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Sankelo haluaa pohjalaisilta vahvan valtakirjan

ELINVOIMAA ENERGIA- 
JA RUOKAMAAKUNTIIN 

K ansanedustaja Janne 
Sankelo on  tehnyt työtä 
väsymättä pohjalaisten 
puolesta. Aktiivisella ot-
teella eduskuntaryhmäs-

sä, puolueessa ja eduskunnassa toimi-
van konkaripoliitikon painoarvo on 
ennestään kasvanut. Hänet tunnetaan 
erityisesti puolueen metsä-, energia- 
ja maatalouspolitiikan asiantuntijana. 
Moni näkee jo kokoomuksen maa- ja 
metsätalousministeriön haltijana ja 
Sankelon ministerinä. 

- Olen valmis vaativiin tehtäviin jos 
kutsu käy. Pyydän savottaani pohjalais-
ten tukea, Sankelo sanoo. 

Viime vuonna eduskunnassa käytiin 
kuumaa keskustelua metsäpolitiikasta. 
Kokoomus lähtee siitä, että Suomen 
metsien käyttö on kestävällä pohjal-
la. Taksonomia-keskustelussa Sankelo 
nosti vahvasti esiin, kuinka tärkeää on 
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huolehtia, että metsäpolitiikka pysyy 
jatkossakin kansallisissa käsissä.

- Tulevien investointien rahoitus on 
turvattava. Tämä edellyttää sitä, että 
huolehdimme metsien käytön vastuul-
lisuudesta, hiilinielujen koosta ja siitä, 
ettei eurooppalaisella tai kansallisella 
politiikalla aiheuteta metsäteollisuudel-
le hankaluuksia, Sankelo toteaa.

Hetken mietittyään hän lausuu huo-
lestunein ilmein seuraavaa hallituspoh-
jaa koskevan pohdinnan:

- Taitamattomissa käsissä voi näissä 
asioissa syntyä isoja ja pitkäaikaisia va-
hinkoja kaikille suomalaisille.

SUOMEN METSIEN 
PUOLESTA 
ON PIDETTÄVÄ ÄÄNTÄ 
EU:SSA

Toinen kalabaliikki eduskunnassa 
syntyi EU:n esityksestä metsien ennal-
listamisesta. Suomessa asetus tarkoittaisi 
luonnonhoitoa soilla, metsissä, maatalo-
usympäristöissä, tuntureilla, rannoilla, 
merellä ja sisävesissä. Toimien piirissä 
olisi ollut jopa kolmannes Suomen pin-
ta-alasta. Erityisen hankala asetus oli 

Suomelle johtuen vertailuvuodesta 1952. 
Luupin alle joutui myös metsäteollisuus. 

Keskustelu saa Sankelon vieläkin 
kuumenemaan. 

- Esitys olisi ollut toteutuessaan ta-
loudellisesti tuhoisa Suomelle. Miten on 
mahdollista, että tällainen esitys syntyi? 
Suomen pitäisi olla vaikuttamassa ensim-
mäiseen esitykseen Brysselissä ja muissa 
eurooppalaisissa pääkaupungeissa. Mei-
dän täytyy pystyä kertomaan uskottavas-
ti, millaista on suomalainen metsätalous 
ja kuinka meillä metsiä hoidetaan.  

Hän painottaa, että Suomen metsien 
käyttö on vastuullista. 

-Kun maa- ja metsätalousministeriö 
oli edellisen kerran kokoomuksen hal-
lussa, tehtiin metsälaki, joka on toimiva 
kone tälläkin hetkellä. Seuraavalla vaa-
likaudella yksi keskeinen asia on Suo-
men EU-ennakkovaikuttamisen kehit-
täminen, hän korostaa.

Kuluneella kaudella Sankelo on teh-
nyt päätyönsä talousvaliokunnassa ja 
sen ohella valtiovarainvaliokunnan 
työ- ja elinkeinojaostossa sekä maata-
lousjaostossa. Tulevaa hallitusohjelmaa 
ajatellen tärkeä vaikuttamisen paikka 
on myös Kokoomuksen maaseutupo-

litiikan verkoston puheenjohtajuus. 
Aikaa jää myös vapaaehtoisen maan-
puolustuksen neuvottelukunnalle sekä 
Patrian neuvottelukunnalle. 

Antti Rinteen hallitus aloitti työn-
sä neljä vuotta sitten. Kokoomukselta 
meni Sankelon arvion mukaan puoli 
vuotta palauttaa mieleen, miten oppo-
sitiopolitiikkaa tehdään. 

- Hyvin pian alkoi eduskuntatyö-
tä kaksi vuotta hallinnut koronakriisi. 
Kansanedustajat ja tärkeimmät virka-
miehet olivat keskenään eduskunnassa. 
Kaikille oli tärkeintä pitää Suomen pyö-
rät pyörimässä niin hyvin kuin se kul-
kutaudin kurimuksessa oli mahdollista. 

PUHEENJOHTAJAN 
LUOTTOPAKKI HOITAA 
ASIAT 

Reilu vuosi sitten alkoi Ukrainan 
sota. Se nosti ulko- ja turvallisuuspoli-
tiikan keskeiseksi teemaksi. 

Sankelo näkee, että koronakausi ja 
Ukrainan sota palautti asiapolitiikan 
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arvoonsa. Epävakaina aikoina poliitti-
selle kokemukselle on kysyntää aivan 
eri tavalla kuin normaalioloissa. 

-Omaa pitkää kokemustani on hyö-
dynnetty omassa eduskuntaryhmässäni 
täysimääräisesti, hän kiittää.

-Vedän tarvittaessa omaa linjaa, mut-
ta rakentavasti. Käyn aktiivisesti po-
liittista keskustelua. Ilkka Kanerva oli 
mentorini. Hänen poismenonsa oli val-
tava menetys minulle ja Suomelle. Opin 
häneltä paljon.

- Esimerkiksi sen, miten eduskunta-
ryhmässä on tärkeää käydä läpi poliitti-
sia suuntauksia ja kertoa oma mielipide, 
mihin suuntaan Suomi ja maailma ovat 
menossa. Tässä olen kehittynyt viimeis-
ten vuosien aikana, Sankelo arvioi. 

Sankelo ja kokoomuksen puheenjoh-
taja Petteri Orpo ovat vahva taistelupa-
ri. Miesten luonteva yhteistyö juontaa 
jo vuosien taakse, jolloin Sankelo puo-
lueen varapuheenjohtajana kannusti 
Orpoa asettumaan ehdolle puheenjoh-
tajakisaan, tunnetuin tuloksin. 

Sankelo on myös hoitanut tarvittaessa 
erilaisia puheenjohtajan hänelle asetta-
mia tehtäviä. 

- Luottamuksellisen yhteistyömme 
avulla kokoomuksen linjaa on täsmen-
netty esimerkiksi energiakysymyksissä. 

Kokoomus tähtää kevään vaalien 
päätteeksi hallitusvastuuseen. 

-Politiikan keskiössä pitää olla pe-
rusasiat: vakaa talous, turvallisuus ja 
niiden pohjalta rakennettava Suomen 
tulevaisuus. Siinä ovat isot teemat, joi-
den pohjalta edetä, Sankelo listaa. 

-Lähden siitä, että olemme vaalien 
jälkeen hallitusneuvotteluissa. Velkaan-
tumisen tie on katkaistava. Kokoomus 

on valmis keskustelemaan niitten puo-
lueitten kanssa, joiden kanssa voidaan 
löytää yhteinen näkemys. 

YKSITUUMAISUUTTA 
RAKENTAMASSA
KESKEISISSÄ 
PUOLUSTUSPÄÄTÖKSISSÄ

Eduskunta äänesti toukokuussa puo-
lustusliitto Naton puolesta lähes yksi-
mielisesti.  Turkki ja Unkari odotuttavat 
vielä ratifiointejaan, mutta Suomi on joka 
tapauksessa jo sisällä liittokunnan kama-
reissa. Sankelosta on selvää, että Suomi 
halutaan täysjäseneksi. Hän toteaa, että 
kaikki maat, myös vielä empivät, ovat jo 
hyväksyneet Suomen kandidaattivaiheen. 

Natoa kohti etenemisessä on ollut 
monia positiivisia seurauksia, joista tär-
kein on Suomen ulko- ja turvallisuus-
poliittisen aseman vakiintuminen.

-Tilanne on tällä hetkellä paljon pa-
rempi kuin helmikuussa 2022, koska 
hyvin nopeasti tämän kehityksen seu-
rauksena esimerkiksi Iso-Britannia 
ja Yhdysvallat ovat vahvistaneet läs-
näoloaan ja Suomessa on järjestetty 
kansainvälisiä harjoituksia. Jos Suomi 
joutuisi jollain tapaa vaikeuksiin, on it-
sestään selvää, että Naton jäsenmaat tu-
levat Suomen avuksi. 

Sankelon mukaan Nato-jäsenyys on 
ennen kaikkea turvallisuuskysymys, 
mutta se tuo Suomelle myös paljon 

muuta hyvää, kuten luottamusta ja va-
kautta, joilla on suotuisa vaikutus talo-
uteen.

- On puhuttu Nato-tukikohdista, Kau-
havalla on tähän potentiaalia. Jäsenyys 
tuo uusia näkymiä myös teollisuudel-
le. Ennen Nato-hakemuksen jättämistä 
kansainväliset sijoittajat pohtivat, onko 
Suomi turvallinen maa investoinneille. 

-Hakemus käytännössä poisti maa-
riskin, Sankelo toteaa.

Kokoomus on ainoana puolueena 
kannattanut Nato-jäsenyyttä jo pitkään, 
vuodesta 2006 lähtien. Puolue on an-
tanut täyden panoksensa jäsenyyden 
edistämiseksi ja kutsunut muut mukaan 
yhteistyöhön. Tämä linja pitää yhä. 

Kevään ulko- ja turvallisuuspoliitti-
sessa keskustelussa kokoomus veti mal-
tillista linjaa. 

-Katsoimme, ettei ole oikea hetki 
viisastella ja muistuttaa muita puolu-
eita lähihistorian linjauksista. Kokoo-
mukselle oli tärkeää, että hakemuksen 
taakse saadaan mahdollisimman laaja 
parlamentaarinen voima. 

