta ja infran kehittämi-

sestä. Edessä on koko eurooppalaisen 

teollisuuden uudistus. Samalla ener-

giansaannin varmuus ja järjestelmien 

turvallisuus tarvitsevat jatkuvaa kehit-

tämistä ja myös poliittisia päätöksiä.

Liikenteen päästöistä keskustellaan 

Virkkusen mukaan paljon siksi, että se 

on ainoa alue, jossa päästöt ovat jatku-

vasti kasvaneet.

- Suomalaisilla puolueilla on yksimie-

lisyys päästöjen vähentämisen tavoit-

teista, ei keinoista. Kun olen itse Kes-

ki-Suomesta ja Janne lakeuksilta, meillä 

on hyvin samanlainen tapa ajatella pää-

töksiä ihmisten arjen näkökulmasta. 
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Jääkäri ja suomalaisuusmies 

Hermanni Sankelo

Hermanni Sankelo syntyi 

maanviljelijä Kustaa San-
kelon perheeseen Kortes-

järven Kukkolankylässä 

12.7.1895. Monilapsisen perheen elämä 

vaikeutui tuntuvasti isän kuoltua äkilli-

sesti sairauteen vuonna 1906. Herman-

nin vanhemman veljen Nestorin lähti-

essä vielä samana syksynä Amerikkaan 

jäi 11-vuotiaan miehenalun harteille 

maatilan töiden tekeminen ja nuorem-

mista sisaruksista huolehtiminen.

Kortesjärvi oli 1900-luvun alussa vi-

rikkeinen maalaispitäjä, jossa nuorten 

toimintaan kuuluivat nuorisoseurat ja 

ensi askeleitaan ottanut kilpaurheilu. 

Hermanni Sankelon jääkäriveli Juho
(Jussi) Kokkila on kuvannut tunnelmia 

tuon ajan Kortesjärveltä.

-Kortesjärvellä oltiin tuohon aikaan hy-

vin isänmaallisia ja viha venäläisiä koh-

taan juurtui meihin nuoriin vanhojen 

miesten puheista.

Jääkäriksi lähtenyt Vihtori Nuottimäki
on muistellut, että kansakoulu, nuoriso-

seura ja isänmaalliset juhlat lisäsivät 

nuorten innostusta kansallisia asioita 

kohtaan. Pelkoa oli siitä, että suoma-

laisia nuorukaisia otettaisiin Venäjän 

armeijaan 1. maailmansodassa.

Ei siis ihme, että 20-vuotias Herman-

ni oli jääkärivärväri Nestori Fräntin 

(myöhemmin Erkki Erkinheimo) tai-

vuteltavissa etsittäessä sopivia miehiä 

sotilaskoulutukseen Saksaan. Tarinan 

mukaan matkaan lähdettiin suoraan 

metsätyömaalta.

Hermanni Sankelo saapui yhdessä 11 

muun kortesjärveläisen nuoren miehen 

kanssa Saksan Lockstedtiin 27.11.1915. 

Preussilaisesssa hengessä annettu kou-

lutus kesti kesäkuun loppuun 1916. Sen 

jälkeen Kuninkaallinen preussilainen 
jääkäripataljoona 27 marssitettiin itä-

rintamalle. Hermanni Sankelon taiste-

lupaikkoja olivat mm Misse-joki, Riian-

lahti ja Aa-joki.

Suomalaiset jääkärit palasivat Suomeen 

helmikuussa 2018. Sotilaskoulutuksen 

saaneista jääkäreistä muodostettiin ar-

meijan runko, jonka tehtäväksi tuli ryh-

tyä riisumaan maassa olevaa venäläistä 

sotaväkeä ja punaisia aseista. Asetelma 

johti vapaussotaan. Jääkärivääpeli San-

kelo osallistui taisteluihin kiväärin- ja 

joukkueenjohtajana muun muassa 

Tampereella ja Viipurissa.

Vapaussodan jälkeen moni jääkäri jäi 

puolustusvoimien palvelukseen. Her-

manni Sankelo toimi vääpelin tehtävis-

sä ja koulutti varusmiehiä aina vuoteen 

1924 asti. Sen jälkeen hän palasi kotiin-

sa Kukkolankylään, mutta jo seuraava-

na vuonna veljiensä esimerkkiä seura-

ten suuntasi Kanadaan.

