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Paljon on vielä tehtävää – Jatketaan yhdessä!

Pääkirjoitus

M uistan lapsuudesta, 
miten jännittävä 
eduskuntavaalien 

ilta aina oli. Seurasimme tilan-
netta radion välityksellä. Tun-
teet vaihtelivat laidasta laitaan.

Neljä vuotta sitten jännitys-
tä riitti sitäkin enemmän, kun 
olin itse ehdolla ensimmäistä 
kertaa. Sain laajan luottamuk-
sen äänestäjiltä ja aloitin työn 
kansanedustajana.

Aika on rientänyt nopeasti. 
Paljon on tapahtunut. Monet 
itselleni ja puolueelle tärkeät 
asiat ovat toteutuneet: Lukiot, 
ammattikoulut ja kansanopis-
tot muutettiin maksuttomiksi. 
Toteutimme valinnanvapautta 
puolustavan perhevapaauudis-
tuksen. Kotihoidontuki säilyi. 
Veimme läpi SOTE-uudis-
tuksen. Maakuntien Suomi on 
saanut panostuksia niin kou-
lutukseen kuin tieverkoston 
ylläpitoon.

Matkaan on mahtunut myös 
odottamattomia kriisejä. Maa-

ilmanlaajuinen pandemia, sota 
Euroopassa ja energiakriisi 
ovat lisänneet valtionvelkaa - 
joka muutenkin on kasvanut 
liiaksi.

”Olen halunnut 
viedä eteenpäin 
yhdessä tekemisen 
kulttuuria.

Olen nauttinut työstäni 
kansanedustajana. Työ perus-
tuslakivaliokunnan ja sivis-
tysvaliokunnan jäsenenä on 
ollut merkityksellistä. Myös 
Pohjoismaiden neuvoston työ 
on ollut palkitsevaa. Viime 
syksystä asti olen toiminut 
eduskuntaryhmämme toisena 
varapuheenjohtajana. Tämä 
on tuonut uuden näkökulman 
työhön. 

Olen halunnut viedä eteen-
päin yhdessä tekemisen kult-
tuuria. Me olemme pieni kansa 
kaukana Pohjolan perillä. Pär-

jäämme, jos pystymme yhteis-
työhön. 

On ollut mukava huomata, 
että olen kyennyt vaikutta-
maan moniin asioihin raken-
tavan yhteistyön kautta. Omia 
arvoja voi puolustaa pystypäin, 
ja kuitenkin voi samalla säilyt-
tää hyvät välit myös politiikan 
vastakkaiseen reunaan.

Moni asia on mennyt pa-
rempaan suuntaan, mutta pal-
jon on vielä tehtävää. Tämän 
lehden sivuilta voit lukea siitä, 
millaisten arvojen puolesta ha-
luan tehdä työtä. 

Jännitys tiivistyy taas. Jo-
kainen kansalainen, äänestäjä, 
pääsee vaikuttamaan Suomen 
tulevaan suuntaan. Millainen 
on vaali-illan tunnelma?

Muista äänestää!

Meidän tulee pitää kiinni ruokapuolen huoltovarmuudesta ja omavaraisuudesta! (Piirros: Rami)

Mikko Kinnunen

JATKETAAN YHDESSÄ

Ensimmäisellä eduskuntakaudellani (2019-2023) toimin monissa 
vaikuttamispaikoissa, joissa tuon Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja koko Suomen 
asioita esille.

Eduskunnan valiokunnat:
Perustuslakivaliokunta (jäsen)
Sivistysvaliokunta (jäsen)
Sosiaali- ja terveysvaliokunta (varajäsen)

Yhteistyö- ja vaikuttamisorganisaatiot:
Pohjoismaiden neuvoston (PN) Suomen valtuuskunta (jäsen)
PN Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunta (jäsen)
Euroopan neuvosto, kulttuurikomitea (varajäsen)
 
Lisäksi toimin eduskunnan Viron ystävyysseuran varapuheenjohtajana. Haluan 
ylläpitää ja kehittää maidemme välisiä ystävyyssuhteita sekä yhteistyötä.

p. 050 514 3884
mikko.kinnunen@eduskunta.fi
www.mikkokinnunen.fi

Sivistyspoliitikko Mikko Kinnunen

mikkokinnunen.fi 
kinmice 
MikkoPJKinnunen

 
 


Katso Mikon vaalivideo:
youtu.be/-F6iUsvGw9c

Mikko on 1. kautensa aikana:
• pitänyt 500 täysistuntopuhetta
• ollut mukana n. 1000:n lain valmistelutyössä
• tehnyt 7 kirjallista kysymystä
• esittänyt 5 suullista kysymystä
• käynyt 60 yritysvierailulla
• ja 45 oppilaitosvierailulla
• kirjoittanut n. 1300 Facebook-päivitystä
• 579 twiittiä
• julkaissut 319 Instagram-päivitystä
• julkaissut kirjan: Valo voittaa - Poikkeusajan päiväkirja

Lukuja pöytään

Seuraa Mikkoa

Mikko on pitänyt kauden aikana 500 täysistuntopuhetta. (Kuva: Hanne Salonen)

Katso vaalivideo
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Me luotamme täysillä Mikkoon

E d u s k u n t a v a a l e i s s a 
haemme luottamusta 
suomalaisilta keskus-

ta-aatteesta kumpuavalle yh-
teistyön politiikalle, joka etsii 
ratkaisuja vastakkainasettelun 
sijaan. 

Vaaleissa kyse on perus-
asioista; leivästä, lämmöstä ja 
lähipalvelusta. Taloudesta ja 
turvallisuudesta. 

Puolustamme koko Suomen 
turvallisuutta ja elinvoimai-
suutta, turvallisuuden ja alue-
politiikan nivoutuessa aiempaa 

tiiviimmin yhteen. Huoltovar-
muus ja omavaraisuus ruoassa 
ja energiassa ovat osa koko-
naisturvallisuuttamme. 

Yhteiskunnallista eheyttä 
ja kriisinsietokykyämme pitää 
vahvistaa. Erityisesti lasten ja 
nuorten keskuudessa turval-
lisuudentunnetta, uskoa tule-
vaisuuteen ja mielenterveyden 
tukea on vahvistettava. Tämä 
on välttämätöntä koko yhteis-
kuntamme selviytymisen, uu-
distumisen ja elinvoimaisuu-
den kannalta. 

Keskustalle talous on vä-
line, jonka kestävällä hoi-
tamisella mahdollistamme 

oikeudenmukaisen hyvinvoin-
tiyhteiskunnan myös tuleville 
sukupolville. Talouden kestävä 
hoitaminen edellyttää kipei-
täkin sopeuttamispäätöksiä, 
mutta myös uuden kasvun 
luomista, yrittäjyyden vahvis-
tamista, työtä ja tekijöitä koko 
Suomeen. Vihreän teknolo-
gian ratkaisut ja investoinnit 
tarjoavat mahdollisuuksia, joi-
hin on syytä tarttua. 

Hoiva ja huolenpito, tur-
vallinen ikääntyminen ja 
palveluiden saatavuus ovat 
perusasioita, jotka haluam-
me turvata. Perheille lupauk-
semme on, että vahvistamme 

palveluita, tuemme vanhem-
muutta ja nostamme lapsilisiä 
200 eurolla vuositasolla. Kun 
kodeissa voidaan hyvin, lapset 
voivat hyvin ja se näkyy myös 
työrauhana koulumaailmassa. 

Keskustan vakaalle, Suomea 
uudistavalle ja maltilliselle 
keskivoimalle on tarvetta. Kes-
kustalaisuus on välittämistä 
ilman vasemmistolaisuutta ja 
oikeistolaisuutta, ilman ko-
vuutta. Tältä pohjalta yhdessä 
eteenpäin!

VAALIPÄIVÄÄ KOHTI

Mistä vaaleissa on kyse – mihin 
Keskustaa tarvitaan?

Puoluejohdon viesti

Annika Saarikko

N eljä vuotta sitten vaa-
lipäivän iltana iso 
joukko Mikon tuki-

tiimiläisiä jännitti yhdessä. Työ 
palkittiin, ja Mikko pääsi aloit-
tamaan uransa kansanedusta-
jana Arkadianmäellä. Reisjärvi 
pompahti maailmankartalle 
viimeistään tuona vuonna. 

Vuodet ovat yhtäkkiä kiitä-
neet. Ne ovat sisältäneet maail-
manhistorian tapahtumia, joita 
kukaan ei tuona iltana Kisatien 
koululla voinut aavistaa. 

Mikon taustalla maakun-
nan asiamiehinä ja -naisina 
on koko tämän kauden ajan 
toiminut tukitiimi, joka on an-
tanut neuvoja pyydettäessä ja 
välillä pyytämättäkin. 

Viime vuonna Mikon työn 
tueksi perustettiin viisi teema-
ryhmää: hyvinvointi-, koulu-
tus-, maatalous-, yrittäjyys- ja 
energiaryhmät. Ryhmiin kut-
suttiin kunkin aiheen hyvin 
tuntevia henkilöitä, jotka an-
toivat Mikolle vinkkejä ja apua 
asioiden käsittelyyn. 

Samalla käännettiin katseet 
kohti vaaleja. Alkoi myös vaa-
lipäällikön etsiminen. Se löy-

tyikin yllättävän läheltä, kun 
Kukoistava Suomi ry.n hal-
lituksen puheenjohtaja Reijo 
Alakoski lupautui tehtävään.

Reijo on entinen messupro-
moottori ja suurten tapahtu-
minen taustoilla häärännyt 
kokenut mies, joka tuntuu 
tuntevan kaikki. Hän ei epä-
röi tarttua puhelimeen ja ottaa 
asioista selvää. 

Vaalipöhinä pääsi kunnolla 
vauhtiin Valo voittaa -kirjan 
julkistamistilaisuuksissa. Joulu 
hengähdettiin. Taustalla val-
misteltiin kuitenkin suurarpa-
jaisia, seminaaria, jääkiekko-
turnausta, sloganeita, teemoja, 
kuvia, markkinointia ja varain-
keruuta. 

Kansanedustaja edustaa 
kansaa. Ilman vahvaa tukijouk-
koa, vapaaehtoisten käyttämiä 
lukemattomia talkootunteja, 
yritysten ja yksityisten antamia 
tukieuroja vaalit eivät onnistu. 

Kiitämmekin jo tässä vai-
heessa kaikkia mukana olleita. 
Ja vieläkin ehtii mukaan - ai-
nakin tärkeimpään eli äänes-
tämään. Me luotamme täysillä 
Mikkoon, luota sinäkin!

Vaalipäällikkö Reijon kädenpuristus on luja

Tukitiimi

Liity jäseneksi
Liity Mikon tukiyhdistyksen eli Kukoistava 
Suomi ry jäseneksi lähettämällä nimesi ja 
sähköpostiosoitteesi numeroon 040 5935644. Saat 
ohjeet jäsenmaksun maksamiseen.

Lahjoita
Tee rahalahjoitus Mikon tukitilille FI34 4753 00100 
90406 (Kukoistava Suomi ry) tai Mobilepaylla 
numeroon 48992 (Rahankeräyslupa RA/2022/1719).

Osta arpoja
Oulun poliisilaitoksen alueella on myynnissä arpoja 
hintaan 10 €/kpl. Pääpalkintona sähköpyörä. 
Voittojen yhteenlaskettu arvo 10500 €. Jos haluat 
ostaa tai ottaa myyntiin arpoja, ole yhteydessä 
Pekkaan 040 0383337. (RA/2022/1664)

Ilmoittaudu tukitiimiin
Tarvitsemme aktiivisia tukihenkilöitä joka 
paikkakunnalle Pohjois-Pohjanmaan vaalipiirissä. 
Ilmoittaudu vaalipäällikkö Reijolle 050 0684939, jos 
olet käytettävissä erilaisiin tehtäviin vaalikampanjan 
aikana.

Tule mukaan tukitiimiin!

K eskustalaiset tekevät 
vahvaa vaikuttamis-
työtä ympäri Suomen, 

kotimaan asian edistämiseksi. 
Toivottavasti sinä, hyvä lu-
kija, olet myös aktivoitunut 
vaalikentille ihmisten pariin, 
kuulemaan ja keskustelemaan 
– tutustumaan Keskustan eh-
dokkaisiin. Meille Keskustassa 
on arvo itsessään, että koh-
taamme suomalaisia tasaisesti 
ympäri maan – jokaisen omilla 
kotikulmilla.

Keskustalla on hyvä joukko 
erinomaisia ehdokkaita alueel-
lasi. Eri alojen ja ikäryhmien 
edustajia, joilla kaikilla on selvä 
suunta: eteenpäin. Se on näissä 
vaaleissa Keskustan kiintopis-
teenä.

Keskustan kolme kovaa kär-
keä näissä vaaleissa ovat monin 
tavoin tutut. Me puolustamme 
Suomea, maamme huoltovar-
muutta ja kaikkien alueiden 
elinvoimaa. Me laitamme jul-
kisen talouden kuntoon oikeu-

denmukaisella tavalla, jotta hy-
vinvointiyhteiskunta voidaan 
pelastaa. Me huolehdimme sii-
tä, että ikääntyvään Suomeen 
saadaan enemmän ihmisiä ja 
työtä. Politiikan suunta on ja 
tulee olla eteenpäin.

Puolueena Keskusta on ko-
toisa – kodin, kotiseudun ja 
kotimaan asiat ovat meille tär-
keitä. Keskusta on ratkaisuja 
etsivä sivistysliike. Meidän vi-
siossamme jokaisella on vapaus 
valita elämänsä suunta kaik-
kialla Suomessa. Tärkeintä on 
hyvä elämä tasapainossa luon-
non kanssa. Ajamme Suomea, 
jossa liikenne teineen ja kul-
kuvälineineen toimii, ruokaa 
on varaa tuottaa ja ostaa, lasten 
on turvallista leikkiä naapurus-
ton pihoilla, maanpuolustus ei 
ole jäänyt hyvinäkään aikoina 
paitsioon.

Keskustan politiikka on ko-
konaiskestävyyden politiikkaa 
– näissäkin vaaleissa. Talous ei 
ole Keskustalle päämäärä vaan 
ainoastaan väline. Sitä tulee 
tasapainottaa tulevina vaali-
kausina ja tähän Keskusta on 
sitoutunut. Samalla pidämme 
huolen hyvän elämän edel-
lytyksistä Suomen jokaisessa 
kolkassa.

Tärkein viestini sinulle on: 
mieti, mikä sinulle on tärkein-
tä ja katso eteenpäin. Ole siis 
rohkea, luota vaistoosi ja ennen 
kaikkea äänestä.

Katsotaan eteenpäin

Puoluesihteeri

Riikka Pirkkalainen

”Olen oppinut tuntemaan Mikon syväl-
lisenä ja yhteistyötä aidosti rakentavana 
kansanedustajana. Hän istuttaa hyvän 
siemenen jokaiseen kohtaamiseen ja 
tehtävään, jonka hän hoitaa. Mikko on 
erinomainen vaihtoehto eduskuntaan 
Oulun vaalipiiristä.

Riikka Pirkkalainen, keskustan puoluesihteeri

”Mikko on 
ollut työtoverina 
tärkeä, rakentava 
voima. Hän on 
aina sivistyksen 
puolella. Mikon 
humaani ote ja 
elämänkokemus 
näkyvät työssä 
tavalla, joka on 
Suomelle eduksi.

Annika Saarikko, 
valtiovarainministeri ja 
puoluejohtaja, keskusta
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VALO VOITTAA

Annetaan valon voittaa

Poikkeuskauden päiväkirja

O lemme eläneet poik-
keuksellisia vuosia. 
Maaliskuusta 2020 

alkaen Suomi ja koko maailma 
on edennyt kriisistä toiseen. 
Olen dokumentoinut tapahtu-
mia läpi kuukausien ja vuosien, 
kuvaten kokemuksiani päättä-
jän perspektiivistä.

Kirjoittaminen on minulle 
tapa jäsentää asioita ja nähdä 
oleellinen. Sen kautta hahmo-
tan kokonaisuutta, isoa kuvaa. 

Usea lukija pyysi minua ko-
koamaan kirjoituksia yhteen. 
Sen innoittamana syntyi viime 
syksynä Valo voittaa - Poikke-
usajan päiväkirja. Kerron edus-
kunnan arkisesta työstä, mutta 
myös monista muista matkan 
varrella tapahtuneista asioista. 

Tekstit koottiin aikajärjes-
tyksessä Facebook-tileiltäni, 
eduskuntapuheista, Instagra-
mista, Twitteristä, puheenvuo-
roista ja kolumneista.

Kirja etenee kronologisesti, 
alkaen vaalipäivästä 2019  ja 
päättyen vuoden 2022 isän-
päivään. Puolivuosittain on 

isompi otsikko ja lyhyt kuvaus 
käsiteltävistä kuukausista. 

Voit lukea tekstejä yhden 
kerrallaan järjestyksessä tai ot-
sikon perusteella tekstin sieltä, 
toisen täältä. Mukana on myös 
runsaasti videoita, jotka saa 
auki QR-koodinlukijalla. 