Neuvotteluprosessi eteni keväällä 
nopeasti yhdessä Ruotsin kanssa. San-
kelo aisti maaliskuussa Lillehammerissa 
pohjoismaisissa parlamenttihiihdoissa, 
että ruotsalaisten poliitikkojen kanta oli 
muuttunut täydellisesti.

-Vaikealla hetkellä Ruotsin ja Suomen 
yhteen kuuluvuuden tunne korostui voi-
makkaasti. Suomi otti Niinistön johdol-
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la vetovastuun myös Ruotsin puolesta.
Nato-jäsenyydelle tuli muutamassa vii-

kossa kansan vankka tuki. Kokoomuksen 
mallin mukaan muut puolueet tarkistivat 
nopeasti linjaansa asian suhteen. 

-Lillehammerista muuten tuli prons-
sia, Sankelo keventää. 

EDESSÄ HYVINVOINTI- 
YHTEISKUNNAN  
PELASTUSTYÖ 

Kokoomus on asettanut kovia tavoit-
teita tuleville vaalikausille. Sankelon 
mielestä tilanne vaatii sitä. 

-Kansalaiset ovat valinnan edessä. 
Jos vasemmistohallitus jatkaa, Suomi 
velkaantuu lisää. Halutaanko ottaa toi-
nen tie? Suomen velkaantuminen on 
tällä hetkellä tuplat verrattuna Ruotsiin, 
Sankelo huomauttaa. 

Kokoomus on tehnyt vaihtoehtobud-
jetit syksystä 2019 alkaen teemalla vä-
hemmän velkaa, vähemmän veroja ja 
enemmän työtä. 

-Vasemmiston mielestä olemassa ole-
vaa kakkua pitää jakaa ja verottaa kovem-
min. Kokoomuksen mielestä kannustava 
verotus ohjaa yrityksiä ja palkansaajia 
siihen, että he tekevät omia tehtäviään 
entistä aktiivisemmin. Tämän seurauk-
sena onkin lopulta enemmän verotetta-
vaa hieman matalammalla veroasteella, 
hän kuvaa ideologioiden eroja. 

Kokoomus lupaa tasapainottaa Suo-
men julkisen talouden vuoteen 2031 
mennessä. 

- Nyt tarvitaan toimia, jotka turvaa-
vat tärkeiden palvelujen saatavuuden ja 
laadun.

- Hallitus on eri kriisien nimissä su-
jauttanut lisärahoitusta sinänsä ihan 
mukaviin kohteisiin, esimerkkeinä säh-
köautojen hankintatuki. Tuo tuki tai 
kosteikkoviljelyn edistäminen eivät liity 

soteen eivätkä sotaan millään tavoin, 
Sankelo hymähtää.

-Syntyneessä tilanteessa on tärkeää, 
että osataan priorisoida menoja. Kaik-
keen ei ole varaa.

Sankelo haluaa raivata ryteikköjä 
myös Arkadianmäellä.

-Olemme vakuuttuneita siitä, että 
budjettikirjan jokaisen 520 momenttia 
voi perata läpi vielä tarkemmin. Tätä 
kautta saadaan julkista taloutta kun-
toon ja velkaantumista ja korkomenoja 
hillittyä. Järkevillä päätöksillä saamme 
lisää rahoitusta liikenneinfraan, huolto-
varmuuteen tai vaikka poliisiresurssin 
kasvattamiseen.

Kokoomus haluaa keventää työn ve-
rotusta kaikissa tuloluokissa. Puolue on 
esittänyt myös ansiosidonnaisen työttö-
myysturvan keston rajausta nykyisestä 
400 päivästä 200 päivään. Sillä tavoitel-
laan työllisyysasteen nousua. 

-Verotuksen pitää olla kannustavaa ja 
työnteon pitää olla aina kannattavam-
paa kuin yhteiskunnan tukien varaan 
jäämisen. Tutkimuksissa näkyy, että 
työllistymisessä on piikki ansiosidon-
naisen ajan loppuessa. On selvää, että 
sen muuttamisella on kannustusvaiku-
tus työllistymiseen.

Tuloveronkevennykset kokoomus ai-
koo kattaa työllisyyden parantamisen ja 
talouskasvun avulla sekä sopeutustoi-
menpiteillä.

YRITYKSILLE TYÖVOIMAA,
KOULUIHIN TYÖRAUHAA

Vaasan vaalipiirissä monet yritykset 
painivat työvoiman saatavuuden kanssa. 

-Näyttää, että merkittävä määrä so-
dan alta tulleita ukrainalaisia on jää-
mässä Suomeen. Suomalaisen yhteis-
kunnan kannattaa hyödyntää heidän 
ammattitaitonsa ja osaamisensa tässä 

ikävässä tilanteessa, Sankelo esittää.
Asumistukijärjestelmä vaatii kokoo-

muksen mukaan täyden uudistuksen. 
- Asumistuen tarkoitus on tukea hei-

koimmassa asemassa olevien mahdol-
lisuutta saada asianmukainen asunto. 
Luksusasumiseen tai siihen, että sen 
avulla nostatetaan asuntojen hintoja, 
sitä ei ole tarkoitettu. Nykyisellään jär-
jestelmä on epäonnistunut tavoitteis-
saan, Sankelo jyrähtää.

Kokoomus vastusti toteutettua oppi-
velvollisuuden pidentämistä. 

-Tärkeämpää olisi edelleenkin tehdä 
lisäpanostuksia varhaiskasvatukseen,   
erityiseen tukeen ja perusopetukseen.

Kokoomus on huolissaan pitkään 
jatkuneesta oppimistulosten laskusta. 
Perusopetusta on kehitetty hankera-
hoituksella, mikä on uuvuttanut niin 
hallinnon kuin opettajat. Sankelo tietää 
mistä puhuu: ennen kansanedustajan 
tehtäviään hän työskenteli 20 vuotta 
opettajana ja rehtorina. Hän toteaakin, 
että seuraavalla vaalikaudella on jätettä-
vä ”hankehumpat” vähemmälle.

-Opettajille sekä muulle henkilö-
kunnalle on turvattava työrauha, jotta 
he voivat keskittyä tärkeimpään tehtä-
väänsä – lasten ja nuorten opetukseen 
sekä kasvun ja kehityksen tukemiseen. 
Pienryhmäopetus pitää olla mahdollis-
ta, jos se katsotaan oppilaalle tarpeelli-
seksi. Jokaiselle oppilaalle täytyy tarjota 
kunnon perusopetus ja kaikilla tulee 
olla yhtäläiset mahdollisuudet edetä 
opinnoissaan haluamallaan tiellä. 

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen 
aluevaltuutettuna Sankelo sanoo ison ky-
symyksen olevan rahoituksen riittävyys.

-Palvelujen laatu ja saatavuus tulee 
turvata kaikissa tilanteissa. Tärkeintä 
on, että lääkäriin pääsee heti ja tarvitta-
va hoito ja hoiva on saatavilla. 
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- Minulle erityinen sydämen asia on 
vanhustenhoidon hyvät järjestelyt.

Valittu sote-malli ei ollut kokoomuk-
sen toive. 

-Sitä on syytä virtaviivaistaa. Sosiaa-
li- ja terveystoimessa täytyy tehdä jat-
kossa asioita tehokkaammin. Se edellyt-
tää palveluketjujen toimivuutta. Asioita 
ei voi enää tehdä moneen kertaan ja tie-
tojärjestelmien pitää puhua keskenään.

-Yksityinen sektori täytyy pitää koko 
ajan mukana. Jos tällä mallilla pystytään 
tuottamaan parempia palveluja edulli-
semmin, se ei ole hassumpi lopputulos, 
Sankelo arvioi.  

ARJESSA TARVITAAN RUOKAA
JA JÄRKEVÄN HINTAISTA 
ENERGIAA

Jokainen suomalainen on viimeisen 
vuoden aikana pysähtynyt sekä ruu-
an että sähkön hinnan ääreen. Monille 
huoli läheisten pärjäämisestä on tullut 
tutuksi.

-Sodassa ei ole mitään hyvää. Tämän 
tilanteen yksi oppi on se, että suoma-
laiset ovat alkaneet kysyä, mistä ruuan 
hinta koostuu ja saako tuottaja siitä 
osansa. Yhä useampi myös tietää, että 
näin ei ole. Muutosta halutaan myös 
politiikan kentällä.

Sankelon mukaan ruokaketjun toimi-
joilla on laaja toive, että Suomen maa- 
ja metsäpolitiikan vetovastuu vaihtuisi 
vaalien jälkeen toiselle puolueelle.

-Julkinen paine on parantanut hie-

man ruuan tuotannon kannattavuutta, 
mutta olemme vasta puolimatkan krou-
vissa sillä tiellä, joka on kuljettava. Ruo-
ka on osa kansallista huoltovarmuutta. 
Tietoisuus maatilojen tuotantokustan-
nusten noususta on tullut selväksi, to-
teaa Sankelo, kokoomuksen huoltovar-
muusasiantuntija.

Sankelon mielestä yksi keino kannat-
tavuuden parantamiseksi on panostuk-
set ruokaviennin edistämiseen. 

-Tätä kautta teollisuudelle tulee mui-
takin markkinoita kuin pelkästään suo-
malaiset kaupan ketjut. Teollisuus voi 
saada hyvää katetta vientimarkkinoilta, 
kenties kaupaltakin parempaa katetta ja 
kykenee sitä kautta maksamaan parem-
paa hintaa suomalaiselle tuottajalle.  

Vuodet energia-alalla opettivat San-
kelolle käytännön matematiikkaa. Tälle 
osaamiselle on ollut käyttöä. 

-Turpeeseen liittyvän päätöksenteon 
typeryyden ovat ymmärtäneet kaikki. 
Siinä vaarannettiin kansallista energia-
huoltovarmuutta edesvastuuttomalla 
tavalla.

Sähkömarkkinalla olisi Sankelon mu-
kaan pitänyt tehdä enemmän hintojen 
hillitsemiseksi. Tekemistä on yhä.