Sankelon saapuessa Kanadaan vapaus-

sodan jälkimainingit ylsivät myös uu-

delle mantereelle suomalaissiirtolaisten 

keskuuteen. Suomalaiset jakaantuivat 

toiminnallisesti vasemmistolaiseen 

Canadan Suomalaiseen Järjestöön ja 

kansallisseuroihin. Sankelo oli Kana-

dan vuosinaan aktiivisesti perustamas-

sa kansallisseuroja suomalaisalueille. 

Hänen toiminnastaan kerrotaan muun 

muassa vuonna 1975 kirjoitetussa Ka-

nadan suomalaisten historiassa.

1930-luvun lopulla alkoivat sodan tuu-

let puhaltaa Euroopassa. Talvisodan 

sytyttyä ryhdyttiin Kanadassa kansal-

lisseurojen toimesta valmistelemaan 

vapaaehtoisten lähettämistä Suomen 

avuksi. Hermanni Sankelo palasi Suo-

meen Amerikan suomalaisten legioo-

nan joukkueenjohtajana ja komppa-

nianpäällikkönä. Välirauhan aikana 

hän toimi päämajan linnoitusosastos-

sa. Jatkosodassa tehtävät jatkuivat Ke-

mijärvellä, JR 26:n varusmestarina ja 

Jääkärivääpeli Matti Herman 
Sankelo, 1895–1957 .
Kuva: Sankelon perhealbumista
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Janne SankeloJ

Itä-Karjalan sotilashallinnon esikun-

nassa.

Sotien jälkeen Sankelo palasi Kortes-

järvelle johtamaan siirtoväen huoltoa. 

Myöhemmin hän oli työnjohtajana 

muun muassa Vaasan läänin maatalo-

ushallinnon ja Lapin läänin rakennus-

piirin työmailla ja siirtyi vuonna 1947 

Säynätsaloon Enso Gutzeitin palveluk-

seen.

Yksityisenä henkilönä aikalaiset muis-

tavat Hermanni Sankelon tiukkana, 

isänmaallisena periaatteen miehenä. 

Muotoseikoissa, pukeutumisessaan ja 

käyttäytymisessä hänen muistellaan 

Jääkäriparaati Vaasassa 
helmikuussa 1918, joukot 
tarkastaa Vaasan torilla 
kenraali Mannerheim.
Kuva: E. Jernström, Jääkärit 
maailmansodassa, Sotateos oy, 
Helsinki 1933

Jääkärit vapaalla. 
Vasemmalta Jussi Hantula, 
Einari Suomela, Erkki 
Myllykytö (myöh. Sankelo) ja 
Hermanni Sankelo.
Kuva: Sankelon perhealbumista

olleen tarkka etiketistä, mutta huumo-

rin kukkakin irtosi sopivassa seurassa. 

Veljenpojille setä oli läheinen ja hänen 

kanssaan oltiin tiiviissä yhteydessä. 

Viimeiseen iltahuutoon tämä pitkän 

tien kulkija kutsuttiin vuonna 1957. 

Hänet haudattiin Kortesjärven hautaus-

maalle jääkäriveljiensä viereen. 
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Ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
keskustelutilaisuudet 3.3.2019

Suomi on 
puolustamisen 
arvoinen maa

Aurinkoinen sunnuntai 3.3. keräsi kiinnos-

tuneet väkijoukot ulko- ja puolustuspo-

liittisten keskustelujen ääreen Vaasassa, 

Seinäjoella ja Kauhavalla. Janne Sankelon 

järjestämien tilaisuuksien toisena puhujana toimi ko-

koomuksen EU-vaaliehdokas Hans Adolf Ehrnrooth.

Tilaisuuksien otsikko ”Suomi on puolustamisen ar-

voinen maa” yksi edesmenneen jalkaväenkenraali 

Adolf Ehrnroothin tunnetuimmista sitaateista. 