Yksi kirjan tarkoitus on ava-
ta ajatteluani, arvojani ja toi-
mintatapojani. Kirja on täyt-
tänyt tarkoituksensa, jos pääset 
sen kautta mukaan poikkeus-
vuosien käänteisiin. 

Kuljemme kohti valoa. Us-
kon, että valo lopulta voittaa.

Mikko on kuulunut sivistysvaliokuntaan 1.kaudellaan.

Mikko Kinnunen

Valo voittaa -kirjan suurin arvo on sen 
rehellisyys ajassa

Lukijan kynästä

V alo voittaa -kirjan si-
sältö on yhtä kirjava 
kuin elämä, mikä on 

enemmän sen vahvuus kuin 
heikkous. Minulle suurin 
arvo on sen rehellisyys ajassa: 
Tekstit ovat tuoreita ja aitoja 
dokumentteja tapahtumista ja 
niiden herättämistä näkymistä. 
Uskottava kerronta rakentuu 
konstailemattoman inhimilli-
seen kokemukseen ja luotta-
mukseen toiveikkaasta tulevai-
suudesta.

Kirja toimii katselukirjana, 
jota voi selata eestaas ja py-
sähtyä kiinnostavan kuvan tai 
tekstin äärelle. Sen avulla voi 
luoda mielikuvaa kansanedus-
tajan työpäivästä, maakun-
tamatkoista, tapaamisista ja 
velvollisuuksista. Kirja kertoo 
elävästi myös hyvin erikoisesta 
ajanjaksosta, jonka käänteitä 
teoksen avulla voi palauttaa 
mieleen ajan ja tapahtumien 
jatkumona sekä sitoa omia 
mielikuvia siihen mukaan. 

Edellä kuvattu kokonaisuus 
avaa lukijalle mielenkiintoisia 
mahdollisuuksia käyttää kir-
jaa haluamallaan tavalla. Voi 

etsiä kiinnostavia tapahtumia, 
palauttaa jotain mieleen, tai 
lukea, mitä kansanedustajan 
työhön sisältyy.

Ajanjakson suuri kuva auke-
aa pääotsikoista, kuten ”Syksy 
2019 - Pomppuista hallitustai-
valta” tai Kevät 2020 - Pelkkää 
poikkeusaikaa”. Mukaan mah-
tuu monia runoja ja tuokioku-
via siviilielämästäkin: ”Retki-
kahvit Pukinmäen asemalla”, 
”Erityislinjan pojat kylässä”, 
”Valkoisia joutsenia on enem-
män” (runo).

Oman ulottuvuutensa kir-
ja kätkee lukuisiin videoihin, 
jotka aukeavat QR-scannerin 
avulla. Kuvia kirjassa lienee 
yhteensä 500-600, mikä lisää 
kirjan elävyyttä.

Mikko kertoo elämästään ja 
työstään paljon. Piirtyy kuva 
työteliäästä, kovasti reissaa-
vasta ja sosiaalisesta miehestä 
- jolla on kaiken keskellä taito 
kirjoittaa paljon, kyky tarttua 
hetkeen, ajatella syvällisesti ja 
kertoa elämästään toisillekin 
ymmärrettävästi.

Olli-Matti Tervaniemi

Kirjan julkistamistilaisuudessa Reisjärvellä 17.12.2022 kahvi mais-
tui ja kirja otettiin kiinnostuneena vastaan.

”On ollut ilo tutustua edustaja 
Kinnuseen. Harva ensimmäisen kauden 
edustaja on ollut niin tarmokas ja osaava 
heti ensimmäisellä kaudellaan.

Ben Zyskowicz, Kokoomus
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VAKAUS

Vahvistetaan vakautta ja luottamusta 
epävarmuuden keskellä

Mikolta

H iukan yli vuosi sit-
ten ajattelimme, että 
olemme palaamassa 

normaaliin koronan jäljiltä. 
Sitten Venäjä käänsi Euroopan 
kelloa taaksepäin aloittamalla 
täysimittaisen hyökkäyssodan 
Ukrainassa. 

Länsi kantoi vastuunsa ja 
yhdistyi auttamaan Ukrainaa. 

Yhdessä toimiva kansa on val-
tava voima, kuten presidentti 
Niinistö totesi uudenvuoden-
puheessaan.

Ukraina tarvitsee merkittä-
västi lännen tukea, jotta rauha 
ja oikeudenmukaisuus voisi 
palata. Kun toimimme yhdessä 
ja päättäväisesti rauhan ja de-
mokratian puolesta, paha ei saa 
valtaa. 

Tulevaisuutta rakennetaan 
ennen kaikkea päätöksin. Rat-

kaisevaa on, missä valmiudessa 
olemme kriisin iskiessä päälle. 
Lujitetaan luottamusta, yhteis-
kuntamme perustaa. Meidän 
tulee taistella tahoja vastaan, 
jotka pyrkivät murentamaan 
demokratiaa ja luottamusta.

Vahvistetaan edelleen kan-
salaisten henkistä kestokykyä 
ja maanpuolustustahtoa, Puo-
lustusvoimia ja järjestöjen työ-
tä. Pidetään asepalveluksesta ja 
osaavasta reservistä 

”Toteutetaan koko 
ikäluokan kutsunnat.

 
huolta myös Nato-Suomessa. 
Toteutetaan koko ikäluokan 
kutsunnat, lisätään kertaushar-
joituksia. 

Pidetään koko maa asuttu-
na. Huolehditaan arjen pal-
veluista ja lähikouluista läpi 

Suomen. Se on osa kokonais-
turvallisuutta ja vakautta.

Pidetään huoli siitä, että 
pysymme omavaraisina niin 
ruuan kuin energian suhteen. 
Taataan lailla viljelijöille toi-
miva markkina. Viljellään ja 
varjellaan. 

Tulevaisuus haastaa meitä 
monella tavalla. Pienempiä ja 
isompia kriisejä riittää. Rat-
kaistaan ne yksi kerrallaan ku-
ten ennenkin on tehty. 

Suomi on maailman paras 
maa, jonka menneet sukupol-
vet ovat meille rakentaneet. 
Jos täällä asuvat kokevat näin, 
meillä ei ole hätää. 

Nyt on meidän vuoromme 
rakentaa isänmaata yhdessä. 
Vahvuuksien Suomea.

Reservin kapteeni Kinnuselle maanpuolustustyö on mieluisaa.

Lujitetaan luottamusta, yhteiskuntamme perustaa. Pidetään koko maa 
asuttuna. Se on osa turvallisuutta. Huolehditaan arjen palveluista ja 
lähikouluista läpi Suomen. Taataan lailla viljelijöille toimiva markkina. 
Viljellään ja varjellaan. Vahvistetaan edelleen kansalaisten henkistä 
kestokykyä ja maanpuolustustahtoa, Puolustusvoimia ja järjestöjen 
työtä. Pidetään asepalveluksesta ja osaavasta reservistä huolta myös 
Nato-Suomessa. Toteutetaan koko ikäluokan kutsunnat, lisätään 
kertausharjoituksia.

Mikko Kinnunen

Mikko pitämässä puhetta Pohjoismaiden Neuvostossa 22.3.2022

”Olemme istuneet Mikon kanssa pe-
rustuslakivaliokunnassa. Mikko on ollut 
erittäin motivoitunut valiokunnan työs-
kentelyyn. Arvostan.

Jukka Mäkynen, kansanedustaja, Perussuomalaiset

”Mikko Kinnunen on ahkera poliitikko, 
jolla on taito kuunnella ihmisiä ja argu-
mentoida rauhallisesti. Se on arvokas 
ominaisuus nykypolitiikassa, jossa rauhal-
linen ja pohdittu päätöksenteko ei aina 
pääse arvoiseensa asemaan.

Veronika Honkasalo, Vasemmistoliitto

”Mikko on ahkera, luotettava ja pereh-
tyy asioihin laaja-alaisesti. Arvostan sitä, 
että hän toimii edustajan työssään arvo-
jensa mukaisesti. Neljän vuoden kansan-
edustajuus ja jäsenyys perustuslaki- ja 
sivistysvaliokunnassa  on tuonut vahvaa 
kokemusta ja pohjaa jatkokaudelle. Siksi 
annan ääneni Mikolle.

Raili Peltokorpi, Ylivieska
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T urvallisuudesta puhut-
taessa mieleen nousee 
helposti konkreettisia, 

turvallisuutta tuovia asioita: 
Puolustusvoimat, poliisi ja sai-
raalat. Ne ovatkin aivan kes-
keisiä turvallisuuden kannalta.

Kokonaisturvallisuus on 
kuitenkin paljon laajempi asia. 
Se tarkoittaa sitä, että aivan ta-
vallinen arki on turvallista joka 
puolella Suomea.

Turvallisuutta tuovat omil-
la tavoillaan lähellä sijaitseva 
koulu tai päiväkoti, naapurin 
viljelijä, lähijoen vesivoimala, 
kylän terveysasema. Kaikki 
nämä, ja monet muut arkiset 
asiat, palvelut, viranomaiset ja 
yrittäjät mahdollistavat suju-
van arjen.

”Meille on selvää, 
että koko Suomi tu-
lee pitää asuttuna. 

Ovatko arjen turvallisuuden 
mahdollistavat asiat itsestään 
selviä joka puolella Suomea? 
Eivät. Niitä pitää puolustaa. 

Keskusta on Suomen puo-
lueista ainoa, joka on määrä-
tietoisesti jo yli sadan vuoden 
ajan puolustanut maakuntien 
Suomea. Meille on selvää, että 
koko Suomi tulee pitää asuttu-
na. Kaikki puolueet eivät suin-
kaan ole valmiit panostamaan 
siihen. 

Ensi vaalikaudella joudu-
taan tekemään säästöjä. Puo-
lueet, jotka saavat voimansa 
pääosin kaupungeista, löytävät 
varmasti helppoja säästökoh-
teita maakuntien Suomesta.

Reisjärvellä asuvana tie-
dän, että myös maaseutu voi 

kukoistaa.  Lähes miljoona 
suomalaista haaveilee maalle-
muutosta, ja työelämän muut-
tumisen takia myös pystyy to-
teuttamaan sen. 

Tarvitaan päätöksiä, jotka 
tukevat näitä unelmia. Huomi-
sen maaseudulla tulee olemaan 
hyvin erityyppistä liiketoimin-
taa. Kestävä maatalous ja uu-
denlainen pienyrittäjyys elävät 
rinta rinnan. Tälle kaikelle pi-
tää luoda edellytykset.

Oma maa, koko maa.

VAKAUS

Mikko taitaa rieskanleipomisen 
salat.

Mitä on arjen turvallisuus?

Arjen turvallisuus

Mikko Kinnunen

I sänmaamme itsenäisyys ja 
vapaus ei ole itsestäänsel-
vyys. Sen jo historia opet-

taa meille. Ukrainan sota on 
tästä konkreettinen esimerkki.

Niihin kärsimyksiin ja uh-
rauksiin verrattuna, joita Uk-
rainan kansa on kokenut ja 
tehnyt, me elämme juuri nyt 
yltäkylläisyydessä. Olemmeko 
hyvinvoinnin keskellä tyyty-
väisiä?

Suomi on tehnyt oikein 
säilyttäessään yleisen asevel-
vollisuuden. Se on ollut varau-
tumista pahimpaan. Teimme 
myös oikein, kun päätimme 
hakea Naton jäseneksi. Nato 
on puolustusliitto, joka estää 
väkivallan käyttämistä itsenäi-
siä, demokraattisia jäsenvalti-
oita vastaan.

Muut tulevat avuksi, jos 
kimppuumme hyökätään. 
Saamme kaiken tiedustelu-
tiedon käyttöömme. Voimme 
harjoitella yhdessä. Pääsemme 

yhteisiin pöytiin päättämään 
strategiasta. Huolehdimme 
yhdessä puolustuksen välineis-
tä.

”Säilytetään isän-
maamme itsenäisyys 
ja vapaus, jonka ve-
teraanit ovat meille 
hankkineet.

 
Maamme puolustaminen on 

myös puolustusliiton jäsenenä 
ensisijaisesti meidän oma teh-
tävämme. Puolustuksemme 
perustuu joka tapauksessa ylei-
seen asevelvollisuuteen ja ak-
tiiviseen reserviin, koko maan 
puolustamiseen, maanpuolus-
tustahtoon ja kansalliseen yh-
tenäisyyteen. Pidetään niistä 
huolta. Yhtenäinen kansa on 
vahva.

On moraalisesti oikein ja 
suorastaan velvollisuutem-
me auttaa kaikin mahdollisin 
keinoin Ukrainaa sen ponnis-
teluissa säilyttää maansa itse-
näisyys. "Niin kuin te tahdotte 
ihmisten tekevän teille, niin 
tehkää te heille". Ukraina käy 

taistelua koko demokraattisen 
Euroopan puolesta.

Säilytetään isänmaamme it-
senäisyys ja vapaus, jonka vete-
raanit ovat meille hankkineet. 
Suomi on hyvä maa, puolusta-
misen arvoinen. 

Haluamme elää rauhassa. 
Koko elämämme ja historian 
kulku on lopulta Korkeimman 
kädessä.

Säilytämme oman puolustuksen 
vahvana myös Nato-Suomessa

Maanpuolustus

2 litran taikinaan

Puolet maitoa ja puolet piimää

Suolaa

Perunamuusia

Pari kg ohrajauhoja

Saman verran vehnäjauhoja

Mikon rieskaresepti

Mikko Kinnunen

”Mikko on yhteistyökykyinen ja taitava 
poliitikko. Olen seurannut hänen työtään 
läheltä ryhmän johdossa. Kaikki ihmiset 
ovat hänelle samanarvoisia, hän kun-
nioittaa jokaista.

Jouni Ovaska, Keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja

Mikko valtakunnallisella maanpuolustuskurssilla Tikkakoskella 
kesällä 2022

”Mikko on huolella asioihin perehtyvä ja 
näkemyksellinen edustaja sekä taitavasti 
yhteistyötä rakentava ja ratkaisuja ha-
keva joukkuepelaaja. Hän ei tingi omista 
periaatteistaan, mutta kunnioittaa tois-
ten näkemyksiä. Mikon kaltaisia poliitik-
koja kärjistynyt keskustelukulttuurimme 
kaipaa. On ollut ilo tehdä hänen kans-
saan tiivistä yhteistyötä eduskuntaryh-
män johdossa.

Eeva Kalli, Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja

”Mikko on osoittanut jo ensimmäisellä 
kaudellaan olevansa valtiopäivämies. Hän 
on saavuttanut jakamatonta luottamusta 
niin kentällä kuin eduskuntaryhmässä, 
jonka vpj:nä hän myös toimii. Mikko on 
alkiolainen sivistyspoliitikko, joka puo-
lustaa Pohjois-Pohjanmaalaisia: lapsia, 
opiskelijoita, aktiivi-iässä olevia ja perhei-
tä. Hän arvostaa ja kunnioittaa myös jo 
elämän ehtoolle ehtineitä kansalaisia.

Äänestäjä Sievistä
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I soisäni oli maanviljelijä. 
Hän opetti, että maanvil-
jelijät ovat tärkeitä maan-

puolustajia. Suomalainen, 
puhdas kotimainen ruoka on 
tärkeä osa isänmaamme huol-
tovarmuutta. 

Ukrainan sota on näyttänyt 
karusti sen, että emme voi olla 
vain tuontiruoan varassa. Il-
man suomalaisia ruoantuotta-
jia meille kaikille tulisi nälkä. 

Aurojen sijaan panssarivau-
nut kuopivat Ukrainan viljavaa 
maata. Maailman vilja-aitta 
kumisee tyhjyyttään, ja vaiku-
tukset esimerkiksi Afrikassa 
ovat dramaattiset.

Sota, inflaatio ja energiakrii-
si ajoivat maatalouden entistä 
suurempaan kannattavuuskrii-
siin. Hallitus sorvasi historian 
suurimman, yli 300 miljoonan 
euron apupaketin.

Sen osia ovat muun muas-
sa luonnonhaittakorvauksen 
lisämaksu, pohjoisen alueen 
maatilojen lisämaksu (joka 
koskee c-aluetta), maatilojen 
poikkeuksellinen mukautustu-
ki (ab-alueilla) sekä energiave-
rojen palautus vuodelta 2021. 

Tärkeää on myös maatiloille 
myönnetty kiinteistöveron pa-
lautus vuodelle 2022.

Maatalousministerin joh-
dolla on vaikutettu EU:n uu-
den rahoituskauden neuvot-
teluihin niin, että suomalaisen 
maatalouden ja maaseudun 
tuet nousevat noin kuusi pro-
senttia uudella seitsemän vuo-
den ohjelmakaudella. 

Olemme myös pääomitta-
neet maatilojen investoinneil-
le tärkeää Maatilatalouden 
kehittämisrahastoa noin 170 
miljoonalla eurolla. MAKE-
RA auttaa tiloja investoimaan 
ja rakentamaan tulevaisuut-
taan.