-Aloitetaan kotitalouksista. Sähköyh-
tiöiden tulisi tuntea vastuunsa ja ra-
kentaa tuotteita, joissa koteja palkitaan 
energiansäästöstä. Olen odottanut, että 
yhtiöt tarjoaisivat uudenlaisia sopimus-
malleja, vaikka niin, että sähköt voisivat 
olla muutaman tunnin sopivaan aikaan 
kokonaan poissa. Joillekin kotitalouk-

sille tämä voisi sopia.
Sankelo kritisoi eurooppalaisen säh-

kömarkkinan hinnoittelutapaa, jossa 
hinta voi nousta rajusti, vaikka tuo-
tantokustannukset eivät nouse. Tämä 
johtuu siitä, että eurooppalaisessa säh-
kömarkkinassa sähkön hinta määräy-
tyy kalleimman tuotantotavan mukaan. 
Kokoomus on esittänyt, että järjestelmä 
pitää katsoa uusiksi ja hinnoittelun kes-
kinäinen riippuvuus katkaista. 

-Se on pitkä tie, mutta nämä ratkaisut 
pitää tehdä. Sähkön hinta on lähtenyt 
laskuun, mutta meidän pitää huolehtia 
siitä, että tuotanto on mahdollisimman 
omavaraista. Avaintekijä on myös se, 
että TVO 3 saadaan viimein kaupalli-
seen käyttöön. 

Sankelo muistuttaa, että ener-
gia-asioissakin eduskunta on rakenta-
nut yksituumaisuutta.

-Ydinenergiaa aikanaan vastustaneet 
tahot ovat saaneet säilyttää kasvonsa. 
Nyt hekin saavat uuden ydinvoimalan 
myötä nauttia alhaisemmista energian 
hinnoista.

JANNEN VAALITEEMAT 
• Pohjalaisten edunvalvonta
• Laadukkaat sote-palvelut
• Suomen aktiivisuus Natossa
• Ennakkovaikuttaminen EU:ssa
• Julkisen talouden tasapaino
• Stoppi velkaantumiselle
• Energia- ja ruokaomavaraisuus
• Panostukset koulutukseen
• Sääntö-Suomi karsintaan 
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 Elina Kärnä, Seinäjoki: 

Hyvinvointialueet 
ovat toiminnassa  
       – mutta korjattavaa riittää

Hyvinvointialueiden suu-
rimmat haasteet ovat 
rahoituksen riittävyys ja 
henkilöstöpula, näkee 
Elina Kärnä.

Kärnä työskentelee Etelä-Pohjan-
maan hyvinvointialueen infektioylilää-
kärinä.

Vuoden 2022 aluevaaleissa 800 äänen 
potin saanut Kärnä on myös Etelä-Poh-
janmaan aluevaltuuston ja aluehallituk-
sen jäsen.

Kärnä on pohjalaisille tuttu koro-
nalääkärinä. Koronatilanne elää koko 
ajan, uuden variantin aalto on tullut 
noin puolivuosittain. Viimeisin isompi 
aalto oli heinäkuussa 2022. Syksyllä po-
tilaita oli paljon. 

Alkaneen vuoden korona on ollut 
suvantovaiheessa. Tilanne pysynee rau-
hallisena. Toisen ennusteen mukaan 
maaliskuulla voi tulla uusi aalto.

- Onneksi suomalaisilla on kattava 
koronarokotekattavuus. Se suojaa hyvin 
vakavilta tautimuodoilta, Kärnä uskoo.

Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyivät 
kunnilta hyvinvointialueille 1.1.2023.

Kärnä kuvaa siirtymävaiheen suju-
neen ydintoimintojen ohella jouhevas-
ti. Palkat on maksettu, tietojärjestelmät 
toimineet ja suuri osa ydintoiminnoista 
on entisellään.

- Erikoissairaanhoidon lääkäreille ei 
ole tullut suuria muutoksia. Valmistelu-
työ on onnistunut hyvin, vaikka lähdet-
tiin takamatkalta, Kärnä toteaa.

Muutosta on pidemmällä aikavälillä 
tulossa perusterveydenhuoltoon.

-Perusterveydenhuoltoa pyritään 
soten myötä vahvistamaan ja asiat täs-
mentyvät, Kärnä uskoo.

Hyvinvointialueella riittää haastei-
ta ratkottavaksi. Rahoituksen suhteen 
hyvinvointialueille lähdettiin alijäämäi-

sellä budjetilla. Jatkossa rahoituksesta 
merkittävä osa perustuu palvelutarve-
kertoimeen, joka liittyy sairastavuuteen. 
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue 
”pärjää” tässä ja rahoitusta tulee, sillä 
sairastavuus on maan keskiarvoa kor-
keampaa.

- Yksi peruste rahoituksessa on väes-
tömäärä. Väki vähenee, joten se vie 
pitkällä tähtäimellä rahoitusta. Työssä-
käyviä ja opiskelijoita lähtee muualle ja 
huoltosuhde heikkenee, Kärnä toteaa.

Sairastuvuuden osalta Kärnä on huo-
lissaan, välittyvätkö tiedot oikein. 

- Sairastuvuudesta raportoidaan 
diagnoosikoodein THL:lle. Tässä tie-
donsaannissa on ollut ongelmia. Ra-
hoituskriteeristö ei ole optimaalinen 
Etelä-Pohjanmaan kannalta. Kun rahaa 
ei ole riittävästi, pitää miettiä, miten 
palvelut turvataan, saadaanko säästöjä 
esimerkiksi tehostamalla ja yhtenäis-
tämällä hoitokäytäntöjä? Uudistuksen 
yksi tavoite oli hillitä kustannuksia.

Sosiaali- ja terveydenhuollon menot 
kuitenkin kasvavat. Etelä-Pohjanmaan 
väestö ikääntyy ja hoidon tarve lisään-
tyy. Lääkehoidot kehittyvät ja uudet, 
esimerkiksi syövän hoitoon käytettävät 
lääkehoidot ovat kalliimpia.

- Miten rahat riittävät? Siinä tarvitaan 
suuria tekoja ja viisautta, Kärnä toteaa.

- Johtamisen tulee olla laadukasta 
ja henkilöstöä täytyy aidosti kuulla. 
Tulee panostaa joustaviin työaikoihin 
ja etätyöhön, jotta saadaan nuoria pa-

luumuuttajia töihin. Henkilöstöä pitää 
tukea muutostilanteissa, jotta alueella 
riittää pito- ja vetovoimaa.

RAHOITUSMALLI VAATII 
TÄSMENTÄMISTÄ

-Kela-korvauksia pitäisi nostaa eikä 
laskea, kuten nykyinen hallitus on teh-
nyt. Sote-toimijat pitäisi myös saada 
paremmin yhteen ja integraatiota sekä 
hoidon jatkuvuutta kehittää.

- Julkisen sektorin lisäksi pitää saada 
paremmin yksityistoimijat ja järjestöt 
mukaan. Monituottajamallia pitää ke-
hittää ja vahvistaa lainsäädännöllä.

Henkilöstön saatavuuteen pitää Kär-
nän mukaan löytyä ratkaisuja hallituk-
sesta ja eduskunnasta. 

Kärnä kuvaa kansanedustaja Janne 
Sankeloa monipuoliseksi ja kokeneeksi 
politiikan moniosaajaksi.

- Janne on toimissaan aina pohja-
laisten puolestapuhuja. Olen vakuuttu-
nut, että hän tuo varmasti jatkossakin 
alueemme äänen kuuluviin eduskun-
nassa.

Aluevaltuutettuna Sankelo pitää tär-
keänä huolehtia palvelujen saatavuu-
desta jatkossakin.

-Kansalaisten on oltava alueella tasa-
vertaisessa asemassa. Sote-palveluiden 
on oltava tarpeen vaatiessa nopeasti 
saatavissa asuinpaikasta tai taloudel-
lisesta asemasta riippumatta, Sankelo 
toteaa. 
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Kimmo Niska, Steelcomp Oy, Kauhava: 

”Siitä se lähti, 
  halusta yrittää”

M etallilevystä ohutlevy-
osia tekevän Steelcomp 
Oy:n tarina alkoi Kau-
havalta reilu 16 vuotta 
sitten. 

Kauhavan tehtaan toimialaan kuuluu 
ohutlevyjen leikkaus, taivutus, liittämi-
set ja kokoonpanot.

- Olin itse aiemmin FinnPowerilla 
töissä 10 vuotta. Kaverin kanssa perus-
tettiin tämä firma. Siitä se lähti, halusta 
yrittää, toimitusjohtaja Kimmo Niska 
kertoo.

Niska kuvailee toiminnan alkaneen 
”niin nollasta kuin voi lähteä”.

- Siitä on pikkuhiljaa kasvettu. 
Tänä päivänä Steelcomp Oy:n Kau-

havan tehtaalla on 30 työntekijää ja lii-
kevaihto on vuositasolla 10 miljoonaa.

Yritys tekee ohutlevyosia sopimusval-
mistuksena.

Osia päätyy monenlaisiin tuotteisiin 
ja paikkoihin, esimerkiksi sähkömoot-
toreihin, lukkoihin, henkilöautojen 
peräkärryihin, myymäläkalusteisiin ja 
rakennusten julkisivuihin.

- Asiakkaamme ovat Suomessa, mut-
ta toimivat monesti ympäri maailman.

Reilu kuusi vuotta sitten perustettiin 
Vaasaan tytäryhtiö Steelcomp Vaasa Oy, 
jonka toiminta keskittyy hitsattuihin le-
vyrakenteisiin ja niiden kokoonpanoon.

Tytäryhtiössä työskentelee 85 hen-
keä. Yhdessä yritykset muodostavat 
Steelcomp Group Oy -konsernin.

Viime vuosien maailmanlaajuiset 
kriisit ovat vaikuttaneet myös elinkei-
noelämään.

- Ainakin toistaiseksi tilauskirjat on 
olleet hyvällä mallilla. Yrittäjänä pitäisi 
tietysti olla optimisti, mutta kyllä näky-

mät ovat todella epävarmat lyhyellä ai-
kavälillä, Niska kuvailee ja jatkaa:

- Tärkeää on kehittää yrityksen kil-
pailukykyä ja investoida. Yrittämiseen 
kuuluvat paremmat ja huonommat ajat.