Janne Sankelo lausui koruttoman näkemyksensä Suo-

men turvallisuusympäristöstä:

-Venäjän paukut eivät riitä kansainväliseen menes-

tykseen, siksi Venäjä panostaa voimapolitiikkaan. On 

epätodennäköistä, että tämä tulisi muuttumaan.

Sankelo näkee kahdenvälisen yhteistyön kehittämisen 

Ruotsin kanssa tärkeänä. Molemmilla mailla on myös 

oma yhteistyösuhteensa Yhdysvaltojen kanssa. Tässäkin 

Sankelo näkee yhteistyön mahdollisuuksia.  

-Yhdysvaltojen vaatimukset siitä, että Eurooppa vastaa 

enemmän omasta puolustuksestaan ovat oikeutettuja. 

On kuitenkin huolestuttavaa, että maa horjuttaa kan-

sainvälisen kauppapolitiikan järjestystä. Tämä uhkaa 

kaikkien turvallisuutta.

-Ajatus kokonaisturvallisuudesta on kokonaisuudessaan 

hyvin verkottuneen suomalaisen virkamieskunnan tuo-

te. Kaikki kansalaisten turvallisuudentunteen kannalta 

tärkeät asiat ovat osa turvallisuuspolitiikkaa. Suomessa 

tämä kirjattiin vuonna 2010 ja nyt se on osa koko EU:n 

strategista ajattelua, sanoo Ehrnrooth.

Janne Sankelolta löytyi myös näkemys puolustuksen 

osuudesta valtion budjetista.

-Hävittäjä- ja laivastohankintojen myötä Suomen puolus-

tusmenojen osuus budjetista tulee nousemaan kahteen 

prosenttiin. Se on hyvä luku, Janne Sankelo tiivisti. 

Kauhavan tilaisuus järjestettiin entisen 
lentosotakoulun auditoriossa. 

Vaasassa kokoonnuttiin jäähallin Kotkanpesään. 
Osa väestä ehti mukaan kuvaan Sportin 

kotkalogon eteen.
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Janne Sankelo

Jannesta sanottua

Mattila Jouni, Kauhava
Janne Sankelo on jämäkkä 

ja sanansa mittainen mies: 

sen, mitä hän lupaa, sen hän 

pitää ja tekee. Omien liikunta- 

ja musiikkiharrastustensa 

myötä Sankelolla on myös 

asiantuntemusta ajaa liikunnan ja 

kulttuurin asioita. 

Kuivinen Juha, Seinäjoki 
Arkadianmäelle tarvitaan 

energia-alan osaaja!

Kotimainen energia tarvitsee 

puolesta puhujan!

Kuvaja Matti, Seinäjoki 
Pohjalaisten edunvalvonnassa 

eduskunnassa tarvitaan 

hyviä verkostoja. Jannella on 

vahva asema puolueessaan 

ja hän tekee myös rakentavaa 

yhteistyötä muiden poliittisten 

ryhmien kanssa. 

Huhtala Taina, Kauhava 
Sisukkaana tahtoihmisenä 

Janne tietää miten asiat ovat. 

Ja miten niiden kuuluisi olla. 

Ja mitä niille pitää tehdä.

Hernesniemi Heta-Mari, 
Evijärvi 
Janne on energia-alan 

asiantuntija, joka ymmärtää 

kotimaisen lähienergian 

merkityksen maakuntien 

työllistäjänä

Harju Risto, Ähtäri 
Ilmaston muutos tulee 

haastamaan päättäjät 

seuraavalla hallituskaudella. 

Jannella on asiantuntemusta ja 

kokemusta ratkoa näitä asioita. 

Siksi Janne.

Similä Esa, Laihia 
Olen tehnyt Jannen kanssa 

hyvää yhteistyötä suomalaisen 

elintarviketuotannon eteen. 

Janne on mies paikallaan!

Hietala Juha-Pekka, 
Kauhava 
Janne on jalkapallokentällä 

ja politiikassa joukkuepelaaja 

ja oikea henkilö viemään 

asioitamme eteenpäin isoolla 

kirkoolla

Syväoja Erkki, Isojoki 
Jannella on  todella laajaa 

kannatusta koko vaalipiirissä 

ja valmiit hyvät verkostot  

eduskunnassa.