”Seuraavalla vaa-
likaudella on to-
teutettava kilpai-
lulainsäädännön 
kokonaisuudistus.

Olemme alentaneet maa-
talouden sähköveron EU:n 
vähimmäistasolle. Sähköveron 
alennus koskee yli kolmea-
kymmentä tuhatta maatalo-
usyritystä.

Tämä ei kuitenkaan rii-
tä. Tuottajahintojen nousu 
ei ole kattanut kustannusten 
nousua. Perimmäinen syy on 
ruokamarkkinoiden toimi-
mattomuus. Kauppa on tehnyt 
ennätystuloksia, tuottajat kon-
kursseja.

Ruokaketju ei kerta kaik-
kiaan toimi. Suuremmille 
uudistuksille on selkeä tarve. 
Seuraavalla vaalikaudella on 
toteutettava kilpailulainsää-
dännön kokonaisuudistus. 
Välitä viljelijästä -hanke tulee 
säätää pysyväksi.

Hätäpaketeista täytyy päästä 
eroon. Kestävä kannattavuus 
tarvitsee terveen markkinan, 
reilun kaupan syntymisen tän-
ne Suomeen.

VAKAUS

Sain maanviljelijäkummin ensimmäisellä kaudellani.

Tuotamme maailman puhtainta ruokaa

Arjen turvallisuus

Mikko Kinnunen

V enäjän hyökkäys Uk-
rainaan ja sen aloittama 
energiasota on karulla 

tavalla paljastanut Euroopan 
riippuvuuden venäläisestä 
maakaasusta ja öljystä. Se on 
alleviivannut omavaraisuuden 
merkitystä ja fossiilitaloudesta 
irtaantumisen tärkeyttä sekä 
nostanut energiaturvallisuu-
den ja huoltovarmuuden poli-
tiikan keskiöön.

Oma energia on vapautta, 
vaurautta ja kriisinsietokykyä.

Keskustan johdolla raken-
nettu linja energiapolitiikassa 
on ollut lisätä uusiutuvan ja 
puhtaan energian osuutta. Va-
littu linja on ollut oikea. Mei-
dän on kuitenkin tartuttava 
myös uusiin mahdollisuuksiin 
ja kehitettävä Suomesta puh-
taan energian suurvalta.

Suomen tulee olla omava-
rainen sähkössä ja lämmössä. 
Tuulivoiman ja aurinkoener-
gian määrä tulee moninker-
taistaa tämän vuosikymmenen 
aikana. Tämä edellyttää sosiaa-
lista hyväksyttävyyttä näille in-
vestoinneille eli muun muassa 
parempia korvauksia siirtolin-
jojen alle jäävistä maista.

Ydinvoima on jatkossakin 
tärkeä osa puhdasta sähkön-
tuotantoa ja tulevaisuudessa 
myös kaukolämmöntuotantoa, 
kun pienydinreaktorit otetaan 
käyttöön. On varmistettava, 
että voimme tulevaisuudes-
sakin hyödyntää suomalaista 
metsäenergiaa.

Turve on tärkeä huoltovar-
muuspolttoaine. Myös vesi-
voiman toimintaedellytyksistä 
on huolehdittava. Tärkeää on 
saada energiaa monista koti-
maisista lähteistä. Monipuoli-
nen energiapaletti luo kriisin-
sietokykyä.

”Puhdas energia 
mahdollistaa tuhan-
sia uusia teollisia työ-
paikkoja eri puolille 
Suomea.

Investointeja tarvitaan tuo-
tannon lisäksi myös laajemmin 
energiajärjestelmään ja uuteen 
teknologiaan, kuten siirtoverk-
koihin, energian varastointiin 
ja kulutusjouston rakentami-
seen. Investointeihin liittyvät 

lupaprosessit pitää saada kun-
toon.

Puhdas energia mahdollis-
taa tuhansia uusia teollisia työ-
paikkoja eri puolille Suomea. 
Tämä kuitenkin edellyttää, että 
yritysten toimintaedellytykset 
ja investointiympäristö ovat 
kunnossa. Esimerkiksi tiestön, 
verkkoyhteyksien sekä muun 
infrastruktuurin on oltava 
kunnossa kautta maan.

Myös koulutuspaikkoja, 
osaavaa työvoimaa sekä perus-
palveluja on oltava saatavilla 
koko Suomessa. Investoinnit 
vaativat tekijänsä. Keskusta ha-
luaa Suomesta puhtaan energi-
an suurvallan. Siihen tarvitaan 
vahvaa aluepolitiikkaa.

Kohti energiaomavaraisuutta

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja

Eeva Kalli

P eruskivemme on ollut 
pitkään suhteet Poh-
joismaihin ja siteet 

Eurooppaan. Liityttyämme 
Euroopan unionin jäseneksi 
tulimme osaksi yhteisöä, joka 
on Suomelle tärkeä.

Viime vuoteen asti olim-
me sotilasliittoon kuulumaton 
maa. Nyt olemme matkalla 
kohti Pohjois-Atlantin puo-
lustusliittoa.

Nato-Suomessakin ulko- ja 
turvallisuuspolitiikan kovin 
ydin tulee aina olemaan EU:n 
jäsenyys.

EU tuo meille kokonais-
valtaista turvallisuutta, johon 

kytkeytyvät diplomatia sekä 
kauppa- ja kehityspolitiikka. 
Turvallisuusulottuvuuden li-
säksi hyödymme tavaroiden, 
palveluiden, pääoman ja ihmis-
ten vapaasta liikkuvuudesta.

Nato-jäsenyyden myötä tur-
vallisuuspoliittinen ulottuvuus 
vahvistuu kuitenkin merkittä-
västi.

Me tarvitsemme uskottavaa 
ulkopolitiikkaa ja raudanlujaa 
puolustuspolitiikkaa. Tämä 
onkin ollut Suomen linja jo 
monen vuosikymmenen ajan.

Suomen ulkopolitiikassa 
tärkeintä on vakaus ja enna-
koitavuus. Olemme pitkä-
jänteisesti sitoutuneita kan-
sainväliseen sääntöpohjaiseen 
järjestelmään.

Suomen ulkopolitiikassa 
korostuvat muun muassa krii-
sinhallinta, konfliktinesto ja 
rauhanvälitys.

EU on osoittanut tarpeelli-
suutensa tässäkin toimiessaan 
Venäjän aloittaman hyökkäys-
sodan alkamisesta asti poikke-
uksellisen nopeasti ja yhtenäi-
sesti.

Tehtävänämme nyt on ra-
kentaa yhteistä tulevaisuutta. 
Yhtenäinen Eurooppa on vah-
va. Se on unioni, jossa mekin 
haluamme olla.

Tarvitaan kuitenkin yhtei-
set pelisäännöt, joita kaikki 
noudattavat. EU:n päätöksen-
teossa on huomioitava lähei-
syysperiaate ja kunkin maan 
kansalliset ominaispiirteet.

”Metsiä koskevien 
päätösten on pysyt-
tävä kansallisessa 
toimivallassa.

Esimerkiksi metsiä koske-
vien päätösten on pysyttävä 
kansallisessa toimivallassa. 
Toisaalta yhteisessä ulko- ja 
turvallisuuspolitiikassa tarvi-
taan enemmän määräenem-
mistöpäätöksentekoa.

Nyt tarvitaan järeitä toimia 
sääntöperustaisen maailman-
järjestyksen palauttamiseksi. 
Työtä tehdään EU:n kautta.

Euroopan unioni on Suomen 
ulkopolitiikan tärkein viitekehys

Euroopan Unioni

Jouni Ovaska
Kansanedustaja

Kivisaari, Kinnunen ja Ovaska. Ovaska on keskustan eduskuntary-
hmän 1. varapuheenjohtaja
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SYDÄMEN SIVISTYS

Kaikkein tärkeintä on sydämen sivistys

Mikolta

S ota on sivistyksen lop-
pu. Kun paha saa vallan, 
jälki on hirveä. Tehtä-

vämme on entistä vahvemmin 
puolustaa sivistystä ja rauhaa. 
Lapset ja nuoret tarvitsevat 
toivoa ja uskoa tulevaisuuteen 
kaiken ahdistavan uutisoinnin 
keskellä.

Tarvitsemme vision ja työ-
kaluja paremman maailman 
rakentamiseen. Kaikki lähtee 
arvoista. Arvot muuttuvat toi-

minnaksi. Kun toimintaa ohjaa 
sydämen sivistys, suunta on 
kohti parempaa.

”Tehtävämme on 
puolustaa sivistystä 
ja rauhaa.

Millaista sydämen sivistys 
sitten on? Se on yleissivistystä, 
historian tuomaa ymmärrystä, 
eettistä ajattelua, hyvän ja pa-

han pohdintaa, erilaisten us-
kontojen ja katsomusten riit-
tävää tuntemusta, erilaisuuden 
ymmärtämistä, demokratian ja 
ihmisoikeuksien tiedostamista, 
jokaisen ihmisen arvostamista 
ja kunnioittamista.

Ajallemme on tyypillistä 
voimakas vastakkainasettelu. 
Omien mielipiteiden kanssa 
ollaan niin oikeassa, että eri 
mieltä olevat tuomitaan anka-
rasti eikä kuunnella enää toista. 
Meidän tulee oppia uudelleen 
myötäelämisen ja kuuntelemi-
sen taitoa.

Elämme muutoksen keskel-
lä. Työurat sirpaloituvat. Ky-
vystä oppia uutta läpi elämän 
on tullut välttämätön. Tulevai-
suus vaatii meiltä verkostoitu-
misen ja soveltamisen taitoja. 
Koulussa on hyvä harjoitella 
luovuutta, ongelmien ratkaise-
mista ja yhdessä tekemistä. 

Pidetään kaikki mukana 
niin koulussa kuin työelämäs-
sä. Oppilaitosten, järjestöjen ja 
yritysten tulee verkostona rat-
kaista osaajapulaa alueillaan. 
Tarvitaan täsmä- ja muunto-
koulutuksia, joihin yritykset 

tulevat mukaan. Kehitetään 
oppisopimuskoulutusta edel-
leen.

Yhteiskunta rakentuu yh-
dessä toimivien ihmisten yh-
teistyöstä. Tärkeintä on lopulta 
sydämen sivistys.

Mikko on kuulunut sivistysvaliokuntaan 1.kaudellaan. (Kuva: Paula Ahola)

Tarvitsemme luottamusta ja sydämen sivistystä vahvistavia 
tekoja. Nostetaan lapsilisiä. Lisätään matalan kynnyksen 
mielenterveyspalveluja kouluihin ja perhekeskuksiin. Kehitetään 
naapuriapua. Laitetaan peruskoulu ja koko koulupolku kuntoon. 
Opitaan perustaidot kunnolla. Autetaan ihmisiä huolehtimaan 
itsestään ja toisistaan.

Mikko Kinnunen



9Vahvuuksien Suomi

S anotaan, että politiikka 
on mahdollisuuksien 
taidetta. Se tarkoittanee 

sitä, että löydetään keinot hy-
viksi katsottujen päämäärien 
saavuttamiseen. Mielestäni sa-
nonta kuvaa myös sitä, millai-
nen voima yhteistyössä piilee.

Demokratiassa kukaan ei 
saa yksin päättää kaikesta. 
Jokainen puolue asettaa ta-
voitteita. Sitten neuvotellaan. 
Lopuksi kaikki luopuvat jos-
takin, ja parhaimmillaan ideat 
jalostuvat. Suomi on malliesi-
merkki siitä, kuinka rakentava 
yhteistyö on tuonut valtavaa 
menestystä. 

Viime aikoina yhteistyöha-
lukkuus ja lähimmäisen kun-
nioitus ovat heikentyneet. Kie-
lenkäyttö on koventunut. 

Paikoin aggressiivinen so-
me-kulttuuri voimistaa kehi-
tystä. Tämä rapauttaa ihmisten 

keskinäistä luottamusta, mikä 
on kaiken yhteistyön perusta.

”Pahimmillaan voi 
käydä niin, että po-
liittinen vastapuoli 
aletaan nähdä vihol-
lisena.

Pahimmillaan voi käydä 
niin, että poliittinen vastapuoli 
aletaan nähdä vihollisena, jon-
ka mielipiteet ovat automaat-
tisesti vääriä, ja jonka kanssa 
yhteistyö ei tule kysymykseen-
kään. Yhdysvalloissa tällainen 
kehitys on jo melko pitkällä. 
Suomessa on merkkejä samas-
ta suunnasta. Puolueiden blok-
kiutuminen on askel siihen 
suuntaan.

Keskustassa on aina haluttu 
puhua toista ihmistä kunni-
oittaen. Vahvuutta on myös 

se, että pystymme tekemään 
yhteistyötä niin vasemman 
kuin oikean laidan puolueiden 
kanssa niin, ettei omia arvoja 
unohdeta eikä muuteta. 

Olen itse kokenut, että ra-
kentavasti puhuen ja toimien 
saa parhaita tuloksia aikaan. 
Vaikuttaminen esimerkiksi 
kansanopistojen maksutto-
muuden puolesta olisi ollut 
melko vaikeaa, jos olisin jo 
etukäteen suututtanut asiaa 
vastustavat ikihyviksi. 

Toinen konkreettinen asia 
oli, kun saimme perustuslaki-
valiokunnassa selkeän linjauk-
sen siitä, että kirkkotiloja voi 
käyttää koulujen tilaisuuksissa. 

Kun käytetään kovaa kiel-
tä, vahvistetaan omia. Mutta 
muutetaanko siten eri mieltä 
olevien näkemyksiä? Raken-
netaanko silloin siltaa hyviin 
kompromisseihin?

Elämässä ja politiikassa hy-
vät tulokset tehdään yhdessä. 
Näin on myös jatkossa.

SYDÄMEN SIVISTYS

Mikko on kokenut, että rakentavasti puhuen ja toimien saa parhaita tuloksia aikaan.

Rakentavalla yhteistyöllä tuloksiin

Yhteistyö

Mikko Kinnunen

T ranslaki uudistettiin 
alkuvuodesta. Lakiuu-
distus herätti voimak-

kaita tunteita. Mitä herkem-
piä asioita käsittelemme, sitä 
enemmän meidän tulee kun-
nioittaa toisiamme.

Eduskunnan hyväksymän 
lain mukaan ihminen voi vah-
vistaa juridisen sukupuolensa 
toiseksi omalla ilmoituksella. 

Laki hyväksyttiin opposi-
tion tuella. Keskustan kan-
sanedustajilla oli omantunnon 
vapaus. Enemmistö meistä ää-
nesti lakiesitystä vastaan. Niin 
tein myös minä.

Tämä herkkä asia liittyy lä-
heisesti identiteettiin, perim-
mäisiin arvoihin ja vakaumuk-
seen. 

Kristittynä omatuntoni on 
sidottu Jumalan sanaan. Raa-
matun opetuksen mukaan 
meidät on luotu miehiksi ja 
naisiksi. Miehiä ja naisia on 
monenlaisia. Sukupuoli ei ole 
minulle mielipidekysymys. 

Lainmuutoksessa ei huomi-
oitu sitä luonnontieteen tosi-
asiaa, että sukupuoli määräytyy 
lähtökohtaisesti geenien pe-
rusteella. Biologisia tosiasioita 
ei pitäisi hämärtää.

”Meitä ei tule aset-
taa samaan muottiin. 
Se on aitoa suvaitse-
vaisuutta. 

Synnymme pieniksi tytöik-
si ja pojiksi, kasvamme kukin 
ainutlaatuisiksi miehiksi ja 
naisiksi. Meitä ei tule asettaa 
samaan muottiin. Se on aitoa 
suvaitsevaisuutta.

Keskellämme elää myös 
transsukupuolisia ihmisiä, jot-
ka ovat kokeneet ja tienneet 
lapsesta saakka olevansa hen-
kisesti toista sukupuolta kuin 
heidän ulkonäkönsä antaa ym-
märtää. Emme voi kiistää toi-
sen ihmisen kokemusta. 

Emme voi ummistaa sil-
miämme siltä, että osa trans-
sukupuolisista kärsii mielen-
terveyden ongelmista, kuten 
myös osa sukupuolen toiseksi 
vahvistaneista.

Transsukupuolisuutta ei tule 
sekoittaa siihen, että murrosi-
käinen voi hämmentyä kehon-
sa muutoksista. Kasvukipujen 
ja ahdistusten ei tarvitse tar-
koittaa sitä, että omaa biolo-
gista sukupuolta pitäisi alkaa 
epäillä. Lasten ja nuorten tulee 
saada kasvaa ja kehittyä rau-
hassa.

Omat paineensa tuovat so-
siaalisen median vinoutuneet 
ihanteet, joita ei voi täyttää. 
Lapset tarvitsevat turvallisia 
aikuisia, naisen ja miehen mal-
leja. 

Nuoret tarvitsevat välittävän 
kasvuympäristön, jossa ketään 
ei syrjitä tai kiusata ominai-
suuksiensa vuoksi. On arvokas 
kokemus tulla hyväksytyksi 
sellaisena kuin on. 