Vaihtelevassa maailmantilanteessa 
yrityksen vahvuus on ollut laaja asiakas-
kunta eri aloilta. Osia tehdään moneen 
eri käyttötarkoitukseen, eikä markki-
noilla olla yhden tukijalan varassa.

- Jotkut alat saattavat olla hiljaisempia 
ja toisissa taas veto päällä.

Steelcomp Vaasa Oy:n perustamisen 
myötä konsernissa alkoi mittava inves-
tointiohjelma, jonka ensimmäinen vaihe 
alkaa olla loppusuoralla. Sen aikana tuo-
tantolaitteisiin on investoitu kuusi miljoo-
naa euroa. Kauhavalla Steelcomp muutti 
viime vuonna uusiin toimitiloihin. 

Steelcomp Oy:n kehittyminen on 
hyvä esimerkki siitä, mitä tarkoittaa 
kaupungin ja elinkeinoelämän hyvä 
yhteistyö. Kauhavan uudet toimitilat 
toteutettiin Kauhavan kaupungin ja 

yrityksen saumattoman yhteistyön tu-
loksena.

- Hankkeella on merkittävä alueta-
loudellinen vaikutus, kehittämistoimi-
kunnan puheenjohtajana toimiva Janne 
Sankelo toteaa.

- Seuraava iso juttu on ajaa inves-
toinnit ylös ja opetella käyttämään nii-
tä niin, että saadaan kaikki irti ja sitä 
myötä edellytykset kasvaa. Investoin-
tien tarkoitus on lisätä tuottavuutta ja 
kasvattaa kilpailukykyä, Niska sanoo.

Kun kauhavalaisyrittäjältä kysyy, 
millaisia terveisiä hän lähettäisi seu-
raavalle eduskunnalle, nousevat ensim-
mäisenä mieleen työvoiman saanti ja 
työn arvostus.

- Ne on aivan ykkösjuttuja. Suomen 
kansakuntana pitää säilyttää kilpailu-
kyky globaaleilla markkinoilla. Jotta se 
onnistuu, pitää panostaa innovaatioihin 
ja koulutukseen.

Niska kokee tärkeänä myös ”perus-
puurtamisen” arvostuksen. Yleistä ilma-
piiriä pitäisi saada kannustavammaksi.

- Tuntuu välillä, että kaikkien pitäisi 
saada kaikki helpolla. Löytyykö tulevai-
suudessa yrittäjiäkään? Suomen valtion 
velkaantumiselle pitää myös saada stoppi. 

- Ei se ole oikea asenne, että velkaa 
vaan otetaan lisää. Aina pitäisi miettiä, 
miten se hoidetaan. Ei jatkuvasti voida 
elää velaksi.

Niska kehuu yhteistyön Janne San-
kelon kanssa sujuneen hyvin.

- Mukavaa, että on kaveri, jonka 
kanssa asioista on helppo keskustella ja 
sopia. Lisäksi on tärkeää, että meidän 
alueelta on kansanedustaja, joka tun-
tee toimintaympäristön, kylät ja alueen 
ominaispiirteet. 

”Tuntuu välillä, 
että kaikkien 
pitäisi saada kaikki 
helpolla. Löytyykö 
tulevaisuudessa 
yrittäjiäkään?”  
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Valtiolta tavoitteet, yrityksiltä ratkaisut
Toimitusjohtaja Sakari Tamsi vierastaa liikaa sääntelyä

T euvalainen Matti Tamsi 
Oy on toimittanut salaat-
teja ja yrttejä suomalaisten 
ruokapöytiin jo vuodesta 
1966 lähtien. Tällä het-

kellä yrityksen kasvihuoneilla Teuvan 
Äystöllä kasvatetaan vihanneksia 2,7 
hehtaarin alalla 70 työntekijän voimin. 
Yrityksen liikevaihto on vuositasolla 
7,5 miljoonaa euroa. 

- Tavoitteenamme on tietysti jatkuva 
kehitys ja kasvustrategia on olemassa. 
Tavoitteena on, että 2030-luvulla liike-
vaihto on yli 10 miljoonaa euroa vuo-
dessa, kertoo Matti Tamsi Oy:n toimi-
tusjohtaja Sakari Tamsi.

Yritys toimittaa tuotteitaan tukku-
myyntiin. Koronavuodet ja Venäjän 
hyökkäyssodan vaikutukset ovat näky-
neet myös yrityksen toimialalla. Koro-
nan alkaessa suurkeittiömyynti romah-
ti, mutta marketmyynti lisääntyi.

- Myyntikanavat muuttuivat ja ko-
konaiskuvassa vihannesten myynti vä-
hän laski. Kotona ei salaattia tehdä niin 
helpolla, kuin lounaslinjastolta otetaan, 
Tamsi kertoo.

Muutoin korona-aika ei aiheuttanut eri-
tyistoiminteitä, sillä tuotannossa oli tarkat 
hygieniaohjeistukset jo entuudestaan.

Kasvihuoneissa kuluu paljon sähköä ja 
energiakriisi on vaikuttunut merkittävästi 
toimialaan. Osa kasvihuoneista on laitta-

nut talveksi toimintansa tauolle. Tamsin 
kasvihuoneilla tuotanto pyörii läpi talven.

- Energian hinta on noussut niin pal-
jon, että ei missään skenaarioissa osattu 
varautua tällaiseen. Syksyllä näytti pahal-
ta ja tuotantoa jouduttiin rajoittamaan. 
Joulun jälkeen energian hinta laski.  Kus-
tannuksia on toki tullut lisää, mutta tällä 
hetkellä näyttää, että säikähdyksellä sel-
vittiin. Toki talvea on vielä jäljellä.

Yrityksen ostama sähkö on 100% 
biovoimatuotettua. Vaikka sähkömark-
kinoilla on ollut tuulista, toivoo Tamsi, 
ettei niitä lähdettäisi liikaa sääntele-
mään yhden kriisin takia, vaikkakin se 
oli monelle paha.

LISÄSÄÄNTELY YLEENSÄ 
MAKSAA

Markkinatalous hoitaa asiat, kun jos-
tain on pulaa. Suomessa on tulossa säh-
köntuotantoa lisää, tuulivoimaa raken-
netaan ja kun Olkiluoto alkaa vakaasti 
toimimaan, Tamsi sanoo.

Vaikka haasteitakin on, näkee Tamsi 
vihannesten tuotannon tulevaisuuden 
toimialana Suomessa. 

- Esimerkiksi Hollannissa kasvihuo-
neita on joutunut laittaman ovia kiinni 
kaasun hinnan takia. Espanjaan verrattu-
na meidän vahvuus on esimerkiksi vesita-
loudessa. Ehkä jatkossa ulkomaan kaup-

paakin tehdään enemmän, Tamsi miettii.
Suomen osalta Tamsi näkee vahvuu-

tena myös laadukkaan kasvuturpeen 
saatavuuden, sitä viedään myös ulko-
maille. Mutta liittyy asiaan huoltakin.

- Jos turpeentuotantoa ruvetaan ra-
jaamaan, turvetta ei voi helposti korva-
ta millään kilpailukykyisellä tuotteella, 
jos ollenkaan.

Seuraavan eduskunnan tärkein tehtävä 
on Tamsin mielestä huolehtia siitä, ettei 
yritysten toimintaedellytyksiä romuteta 
ja saattaa valtiontalous kestävälle tasolle. 
Ei liikaa sääntelyä, vaan yrityksille mah-
dollisuus toimia, Tamsi tiivistää. 

- Yritykset ratkaisevat itse aika monet 
ongelmat. Esimerkiksi ilmastonmuu-
tokseen liittyen valtion pitäisi antaa 
enemmän tavoitteita eikä keinoja ja an-
taa yritysten itse ratkaista, miten tavoit-
teet täytetään.

Tamsi mainitsee Janne Sankelon 
vahvuudeksi osaamisen alkutuotannon 
saralta.

- Jannella on vahva tietämys maata-
loudesta ja tästä alueesta. Sitä arvoste-
taan, että on konkreettista kosketuspin-
taa maataloudesta. Sen lisäksi Jannella 
on myös kykyä hoitaa kansanedustajan 
tehtävää niin, että katsoo kokonaisuutta 
laajasti, eikä ole vain yhden asian hen-
kilö. Sen takia ollaan Jannen tukijou-
koissa, Tamsi tiivistää. 

Sakari Tamsi,  
Matti Tamsi Oy, Teuva: 
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Y ritysvierailut ovat kan-
sanedustajalle mainio 
tapa saada tuntumaa yri-
tysten käytännön tarpei-
siin ja haasteisiin. Janne 

Sankelo vieraili helmikuussa vaasalai-
sessa kuljetusalan yrityksessä, AHA Lo-
gisticsissa.

Vaasan seudulle ja koko vientivetoi-
selle Suomelle logistiikan toimintaedel-
lytykset ovat elintärkeät.

Sankelon mukaan kuljetusalan kilpai-
lukykyyn onkin laitettava lisäpanostuk-
sia tulevalla vaalikaudella. 

AHA Logisticsin perustivat vuonna 
2010 Tiina Haapala ja Jonna Ahki-
la-Niemi. Yrityksen toiminta-alaan kuu-
luvat kansainväliset kuljetukset koko-
naisvaltaisesti maalla, merellä ja ilmassa. 
Käytännössä AHA Logistcs toteuttaa 
asiakkailleen kuljetukset alihankkijoi-
densa kanssa lähdöstä maaliin. 

-Asiakaskuntamme on hyvin laaja. 
Palveluitamme hyödyntävät niin yk-
sinyrittäjät kuin pörssiyhtiöt. Käden-
jälkemme kuljetusratkaisuissa pienistä 
paketeista valtaisiin projekteihin näkyy 
ympäri maailman, Jonna Ahkila-Niemi 
kertoo.

Yritys on kasvanut vuosien saatossa 
merkittävästi. Tällä hetkellä AHA Lo-
gisticsilla työskentelee 14 työntekijää. 