Työ Pohjalaisten hyväksi voi 

alkaa heti. Sitä tarvitaan.

Myllymäki Anna-Liisa, 
Kurikka 
Janne toimii maakuntavaltuusto-

ryhmämme puheenjohtajana 

ja luottamus häneen on kova. 

Janne ottaa selvää asioista ennen 

päätöksentekoa, kuuntelee ryhmää 

ja linjaa sitten näkemyksen.

Ahlskog Heli, Mustasaari 
Janne on aina ystävällinen 

ja kuuntelee mitä toisella on 

sanottavaa. Hän osaa ottaa 

toiset huomioon. 

Yli-Rahnasto Sami, 
Kauhajoki 
Elinvoimainen, kehittyvä 

maaseutu ja maatalous 

eivät ole itsestäänselvyyksiä. 

Tekijöitä tarvitaan joka tasolle 

tulevaisuuden turvaamiseksi. 
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Jannen lyhyet
Kerro itsestäsi?
Olen pohjalainen perheenisä. Vaimoni 

Anne toimii Kauhavalla rehtorina. Mi-

nulla on neljä poikaa. Vanhin opiskelee 

Vaasan yliopistossa, toiseksi vanhin on 

abiturientti Kauhavan lukiossa ja kaksi 

nuorinta ovat yläasteikäisiä.

Paras lapsuusmuistosi?
Olin kova poika istumaan isän sylissä. 

Siellä oli mukavaa ja turvallista olla ja 

katsella maailmaa.

Onko sinulla lemmikkieläimiä?
Meillä oli kotona aina koiria, Karjalan 

karhukoiria, Suomen ajokoiria, sillä isä 

oli innokas metsästäjä. Nykyään meillä 

on kodin hengettärenä 5-vuotias Maisa, 

joka on pomerian. Se on puhtaasti seu-

rakoira.

Mitkä ovat vahvuutesi?
Monien mielestä yhteistyökyky eri 

toimijoiden kesken. Omaan asiantun-

tijuutta kokemuksen ja töiden kautta 

monella politiikan sektorilla. Se tuo ar-

vovaltaa. Kykenen myös tekemään pää-

töksiä. En jahkaile.

Mitkä ovat heikkoutesi?
Pitäisi joskus osata rauhoittaa tilanne, 

jättää työasiat sivuun ja tehdä muu-

ta. Välillä tuntuu, että olen töissä koko 

ajan.

Kuinka hoidat kuntoasi?
Pelaan satunnaisesti kesäisin jalkapal-

loa höntsämielessä ja toimin erotuoma-

rina. Pari vuotta sitten kävin lenkillä 

2-3 kertaa viikossa. Talvisin käyn hiih-

tämässä, kesäisin iltarasteilla.

Millä kulkuvälineellä liikut 
mieluiten?
Työssäni tarvitsen autoa ja junaa. Jos 

laskisi tunnit, kuinka paljon aikaani 

menee junassa istuen niin huh huh. 

Pyöräily on kesällä mukava harrastus. 

Pitää panostaa siihen enemmän.

Minkälaiseksi kuvittelet 
Jumalan?
Pienenä kuvittelin vanhaksi partai-

seksi mieheksi. Nykyään koen, että 

Jumala on kaikkea sitä, mitä on ym-

pärillämme.

Mitä kouluja olet käynyt?
Minulla on kasvatustieteiden maisterin 

tutkinto Turun yliopistosta, historian ja 

yhteiskuntatieteiden opinnot Turussa ja 

Jyväskylässä sekä opetushallinnon tut-

kinto.

Mitä teet työksesi? 
Toimin energiayhtiö Vapon sidosryh-

mäjohtajana. Tehtäväni on edesauttaa 

yhtiön cleantech- ja biotaloushankkei-

den jalkauttamista, rahoitusta ja yhteis-

työkumppaneiden hankintaa sekä edis-

tää kotimaisten polttoaineiden käyttöä, 

työllistävyyttä ja Suomen energiaoma-

varaisuuden kohottamista.