Sukupuoli-identiteetti va-
kiintuu joidenkin kohdalla 
vasta vähitellen. Sille on hyvä 
antaa aikaa. On syytä kuunnel-

la myös heitä, jotka katuvat ha-
luamiaan ja tehtyjä muutoksia.

Translain uudistus ei ollut 
tarkalleen hallitusohjelman 
mukainen, koska sukupuolen 
voi muuttaa useaan kertaan, 
eikä perusteltua selvitystä 
edellytetä. 

Laki ei välttämättä palvele 
myöskään heitä, jotka kokevat 
sukupuoliristiriitaa. Osa trans-
ihmisistä kokee lain vähätte-
leväksi, kun sukupuolen voi 
vaihtaa omalla ilmoituksella. 

Arvot ovat voimakkaassa 
murroksessa. Perinteiset arvot 
tuovat edelleen turvaa ihmis-
ten elämään. Niiden pohjalta 
aion edelleenkin toimia, tois-
ten mielipiteitä kunnioittaen.

Katso Mikon puhe:
youtu.be/YWvzoi9gBsE

Kilpaillaan toistemme kunnioittamisessa

Translaki

Mikko Kinnunen
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M istä tietää ihmisen 
olevan hyvä? Ei sitä 
voi tietääkään. Sen 

voi tuntea. Olen ollut poliisi-

na valtavan paljon tekemisissä 
ihmisten kanssa, joita voidaan 
helposti mieltää pahoiksi. Hel-
poiten se tapahtuu rikosrekis-
tereitä selaamalla, jonkinlai-
sena pahan mittarina sitäkin 
voidaan pitää. Mutta meillä ei 

ole samanlaisia mittareita hy-
vyydelle. 

”Sama kokemus 
toistuu joka kerta, 
kun kohtaamme.

Heti ensikohtaamisesta läh-
tien olen kokenut hyvin vah-
vasti, että Mikko on aidosti 
hyvä ihminen. Hyväntahtoi-
nen. Sama kokemus toistuu 
joka kerta, kun kohtaamme. 
Minulle Mikko on erittäin tär-
keä linkki ihmisyyteen maail-
massa, jossa toisinaan se yhteys 
tahtoo liian helposti kadota. 

Mikko pystyy muistutta-
maan minulle ilman yhtäkään 
sanaa, mikä elämässä on tär-
keintä ja mihin meidän pitää 
kaikkien pitää pyrkiä. Hyviin 
tekoihin. Olemaan ystävälli-
siä toisillemme. Empaattisia. 
Huomioonottavaisia. Autta-
vaisia. Kohtelemaan toisia niin 
kuin haluaisi itse olevan koh-
deltu. 

Ne ovat hyvyyden mittarei-
ta. Ja toisaalta, lopulta meidän 
on muistettava, että ei ole paha 
kenkään ihminen, vaan toinen 
on heikompi toista.

Millaisia ovat hyvyyden 
mittarit?

K eväällä 2019 hallitus-
neuvotteluihin lähe-
tettiin kaksi toisilleen 

tuntematonta rehtoria, joista 
toinen oli Mikko ja toinen 
minä.

Ryhmämme antoi meil-
le vastuun kulttuurista, lii-
kunnasta ja nuorisoasioista. 
Huomasimme, että yhteinen 
arvopohja, sivistys, kantaa. Ys-
tävystyimme.

Olemme yhdessä ponnistel-
leet tavoitteiden eteen. Mikon 
työ on ollut aikaansaavaa ja 
väsymätöntä. Kunnioitan ja ar-

vostan sitä paljon. Olen kaiken 
sen nähnyt läheltä.

”Mikon kohdalla 
sivistys on erityisesti 
ihmisyystaito.

Kun maailma on levoton, 
sivistyksen merkitys koros-
tuu. Sivistys on omien juurien 
tuntemista, kykyä hahmottaa 
tulevaisuutta, se on ihmisyyttä 
ja inhimillisyyttä. Sivistys on 
taitoa tulkita maailmaa ja ym-
märtää sen moninaisuus.

Mikon kohdalla sivistys on 
erityisesti ihmisyystaito. Kykyä 
kohdata ihminen, ymmärtää ja 
välittää. Taitoa pohdiskella ja 
taitoa toteuttaa. Olla läsnä.

Toivon todella, että Mikon 
työ sivistyksen puolustajana 
eduskunnassa jatkuu. Olen 
nähnyt, miten merkityksel-
linen hänen työnsä on niin 
alueelleen kuin laajemmin. 
Mikolla on taito ja osaaminen 
tehdä yhteistyötä, joka on tuo-
nut hänelle myös arvostetun 
aseman ryhmässämme.

Toivon myötätuulta niin 
Mikolle kuin hänen laajalle tu-
kijoukolleen.

SYDÄMEN SIVISTYS

K oulutus ratkaisee Suo-
men tulevaisuuden. 
Viime aikojen keskus-

telu on painottunut huoliin. 
PISA-tulokset ovat laskeneet 
liki 20 vuotta. Oppilaiden sa-
navarasto suppenee, lukemi-
nen takkuaa, ymmärtäminen 
ontuu. Moni opettaja on väsy-
nyt. Hälyttävää on, että lähes 
60 % opettajistamme miettii 
alanvaihtoa.

Koulussa on tehty isoja 
muutoksia 2000-luvulla, kun 
on pyritty vastaamaan maail-
man muutokseen. Käännetään 
huomio taas perusasioihin, pe-
rustaitojen oppimiseen. 

Peruskoulun tehtävä on 
opettaa lapset lukemaan, kir-
joittamaan ja laskemaan. Lu-
kemalla oppii kieltä, joka on 
avain ajattelun ja vuorovaiku-
tuksen kehittymiselle. Hyvä 
kirjoitustaito tarvitaan mo-
neen ammattiin. Ilman lasku-
taitoa ei pärjää arjessa. Lisäksi 
tärkeää on, että jokainen löytää 
vahvuutensa ja oman polkunsa.

Keskusta ehdottaa pienten 
lasten koulua, joka tarkoittaa 

esiopetuksen ja alkuvuosien 
joustavaa yhteistyötä. Oppilas 
etenisi koulupolulla eteenpäin 
vasta, kun perustaidot olisivat 
hallussa. Samanlainen taitojen 
tsekkaus toteutettaisiin myös 
viidennen tai kuudennen luo-
kan lopuksi. 

”Jatkuvan muutok-
sen keskellä moni 
opettaja toivoo työ-
hönsä rauhaa.

Jatkuvan muutoksen ja ke-
hittämisen keskellä moni opet-
taja toivoo työhönsä rauhaa. 
Hyvinvoiva opettaja pysyy luo-
vassa vireessä, jaksaa kehittää 
itseään ja kohdata oppilaansa. 
Voimme ammentaa vanhoista 
ajoista mukaamme selkeyden, 
joka auttaa monia erityistä tu-
kea tarvitsevia lapsia ja nuoria. 
Lapsia tulee tukea oikea-aikai-
sesti.

Tosiasia on myös, että kou-
lun pitää seurata aikaansa. 
Työelämä muuttuu nopeam-
min kuin ennen. Vanhoja am-

matteja katoaa ja aivan uusia 
syntyy. Noin 70 prosentissa 
uusista työpaikoista tarvitaan 
korkea-asteen tason osaamista. 
Tavoitteena on, että vähintään 
puolet nuorista aikuisista suo-
rittaa korkeakoulututkinnon 
vuonna 2030.

Tarvitaan luovuutta, kykyä 
yhteistyöhön, moniosaamista 
ja soveltamisen taitoa. Tai-
to olla ihminen ihmiselle ei 
koe parasta ennen -päiväystä. 
Kaikkein tärkeintä on sydä-
men sivistys.

Nykypäivän peruskoulussa 
painotetaan juuri näitä val-
miuksia. Kun perustaidot ovat 
kunnossa, sen päälle kelpaa 
rakentaa.

Pidetään huolta siitä, että 
koulut eivät karkaa liian kauas 
ja että opetusryhmät eivät kas-
va liian suuriksi. Huolehditaan 
myös siitä, että opettajat ja 
rehtorit voivat kehittää osaa-
mistaan osana työn tekemistä, 
jatkuvan oppimisen hengessä.

Suomalainen peruskoulu 
on yhä maailman huippua, ja 
meillä on maailman parhaat 
opettajat. Hyvä koulutus on 
jatkossakin avain isänmaamme 
menestykseen.

Lukemalla oppii kieltä, joka on avain ajattelun ja vuorovaikutuksen kehittymiselle. Keskustan kansane-
dustajat Jouni Ovaska, Mikko Kinnunen, Hilkka Kemppi ja Pasi Kivisaari tutustuivat tiede- ja kulttuuri-
ministeri Petri Honkosen kanssa Rauman Pikkunorssiin. 

Koulussa on aika palata perusasioihin

Peruskoulu

Mikko Kinnunen

Mikko osaa kohdata, 
ymmärtää ja välittää

Pasi Kivisaari

Kansanedustaja Pasi Kivisaari Kansanedustaja Marko Kilpi

Kivisaari ja Kinnunen kesäisessä Helsingissä 7.7.2022

Marko Kilpi

Marko Kilpi on Mikon kaukainen sukulainen
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Pidetään ikääntyvistä hyvää huolta

VÄLITTÄMINEN

Tehdään Suomesta välittämisen 
valtakunta

Mikolta

S uomessa asuu maailman 
onnellisin kansa, joka 
voi huonosti. Tähän ta-

paan voisi tiivistää tilanteen, 
jossa olemme. Menestym-
me onnellisuustutkimuksissa, 
mutta mielenterveysongelmis-
ta on tullut yleisin työkyvyttö-
myyden syy. Mielenterveyspal-
velut kaipaavat täysremonttia.

Ennaltaehkäisevät toimet 
ovat niin taloudellisesti kuin 
inhimillisesti ajateltuna jär-
kevimpiä. Tarvitsemme lisää 
matalan kynnyksen hoitoa. 
Hyvinvointialueilla tulee ottaa 
käyttöön yhtenäinen toimin-
tatapa, joka varmistetaan lain-
säädännöllä.

Kun ihmiset elävät entistä 
pidempään, hoidon tarve väis-
tämättä kasvaa. Hyvinvointi-
alueet tarvitsevat uusia keinoja 
myös tähän kysymykseen. Kes-
kusta haluaa seniorineuvolat 
koko Suomeen.

Vaikutetaan myös itse. Ote-
taan yhteyttä lähimmäisiin. 
Jokainen meistä tuntee jonkun, 

jonka elämä paranee pienellä-
kin välittämisen osoituksella. 
Piipahdus kylässä, puhelu tai 
viesti voi merkitä hyvin paljon. 

”Piipahdus kylässä, 
puhelu tai viesti voi 
merkitä hyvin paljon.

Tarvitsemme terveellistä ra-
vintoa, liikuntaa, harrastuksia, 
riittävästi unta ja lepoa, hyviä 
ihmissuhteita ja merkityksel-
listä tekemistä.

Toteutetaan ajanmukaista 
ravitsemusneuvontaa, unikou-
luja vauvasta vaariin ja ilmaisia 
harrastuksia lapsille ja nuorille 
koulupäivän yhteyteen. Hymy 
lapselle ja tämän vanhemmalle 
tuo hyvän mielen kaikille. Toi-
mivat leikkipuistot, hyvä asia-
kaspalvelu, neuvolat ja lähellä 
sijaitsevat peruskoulut kerto-
vat siitä, että yhteiskuntakin 
välittää.

Tehdään Suomesta välittä-
misen valtakunta.

Sydämen sivistyneessä ja yhteisöllisessä Suomessa niin perheellisillä 
kuin yksin asuvilla on hyvä opiskella, tehdä työtä, yrittää, tavoitella 
unelmia. Pidetään kaikki mukana.

Mikko Kinnunen

Ikääntyminen

”Mikkoa ja 
minua yhdistää 
yllättävän moni 
asia. Tärkeintä 
on ollut vapaa 
sivistys ja kan-
sanopistoliikkeen 
eteen yhdessä 
tekemämme työ, 
erityisesti sivis-
tysvaliokunnassa. 
On ollut mahtava 
huomata Mikon 
taito yhdistää 
arvokkaasti 
kristillis-eetti-
nen näkökulma 
elämän ja politii-
kan isoihin kysy-
myksiin. Niitä on 
täällä eduskun-
nassa kymmeniä 
Mikon kanssa 
yhdessä käsitelty. 
Mikko on minus-
ta erittäin hyvä 
ja monipuolinen 
kansanedustaja.

Jukka Gustafsson, 
Sosiaalidemokraatit

V arttunut väki on työl-
lään rakentanut meille 
tämän hyvän maan. 

Ikääntyvillä on meille edelleen 
paljon annettavaa. Pidetään 
heidät mukana. Saatetaan su-
kupolvet yhteen oppimaan 
toisiltaan.

On kaikkien yhteinen etu, 
että mahdollisimman moni 
ikäihminen säilyy mahdol-
lisimman hyvässä kunnossa. 
Moni haluaa asu kotonaan ja 
osallistua lähiyhteisönsä toi-
mintaan.

Vireät vanhukset ovat mo-
nien palveluiden tärkeitä 
käyttäjiä ja kuluttajia. He ovat 
maallemme niin henkinen 
kuin taloudellinen voimavara.

Kun väestömme ikääntyy, 
lapsia syntyy aiempaa vähem-
män ja ihmiset elävät entistä 
pidempään, hoidon tarve väis-
tämättä kasvaa. Hyvinvointi-
alueet tarvitsevat myös uusia 
keinoja.

”Keskusta haluaa 
seniorineuvolat joka 
puolelle Suomea

Viime vaalien alla puhuin 
seniorineuvolan tarpeellisuu-
desta. Seniorineuvola tukee 
sitä, että ikääntyvä voi asua 
kotona tai erilaisissa asumisen 
muodoissa ja elää itsenäisesti. 
Raahessa toiminta käynnistyi 
jo vuonna 2004 geriatri Maisa 
Karjulan johdolla. 

Seniorineuvola otettiin käyt-
töön nyt koko Pohjois-Poh-
janmaan hyvinvointialueella. 
Olemme saaneet edistää asiaa 
yhdessä tällä vaalikaudella. Nyt 
tämä oivallinen toimintamalli 
tulee ottaa käyttöön joka puo-
lella Suomea.

Erikoissairaanhoito maksaa 
paljon. Laajemman hoidon 
tarve lykkääntyy, kun pidämme 
yllä vanhusten toimintakykyä 
ja kognitiivisia taitoja. 

Omat ikääntyvät vanhem-
pani asuvat omassa kodissa ja 
elävät mielekästä, touhukasta 
elämää. Toivon, että seniori-
neuvolan toiminnan kautta 
sellainen toteutuu mahdol-
lisimman monen ikääntyvän 
elämässä.

Mikko ja 101 vuotta maalis-
kuussa täyttävä sotaveteraani 
Veikko Pärkkä Pyhäjoelta.

”Mikko ah-
keruudellaan, 
persoonallaan, 
asia tyylillään pys-
tyy vaikuttamaan 
ja vakuuttamaan 
kanssa päättäjät 
edistämissään 
asioissa. Mikkoa 
kuunnellaan. Mik-
ko myös aidosti 
pitää yhteyttä ää-
nestäjiin ja kuun-
telee mitä asiaa 
kentältä on.

Marko, maatalousyrittäjä

”Mikko tunne-
taan ahkerana 
puurtajana edus-
kunnassa ja naut-
tii luottamusta 
hyvien neuvotte-
lutaitojensa, sekä 
positiivisen asen-
teensa vuoksi, yli 
puoluerajojen.

Pauli Karhumaa, Paavola

Kuva: Paula Ahola
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M ielenterveyden on-
gelmista on tullut 
yleisin työkyvyttö-

myyden syy. Varsinkin nuorten 
pahoinvointi on lisääntynyt 
valtavasti hyvin lyhyessä ajassa. 
Muuttunut tilanne on ajanut 
mielenterveyden palvelut krii-
siin.

Ongelma kiteytyy siihen, 
että ihmiset eivät pääse ajoissa 
hoitoon. Tämä maksaa meille 
miljardeja joka vuosi. Tilanne 
pahenee koko ajan. Näin ei voi 
jatkua.

Emme pysty puuttumaan 
ongelmiin riittävän tehokkaas-

ti nykyisellä tavalla. On päästä-
vä kiinni juurisyihin. Tarvitaan 
vahvaa panostusta hyvinvointi-
työhön, perheiden ja vanhem-
muuden tukemiseen, koulujen 
yhteisöllisyyteen ja harrastus-
toimintaan. 

Tarvitaan matalan kynnyk-
sen mielenterveyspalveluja 
koulun yhteyteen. Edistetään 
myös naapuriapua, vertaistu-
kea ja tärkeää hyvinvointityötä 
tekevien järjestöjen toimintaa. 