-Tavoitteenamme on totta kai kasvaa 
myös jatkossa. Vaasan seudulta on hyvä 
ponnistaa maailmalle, Haapala sanoo.

Hän toteaa, että koska Suomen sijain-
ti ei ole optimaalinen, kilpailukyky on 
avainasemassa kuljetusalan menestyk-
sessä. 

toimintaedellytyksiä on parannettava 
edelleen, jotta pärjäämme kustannus-
kilpailussa. EU-edunvalvonnassa on 
tehtävä ryhtiliike. Kokoomus on valmis 
tähän työhön, Sankelo painottaa.

Sankelo on kansanedustajaurallaan 
kunnostautunut vaalipiirin liikenne-
hankkeiden edistäjänä. Hän on tehnyt 
merkittävän määrän talousarvioaloit-
teita ja avannut ovia päättäviin elimiin 
pohjalaisten liikennehankkeiden edis-
tämiseksi. Vaasan vaalipiirin edunval-
vonnan kannalta tulevalla vaalikaudella 
on Sankelon mukaan kasvatettava vään-
tövoimaa entisestään: 

-Toimiva ja hyväkuntoinen liiken-
neinfra on avainasemassa pohjalaisten 
yritysten menestykselle ympäri vaali-
piirin. Olemme olleet perässä määrä-
rahojen saamisessa erilaisiin liikenne-
hankkeisiin. Ensi vaalikaudella tilanne 
on käännettävä, Sankelo sanoo.

Vaasan seudun liikenteen ykkös-
asioina Sankelo pitää Merenkurkun lii-
kenteen turvaamista. 

Hän vastustaa EU:n päästökaupan 
uudistusehdotukseen sisältyvän niin sa-
notun saaripoikkeuksen myöntämistä.

-Saaripoikkeuksen kansallisen käyt-
töönoton jälkeen päästökaupasta mak-
settaisiin Suomen ja Ruotsin välisessä 
meriliikenteessä vain Merenkurkun 
liikenteessä. Tämä ei käy. Hanke on 
torpattava päättäväisesti seuraavalla 
hallituskaudella. Vahva Vaasan seutu 
tarvitsee energiaklusterilleen toimivan 
meriliikenteen myös jatkossa, Sankelo 
painottaa. 

-EU-edunvalvonnassa Suomen ei 
pitäisi olla heti ensimmäisenä maana 
toteuttamassa säännöksiä, jotka kosket-
tavat kuljetusalaa. Liiallisella kunnian-
himolla kustannukset nousevat kestä-
mättömälle tasolle. Teiden kunnosta on 
pidettävä huolta ympäri maan, Haapala 
sanoo.

Viime aikoina keskustelua on herät-
tänyt sosialidemokraattien avaus listaa-
mattomien yritysten osinkoverotuksen 
kiristämisestä. Tälle avaukselle AHA 
Logisticsin yrittäjät sanovat jyrkän ein.

-Verotusta ei pidä kiristää. Pienet 
ja keskisuuret yritykset ovat tärkeässä 
osassa luomassa hyvinvointia Suomeen. 
Yrittäjillä on suuri vastuu ja riski kan-
nettavanaan, Ahkila-Niemi toteaa.

Sankelon mukaan suomalaisten yri-
tysten kilpailukyvyn edistäminen on 
avainasemassa tulevalla vaalikaudella.

-Suomalaisten hyvinvointi syntyy 
työstä ja yrittäjyydestä. Yritystemme 

Toimivat 
liikenneyhteydet 
ovat elintärkeät 
Vaasan seudulle ja koko Suomelle

”Vahva Vaasan 
seutu tarvitsee 
energiaklusterilleen 
toimivan 
meriliikenteen 
myös jatkossa.”



  11

90
SANKELO

 VÄÄNTÖVOIMAA2023 • SANKELO • VÄÄNTÖVOIMAA2023 • SANKELO • VÄÄNTÖVOIMAA2023  SANKELO • VÄÄNTÖVOIMAA2023 • SANKELO

Sankelon veljeksillä 

SUUNTA 
SELVILLÄ

S ankelon perhe ja heidän 
suunnistava veljessarjansa 
on tuttu näky pohjalai-
sissa suunnistuskisoissa. 
Lapuan Virkiää edustavat 

Antton ja Sampo Sankelo valmistautu-
vat tällä hetkellä täyttä vauhtia vuoden 
2023 kisakauteen.

Tampereella opiskeleva vanhempi Ant-
ton kilpailee nyt kolmatta kautta yleisessä 
sarjassa. Nuorten sarjoissa SM-mitaleil-
lekin nousseen Anttonin paras tulos ylei-
sessä sarjassa on tähän mennessä erikois-
pitkän matkan 12. sija. 

-Kauden 2023 päätavoite on henkilö-
kohtaisissa SM-kisoissa päästä A-finaalei-
hin ja saada sieltä mahdollisimman hyviä 
sijoituksia. Lisäksi Antton haluaa olla tär-
keä osa Virkiän viestijoukkuetta ja tavoi-
tella hyviä sijoituksia Jukolassa ja viesti-
liigassa, toteaa valmentaja Tero Viljanen.

Sampo Sankelo suorittaa varusmies-
palvelustaan Santahaminan urheilukou-
lussa. Nuorten suunnistusmaajoukkuee-
seen kuuluvan upseerioppilaan talvi on 
kulunut inttihommissa ja urheilukoulun 
ja maajoukkueen leirityksissä. Viime ke-
sänä Sampo valittiin nuorten MM-kisoi-
hin, joissa hän sijoittui sprinttimatkalla 
sijalle 77. Ensi kesän tähtäin on Roma-
nian MM-kisoissa, joissa tarkoituksena 
on parantaa sijoituksia huomattavasti.

Myös Sampoa valmentavan Tero Vilja-
sen mukaan Sampon tähtäin on selkeästi 
huippusuunnistuksessa ja kansainväli-
sissä arvokilpailuissa. Viimeisenä junio-
rivuotena tavoitteena on myös puuttuva 
nuorten sarjojen SM-kulta. Muita mita-
leita onkin jo komea joukko. 

-Sampo on päämäärätietoinen suun-
nistaja ja tilanne näyttää hyvältä. Ke-

hitys on mennyt koko ajan eteenpäin. 
Aikuisten sarjaan siirtyessä hän on heti 
valmis tavoittelemaan hyviä sijoituksia, 
toteaa Viljanen.

VIRKIÄN EDUSTUSJOUKKUE 
JUKOLAN VIESTIN VALOPILKKU  

Virkiä onnistui loistavasti viime kesän 
Jukolan viestissä. Median huomio kiin-
nittyi Mynämäessä kilpaillussa Jukolan 
viestissä pohjalaisvoimin matkaan lähte-
neeseen Virkiään. Vajaan 9 tunnin suun-
nistuksen jälkeen ankkuri Antton San-
kelo leimasi Virkiän maalissa sijalle 23 
ja palkintoseremonioihin. Viestin voiton 
vei kolmannen kerran peräkkäin ruotsa-
lainen Stora Tuna OK.

Virkiä oli yhdeksänneksi paras suo-
malaisseura ja toiseksi paras täysin suo-
malaissuunnistajista koostunut joukkue. 
Seurahistorian toiseksi paras Jukola-sijoi-
tus pohjustettiin varmalla viestisuunnis-
tuksella ja juoksuvoimaisen joukkueen 
tasaisilla onnistumisilla.

Jukolan viestistä kehkeytyi jännitysnäy-
telmä, kun ykkösjoukkueen aloittaja Mik-
ko Poutanen nostatti tunnelmaa leimaten 
14 km osuuden puolimatkassa viidente-
nä, kuusi sekuntia kärkipaikasta. Lopussa 
tuli pieni koukku ja Sampo Sankelo pääsi 
kakkosletkan kärjessä matkaan sijalla 33, 
alle 1,5 min keulaan. Rankkasateen piis-
katessa pimeintä 2-osuutta, eteni Sankelo 
hyvin letkan mukana ja nosti Virkiän vä-
rit sijalle 27. 

15 km “pitkällä yöllä” Mikko Pajukan-
gas teki lähes maksimisuorituksen nostaen 
Virkiän jo sijalle 19. Pajukangas poimit-
tiinkin vaihtopuomilta YLE:n lähetykseen 
selvittämään virkiäläisten hyviä otteita.

Kahdella 9 km väliosuudella Virkiän 

viestiä veivät Toni-Antti Viitasaari ja 
Miikka Ketonen, jotka eivät kovaa läh-
töpaikkaa hätkähtäneet. Viitasaari jat-
koi hyvin alkanutta viestiä ja toi joukku-
een vaihtoon sijalla 23, Ketosen kiriessä 
seuraavalla osuudella joukkueen sijalle 
16 ja tehden eroa takana tuleviin.

Kuudennelle osuudelle lähdettäessä 
erot olivat hieman kasvaneet ja Olli Koi-
vumäki sai tehdä omaa työtä 14,5 km 
osuudella. Koivumäki klaarasi tilanteen ja 
jaksoi loppuun saakka lähettäen ankkuri 
Antton Sankelon 18:ntena matkaan.

Ruotsalais- ja norjalaisseurojen hengit-
täessä niskaan lähes 17 km osuudella sai 
Sankelo tehdä täyden päivätyön. Vasta 
muutama kilometri ennen maalia var-
mistui, että ilman isoa virhettä ei uhkaajia 
enää palkintosijoituksen (25 parasta) tiel-
le yllä. Maalissa oli juhlan aika. 

Tänä vuonna Lapuan Virkiän tavoit-
teena on nousta jälleen Hiidenkivelle eli 
25 parhaan joukkoon ja jopa parantaa si-
joitustaan viime vuodesta. 
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P entti Tyniuksenpoika Piri 
oli pohjalainen talonpoika 
ja yksi vuosina 1596–1597 
käydyn Nuijasodan ka-
pinapäälliköistä. Hänen 

vanhempansa olivat Lapuan Alanurmon 
Pirilän talon isäntä Tynius Heikinpoika 
Piri ja Anna Heikintytär. Pentti Piri siir-
tyi vuonna 1582 uudisasukkaaksi Vuohi-
luomalle, joka on nykyistä Alahärmää. 
Uudistila menestyi mainiosti, sillä vuon-
na 1590 Pirillä oli 11 lehmää. Sellaisen 
eläinmäärän ruokkiminen edellytti myös 
laajojen niittymaiden omistamista.