Työssä parasta ja huonointa?
Työ on erittäin monipuolista ja vastuul-

lista. Olen tyytyväinen, että voin omalta 

osaltani olla kehittämässä suomalaista 

energia-alaa. 

Minkä ikäinen olet fyysisesti? 
Entä henkisesti? 
Olen 52-vuotias ja hyvässä hapessa. 

Minulla on mukava kaveripiiri, jossa 

keskenämme velmuilemme. Henkinen 

kunto on kestänyt monet politiikan 

väännötkin.

Sanovat huumorihenkilöksi – 
oletko?
Tilannekomiikka päivittäisissä tilan-

teissa on työpäivän suola. Osaan heittää 

hauskoja juttuja, mutta toki pitää aina 

arvioida, että se on tilanteeseen sopi-

vaa. Kavereiden kesken voi ottaa täysin 

rennosti. 

Kerro vitsi väliin?
Poliitikko voi joutua moniin tilantei-

siin. Tämän tarinan kuulin Kanervan 

Ilkalta. Hän oli pitämässä vappupuhet-

ta. Lähelle puhekoroketta tuli runsaasti 

virvokkeita nauttinut mies, joka ryhtyi 

huutelemaan puhujalle. Ike yritti rau-

hoitella miestä nätisti, mutta huutelu 

vain jatkui. Lopulta Ike konahti: jos et 

nyt jätkä lopeta, niin hommaan sulle 

töitä! Häirintä loppui siihen.

Elämäsi suurimmat 
onnenhetket?
Puolison tapaaminen ja lasten synty-

mät.

Milloin viimeksi itkit? 
Siitä on aikaa. Isäni kuoli viisi vuotta 

sitten, silloin itkin. Hän oli minulle lä-

heinen ja aina tukena, hyvä isä. Kaipaan 

häntä edelleen.

Onko teillä työnjako kotitöiden 
osalta?
Käyn kaupassa, vastaan arkiruuan 

tekemisestä ja hoidan ulkotyöt. Nur-

mikonleikkuuta ja lumitöitä jaetaan 

pojillekin. Vaimo on pyykki- ja sili-

tyspuolella. Pojille jaetaan viikoittaiset 

tiskivuorot. 

Mikä sinusta piti tulla isona?
Maanviljelijä.

Miksi ei tullut?
Meillä oli kotona turkistarha ja viljan-

viljelyä. Parikymppisenä tajusin, että 

tämä ei pelkästään riitä elantoon, pitäisi 

laajentaa aika lailla. Lähdin opintielle. 

Nykyään hoidan kotitilaa sivutoimisesti.

Luetko paljon? Mitä luet? 
Luen päivittäin sanomalehdet ja seu-

raan netistä uutisia. Historia, politiikka 

ja urheilu kiinnostavat myös kirjoina. 

Viimeksi luin Alexander Stubbin kirjan 

”Alex”. Katsoin, menivätkö asiat niin 

kuin hän kirjoitti.

Jos vapaa-aikaa jää, miten sen 
vietät?
Kuskaan poikiani suunnistusharjoituk-

siin ja kisoihin. Toimin myös jalkapal-

loerotuomarina. 

Millainen mies on Sauli 
Niinistö?
Valtiomies. Minulla on ollut kunnia olla 

mukana muutamissa häneen liittyvissä 

asioissa, mutta ne ovat luottamukselli-

sia. Jätän ne muistelmiin.

Mikä on onnenlukusi?
6000. Sitä äänimäärää tavoittelen näissä 

eduskuntavaaleissa.

Stressaannutko helposti ja 
miten hallitset stressiä? 
Olen aika rauhallinen luonne, enkä oike-

astaan koskaan kiihdy. Hyvä tapa purkaa 

stressiä on tehdä jotain kokonaan muuta. 

Silloin asiat saavat oikeat mittasuhteet.
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Saat kehua 
urheilusaavutuksiasi.
Parhaat tulokset olen tehnyt 14-16-vuo-

tiaana 1000 metrin juoksussa. Sitten 

keskityin jalkapalloon. Olisin halunnut 

olla parempi jalkapalloilija kuin olin. 