Opettajat ja hoitajat tarvit-
sevat lisää ymmärrystä mie-
lenterveydestä. Jaetaan psyko-
terapeuttien koulutus kahteen 
tasoon. Systeeminen muutos 
tuo säästöjä. 

Mielenterveyspalvelut tar-
vitsevat täysremontin. Tällä 

kaudella kehitetyssä Terapiat 
etulinjaan -mallissa mielen-
terveyden palvelut toteutetaan 
portaittain. Alussa on oma-
hoitoa ja digitaalisia palveluja. 
Toisella portaalla on lyhytte-
rapiat, kolmannella lyhytpsy-
koterapiat ja neljännellä pitkät 
psykoterapiat ja erikoissairaan-
hoito.

Nyt on erittäin tärkeää, 
että uusilla hyvinvointialueil-
la otetaan käyttöön yhtenevät 
toimintatavat luodun mal-
lin pohjalta, hyvinvointityötä 
unohtamatta. Tähän tarvitaan 
lainsäädäntöä.

Kun vaiva hoidetaan var-
hain, se ei kasva suureksi. Sil-
loin apua riittää myös heille, 
jotka tarvitsevat kipeästi pi-
dempää terapiaa.

Haaste on tunnistettu. Rat-
kaisun avaimetkin on löydetty. 
Nyt pitää panna toimeksi.

Katso video:
youtu.be/lUytz-D_bpAY hä useampi suomalai-

nen asuu yksin. Suo-
men asuntokunnista jo 

lähes puolet on yksinasuvia. 
Määrä on liki kaksinkertaistu-
nut vuodesta 1990. 

Kyse ei ole vain väestön van-
henemisesta ja leskien määrän 
lisääntymisestä. Moni tekee 

tietoisen valinnan ja haluaa 
asua yksin. Osa ei ole löytänyt 
itselleen parisuhdetta tai on 
eronnut.

Vaikka yksinasuvia on yli 
miljoona, he kokevat usein 
olevansa sivussa yleisestä kes-
kustelusta ja päätöksenteosta. 
Keskustan vaaliohjelmassa yk-
sinasuvien asema on nostettu 
yhdeksi pääteemaksi. 

”Yksinasuvien ko-
titalousvähennystä 
pitäisi korottaa. 

Mielestämme yksinasuvien 
kotitalousvähennystä pitäisi 
korottaa, jotta heidän verotuk-
sensa olisi oikeudenmukaista 
ja tasa-arvoista muihin koti-
talouksiin verrattuna. Lisäksi 
verotuksen työasuntovähen-
nys tulee laajentaa koskemaan 
myös yhden hengen talouksia.

Tilastojen mukaan yksi-
nasuvien tulotaso on muuta 
väestöä matalampi ja he saavat 
muita useammin toimeentulo-
tukea. Vaikka moni yksinasuva 
tulee tietysti hyvin toimeen, 
eläminen on suhteellisesti kal-
liimpaa, kun kaikista kustan-
nuksista tulee vastata itse.

Kodin remontointi maksaa 
yksin elävälle yhtä paljon kuin 
remonttilaskun jakavalle paris-
kunnalle. Myös vuokra on sa-
mansuuruinen, olipa maksajia 
yksi tai kaksi. 

On tärkeää, että yhteiskunta 
kohtelee eri asumismuotoja ta-
savertaisesti. Se lisää tunnetta 
siitä, että olemme kaikki samaa 
joukkoa ja yhtä tärkeitä. Meillä 
kaikilla on tarve kuulua yhtei-
söön, asuimmepa yksin tai yh-
dessä. Selätetään yksinäisyys. 
Pidetään kaikki mukana.

VÄLITTÄMINEN

O len saanut pitää vas-
tasyntynyttä sylissä 
isänä seitsemän kertaa 

ja ukkina kahdeksan kertaa. 
Tämä ilo on Suomessa yhä 
harvinaisempaa. Viime vuonna 
Suomen syntyvyys laski alem-
mas kuin koskaan aiemmin. 

Keskustan yksi vaalilupaus 
on, että nostamme lapsilisää 
200 eurolla vuodessa. Lapsili-
sien ostovoima on laskenut yli 
40 % edellisen 30 vuoden aika-
na. Tilanne on pakko korjata.

Perhe on yhteiskunnan pe-
rusyksikkö. Jos perheissä voi-
daan hyvin, pärjäämme. Per-
heiden hyvinvointia parantavat 
päätökset ovat valtavan merki-
tyksellisiä. 

Tarvitsemme joka kuntaan 
perhekeskuksen, joka tukee 
lapsia, nuoria, perheitä ja van-
hemmuutta, samasta paikasta 
ja kotiin saakka. Mielenter-
veyden palveluita tulee saada 
matalalla kynnyksellä. 

Perheet tarvitsevat myös 
käytännöllistä arjen apua. Se 
ehkäisee ongelmien syntymis-
tä. Haaveilen takaisin entisajan 
kodinhoitajia. Nykyajan mal-
li voisi olla palveluseteleiden 
antaminen perheisiin. Setelillä 
voisi ostaa kodinhoitajapalve-

luita vaikkapa lähimmältä yk-
sityiseltä tarjoajalta. 

Perhevapaauudistus oli harp-
paus parempaan

Tällä kaudella toteutettiin 
Keskustan toiveiden mukai-
nen perhevapaauudistus. Isien 
vapaita lisättiin, mutta äitien 
vapaita ei lyhennetty. Vanhem-
mat voivat siirtää joustavasti 
päiviä toisilleen ja pitää vapaita 
useammassa pätkässä. Perhei-
den valinnanvapautta ei moni 
puolue tukenut.

Myös kotihoidon tuki ja yk-
sityisen hoidon tuki säilyivät. 
Keskusta puolusti niitä lähes 
yksin. Mielestäni kotihoidon 
tuki pitää nostaa peruspäivära-
han tasolle.

”Luodaan maa-
hamme ilmapiiriä, 
jossa nuoret aikuiset 
uskaltavat sitoutua, 
perustaa perheen ja 
saada lapsia.

Vaalien tuloksesta riippuu, 
ketkä päättävät jatkossa, miten 
perheitä tuetaan, miten kotiäi-
din tai koti-isän työhön suh-
taudutaan. 

Toki perhevapaauudistusta 
voi vielä parantaa. Nyt van-

hempainvapaita voi pitää sii-
hen saakka, kunnes lapsi täyt-
tää kaksi vuotta. Rajan voisi 
nostaa esimerkiksi kuuteen 
vuoteen, jolloin lapsi aloittaa 
esikoulun.

Myös yhdessä pidettävien 
vapaapäivien määrää voisi 
nostaa esimerkiksi 30 päivään, 
kuten Ruotsissa. Nykyisellään 
raja on 18. Vanhempien yh-
teinen vapaa lapsen kanssa on 
tärkeää aikaa.

Luodaan maahamme il-
mapiiriä, jossa nuoret aikuiset 
uskaltavat sitoutua, perustaa 
perheen ja saada lapsia. Jotta 
jokainen lapsi on tervetullut.

Panostetaan perheiden ja lasten hyvinvointiin

Lapset ja perheet

Mikko Kinnunen

Muistetaan yksinasuvat

Mikko Kinnunen

Sinkut

Mielenterveyspalveluja 
matalalla kynnyksellä

Mikko Kinnunen

Mielenterveys
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Jokainen ihminen on mittaamattoman arvokas

Elämä ja kuolema

E nsimmäisellä edustaja-
kaudellani on eduskun-
nassa ollut käsittelyssä 

useampia ihmiselämän her-
kimpiin osa-alueisiin kuuluvia 

asioita ja lakeja. Aiheita, jotka 
liittyvät syntymään, elämään ja 
kuolemaan. 

Olemme keskustelleet esi-
merkiksi abortista ja euta-
nasiasta. Näissä keskusteluissa 
ja päätöksissä olen itse tarkas-
tellut asioita pappina kristilli-
sestä näkökulmasta. Minulle 

kaikki elämä on Jumalan luo-
mana pyhää ja arvokasta, alku-
hetkestä viimeiseen henkäyk-
seen saakka. 

Tahdon näissäkin asioissa 
käydä avointa ja kaikkia kun-
nioittavaa keskustelua. Omat 
arvot ovat kuitenkin luovutta-
mattomia.

Eduskunta hyväksyi viime syk-
synä aborttilain uudistuksen. 
Nyt abortin saa 12 viikkoon 
saakka omalla ilmoituksella. 
Isän kuulemisen mahdollisuus 
poistettiin laista. 

Äänestin lakimuutosta vas-
taan. Biologia osoittaa, että ih-
misen elämä alkaa hedelmöit-
tymisestä. Tapahtuu luomisen 
ihme. Kristillisestä näkökul-
masta kaikki elämä on Jumalan 
luomana pyhää ja arvokasta, 
alkuhetkestä viimeiseen hen-
käykseen saakka.

”Myös sairaalla ja 
vammaisella on 
oikeus syntyä keskel-
lemme.

Demokraattisen oikeusvalti-
on tehtävä on suojella jokaisen 
elämää ja kasvua. YK:n lapsen 

oikeuksien sopimuksen mu-
kaan lapselle kuuluu lainsuoja 
ennen ja jälkeen syntymän. 
Myös sairaalla ja vammaisella 
on oikeus syntyä keskellemme.

Tarve kokonaisuudistukselle

Yksittäisten muutosten sijaan 
tulisi toteuttaa aborttilain-
säädännön kokonaisuudistus, 
koska 50 vuodessa lääketiede, 
hoito ja palvelut ovat muuttu-
neet. Vammaisten tai sairaiden 
lasten elämä voidaan päättää 
raskausviikolle 24 asti. Jopa 
tätä nuorempia keskosia voi-
daan nykyisin pelastaa. 

Aborttia perustellaan nai-
sen oikeudella päättää omasta 
kehostaan. Koska kysymys on 
myös lapsen kehosta, näkemys 
ei huomioi lapsen oikeutta 
elämään - joka on oikeuksista 
tärkein. Myös isän kuuleminen 
on merkityksellistä.

 

Tuetaan naisia vaikeissa tilan-
teissa
Naista voidaan myös painostaa 
aborttiin vastoin omaa tahtoa. 
Joku voi harkita aborttia pelon 
vallassa ja ajatella, että muita 
vaihtoehtoja ei edes ole. Lain 
tulisi turvata aborttia harkitse-
valle kaikki tieto eri vaihtoeh-
doista, myös adoptiosta. Vain 
silloin voidaan puhua vapaasta 
tahdonmuodostuksesta.

Vaikeissa oloissa elävien 
naisten äitiyttä tulee tukea 
niin, että jokainen lapsi saisi 
hyvät lähtökohdat elämäänsä. 
Ketään ei saa jättää yksin. Lää-
kärin lisäksi tarvitaan myös 
muita auttajia. Sosiaali- ja 
päihdetyön tulee suojella myös 
idullaan olevaa - kaikkein hau-
rainta.

Jokainen ihminen on mit-
taamattoman arvokas.

Suojellaan kaikkein haurainta

Ihminen tarvitsee toista myös 
kuoleman hetkellä
Keskustelu eutanasiasta on 
viime aikoina ollut taas esillä. 
Eutanasia tulee kreikan kieles-
tä ja tarkoittaa sananmukaises-
ti hyvää kuolemaa.  

Kävin hiljattain koskettavan 
keskustelun saattohoidossa 
olevan ystäväni kanssa. Ihmi-
nen tarvitsee toista ihmistä, 
kun kuolema lähestyy. Meidän 
tulee huolehtia, että kukaan ei 
jää kuoleman hetkellä yksin - 
se kuuluu hyvään kuolemaan. 
Jäähyväisten jättäminen on 
tärkeää.

”Eutanasian laillis-
taminen muuttaisi 
käsitystämme ihmi-
syydestä. 

Syntymä ja kuolema ovat 
Luojan kädessä. Ihmiselämä 
on arvokasta ja pyhää aivan sen 
alusta viimeiseen henkäykseen 

saakka. Siksi en kannata euta-
nasiaa aktiivisena kuolinapuna. 
Keskusta ei puolueena kannata 
eutanasian sallimista vaan laa-
dukkaan palliatiivisen hoidon 
ja saattohoidon kehittämistä. 

Eutanasia on vastoin ihmisoike-
usperiaatteita ja lääkäreiden 
mielipidettä

Eutanasian laillistaminen 
muuttaisi käsitystämme ih-
misyydestä. Länsimaisen oi-
keusvaltion yksi keskeisin 
ihmisoikeusperiaate on hen-
gen suojaaminen, josta ei voi 
luopua edes silloin, kun kuole-
mansairas pyytää saada kuolla.

Merkittävin eutanasiaa vas-
tustava ryhmä ovat lääkärit. 
Heidän mukaansa ongelmat, 
joiden ratkaisemiseksi eu-
tanasiaa vaaditaan, voidaan 
ratkaista parantamalla kivun-
lievitystä ja muuta hoitoa. Pe-
rustana on Hippokrateen ohje 
lääkärien tehtävistä: ”Joskus 

voi parantaa, usein lievittää ja 
aina lohduttaa”.

Kukaan ei saa jäädä yksin 
pelkojen valtaan

Keskustelua eutanasiasta käy-
dään nykyisin liian kapeas-
ta näkökulmasta. Se voi olla 
kanava peloille, joita ei kyetä 
hahmottamaan. Meidän tulee 
oppia puhumaan avoimemmin 
kuolemasta ja siihen liittyvistä 
tunteista, ettei kukaan jää pel-
kojen valtaan. 

Ihmisenä olemiseen kuuluu 
sen tunnustaminen, että kaik-
keen kärsimykseen, avutto-
muuteen ja kykyjen katoami-
seen ei ole ratkaisua. On aika 
käydä laajaa eettistä keskuste-
lua kaiken elämän suojelemi-
sesta. 

Syntymä ja kuolema on tur-
vallista ottaa Luojan kädestä.

Mikko Kinnunen

”Haluan antaa ääneni tulevissa edus-
kuntavaaleissa kokeneelle politiikan mo-
niosaajalle. Mikko Kinnunen tuntee kou-
lutuksen, lapsiperheiden ja yrittäjyyden 
kehitystarpeet. Mikko perehtyy asiasisäl-
töihin tarkasti ja osaa tehdä joustavasti 
yhteistyötä kuunnellen eri osapuolia.

Ulla Savola, Haapajärvi

”Mikko on toisia kunnioittava ja erit-
täin yhteistyökykyinen kansanedustaja, 
jolla on aina viisasta sanottavaa, joka on 
kauniisti muotoiltu ja se tulee aina sy-
dämestä. Hän on kansanedustaja, joka 
kuuntelee ja ottaa toiset huomioon. Siksi 
hän on erinomainen alueensa edustaja 
tänne eduskuntaan.

Sari Tanus, Kristillisdemokraatit

”Mikko on helposti lähestyttävä ja sit-
keä asioiden eteenpäin viejä ja asioiden 
hoitaja. Hän on pienen ihmisen asialla. 
Hän on ryhmän yksi parhaista puhujista. 
Kymppi teknisestä suorituksesta ja tai-
teellisesta vaikutelmasta.

Arto Pirttilahti, Keskusta
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YRITTELIÄISYYS
Suomi tarvitsee aktiivisia kansalaisia. Autetaan lapsia ja nuoria 
tunnistamaan vahvuutensa ja etenemään kohti unelmia. Annetaan 
tilaa onnistua ja epäonnistua. Kouluihin tarvitaan riittävästi 
kannustavia aikuisia. Vahvistetaan yrittäjyyskasvatusta eskarista 
yliopistoon. Luodaan siihen valmentavaa opettajankoulutusta. 
Satsataan korkeakoulutukseen, tutkimukseen ja kehittämiseen. 
Yrittäjien olosuhteita tulee kehittää niin, että yhä useampi rohkaistuu 
yrittämään. Yritysten verotusta ei tule nostaa.

Y ritän parhaani ja katson 
mihin se riittää! Näin 
on moni suomalainen 

urheilusankari todennut haas-
tattelussa. Joskus tuloksena on 
ollut voitto, toisinaan ei. Mutta 
yrittäminen ei koskaan mene 
hukkaan.

Yritteliästä asennetta tar-
vitaan elämän joka kohdassa: 
Koulussa, harrastuksissa, työs-
sä, lasten kasvatuksessa. Kun 
yrittää parhaansa, voi onnistua. 
Kun on yritteliäs, siitä saa myös 
palkinnoksi hyvän mielen.

Yritteliäisyys ei tarkoita su-
permenestystä ja täydellistä 
motivaatiota kaikkeen. Yritte-
liäisyys on uteliaisuutta, viit-
seliäisyyttä, toimeliaisuutta ja 
tunnollisuutta. Se on itsestä 
huolehtimista, vastuunkantoa.

Suomi tarvitsee aktiivisia 
kansalaisia. Autetaan lapsia ja 
nuoria tunnistamaan vahvuu-
tensa ja etenemään kohti unel-
mia. Annetaan tilaa onnistua ja 
epäonnistua. 