Pentti Pirin toiminnasta pohjalaisten 
talonpoikien johtavana miehenä Nuijaso-
dassa ei ole säilynyt kirjallisia dokument-
teja. Se on kuitenkin varmaa, että hän oli 
mukana syksyllä 1596 tehdyllä pohjalais-
ten edunvalvontaretkellä Kaarle-herttuan 
luona Ruotsissa. He valittivat Suomen käs-
kynhaltijana toimineen Klaus Flemingin 
joukkojen aiheuttamasta linnaleirirasi-
tuksesta. Tällä tarkoitettiin armeijan ma-
joittamista ja palkanmaksua paikallisten 
talonpoikien kustannuksella. Linnaleirin 
perintään liittyi paljon väärinkäytöksiä ja 
laittomuuksia, joten oikealla asialla oltiin.

Kun miehet kotiutuivat reissultaan, 
sattui Kyrön kirkolla talonpoikien ja so-
taväen välillä yhteenotto, joka päättyi ta-
lonpoikien voittoon. Värikkäiden vaihei-
den jälkeen voittoa juhlineita talonpoikia 
pidätettiin huovien toimesta, mukana 
myös Pentti Piri. Myöhemmin he onnis-
tuivat pääsemään vapaaksi.

Pentti Pirin osallistumisesta Nuijaso-
dan sotatapahtumiin kertoo ainoastaan 
Lapuan pitäjänapulaisen Anders Warge-
linin 1700-luvulla muistiin merkitsemä 
perimätieto, jonka mukaan härmäläinen 
Pentti Piri nostatti Lapuan, Isonkyrön ja 
Ilmajoen pitäjiä kapinaan yhdessä kyrö-
läisen Yrjö Kontsaan ja ilmajokelaisen 
Jaakko Ilkan kanssa. Varsinaisista sodan-
johtoon liittyvistä tehtävistä ei ole hänen 
osaltaan jäänyt tietoa. Piri otettiin Nuija-
sodan lopussa vangiksi. Hänen asemansa 
oli ollut kapinallisten joukossa siis toden-
näköisesti huomattava. 

Pentti Piri päätti päivänsä vouti Abra-
ham Melkiorinpojan päätöksellä mes-
tauslavalla tammikuussa 1597 Kyrön 

Kuva YLEn minisarjasta  
Nuijasota – 1500-luvun tarinoita.

Kontsaansaaressa yhdessä muiden nui-
japäälliköiden kanssa. Jälkikäteen selvisi, 
että päätös mestauksesta oli hätiköity. 
Nuijapäälliköitä olisi haluttu vielä kuu-
lustella, mutta tieto tästä ei kantautunut 
riittävän ajoissa teloittajille.

Tapahtumien jälkeen Pentti Pirin Här-
mään perustama talo jäi jo hänen kuole-
maansa seuraavana vuonna autioksi. Pai-
kannimeksi Piri kuitenkin jäi pysyvästi, 
samoin hänen muistonsa pohjalaisten 
mieliin. Pirin jälkipolvet rakensivat elä-
mänsä lähialueille ja hänen jälkeläisiään 
on alueella edelleen huomattava määrä.

Kansanedustaja Janne Sankelo on Pentti 
Pirin jälkeläinen 15. sukupolvessa. 

Kansanedustaja Janne Sankelo on Pentti 
Pirin jälkeläinen 15. sukupolvessa. 

Osa Jaakko Ilkka -oopperan julisteesta.
Ilmajoen musiikkijuhlilla 1978 kantaesitetyn Jaakko Ilkka -oopperan 
on säveltänyt Jorma Panula ja libreton kirjoittanut Aarni Krohn.
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T uomelan perheellä on vahva 
edustus Laihian kunnanval-
tuustossa, kun valtuutettui-
na ovat isä Sauli Tuomela ja 
poika Antti Tuomela. Sauli 

Tuomela on vaikuttanut kuntapolitiikas-
sa jo 40 vuoden ajan. Aatteen hän sai ve-
renperintönä vanhemmiltaan.

- Olen ollut kokoomuksen jäsen 
70-luvun alusta lähtien ja siitä ajauduin 
mukaan kuntapolitiikkaan. Ensin tulin 
valituksi lautakunnan varajäseneksi ja 
siitä sitten pikkuhiljaa eteenpäin, Sauli 
Tuomela kertoo. 

Sauli on toiminut kunnanvaltuutettu-
na vuodesta 2001 lähtien ja sitä ennen 
pari kautta varavaltuutettuna. Kunnan-
valtuuston puheenjohtajana hän toimi 
kolme kautta vuosina 2005—2017. Täl-
lä hetkellä hän toimii kunnanvaltuuston 
1. varapuheenjohtajana sekä konserni- 
ja elinvoimajaoston puheenjohtajana.

Nyt 24-vuotias Antti Tuomela oli ensi 
kertaa ehdolla vuoden 2021 kunnallis-
vaaleissa – tullen heti valituksi valtuus-
toon koko Laihian äänikuninkaana. Antti 
toimii Laihialla myös kunnanhallituksen 
jäsenenä ja aloittaa tulevana kesänä val-
tuuston puheenjohtajana. Antti Tuomela 
toimii Janne Sankelon toisena kampanja-
päällikkönä eduskuntavaalikampanjassa.

Molemmat olivat ehdolla myös alue-
vaaleissa. Lopputuloksena Antti on 
Pohjanmaan aluevaltuuston jäsen ja 
Sauli varajäsen sekä toimii hyvinvointi-
alueen henkilöstöjaostossa.

Millaiset sitten ovat perheen voima-
suhteet päätöksenteossa, viekö isä poi-
kaa vai poika isää? Sauli kuvailee heidän 
käyvän päivittäin dialogia ajankohtaisista 
asioista sekä valtakunnan että paikallisel-
la tasolla, toistensa tietoutta syventäen. 

- Olen nähnyt päätöksentekoa valtuus-
ton puheenjohtajuudesta lähtien ja koi-
tan syventää tietoutta siitä, kuinka kun-
nallinen päätöksenteko toimii. Ohjailua 
ei tarvitse tehdä, Antti on pienestä pitäen 
oppinut, että asioihin pitää paneutua, sel-
vittää taustat ja päättää, Sauli sanoo.

Antti on samoilla linjoilla.
- On hyvä, että valtuustossa on sekä 

kokemusta että nuoruuden uutta näkö-
kulmaa.

Tulevan vaalikauden keskeisistä teh-
tävistäkin isä ja poika ovat samoilla lin-
joilla. Suurimmat haasteet ovat valtion 
taloudessa.

- Se on mennyt täysin pieleen, kritiik-
kiä ei ole otettu vakavasti. Myös soteuu-
distuksessa on ilmennyt valuvikoja käsit-
tämättömän paljon, Sauli sanoo.

Tärkeää on myös elinkeinoelämän el-
vyttäminen ja yhtenä osana sitä liiken-
ne- ja muut infrahankkeet, perustien-
pitoa unohtamatta. Vaasan vaalipiiri 
on tärkeässä roolissa huoltovarmuuden 
turvaamisessa niin energian kuin ruu-
antuotannonkin osalta. Tärkeää on 
myös EU-vaikuttaminen.

-  Esimerkiksi ennallistamisen osal-
ta toimet on saatava järkevälle tasolle, 
se vaikuttaa myös elinkeinoelämään. 

Keskusteluun pitää saada tasapaino, 
eikä mennä ääripäästä toiseen. Lisäk-
si Suomen hallituksen kanta Brysselin 
suuntaan pitää olla kristallinkirkas, eikä 
monisäkeinen, Sauli sanoo.

Molemmat Tuomelat toimivat Janne 
Sankelon taustajoukoissa aktiivisesti. Sauli 
kiittelee Janne Sankelon aktiivisuutta Lai-
hian edunvalvonnassa muun muassa lii-
kenne- ja tuulivoima-asioissa ensimmäi-
sestä kansanedustajakaudestaan lähtien.

- Janne oli välillä yhden kauden edus-
kunnasta pois, mutta hoiti silti edun-
valvontaa valtion suuntaan. Sitä kautta 
on tullut luotto Jannen kykyihin ja olen 
pyrkinyt edesauttamaan uudelleen va-
lintaa kansanedustajaksi, Sauli sanoo.

Hän tiivistää kansanedustajan tehtä-
vän kulmakiveksi hoitaa koko vaalipii-
rin alueellista edunvalvontaa. 

- Ensin pitää olla tietoa, sitten tahtoa, 
toteutus ja siitä syntyy tulosta. Se vaatii 
aktivisuutta ja pitää olla verkostoinut, 
että saa oven auki, jotta voi syntyä tu-
losta. Se on pitkäjänteistä työtä ja Janne 
on tässä mies paikallaan.

Myös energiaomavaraisuus ja maa- ja 
metsätalouden kunnianpalautus ovat 
seuraavalla vaalikaudella keskeisen tär-
keitä asioita – niiden jalansija on tur-
vattava kriisin jälkeenkin.

- Janne Sankelon osaamista ja ko-
koomusta johtavana EU-puolueena 
tarvitaan näillä sektoreilla, koska ne 
kiteytyvät EU-edunvalvontaan, Antti 
tiivistää.  
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Jannesta 
sanottua

Martin Ahlskog, Mustasaari
Janne on yhteistyökykyinen 
monen alan asiantuntija, joka on 
jo osoittanut kokemuksellaan, 
että osaa tehdä järkeviä päätöksiä 
koko seudun hyväksi.

Heta-Mari Hernesniemi, 
Evijärvi 
Janne tietää kotimaisen 
energiatuotannon tärkeyden: 
ylläpidetään lähienergiaa. 
Turvetuotannon tärkeys 
korostuu myös kotimaisen 
ruoan tuotannossa kuivikkeiden 
ja kasvualustojen muodossa.