Olen tyytyväinen, että jatkoin jalkapal-

lon parissa valmentajana ja erotuoma-

rina. Jalkapallon seuraaminen on myös 

minun ja poikien yhteinen harrastus. 

Käydään katsomassa porukalla veikka-

usliigan pelejä.

Mikä on bravuurisi keittiössä?
Perheen mielestä tekemäni lihapullat.

Oletko perso makealle? 
Syön joskus karamelleja. Ehdoton herk-

kuni on Runebergin torttu. Niissä olen 

tarkka, pitää olla oikea kosteus, väri ja 

maku.

Oletko maistanut pontikkaa?
Näin on päässyt käymään.

Mitä haluaisit vielä osata?
Osata soittaa paremmin kitaraa.

Uskotko ilmastonmuutokseen?
Maapallon ilmasto lämpenee. Ratkaisut 

pitää löytää kansainvälisten sopimusten 

kautta.

Kuinka monta sähköautoa 
Suomessa on vuonna 2030?
Enemmän kuin nyt, mutta paljon on 

edelleen polttomoottoriautojakin.

Kuinka monta ydinvoimalaa 
Suomessa on vuonna 2040?
Suomi on energiaomavaraisuuden näkö-

kulmasta Euroopan heikoimpia. Jos ja kun 

ilmastonmuutosta halutaan hillitä, ydin-

voimaloita pitää olla enemmän kuin nyt.

Kuka on arvostetuin 
presidenttimme?
Risto Ryti joutui sodan aikana vaikei-

siin tilanteisiin ja joutui tekemään rat-

kaisuja koko kansakunnan puolesta. 

Arvostan.

Onko Suomessa liikaa kuntia – 
mikä olisi sopiva määrä?
Yksikään kunta ei tietenkään ole liikaa, 

mutta tulevaisuudessa on merkittävä 

joukko kuntia, joilla ei ole enää talou-

dellisia edellytyksiä jatkaa toimintaansa. 

Tämän johdosta 10 vuoden päästä kun-

tia on Suomessa korkeintaan 200.

Mikä on oikea mitoitus 
vanhusten hoidossa, miksi?
Oikea mitoitus pitää määritellä vanhuk-

sen tarpeen mukaan. Huonokuntoiselle 

vanhukselle hoitajamitoituksen tulee 

olla 1,5, mutta on vanhuksia, joille riit-

tää mitoitukseksi 0.4.  

Kuinka monta uutta hävittäjää 
Suomi tilaa?
Hävittäjähankinnat eivät saa olla poliit-

tinen asia. On korvattava ikääntyneiden 

Hornet-hävittäjien suorituskyky, kos-

ka haluamme puolustaa koko Suomea. 

Tarvitaan vähintään nykyinen määrä 

hävittäjiä. Suosikkini on se, jonka Suo-

men parhaat asiantuntijat arvioivat toi-

mivaksi vaihtoehdoksi.

Kannatatko vapaata 
kasvatusta?
En. Lapsi ja nuori tarvitsee rajat ja rak-

kautta.

Osaatko sanoa ei?
Osaan, tarvittaessa myös isoilla kirjai-

milla.

Mikä on sinun aforismisi?
Pysytään rauhallisena.

Pitäisikö muoviset vesipullot 
kieltää?
Voidaan kieltää siinä vaiheessa, kun on 

kehitelty sopiva korvaava, uusiutuva 

materiaali.

Mikä on keskeisin tavoitteesi 
kansanedustajana?
Vahvistaa oman alueemme edunvalvon-

taa. Tärkeitä asioita ovat tiehankkeet, 

eriasteisen koulutuksen turvaaminen 

alueella ja elinkeinoelämän toiminta-

edellytysten turvaaminen.

Oletko optimisti, jos, miten se 
näkyy?
Olen. Ajattelen, että mikään asia ei joh-

da umpikujaan, vaan on myös muita 

mahdollisuuksia.

Rukoiletko? 
Kyllä. Saatan mielessäni huokaista, että 

hankala tilanne, mitä tehdään. Jos on 

kiitoksen aihetta, saatan senkin vaivih-

kaa laittaa eteenpäin. Olen esimerkiksi 

iloinen, että äitini on vielä hengissä, 

asuu kotonaan ja on suhteellisen hyvä-

kuntoinen.