Kouluihin tarvitaan riit-
tävästi kannustavia aikuisia. 
Vahvistetaan yrittäjyyskas-

vatusta eskarista yliopistoon. 
Luodaan siihen valmentavaa 
opettajankoulutusta. Satsataan 
korkeakoulutukseen, tutki-
mukseen ja kehittämiseen.

 ”Epäonnistumisen 
pelko ei saa olla mör-
kö, joka estää yrittä-
jäksi ryhtymisen.

Yrittäjien olosuhteita tulee 
kehittää niin, että yhä useampi 
rohkaistuu yrittämään. Epä-
onnistumisen pelko ei saa olla 
mörkö, joka estää yrittäjäksi 
ryhtymisen. Yritysten verotus-
ta ei tule nostaa. 

Suomen menestyksen sa-
laisuus piilee siinä, että koko 
väestön potentiaali otettiin 
käyttöön. Kaikki pääsivät 
yhtäläiseen peruskouluun. 
Korkeakoulutuksesta tehtiin 
maksutonta. Moni näki kou-
lutuksessa mahdollisuuden pa-
rempaan elämään. Kun yritti, 
saattoi yltää mihin vain.

Tunnistammeko vielä yrit-
teliäisyyden arvon? Se kantaa 
pitkälle!

Mikko Kinnunen

Yritteliäs asenne kantaa pitkälle

Mikolta

Monipaikkaisuus luo mahdollisuuksia alueille

Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen

Jo Kinnusen lapsuuden perheessä arvostettiin yrittävää asennetta.

T ulevaisuudessa voim-
me asua väljemmässä, 
hajautetussa Suomes-

sa. Ihmisten on mahdollisuus 
elää, opiskella ja tehdä työtä 
siellä, missä he parhaaksi sen 
kokevat. Tämä on visio, jon-
ka Keskusta haluaa toteuttaa, 
mutta se ei ole kaikille itses-
tään selvää. Keskusta seisoo 
aina alueellisen tasa-arvon 
puolella.

”Monipaikkaisuus ja 
etätyö ovat jo tulleet 
eri muodoissa jää-
däkseen suomalai-
seen yhteiskuntaan.

Väljemmässä Suomessa ih-
misellä voi olla useita rakkai-
ta kotiseutuja ja koteja. Moni 
jo elää monipaikkaisuutta 
todeksi, etätyöt ovat tuoneet 
joustoa ja hallintaa elämään. 
Monipaikkaisuuden sujuvoit-

tamiseksi väylien ja tietolii-
kenneyhteyksien pitää olla 
kunnossa. Työskentelyn ja liik-
kumisen paikkakuntien välillä 
pitää sujua mutkattomasti.

Monipaikkaisuus ja etätyö 
ovat jo tulleet eri muodoissa 
jäädäkseen suomalaiseen yh-
teiskuntaan. Lainsäädäntöä 
on uusittava ajanmukaiseksi 
ja ihmisten toiveisiin ja todel-
lisuuteen on vastattava. Me 
Keskustassa haluamme, että 
paikkariippumattoman työn 
arvo ymmärretään.

Mahdollisuus tehdä työ-
tä paikasta riippumatta lisää 
alueiden elinvoimaa, auttaa 
yrityksiä ja työnantajia löy-
tämään kipeästi kaivattuja 
osaajia, kun työntekijän ei ole 
pakko muuttaa työn perässä 
toiselle paikkakunnalle.

Suomeen tarvitaan mah-
dollisuus monikuntalaisuuteen 
ja tulevalla vaalikaudella se 
on kirjattava lakiin. Moni-
kuntalaisuus mahdollistaisi 
peruspalveluiden saatavuuden 
kaikilla kotipaikkakunnilla ja 
samalla monikuntalaisen ve-

rotusta voidaan jakaa paikka-
kuntien välillä, jotta palvelut 
saadaan rahoitettua.

Kuntien rakennusjärjestyk-
set tulisi muuttaa monipaik-
kaisuutta tukeviksi. Vapaa-ajan 
asukkaille olisi hyvä antaa 
mahdollisuus muuttaa asun-
tonsa vakituiseksi, jos sen vaa-
timukset täyttyvät. Monipaik-
kaisuus avaa mahdollisuuksia 
monille pienemmille kunnille.

Petri Honkonen
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Yrittäjien työ tuo hyvinvointia koko Suomeen

Yrittäjyys

O len kuluneen edus-
kuntakauden aikana 
tehnyt runsaat 60 

yritysvierailua. Joukkoon on 
mahtunut kaikenkokoisia yri-
tyksiä yksityisistä ammatin-
harjoittajista pörssiyhtiöön. 

Jokainen vierailu on ol-
lut arvokas kokemus. Aluksi 
olemme tutustuneet yrityksen 
toimintaan. Yrittäjä on näyttä-
nyt tiloja, kertonut yrityksensä 
historiasta, nykyhetkestä ja tu-
levaisuuden suunnitelmista.

”Yrittäjät tuovat ve-
rotuloja, työpaikkoja 
ja elinvoimaa joka 
puolelle Suomea.

Kahvipöytäkeskustelut ovat 
olleet valaisevia. Terveisiä 
Arkadianmäelle on ollut run-
saasti. Isossa kuvassa asiat ovat 
hyvin, mutta kehitettävääkin 
riittää: Työntekijäpula on laaja 
ongelma. Suuremmissa yhti-
öissä perintövero vaikeuttaa 
sukupolvenvaihdoksia. Moni 
olisi kaivannut lisätukea yrit-
täjyyden alkuun. Lisäksi maa-
tilojen viesti on samanlainen 

kaikkialla: Tuottajat eivät saa 
työstään riittävää korvausta.

On ollut upeaa nähdä, mi-
ten hienoja yrityksiä hyvin 
erilaisilla lahjoilla ja taustoilla 
toimivat ihmiset ovat tähän 
maahan luoneet. Samalla kiit-
tää suomalainen hyvinvoin-
tiyhteiskunta. Yrittäjät tuovat 
verotuloja, työpaikkoja ja elin-
voimaa joka puolelle Suomea.

Työ tuo sisältöä ja merkitys-
tä elämään. Moni on kertonut, 
että yrittäjäksi ryhtyminen on 
entisestään lisännyt merkityk-
sellisyyden kokemusta.

Pidetään yrittäjistä hyvää 
huolta.

Suomessa asenneilmapiiri yrittämiseen on hyvä

S anoisin, että Suomes-
sa yrittäjyyden edelly-
tykset ovat tosi hyvin 

kunnossa. Asenneilmapiiri on 
hyvä ja yrittämiseen kannus-
tava. Alkuvaiheen yrittäjyyteen 
saa tukea ja yhteiskunnan ra-
kenteetkin ovat toimivat, ker-
too yrityskonkari Ville Laitila 
Reisjärveltä. Laitila työsken-
telee tällä hetkellä pihasaunoja 
valmistavan Ehta Group Oy:n 
toimitusjohtajana. 

Laitila iloitsee, että Suomes-
sa on todella vakaa yhteiskunta 
ja päätöksenteko on ennakoi-
tavaa. Yrityselämä huomioi-
daan päätöksissä.

”Täällä voi turvallisin 
mielin yrittää.

– Täällä voi turvallisin mie-
lin yrittää. Voi luottaa siihen, 
ettei jonain päivänä säädetä 
lakia, joka vie pohjan yrittämi-
seltä. Tämä ei ole itsestäänsel-
vyys kaikissa yhteiskunnissa. 

Laitilan mukaan hyvä asia 
on myös se, että pienen liike-
vaihdon yritykset kuten sivu-
toimiset ja aloittelevat yritykset 
on vapautettu arvonlisäverosta 
ja lisäksi on käytössä arvon-
lisäveron alarajahuojennus, jos 
liikevaihto jää alle 3000 euroa. 

Hänellä nousee mieleen yksi 
yrittämisen kannalta turhaa 
byrokratiaa sisältänyt muisto.

– Viljami-poikani perusti 
oman toiminimen alle 18-vuo-
tiaana. Täysi-ikäinen voi pe-
rustaa toiminimen sähköisesti 
verkossa, mutta alaikäisen 
tarvitsee täyttää paperiloma-
ke huoltajan allekirjoituksella. 
Tämä paperilomake maksaa 
enemmän kuin sähköisesti 
täytetty eli alaikäiselle toimini-

men perustaminen on kalliim-
paa kuin täysi-ikäisille. 

Laitilalle yrittäjän arki on 
mielenkiintoista ja vaihtele-
vaa. Hän toimii itse myös mm. 
Hyväkakku-yrityksen halli-
tuksessa. Hän näkee hallitus-
työskentelyn hienona mahdol-
lisuutena myös jo pienemmissä 
yrityksissä. Laitila toteaakin, 
että hallituksen kautta voi 
luontevasti saada mukaan yri-
tykseen tai yritystoiminnan 
tueksi kokeneempia henkilöitä 
tai sellaista osaamista, jota yri-
tyksen johdolta tai siellä työs-
kenteleviltä puuttuu. 

– Se myös auttaa kehittä-
mään yritystoimintaa ja voi 
lisätä tavoitteellisuutta ja sem-
mosta jämäkkyyttä, suunnitel-
mallisuutta yritystoimintaan.

Vanhemmuuden kuluihin 
korvausta

Päättäjille Laitila lähettää ter-
veisiä työnantajan roolistaan. 
Hän on havahtunut kuluihin, 

joita äitiys aiheuttaa työn-
antajalle. Vaikka yhteiskunta 
osallistuukin äitiyden kului-
hin merkittävästi, mutta myös 
työnantajalle jää siitä iso siivu 
maksettavaksi. 

– Ja tämä koskee nimen-
omaan äitejä, ei isiä. Tässä olisi 
paikka kohentaa tasa-arvoa 
työmarkkinoilla ja jollain ta-
valla työnantajalle korvata näi-
tä kuluja.

Laitila kertoo esimerkin 
Ruotsin mallista, jossa kaikki 
yritykset maksavat rahastoon, 
josta sitten korvataan vanhem-
muuden kuluja työnantajalle.

– Niin tuo olisi ihan sem-
monen mietittävä paikka, mi-
ten lainsäädäntöä Suomessa-
kin voisi muuttaa työnantajalle 
myönteisempään suuntaan ja 
näin kannustaa työllistämään 
myöskin nuoria naisia.

Yrittäjyyden edellytykset

Mikko vieraili Mammun Hyväkakun Oulun toimipisteessä. Kuvassa 
yrittäjät Ville Laitila ja Ruusa-Mari Höyhtyä.

Mikko Kinnunen
Mikko on vieraillut ahkerasti 
monen toimialan yrityksissä.

Hanna Tölli
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KOHTUULLISUUS
Meidän tulee palauttaa Suomi kestävän kasvun tielle. Se onnistuu 
parantamalla yrittäjyyden edellytyksiä sekä tunnistamalla ja 
vahvistamalla yrittäjämäistä asennetta. Järkivihreässä toiminnassa 
on Suomen suuri mahdollisuus. Uusiutuvan energian määrä lisääntyy 
ja energiaomavaraisuus nousee koko ajan. Kansanedustajana 
tärkein tehtäväni on huolehtia, että lainsäädäntö pysyy ajan tasalla 
nopean kehityksen rinnalla. Resurssiviisauden hidasteena ei saa olla 
byrokratia.

Viime vuosien kaksi suur-
ta puheenaihetta ovat olleet 
ilmasto ja talous. Molemmat 
liittyvät kiinteästi tulevaisuu-
teemme: Miten käy luonnon, 
kuinka käy hyvinvointiyhteis-
kunnan.

Ilmastomuutoksen vaiku-
tukset näkyvät. On aiempaa 
kovempia myrskyjä, paahtavaa 
hellettä. Tänä talvena todis-
timme Suomessa harvinaisia 
tammikuun tulvia. Talous-
keskustelussa on painottunut 
velkaantumisen lisäksi heikko 
kasvu menneenä vuosikymme-
nenä.

”Luodaan kauhiste-
lun sijaan toivoa ja 
keskitytään ratkai-
suihin.

Nykyajalle on tyypillistä, että 
keskustelu karkaa äärilaitoihin. 
Erittäin voimakkaan ilmasto-
keskustelun seurauksena moni 
kärsii nyt ilmastoahdistuksesta. 
Osa on päättänyt, ettei halua 
lapsia, koska ilmasto lämpenee. 
Se on hirveän surullista.

Luodaan kauhistelun sijaan 
toivoa ja keskitytään ratkaisui-
hin. Tuetaan puhtaan energian 
investointeja. Luodaan kan-
nustimia sähkö- ja biokaasuau-
tojen hankintaan. Satsataan 
kotimaiseen ruuantuotantoon. 
Kehitetään tutkimusta ja tuo-
tekehitystä. 

Ilmastonmuutoksen torjun-
nassa iso pyörä on jo käänty-
nyt. Vihreä siirtymä nostaa 
osalla ihokarvat pystyyn, mut-
ta se tapahtuu kovaa vauhtia. 
Tässä kehityksessä Suomi voi 
olla ratkaisijan paikalla. Meillä 
on tietoa, teknologiaa ja osaa-
mista. Eri puolille Suomea, 
myös Pohjois-Suomeen, on vi-
reillä useita investointeja, jotka 
liittyvät juuri vihreään tekno-
logiaan.

Ensi kauden suurena haas-
teena on toteuttaa samanai-
kaisesti järkevää, säästeliästä 
talouspolitiikkaa ja samalla 
suunnata rohkeasti tulevaisuu-
teen.

Tulevaisuuden maailmassa 
kestävä kasvu on avainsana. 
Hyvinvointi lisääntyy siten, 
että ympäristö ei kuormitu.

Tätä kohti olemme matkalla.

Mikko Kinnunen

Kohti järkivihreyttä ja kestävää kasvua

Mikolta

Keskusta haluaa kohtuullisuuden kunnianpalautuksen (Kuva: Matias Vänttilä)

”Mikko Kinnunen on osoittanut näinä 
neljän vuoden aikana, että on ääneni 
arvoinen kansanedustaja. Hän on moni-
puolinen osaaja, joka on aidosti läsnä ih-
misten arjessa. Kinnunen on vaikuttanut 
yhteistyökykyisyydellään kotikuntamme, 
maakuntamme ja koko Suomen asioi-
hin. Hänen kehitysmyönteinen asenne ja 
työpanos ovat vieneet useita hankkeita 
eteenpäin. Arvostan, että Mikko paneu-
tuu asioihin perusteellisesti. Äänestän 
Mikko Kinnusta, koska tarvitsemme 
edelleen ahkeraa kehittäjää ja aktiivista 
osaajaa hoitamaan Suomea.

Sari Huuskonen, Reisjärven kunnanhallituksen pj, Keskusta

”Mikko Kinnunen on lunastanut paik-
kansa yhtenä nykyisen eduskunnan 
ahkerimmista ja tarkoin asioihin perehty-
vimmistä kansanedustajista. Yhteistyöm-
me koulutus- ja sivistysasioiden tiimoilta 
on ollut erittäin tarpeellista, Mikon tuo-
dessa osaamistaan opettajana ja koulu-
tusjohtajana.

Petri Honkonen, tiede- ja kulttuuriministeri, Keskusta

”Olemme kaima Mikon kanssa istuneet 
vierekkäin neljä vuotta sivistysvaliokun-
nassa ja olen todella vaikuttunut siitä, 
millä tavalla hän omaksuu asian kuin 
asian. Mikko on vahva sivistyksen puo-
lestapuhuja ja osaaja. Kun hän puhuu, 
kaikki kuuntelee, ja monet hänen näke-
myksensä näkyvät vahvasti mietinnöissä 
ja lausunnoissa. Sivistyksellisen Suomen 
parhaaksi - varmista että Mikko saa jat-
kaa eduskunnassa!

Mikko Ollikainen, Ruotsalainen kansanpuolue
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On ollut hämmentävää ja 
harmittavaa todistaa, miten 
metsistä – Suomen tärkeim-
mästä hyvinvoinnin lähteestä 
– on tullut meitä syvästi jakava 
asia.

Metsät eivät ole joko-tai 
-asia. Että suojellaanko vaiko 
hakataanko.

Metsien pitäisi yhdistää 
meitä suomalaisia, ei erottaa. 
Vierastan ajattelutapaa, jossa 

pitäisi valita leirinsä metsäpo-
litiikassa.

Kestävä, hyvä metsänhoito 
on suomalainen erityistaito, 
josta olen erittäin ylpeä. Met-
sänomistajalla on luonnolli-
sesti oikeuksia – mutta hän 
tuntee myös velvollisuutensa. 
Hyvä metsänomistaja vahvis-
taa hiilinieluja ja hiilen sitomi-
nen tapahtuu vain kasvavissa 
metsissä.

”Aktiivinen met-
sänomistaja on 
ilmastonmuutoksen 
sankari.

Metsänhoito onkin parasta 
ilmastotyötä. Lisää lannoitus-
ta, metsänjalostusta ja harven-
nuksia, jolloin metsien kasvu 
ja hiilensidonta kiihtyvät. Ak-
tiivinen metsänomistaja on il-
mastonmuutoksen sankari.