Tiina Ala-Rantala, Kauhava 
On tärkeää, että maaseudulla 
on elinvoimaa jatkossakin. 
Toimin aktiivisesti raviurheilun 
parissa. Minulle on tärkeää, että 
Jannella on hyvät kontaktit hoitaa 
edunvalvontaamme eduskunnassa.

Raimo Angervisto, 
Lappajärvi 
Tunnen Jannen jo pitkältä 
ajalta ennen eduskuntatyötä. 
Tiedän, että alueemme asioiden 
eteenpäin vieminen on hänelle 
sydämen asia.

Mikko Aila, Seinäjoki 
Janne on suomalaisen maaseudun 
puolustaja. Metsä on Suomen 
alkutuotannon yksi peruspilareista. 
Kotimainen energia kunniaan. Turve 
ja metsähake. Kotimainen ruoka on 
kansakunnan elinehto. Koti, uskonto 
ja isänmaa. Janne jatkokaudelle 
eduskuntaan!

Mauri Kankaanpää, Isojoki 
Tunnen Jannen jo piirinpuheenjohta-
ja-ajalta. Asiallisena ja rauhallisena 
miehenä hänet on valittu vaikuttaville 
paikoille talous- ja valtiovarainvalio-
kuntiin. Hän on oikea henkilö puolusta-
maan alueemme elinkeinoelämää. 
Entinen rehtori ja koulutoimenjohtaja 
hallitsee hyvin myös koulutusasiat.

Jaakko Koskela, Vaasa
Vaasan seudun 
vientiteollisuus tarvitsee 
puolestapuhujia 
eduskuntaan. Luotan 
näissä asiassa Jannen 
osaamiseen.

Esko Heinonen, Pietarsaari 
Janne tuntee Pohjanmaan 
yrityselämän elinehdot ja 
edistää niitä puolustaen 
alueemme elinvoimaisuutta! 

Tiina Friman, Laihia 
Janne on tehnyt vahvaa 
työtä pohjalaisten 
liikennehankkeiden 
edistämiseksi. Arvostan Jannen 
aktiivisuutta ja yhteistyökykyä.

Jukka Joensuu, Alajärvi 
Janne on tehnyt ahkerasti töitä 
eduskunnassa ja pitänyt esillä 
pohjalaisten kannalta juuri 
oikeita asioita. Saamani palaute 
Jannen valtiopäivätoimista tällä 
vaalikaudella on ollut hyvää.

Aino-Maria Hakala, 
Maalahti
Janne on urheilupiireissä 
tunnettu luotettavana ja 
innokkaana yhdistystoimijana, 
kannustajana ja harrastajana. 
Seuraava rasti löytyy 
Arkadianmäellä, Pohjalaisissa 
seuraväreissä!

Kaisa Hietala, Lapua 
Meitä yhdistää lastemme 
tavoitteellinen urheilu Lapuan 
Virkiän sinivalkoisissa väreissä.  
Janne on lämminhenkinen, avoin ja 
huumorintajuinen henkilö, joka tukee 
ja kannustaa poikiaan ja elää mukana 
kisapaikalla seuran urheilijoiden ja 
joukkueiden suorituksissa.
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Toni Nevanperä, Teuva
Janne on hyvät verkostot omaava, 
maatalouden ja energia-asioiden 
osaaja. Tätä asiantuntemusta 
tarvitaan eduskunnassa tulevalla 
kaudella.

Jaakko Pukkinen, Isokyrö 
Janne tuntee vaalipiirin 
kokonaisuuden; 
kaupungit, kunnat, 
hyvinvointialueet, maaseudun 
monimuotoisuuden, 
energian haasteet ja 
sivistyksen vaatimukset – siksi 
vääntövoimaa jatkoon!

Rami Puro, Soini 
Sankelon kokemus sivistys-
sektorilta vuosikymmenten 
ajalta antaa pohjaa 
pohjalaiselle vääntövoimalle. 
Kannustava, Jannen suosima 
energiapolitiikka tuo työtä ja 
toimeentuloa alueen asukkaille.

Harri Salonen, Kurikka
Olen seurannut Jannen poliittista 
linjaansa ja yhdyn siihen täysin. 
Hän on hyväkäytöksinen, 
kouluttautunut ja sujuvasanainen 
henkilö, joka kykenee tilanteen 
tullen myös kevennyksiin. Tuen 
Jannen jatkoa kansanedustajana.

Jari Välikangas, Kauhava 
Olemme tehneet Jannen 
kanssa hyvää yhteistyötä 
kuntapolitiikassa ja kuljetusalan 
edunvalvonnassa. Hän pitää 
hyvin yhteyttä ja vie viestiämme 
eteenpäin valtakunnan 
päätöksentekoon.

Veli-Matti Penttilä, Kurikka 
Janne on rehti maatilan isäntä, 
joka ajaa eduskunnassa niin maa-
tilojen kuin muidenkin yritysten 
asioita. Olen tuntenut Jannen jo 
vuosia ja huomannut että vaikeas-
sakaan paikassa ei Jannen takki 
käänny vaan päätösten takana 
seisotaan selkä suorana.

Toni Uusimäki, Kauhava 
Janne tietää entisenä 
rehtorina, että nyt on oikea 
aika laittaa perusopetus 
kuntoon. Oppilaille tuki, 
työrauha luokkiin ja opettajille 
mahdollisuus toteuttaa 
taitojaan.

Auli Palosaari, Kokkola 
Nyt on oikea aika palauttaa 
työrauha kouluihin.  
Korjausliike kaipaa koulun 
arjen tuntemusta myös 
päätöksenteossa. 
Janne jatkoon eduskunnassa!  

Anna-Maria Sironen, 
Kauhava 
Janne on kansanedustaja, 
jolla on arvot kohdallaan. 
Hän on ihmisen asialla ja 
tekee vahvasti työtä sen eteen, 
että myös maaseutu pysyy 
elinvoimaisena.

Sanna Mäenpää, Alavus 
Janne on minulle tuttu yhteisen 
työhistorian kautta kotimaisen 
energian parissa. Janne on helposti 
lähestyttävä ja maalaisjärjellä 
ajatteleva jämpti mies, joka tekee 
sen minkä lupaa. Energia-alan 
vahva osaaja. 

Urpo Paananen, Kauhajoki 
Janne metsäalan tuntijana 
tietää, että hoitotöillä 
turvaamme metsien kasvun ja 
kyvyn sitoa hiiltä.

Seppo Rapo, Vaasa 
Olen tehnyt Jannen kanssa pitkään 
yhteistyötä luottamustehtävissä 
Vaasassa. Tulevalla vaalikaudella on 
turvattava kohtuuhintainen energia 
kansalaisille riippumatta asuinpaikasta 
ja asumis- ja lämmitysmuodosta. 
Janne on kokoomuksen 
huoltovarmuusasiantuntija, joka 
ymmärtää omavaraisuuden merkityksen.
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Jannen 
lyhyet

Milloin ja missä synnyit?
Vuonna 1967 Hyvinkäällä. Isäni toimi 
Suomen Vanutehtaan maatilan hoitaja-
na ja äiti oli tehtaalla töissä. Palasimme 
kotikonnuille, kun olin kaksivuotias.

Kuinka vietät kesälomasi?
Pyrimme tekemään perheen kanssa yh-
teisen reissun. Poikien suunnistuskiso-
ja seuraan myös mielelläni managerin 
roolissa.

Millainen mies on tasavallan 
presidentti Sauli Niinistö?
Yksi Suomen parhaista presidenteistä. 
Minulla on ollut hänen presidenttivuo-
siensa aikana jopa mahdollisuus antaa 
hänelle vinkkejä muutamiin politiikan 
kysymyksiin. Palaan niihin muistelmis-
sani.

Mikä on sunnuntain tärkein asia?
Lepo ja yhdessäolo läheisten kanssa.

Oletko lukenut Kiven Seitsemän 
veljestä. Kuka heistä olet?
Kirja on kouluaikana luettu. Olen ollut 
koulunäytelmässäkin. Aapon sanotaan 
olevan veljesten puhemies, joten ehkä 
olen hänen kaltaisensa.

Oliko lapsuutesi onnellinen?
Sisareni ovat vanhempia, joten olin pit-
kään vanhempieni kanssa kolmistaan. 
Lapsuus oli turvallista aikaa, nuoruus 
meni urheillessa, myöhemmin bändi-
toiminnassa. Olen iloinen, että minulla 
on hyviä kavereita noilta ajoilta.

Muisto ensimmäisestä 
koulupäivästä?
Olin saanut uuden polkupyörän ja tar-
koitus oli mennä sillä kouluun. Jostain 
syystä äiti huolestui ja sanoi että jos me-
nisitkin kävellen. Koulun pihalla opet-
taja kysyi, että oletko tulossa kouluun? 
Vastasin, että kyllä vissiin. Siitä se opin-
tie alkoi.

Mikä oli lapsuutesi paras lelu? 
Lelut sain pääsääntöisesti joululahjoina. 
Autorata oli kovassa käytössä. Joitakin 
leluja on vieläkin tallessa ja omat poika-
ni ovat käyttäneet niitä.

Kerro lapsuutesi lemmikistä hauskin 
muisto?
Isä harrasti metsästystä, joten meillä oli 
aina metsästyskoiria, Suomen ajokoiria 
ja Karjalan karhukoiria. Kun tulin kou-
lusta kotiin, vastaanotto oli usein hellyt-
tävän riehakas.

Kuka on elämäsi opettaja? 
Fräntilän koulunjohtaja Tuomo Tik-
kasen johdolla mentiin lapsuusvuodet. 
Hänen ansiotaan on jalkapalloharras-
tukseni. Yläasteelta mieleen on painu-
nut ruotsin lehtori Helvi Julkunen, joka 
sinnikkäästi pakotti syventymään ruot-
sin kielen saloihin, vaikka vastaanotto-
kykyni oli välillä niin ja näin.

Mikä on parasta sinussa?
Olen sosiaalinen luonne, mutta perus-
asenteeltani aika rauhallinen. Tästä on 
hyötyä, kun politiikan pyörteissä voi 
joutua välillä turbulenssin keskelle.