Paras vuodenaika?
Kevät ja mullan tuoksu tuovat mieleen 

lapsuusmuistoja. Kotikylässäni Frän-

tilässä joki nousi tulvimaan lähes joka 

kevät ja syntyi tulvajärvi. Maataloudelle 

siitä oli tietenkin haittaa, mutta se oli 

pikkupojalle merkki keväästä ja kesän 

tulosta. Oli hauskaa lähteä veneilemään 

lähes kotiportailta.

Mikä on ollut vaativin 
tehtäväsi työelämässä? 
Tämä nykyinen on aika lähellä sitä. Tulos-

ta pitää saada aikaan. Kun olin opettajana, 

vastuu painoi siitä, että oppilaat oppivat ja 

osaavat olla ihmisiksi. Koulutoimenjoh-

tajana ja rehtorina oli budjettivastuuta ja 

alaisia. Erilaisia vastuita, tärkeitä kaikki.

Pelkäätkö kuolemaa?
En, mutta toivon, että vuosia olisi vielä 

edessä, koska läheiseni tarvitsevat mi-

nua.

Paljonko ajat autoa vuodessa?
Kilometrejä tulee vuodessa noin 50 000. 

Autona on tällä hetkellä Volvo XC 60 

vuosimallia 2014. Toisena on VW Polo 

vuosimallia 2006.

Millaista musiikkia kuuntelet?
Kotimaista rockia. Meillä oli aikoinaan 

Zarab-niminen bändi, joka esiintyi 

Provinssi-rockissakin Seinäjoella pari 

kertaa. Sen lisäksi oli muutama muukin 

bändiviritys. Keikkojakin tehtiin.

Mikä ministeri mieluiten olisit?
Haaveita saa olla erilaisiin tehtäviin. Tällä 

poliittisella kokemuksella esimerkiksi lii-

kenne- tai maa- ja metsätalousministerin 

tehtävät voisivat olla saavutettavissa.

Mitä haluat sanoa äänestäjille?
Minulta löytyy kokemusta ja vääntövoi-

maa politiikan tekemiseen. Seuraavalla 

vaalikaudella tätä tarvitaan. Pyydänkin 

pohjalaisilta äänestäjiltä vahvaa valta-

kirjaa eduskuntaan. 
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Janne-sanaristikko
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Janne S.

Janne ja pojat huipulla!
Vasemmalta Sampo, 
Hermanni, Janne, Antton 
ja Verneri.

Janne 10-vuotiaana Fräntilässä. 
Hessa ja Helka olivat hyviä jäniskoiria.

 Alla Vernerin kanssa kalassa 
 vaarin mökillä.

Turvesuopotkupallocup 
pelattiin elokuussa 2018 
Kihniön Aitonevalla. 

Janne Sankelo eduskuntaan
Toimituskunta: Jannen tukitiimi
Suunnittelu & taitto: Yrityspalvelu Ylinen Oy
Painopaikka: PunaMusta Oy, 2019
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Vääntövoimaa
Vääntövoimaa ja vahvoja tuloksia 

pohjalaisten edunvalvontaan eduskunnassa.

Kaikilla suomalaisilla on 

oikeus turvalliseen elämään. 

Rauha kotona ja rajoilla.

Varmistetaan koko Pohjanmaan asema 

johtavana energiatoimijana ja suositaan 

paikallisesti tuotettua energiaa.

Asetetaan lapset ja nuoret etusijalle. Koulutuksen 

laatu ja alueellinen saatavuus turvaavat tulevaisuutemme.

Huolehditaan yhdessä ympäristöstämme. 

Tehdään puhtaasta kotimaisesta ruuasta suomalainen 

menestystarina ja vientivalttimme.

Sääntö-Suomi karsintaan. Hyvä pidetään, 

huonosta luovutaan. 

Yrittäjyys työllistää ja luo elinvoimaa 

meille kaikille. Me luotamme 

kansalaisten omaan ajatteluun.