On myös hyvä tunnustaa, 
että ilman metsiä, metsäteolli-
suutta ja sen tuomaa vaurautta 
Suomi olisi kovin toisen nä-
köinen maa. Vaurautta tarvi-
taan jatkossakin, jatkossakin se 
tulee isolta osalta metsistä.

Metsä on toki paljon muu-
takin. Se on meidän luonto-
suhteemme ydin. Metsäluon-
toa ei saa tuhota, eikä sen 
monimuotoisuutta hävittää. 
Luontoarvojen kunnioitta-
minen ja suojelu ovat kiinteä 

osa suomalaista arvopohjaa. 
Parhaiten se onnistuu vapaa-
ehtoisten toimien avulla, kuten 
Metso- ja Helmi-ohjelmilla, 
joilla vahvistetaan Suomen 
luonnon monimuotoisuutta.

Metsä on monelle hen-
kireikä, jossa voi hengähtää 
hetkeksi, retkeillä, metsästää, 
marjastaa tai sienestää. Tämä 
jokamiehenoikeuksien metsä 
on Keskustalle yhtä tärkeä osa 
metsäpolitiikkaa.

Metsistä on moneksi

Maa- ja metsätalousministeri

Antti Kurvinen

V astikään Helsingin 
sanomat julkaisi gal-
lup-kyselyn, jonka pää-

viesti oli se, että suomalaisista 
yli puolet ovat valmiita tinki-
mään elintasostaan ilmaston 
vuoksi. Vastuullisuusjohtaja 
Niklas Kaskeala otti tuloksiin 
osuvasti kantaa LinkedIn-tilil-
lään (16.2.2023): “Voitaisiinko 
jo lopettaa tämä ilmastotoi-
mien kehystäminen luopumi-
sen kautta. Eivät ilmastotoimet 
kurjista elämää. Pikemminkin 
päinvastoin. Ilmastotoimet 
ovat parannuksia ja askeleita 
kohti puhtaampaa, kestäväm-
pää elämää ja yhteiskuntaa.”

Päivän sanoja ovat vihreä 
siirtymä ja vastuullisuus. Lain-
säädäntö niin kansallisella kuin 
EU-tasolla ohjaa yrityksiä, jul-
kisia tahoja sekä myös meitä 
yksityisiä kansalaisia ottamaan 

toimissaan huomioon kestävän 
kehityksen periaatteet. Miten 
vähennämme kulutusta, jotta 
maapallo olisi jatkossakin hyvä 
paikka elää, perustaa perhei-
tä ja nauttia luonnon ja kult-
tuurien monimuotoisuudesta. 
Miten yrityksissä ja julkisilla 
tahoilla huomioidaan vastuul-
lisuuden kolme osa-aluetta: 
ympäristö, sosiaalinen ja talou-
dellinen vastuullisuus? Ilman 
niitä liiketoiminta ei ole kestä-
vää ja kannattavaa. Yrityslainaa 
ei saa ellei ota näitä huomioon. 

”Elämänlaatuni ei 
siitä kärsi, vaikka 
muutankin kulutus-
tapojani.

Elämme murroksen aikaa. 
Muutoksessa piilee kuiten-
kin aina mahdollisuus. Itse 
koen Kaskealan tavoin, että 
elämänlaatuni ei siitä kärsi, 
vaikka muutankin kulutusta-
pojani ympäristöä säästävään 
suuntaan. Itse asiassa jo edes-
menneet sukupolvet taisivat 
kiertotalouden salat. Mitään ei 
heitetty hukkaan vaan kestävät 
materiaalit jatkoivat elämään-
sä sukupolvelta toiselle. Eihän 
tämä lopulta vaadi kuin uudel-
leen ajattelua ja sen mukaan 
toimimista: My waste is your 
business!

Kiertotaloudessa 
palataan juurillemme

Kommentti

Hanna Tölli

T eknologinen kehitys 
on viime vuosikym-
menet ollut päätä-

huimaavaa. Se on nostanut 
elintasomme uusiin sfääreihin, 
mutta ympäristömme kustan-
nuksella.

Hiljalleen asenneilmapiiri 
on muuttunut. Yhä useampi 

haluaa kuluttaa vastuullises-
ti. Nyt iso raha liikkuu kohti 
ympäristöystävällistä toimin-
taa. Sieltä saa isoimmat voitot. 
Vauhti kiihtyy.

Keskusta julkaisi luonto-
linjauksensa viime kesänä. 
Siinä todetaan, että “Keskusta 
haluaa kohtuullisuuden kun-
nianpalautuksen.” Kertakäyt-
tökulttuurista pitää päästä 
eroon. Laatuvaatimuksiin pitää 
satsata.

”Tehdään lähellä, 
vähemmän ja kestä-
vämmin.

Suomelle kiertotalous onkin 
elinehto. Tulevaisuuden ta-
louskasvu perustuu uusiutuviin 
luonnonvaroihin, uusiutumat-
tomien luonnonvarojen sääs-

teliääseen käyttöön ja ennen 
muuta kiertotalouteen.

Tehdään lähellä, vähemmän 
ja kestävämmin. Ruotsissa kor-
jauspalvelujen arvonlisävero 
laskettiin kuuteen prosenttiin. 
Ranskassa tuotteissa on otettu 
käyttöön korjattavuusindek-
si. Kuluttaja tietää ostaessaan, 
voiko tuotetta korjata. 

Digikiertotalouden avulla 
vanhojen tavaroiden uudel-
leenkäyttö tehostuu valtavasti. 
Suositaan kotimaista. Kulu-
tetaan kulttuuria ja muita ai-
neettomia hyödykkeitä. Vain 
mielikuvitus on rajana, kun 
kiertotaloutta kehitetään.

Tavoitteena on tehdä Suo-
mesta kiertotalouden kärki-
maa, ja kiertotaloudesta mer-
kittävä vientiala. 

Tuloksia on jo tullut. Puu-
pohjaisten tuotteiden käyttö 
pakkaus- ja tekstiiliteollisuu-
dessa yleistyy. Useita vanhoja 
paperikoneita on muutettu 
valmistamaan kartonkia. Bio-
talouteen on satsattu isosti. 
Maatilat tuottavat biokaasua 
ajoon ja lämpöön. 

Vanha, kulutuskeskeinen 
maailma hiipuu, kun uusi ku-
luttajapolvi astuu markkinoille. 
Kiertotalouden maailma on 
parempi kaikille.

Kiertotalous on tulevaisuuden 
elinehto

Vastaus

Mikon yksi pitkäaikaisimmista harrastuksista on puutarhanhoito.

Mikko Kinnunen

KOHTUULLISUUS

”Äänestän Mikkoa, koska hänellä on lämmin sydän. Hän ajat-
telee kaikkien parasta. Ja hän on maaseudun ja maatalouden 
puolella.

Perheenäiti ja maaseutuyrittäjä

”Olen oppinut tuntemaan Mikon ystävällisenä ja yhteistyöky-
kyisenä kolleegana. Vaikka emme kaikesta olisikaan samaa miel-
tä, Mikon kanssa ei ole vaikeaa löytää yhteistä ratkaisua.  Hän on 
rakentava, positiivinen ja ihmisläheinen.

Pirkka-Pekka Petelius, Vihreät

Maa- ja metsätalousministeri 
Antti Kurvinen vieraili Reis-
järvellä helmikuussa 2022.
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MIKON MIELESTÄ

Mitä mieltä Mikko on?

Vaalikoneista poimittua

Suomeen on houkuteltava aktiivisemmin 
ulkomaisia työntekijöitä.

Samaa mieltä. Työvoimapula on erittäin suuri eri puolilla Suomea. Samalla syn-
tyvyys on historian alhaisin. Tarvitsemme lisää työperäistä maahanmuuttoa. Mitä 
koulutetumpia muuttajat ovat, sitä parempi. Toki myös kädentaitajista on pulaa. 
Tosiasia on, että esimerkiksi marjat jäisivät metsiin, moni ravintola sulkisi ovensa 
ja kiinteistö jäisi siivoamatta ilman ulkomailta tulevia työntekijöitä. Meidän tulee 
panostaa maahanmuuttajien ja heidän perheidensä kotoutumiseen ja koulutukseen, 
jotta he löytävät paikkansa aktiivisina ja vastuuta kantavina kansalaisina.

Kristilliset arvot ovat hyvä pohja poliittiselle 
päätöksenteolle.

Samaa mieltä. Suomalainen kansanluonne juontaa juurensa perinteisiin kristillisiin 
arvoihin, joita ovat rehellisyys, tunnollisuus, luotettavuus ja toisista välittäminen. 
Ne ovat kestäviä ja hyviä arvoja. Myös perustuslaissamme näkyy voimallisesti 
kristillisten arvojen vaikutus. Koko länsimainen lainsäädäntö perustuu kristillisten 
arvojen pohjalle.

Ympäristön etu tulisi asettaa talouskasvun 
ja työpaikkojen luomisen edelle, jos ne ovat 
keskenään ristiriidassa.

Neutraali. Ympäristöä ja taloudellista tuottavuutta ei ole tarpeen asettaa vastak-
kain. Ihmisen, luonnon ja talouden kokonaisuuden pitää olla järkevällä tasolla. 
Luontoa voi suojella vaarantamatta elinkeinoja. Suomi elää edelleen metsistä. Niis-
tä päättäminen tulee säilyä meidän omissa käsissä. Metsät ovat myös arvokkaita 
virkistäytymisen ja ulkoilun paikkoja, jotka tuovat kansalaisille paljon hyvinvointia. 
Jokamiehen oikeudet mahdollistavat luonnossa liikkumisen. Toivon, että Suomeen 
saadaan lisää retkeilyalueita, joissa metsänhoito ja talouskäyttö olisi edelleen mah-
dollista. Viljellään ja varjellaan.

Suomen on käytettävä puolustukseen rahaa 
vähintään Naton tavoitteen verran.

Samaa mieltä. Suomi vastaa oman alueensa puolustamisesta myös jatkossa itse. 
Maailma on muuttunut epävakaammaksi, joten meidän tulee huolehtia puolustus-
kyvystämme entistäkin lujemmin. Minimivaatimus on Naton asettama 2 % bkt:sta. 
Meidän tulee pitää huolta asepalveluksesta, osaavasta reservistä, maanpuolustustah-
dosta ja alueellisesta puolustuksesta.

Viinien myynti ruokakaupoissa pitäisi sallia.
Eri mieltä. Se ei palvelisi kansanterveyttä. Myös terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
THL on ajatusta vastaan. Sen mukaan viinien myynnin salliminen ruokakaupoissa 
lisäisi alkoholin kulutusta ja alkoholista aiheutuvia haittoja. Alkoholi on mo-
nien yksilöiden ja perheiden murhenäytelmien syy. Kustannukset yhteiskunnalle 
mitataan sadoissa miljoonissa. Toivon, että koulussa käydään riittävässä määrin läpi 
päihteiden haittoja, että lapset ja nuoret näkevät kokonaisuuden.

Liikuntaa on lisättävä peruskoulussa, vaikka 
muiden oppiaineiden kustannuksella.

Samaa mieltä. Tyly tosiasia on, että tuoreen Move!-tutkimuksen mukaan jopa 40 
% lapsistamme on hälyttävän heikossa kunnossa. Liikkumattomuuden hinta laske-
taan jo nyt miljardeissa. Koulupäivien yhteyteen tarvittaisiin lisää liikuntaa. Liikun-
ta auttaa myös keskittymään, jaksamaan ja oppimaan paremmin. Keskustan ajama 
ilmainen harrastus koulupäivän yhteyteen ajaa osaltaan tätä asiaa, mutta tarvitaan 
myös muita toimia. Tämä on tärkeä kansanterveydellinen kysymys. Toki liikkumis-
ta voidaan toteuttaa myös muiden oppiaineiden kuin liikuntatuntien yhteydessä. 
Liikkuminen voi olla läpäisevä asia. Liike on joka tapauksessa lääke.

Korkeakouluissa on otettava käyttöön 
lukukausimaksut myös suomalaisille 
opiskelijoille.

Eri mieltä. Tulevaisuudessa noin 70 % uusista työpaikoissa syntyy aloille, joissa 
tarvitaan korkeakoulutusta. Tällä hetkellä suomalaisista nuorista aikuisista noin 
40 % käy korkeakoulun. Tavoitteena on, että yli puolet ikäluokasta kävisi korkea-
koulun vuoteen 2030 mennessä. Jos asettaisimme lukukausimaksut, se vähentäisi 
korkeakouluun hakevien osuutta lähes varmasti. Samalla se rikkoisi suomalaisen 
periaatteen, jossa maksuton koulutus on nähty paitsi arvokkaana, myös kilpailuetua 
tuovana asiana. Sen sijaan meidän tulee huolehtia siitä, että syntyy sujuva koulu-
polku myös ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluun. Nivelvaiheessa 
tarvitaan täsmäkoulutusta, jossa oppimisen vaikeuksia kokevat saisivat tukea ja 
valmiuksia jatko-opintoihin.

Kun valtion menoja ja tuloja tasapainotetaan, se 
on tehtävä mieluummin menoja vähentämällä 
kuin veroja korottamalla.

Samaa mieltä. Tuloverotus on Suomessa maailman kärkeä, eikä sitä ole järkevää 
kiristää. Emme voi loputtomasti kustantaa hyvinvointipalveluita velkarahalla. Lo-
pulta siinä käy niin, että hyvinvointiyhteiskunnan ylläpito muuttuu mahdottomak-
si. Palveluita tehostamalla voidaan saada säästöjä. Leikkauksetkin ovat mahdollisia. 
Niiden tulee olla mahdollisimman oikeudenmukaisia. Luodaan kestävää kasvua ja 
työllisyyttä, jotta saamme velkaantumisen taitettua ja voimme pitää heikoimmista 
huolta.

Pohjois-Pohjanmaan runsas lasten ja nuorten 
lukumäärä pitää huomioida lisäämällä alueelle 
koulutuspaikkoja korkeakouluihin.

Samaa mieltä. Tällä kaudella korkeakouluihin on lisätty yli 12 000 uutta opiskelu-
paikkaa. Kun opiskelupaikkojen sijoittelua mietitään, tulee tietysti ottaa huomioon 
alueen ikärakenne. Pohjois-Pohjanmaa on harvoja alueita Suomessa, jossa lapsia ja 
nuoria on runsaasti. Meidän tulee huolehtia, että opiskelupaikkoja on jatkossakin 
riittävästi. Muuten nuoret muuttavat Etelä-Suomeen opiskelemaan ja saattavat 
jäädä sille tielleen. Omassa maakunnassa opiskelleet jäävät paremmin töihin omalle 
alueelle. 

Mitä mieltä Mikko on eduskuntavaalien alla pinnalla olevista yhteiskunnallisista kysymyksistä ja 
arvoista? Väittämät ja vastaukset on kerätty eri vaalikoneista.
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TAUSTALLA

Uusia tuulia perheeseen

Perheen tuki

M ikko oli tehnyt kan-
sanopiston rehtorin 
työtä jo parikym-

mentä vuotta, kun politiikkaan 
lähtö tuli eteen. Meitä pyy-
dettiin kunnallispolitiikkaan 
vuonna 2012. Mietittyämme 
asiaa päädyimme siihen, että 
minä lähden ehdokkaaksi. Olin 
Reisjärven kunnanvaltuutet-
tuna neljä vuotta. Seuraavissa 

kuntavaaleissa jätin politiikan. 
Perheen, kansanopistotyön ja 
luottamustoimien yhteensovit-
taminen oli minulle haastavaa.  
Mikko lähti silloin mukaan 
kuntavaaleihin ja tuli valituksi.  
Politiikka on ollut aina per-
heessämme myönteisesti esillä 
ja yhteisten asioiden hoitami-
nen on ollut myös erilaisten 
järjestöjen kautta tuttua. Seu-
rakunnan luottamustehtävässä 
Mikko toimi 20 vuotta. 

Kun häntä pyydettiin kan-
sanedustajaehdokkaaksi useal-

ta taholta, keskustelimme las-
ten kanssa siitä. Ajattelimme, 
että nuorten kanssa työsken-
tely, papin ja opettajan tehtävät 
ja ison perheen kasvattaminen 
ovat antaneet hyvä pohjan 
poliittiselle toiminnalle. Nyt 
kannattaa asettua ehdolle - 
annoimme Mikolle täyden 
tuen. Viisi lastamme olivat jo 
lähteneet omaan elämään ja 
kaksi nuorinta asui vielä koto-
na. Ensimmäiset vaalit olivat 
vauhdikkaat. Koska hän tuli 
vaaleihin aika tavalla politii-

kan ulkopuolelta, vaalityö oli 
mittavaa. Hän osallistui vajaan 
vuoden sisällä 150 tilaisuuteen. 
Olimme vuorollamme mukana 
tilaisuuksissa ja niiden järjeste-
lyissä.