Mikä on parasta puolisossasi?
Hän on kaunis ja kannustaa miestään 
eri asioissa sopivalla tavalla parempiin 
suorituksiin. Olemme olleet yhdessä yli 
30 vuotta, joten yhteinen taivalkin on 
hitsannut meitä yhteen.

Minkä ikäisenä opit lukemaan?
Aika nopeasti ensimmäisen luokan 
syksyllä. Sitä mukaa, kun opittiin luke-
maan, opettaja jakoi palkinnoksi virsi-
kirjoja. 

Mikä on mielijäätelösi?
Vaniljajäätelö kinuskikastikkeella. Syön 
sitä pari kertaa kuukaudessa. 

Paras aika nukahtaa, entä herätä?
Normaalisti menen nukkumaan hie-
man ennen puolta yötä. Herätys on 
yleensä seitsemän kieppeillä. Viikon-
loppuisin yritän nukkua pidempään, jos 
mahdollista. 

Kerro paras muisto äidistä ja isästä.
Äidillä oli asioihin hengellinen ote. Hän 
seurasi tekemisiäni ja kannusti elämäs-
sä eteenpäin. Kotitilamme oli hänelle 
tärkeä ja ohjeita sateli tilanpitoon vart-
tuneellakin iällä. Niitä noudatin sovel-

tuvin osin. Isä oli vanhan liiton miehiä 
ja ammattitaitoinen viljelijä. Yhteiset 
urheiluun liittyvät reissut olivat muka-
via. Vaistosin aina, että hän välitti mi-
nusta paljon. Se on ollut kantava voima 
elämässäni.

Kuinka paljon painat?
Paino on 80 kg ja vähän päälle. Pitkän 
tähtäimen suunnitelmassa on tiputtaa 
pari kiloa. Toimin kesäisin jalkapal-
loerotuomarina, joten jonkinlainen 
juoksukunto on välttämätön.

Pisin hiihtolenkkisi?
Perinteisellä tyylillä mennään nykyään. 
Nuorempana saatoin treenata 30-40 km 
kerrallaan, jos oli tarvetta. Nyt kymppi 
riittää matkaksi mainiosti.

Osaatko luistella? 
Luistelutaito opittiin aikoinaan Frän-
tilässä Kunnarin kuopilla. Merkittävin 
meriitti lienee jääkiekossa puulaaki-
mestaruus. Pelipaikka oli maalivahtina. 

Millainen oli ylioppilastodistuksesi?
Värisuoraksi sitä voisi nimittää. Arvo-
sanoja löytyy laudaturista lubenteriin.

Mikä on koulutuksesi?
Olen kasvatustieteiden maisteri. Aluksi 
kävin opinnot luokanopettajaksi, mutta 
jatkoin historian ja yhteiskuntatieteiden 
opinnoilla. Lisäksi minulla on opetus-
hallinnon tutkintoa vastaavat opinnot.

Mikä on mukavinta työssäsi?
Kansanedustajan työssä on iso vastuu, 
mutta myös vapaus toimia. Voin vai-
kuttaa lainsäädäntöön, tehdä työtä Suo-
men puolesta ja painaa pitkää päivää 
pohjalaisten edunvalvonnassa. 

Milloin itkit viimeksi?
Kun äiti kuoli reilut kaksi vuotta sitten. 
Ehdimme hyvästellä toisemme ja sanoa 
tärkeitä sanoja.

Missä on paras sauna?
Ei ole kotisaunan voittanutta. Vaimon 
isällä on myös erinomainen mökkisauna.

Kuinka usein vaihdat kengät uusiin?
Todennäköisesti en riittävän usein. 
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Puolustukseksi sanon, että huollan ja 
plankkaan kenkiä säännöllisesti.

Onko imurisi tai ruohonleikkurisi 
robotti?
Ei kumpaakaan. Imuri on tavallinen 
klassikko. Kotona on myös perinteinen 
ruohonleikkuri, maatilalla päältä ajetta-
va kone.

Kotisi paras paikka?
Olohuoneen sohva pitää kärkipaikkaa.

Laulatko kuorossa? 
Kuorolauluharrastus on odottamassa 
rauhallisempia aikoja. Aikoinaan ala-
koulun joulu- ja äitienpäiväjuhlissa esi-
tin yksinlaulua, joten kokemusta löytyy. 
Bänditoimissa oli myös esiintymisiä.

Minkä kirjan luit viimeksi?
Valtion talousarvioesitys vuodelle 2023, 
854 sivua ja liitteet päälle. Opin, että 
Suomi velkaantuu tällä hetkellä liikaa.

Mikä on suosikkivirtesi? 
Jeesus parhain ystäväni, joka oli rippi-
virtemme alttarilla. Kirkkoherra määrä-
si minut olemaan jonkinlainen varmis-
taja, että kappale pysyy kasassa. Muistan 
ensimmäisen säkeistön ulkoa edelleen.

Milloin viimeksi olit stressaantunut? 
Politiikassa tulee tilanteita, että pitäisi 
olla monessa paikassa yhtä aikaa tai aja-
tella kymmeniä asioita samalla kertaa. 
Niistäkin selvitään. Stressinhoitoon on 
parasta riittävä uni ja puuhailu ulkona.

Mikä on paras urheilusaavutuksesi?
1000 metrin juoksussa olin nuorten sar-
joissa kohtuullinen menijä. Jalkapallos-
sa olen pelannut juniori- ja divisioona-
tasolla. Urheilu on minulle elämäntapa. 

Mitä liikuntaa harrastat?
Pelaan eduskunnan jalkapallojoukku-
eessa ja käyn kansanedustaja Kopran 
kanssa iltaisin kävelylenkeillä. Viikon-
loppuisin ulkoilen vaimon kanssa. Jos-
kus käyn hiihtämässä ja maatilalla saa 
hyötyliikuntaa.

Kuinka monta punnerrusta teet? 
Kyllä niitä kohtuullinen määrä menee 
edelleen.

Muistatko, milloin olit ensimmäistä 
kertaa parturissa?
Lapsena äiti leikkasi tukan. Tästä tulee 
mieleen, että kerran olin Turussa partu-
rissa samaan aikaan Adolf Ehrnroothin 
kanssa.

Pidätkö puheet paperista?
Juhlapuheet valmistelen ja luen pape-
rista, mutta eduskunnassa täytyy puhei-
ta pitää sen verran runsaasti, että tietty 
luovuus on välttämätöntä.

Vaikein työsi ja saitko sen tehdyksi?
Energiayhtiö Vapolla olin mukana 
Carbons-projektissa. Sen seurauksena 
Ilomantsiin tuli aktiivihiilitehdas, joka 
käyttää raaka-aineena turvetta. Tehtaita 
tulee pian lisää Suomeen. Etelä-Pohjan-
maa on erittäin potentiaalinen sijoitus-
paikka.

Osaatko ajaa traktoria?
Aloitin urani 6-vuotiaana perunamaal-
la ajamalla Fordson Dextalla äestä, jotta 
kaikki perunat saatiin näkyviin. Isä pai-
noi kytkimen pohjaan ja laittoi vaihteen 
päälle, kun olin liian kevyt tekemään 
sitä itse.

Kuinka paljon ilmasto on 
lämmennyt?
Ilmasto lämpenee eri syistä. Vastuu on 
erityisesti suurilla mailla, jotka käyt-
tävät energia tuottamiseen paljon fos-
siilisia polttoaineita. Suomen osuus 
päästöistä on marginaalinen, mutta 
energiateknologian kehittyminen tar-
joaa Suomelle uusia vientimahdolli-
suuksia. Vaasan energiaklusteri on tästä 
hieno esimerkki.

Mikä on sotilasarvosi?
Suoritin varusmiespalveluksen Kes-
ki-Suomen viestipataljoonassa. Sotilas-
arvoni on reservin vääpeli.

Mikä on aforismisi?
Viime aikoina olen kuulemma edus-
kunnassa käyttänyt useasti tätä: Pitää 
olla suunnitelma, oli sitten hyvä tai 
huono, mutta suunnitelma pitää olla.

Mikä on keskeisin tavoitteesi 
kansanedustajana 2023–2027?
Pohjalaisten edunvalvonnan paranta-
minen liikennehankkeissa. Isossa ku-
vassa Nato-jäsenyyden varmistaminen 
ja Suomen ennakkovaikuttamisen ke-
hittäminen Euroopan Unionissa. Val-
tiontalouden tasapainottamisessa me-
nee vasemmistohallituksen jäljiltä kaksi 
vaalikautta.

Kuka on Sanna Marinin jälkeen 
seuraava pääministeri? 
Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri 
Orpo.

Osaatko hyvin ruotsia?
Kohtuullisesti. Pärjään arjen tilanteissa 
ja pystyn tarvittaessa puhumaan hie-
man politiikkaakin.

Oletko optimisti?
Lähtökohtaisesti olen. Kaikista tilan-
teista voi selvitä, kun asiat tehdään huo-
lellisesti.

Käytkö kirkossa?
Joulukirkko ja perhejuhlat kuuluvat 
aina ohjelmaan.

Mikä on ollut vaativin tehtäväsi 
työelämässä? 
Opettajana vastuu painoi, että oppilaat 
oppivat. Koulutoimenjohtajana ja reh-
torina oli paljon alaisia, mikä korosti 
henkilöstöhallinnon taitoja. Vapon si-
dosryhmäjohtajana olin mukana teol-
listamishankkeissa. Kansanedustajana 
pitää edustaa kunnialla pohjalaisia. Eri-
laisia vastuita, tärkeitä kaikki.

Kuinka kauan ja milloin Risto Ryti oli 
presidenttinä?
Risto Ryti oli sotavuosien presidentti 
vuosina 1940-1944. Hän teki arvokas-
ta työtä ja vaikeita ratkaisuja isänmaan 
puolesta. Jälkipolvet ovat nostaneet hä-
net suurten suomalaisten joukkoon.

Arvaa äänimääräsi 
eduskuntavaaleissa 2.4.2023.
Tavoitteeni on 5000 ääntä. 

Ketkä ovat tärkeimpäsi?
Vaimo ja neljä poikaani. 
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Otoksia albumista
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