”Politiikka on ollut 
aina perheessämme 
myönteisesti esillä

Mikko valittiin eduskun-
taan. Mielenkiintoinen työ 

alkoi. Viikot Helsingissä ja 
viikonloput kotona Reisjärvel-
lä ja maakunnassa. Pääsimme 
vierailemaan eduskuntataloon. 
Rakennus jo sinänsä teki vai-
kutuksen. Olimme tutustuneet 
Mikon kanssa 1990-luvun 
alussa Helsingissä. Oli muka-
va palata silloin tällöin nuo-
ruuden tuttuun kaupunkiin. 
Kuopuksemme Aaron pääsi 
9. luokalla TET-harjoitteluun 
eduskuntaan ystävänsä Jussin 
kanssa. Pojat saivat jututtaa  
mm. puhemies Matti Vanhas-

ta. Lastenlasten huippuhetki 
oli se, kun he saivat potkutella 
eduskunnan yhdyskäytävällä 
potkulaudalla. 

Olemme saaneet osallistua 
mielenkiintoisiin tilaisuuksiin 
näiden vuosien aikana. Kan-
sanedustaja voi vaikuttaa yl-
lättävän moniin asioihin, kun-
han tekee yhteistyötä muiden 
kanssa. Toivomme, että työ 
jatkuu eduskunnassa.

Irma Kinnunen

Aaro ja ystävänsä Jussi TET-harjoittelussa eduskunnassa syksyllä 
2019. Kuvassa myös puhemies Matti Vanhanen.

Mikko ja Irma Valo voittaa -kirjan julkistamistilaisuudessa.

M ikko on ollut lap-
sesta saakka positii-
vinen ja elämäniloi-

nen ja kaikesta innostunut. 
Pojista vanhimpana tällä on 
ollut suuri merkitys myös 
nuorempiin. Kun olemme nyt 
seuranneet tätä eduskuntavai-
hetta, olemme panneet mer-
kille, että tätä kiinnostusta on 
tarvittu ja sitä on käytetty yh-
teiseksi hyödyksi.

Nuoruuden ajan hyvät har-
rastukset, kuten puutarhan-
hoito ja 4H:n toiminta ovat 
luoneen perustusta yrittämi-
selle. Kun hän nuorena hoiti 
puutarhaansa naapurin pojan 
kanssa, he juosten siirtyivät pi-
halta toiselle. Se kuvasi innos-
tuneisuutta.

”Pojillamme oli 
useana kesänä myös 
taimiyritys pihallam-
me.

Pojillamme oli useana kesä-
nä myös taimiyritys pihallam-
me. Lampaat, kilipukit, kalk-
kunat ja kanat toivat kesäisin 
myös lisätöitä. Siinäkin tarvit-
tiin kahdeksan veljeksen poi-
kajoukossa johtajuutta ja sovit-
televaa luonnetta. Tätä kaikkea 
Mikko on saanut toteuttaa 
vuosien varrella papin työssä ja 
kansanopiston rehtorina. 

Vanhempina toivomme, että 
hänellä säilyisi työssä edelleen 
ihmisten palvelemisen asenne 
ja heikoimpien huomioiminen. 
Luterilaisessa maassa tämä 
Raamatun opettama asenne on 
ajallisesti keskeinen.

Mikon luonne sopii 
eduskuntatyöhön

Vanhempien näkökulma

Pekka ja Salli Kinnunen

S auli Tervaniemi on toi-
minut Mikko Kinnusen 
eduskunta-avustajana 

loppukesästä 2021 saakka. Mi-
hin avustajaa tarvitaan ja mil-
laista työ on?

- Toimin aiemmin historian 
ja yhteiskuntaopin opettajana. 
Avustajan työ oli aivan uutta, 
mutta sopi hyvin koulutukseen 
ja aiempaan työelämään.

Tervaniemen mukaan työ 
on erittäin monipuolista. Teh-
täväsisältö määrittyy paljon 
edustajan tarpeiden mukaan. 
Palkan maksaa Keskustan 
eduskuntaryhmä.

- Perusajatus on, että yritän 
helpottaa Mikon työtä. Val-
mistelen tekstejä ja puheita, 
teen muistioita, huolehdin 
sähköpostista, sovin tapaami-
sia, editoin kuvia ja videoita 
ja laadin some-päivityksiä. Li-
säksi yritän olla Mikon henki-
senä tukena ja sparraajana. 

Kansanedustajat saavat erit-
täin paljon sähköpostia, ja sen 
perkaamisessa riittää avustajal-
lekin työtä joka päivä. Kalen-
teroitavia asoita on päivittäin. 

Yksi tärkeä tehtävä on seurata 
uutisia tarkkaan.

”Mikko on yksi 
eduskunnan ahke-
rimmista puhujista.

- Mikko on yksi eduskun-
nan ahkerimmista puhujista. 
Niinpä puheiden valmistelua 
ja asioihin perehtymistä riit-
tää. Lähes aina valmisteilla on 
myös jokin lehtikirjoitus. 

Avustaja tosiaan valmistelee 
paljon kirjoituksia ja puheita 
eri kanaviin, mutta ei omi-
na mielipiteinään. Avustajan 
täytyy tuntea kansanedustajan 
mielipiteet ja ilmaisutyyli.

-Olen oppinut tuntemaan 
Mikon aika hyvin, ja yhteistyö 
on sujuvaa. Keskustelemme 
puhelimessa päivittäin. Luon-
nollisesti pitää olla tarkkana, 
että keräämäni taustatiedot ja 
faktat pitävät paikkaansa. Pitää 
myös tietää, millainen on Kes-
kustan linja eri asioissa. 

Konkreettisena osoituksena 
yhteistyön voimasta edustajan 
ja avustajan välillä Tervanie-
mi mainitsee Kinnusen kirjan 

Valo voittaa - Poikkeusajan 
päiväkirja.

- Oli ihan mahtavaa, että 
saimme kirjan valmiiksi. 

Jokaisessa työssä on myös 
varjopuolensa.

- Etätyöläisenä joskus tal-
ven pimeinä kuukausina 
tuntuu, että seinät kaatuvat 
päälle. Välillä on myös ollut 
ahdistavia asioita politiikan 
puolella. Esimerkiksi koro-
na-aikaan Mikkokin sai satoja 
vihamielisiä sähköposteja. Se 
sai miettimään, että meillä on 

tässä maassa myös paljon pa-
hoinvointia ja epäluottamusta 
yhteiskuntaa kohtaan.

Jos Mikko tulee valituksi, 
Tervaniemi aikoo jatkaa avus-
tajana.

-Mikon kanssa on ollut 
hienoa työskennellä. Työ sopii 
tämänhetkiseen perhetilan-
teeseen, kun saan tehdä työtä 
kotoa käsin.

Yritän helpottaa Mikon työtä

Kansanedustajan avustajan mietteitä

Sade yllätti Mikon ja Saulin matkalla töistä Mikon asunnolle. Sopiva 
suoja löytyi kuusen alta.

Hanna Tölli

Mikko, Pekka ja Salli valtio-
salissa. 
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Oulussa visioitiin valoisaa tulevaisuutta

Tulevaisuus-seminaari

K ukoistava Suomi 
ry järjesti Tulevai-
s u u s - s e m i n a a r i n 

Oulussa, Hotelli Lasaretis-
sa 13.2.2023.  Puheenvuorot 
käyttivät urheiluvaikuttaja 
Kalle Lassila, kansanedusta-
ja Juha Sipilä, futuristi Perttu 
Pölönen ja kansanedustaja 
Mikko Kinnunen. 

Kalle Lassila avasi semi-
naarin ja hän toimi myös tilai-
suuden juontajana. Hän totesi, 
että seminaarin puheenvuoro-
jen tarkoitus on lisätä tietoa 
ja näkemystä siitä, mikä oli-
si meidän kaikkien kannalta 
hyvä tulevaisuus. Innovoivat 
puheenvuorot herättivätkin 
vilkkaan keskustelun. 

Kaikille mahdollisuus liikku-
miseen

Lassila nosti puheenvuo-
rossaan esille ajankohtaisen, 
kaikkia kansalaisia koskevan 
vastuun, lasten ja nuorten liik-
kumisen tärkeydestä. Vain kol-
masosa tämän päivän lapsista 
liikkuu riittävästi. Lassila itse 
on tehtävissään elänyt todeksi 
sen, miten tärkeää ihmiselle 
ovat perustarpeet; liikkumi-
nen, ravinto ja uni. Aiemmin 
nämä tarpeet tyydyttyivät, 
mutta tänä päivänä ei nähdä 
niin paljon vaivaa niiden to-
teutumiseksi. 

- Vastuuta lasten ja nuorten 
hyvinvoinnista ei voi siirtää 
muille tahoille. Vastuun tulisi 
yhteiskunnassa olla jokaisen 
kansalaisen tehtävä ja osa yh-
teistä kulttuuriamme. Kaikille 
lapsille ja nuorille tulisi antaa 
mahdollisuus liikkumiseen ja 
harrastuksiin. 

Startup-yrittäjyys on suomalais-
en yrityselämän valonpilkku

Kansanedustaja Juha Sipilä 
toimi edeltävän hallituskauden 
pääministerinä, jonka erityise-
nä tavoitteena oli tasapainoi-

nen talous ja työllisyysasteen 
nousu. Vuosina 2015-2019 
tehtiin neljän miljardin euron 
säästöt. 

- Hallituksen aloittaessa 
työllisyysaste oli 68 % ja se saa-
tiin nostettua 72 %:iin. Nykyi-
sellä hallituskaudella korona, 
Ukrainan sota ja energiakriisi 
toivat haasteen hyvin alkanee-
seen talouden kasvuun. Työlli-
syysastetta on kuitenkin saatu 
korjattua koronan jälkeen.

Sipilän mukaan tuottavuus-
kehitystä pitäisi nostaa mer-
kittävällä tavalla. Suomalaisis-
ta yrityksistä vain kahdeksan 
prosenttia haluaa kasvaa. Yrit-
täjät ovat suurelta osin yksi-
nyrittäjiä. 

- Suomalainen omistaja on 
köyhä, halveksittu, osaamaton, 
haluton. 

Näin Sipilä humoristises-
ti vertasi puheenvuorossaan 
suomalaista ja ruotsalaista 
omistajuutta. Sipilän mielestä 
omistajuuden arvostus on ali-
arvostettua Suomessa.

- Suomalaisten omaisuus on 
suurelta osin asunnoissa. Ruot-
salaisille on osakesäästäminen 
ollut jo pitkään yleisempää. 
Heillä on myös pitkät asun-
tolainat ja vuokra-asuminen 
yleisempää. 

Sipilä nosti Aalto-yliopiston 
merkityksen innovoivana ke-
hittäjänä, joka luo merkittävää 
slush-henkeä. 

- Startup-yrittäjyys on va-
lonpilkku siinä, koska iso osa 
yrityksistä on kasvuhaluttomia. 
On hienoa seurata rohkeaa 
yrittämiseen lähtemistä Aal-
to-yliopiston kautta. Suomeen 
on mahdollisuus tuoda sitä 
kautta merkittäviä pääoma-
sijoittajia. Suomen mahdolli-

suudet ovat erityisesti terve-
ydenhuollon it-alalla, kuten 
robotiikassa. Vihreä siirtymä 
on myös mieletön mahdolli-
suus. Energiakriisi on pannut 
yrityksiin tässä vauhtia.

Ei tehdä menneisyyden me-
nestyjiä

Futuristi Perttu Pölönen vei 
seminaariosallistujat tulevai-
suusmatkalle.

- Ajattelemme usein, että 
tulevaisuus on parempi versio 
nykyisyydestä. Usein on kui-
tenkin niin, että tulevaisuus on 
jotain ihan muuta kuin nykyi-
syys. 

Pölönen otti esimerkin 
Googlesta. Hän kertoi, kuinka 
nopea tiedon saaminen vai-
kuttaa merkittävästi ihmisten 
arkeen, opiskeluun, työhön ja 

kaikkeen globaaliin toimin-
taan.

- Kuka olisi 70-luvulla us-
konut sen olemassaolon.  Sen 
kautta tiedon saatavuus on li-
sääntynyt ja sysännyt meidät 
uuteen aikakauteen. Tiedon 
nopean saatavuuden kautta 
meidän ei enää ei tarvitse hal-
lita kaikkea. 

Pölönen pohdiskeli sitä, mi-
ten tärkeää tulevaisuuden kan-
nalta on, ettemme rakenna ja 
tee menneisyyden menestyjiä. 
Nykyelämä on jatkuvaa uuden 
oppimista, uudelleen koulut-
tautumista.

- Työelämä on muuttunut. 
Tämän päivän urapolku ei ole 
enää sama kuin ennen. Tänä 
päivänä työelämässä kestetään 
huomattavasti epävarmuutta. 
Keikkatyöläisyys ja mikroyrit-
täjyys yleistyvät. Epävarmuu-
den sietäminen on asia, johon 
pitää tottua. Tutkinnoille olisi 
hyvä antaa parasta ennen päi-
väys.

Pölönen ideoi, että teknolo-
giassa tulisi hyödyntää kaike-
nikäisten osaaminen. 

- Teknologia on usein 
nuorten miesten tekemää ja 
tekijöidensä näköistä. Kaike-
nikäisten osaaminen on vielä 
hyödyntämättä. Sukupolvien 
välinen dialogi on todella tär-
keää. Maailmassa alle 30-vuo-
tiaita on tällä hetkellä yli 
puolet. Tätä emme useinkaan 
tiedosta.

Lopuksi Pölönen totesi, 
kuinka inhimillisyys on vält-
tämätöntä. Se ei katoa. Se on 
vastapaino kaikelle.

Yrittäjiksi opitaan tekemällä

Kansanedustaja Mikko 
Kinnunen kertoi puheenvuo-
rossa, että hän on tyytyväinen 
ns. harrastamisen Suomen 
malliin. Jokaiselle lapselle on 
tärkeää turvata harrastus, joka 
järjestyy koulupäivän yhtey-
teen. Hyvinvoiva lapsi kasvaa 
ja oppii. Se on yhteiskunnas-
samme kaikkien vastuulla.

Kinnunen totesi, että hän 
puhuu mielellään yrittäjyys-
kasvatuksesta, jossa Suomi on-
kin edelläkävijä.

- Tekemällä yrittäjiksi opi-
taan. Yrittäjäkasvatuksen pol-
ku pitää alkaa esikoulusta. 
Yrittävää asennetta tarvitaan 
kaikessa tekemisessä. Nuoret 
toivovat, että heitä kannus-
tettaisiin yrittäjyyteen. Tästä 
syystä tarvitaan myös lisää 
opetusta taloudesta. Koulutus-
ta yrittäjyyskasvatukseen tulee 
antaa koulujen rehtoreille ja 
opettajille. 

Kinnunen muisteli Reisjär-
ven kansanopiston järjestämiä 
yrittäjämessuja. 16 nuorta jär-

jesti Reisjärvelle messut, johon 
tuli ihmisiä ympäri maakuntaa. 

- Hyviä tulevaisuustaitoja 
opittiin käytännössä. Nuoret 
ihmiset puhkesivat aivan kuk-
kaan saadessaan työskennellä 
yrityskylässä.

Kinnunen puhui myös yri-
tysten palvelukeskusmallista. 
Hän toivoi, että päätöksen-
teolla kyettäisiin tukemaan 
omistajavaihdoksia. 

- Tällä hetkellä 50 00 yri-
tystä on ilman jatkajaa. Tämän 
rinnalle tarvitaan vahvaa star-
tup-yrittäjyyttä. Kokeilevassa 
kulttuurissa ei tarvitse pelätä 
epäonnistumista. 

Ellen 24v ja Ida 24v kokivat 
Tulevaisuus-seminaarin innos-
tavana ja ajatuksia herättävänä. 

- Korona-aikana kohtaami-
set ovat jääneet vähemmälle. 
Opiskelua ja työtä tehdään yhä 
enemmän etäältä. Etäopin-
noissa sosiaaliset taidot eivät 
pääse kehittymään riittävästi, 
nuoret totesivat. 

Heidän mielestään etä-
työskentely on varmasti tullut 

jäädäkseen. Kaikeksi onneksi 
yhteyttä pidetään hybridisti 
ja on mahdollisuus osallistua 
myös läsnä. 

Ellen ja Ida jäivät pohti-
maan myös omien lähtökoh-
tien vaikutusta sosiaalisiin 
taitoihin. He pitävät pääoma-
na sitä, että heillä on molem-
milla sisaruksia. Sosiaalisiin 
taitoihin on tullut valmiudet jo 
omasta kodista.

Tulevaisuuden näköaloja 
inhimillisellä otteella

Anne-Maria Takkula
Kuva: Timo Kinnunen

Eemil, Aleksi ja Antton ovat kaikki ammattiin opiskelijoita. He 
pitivät seminaaria todella antoisana. Heidän mielestään oli tärkeää, 
että puhuttiin opiskeluun kannustamisesta ja lisäopintojen  mah-
dollisuudesta. He kiteyttivät seminaarin sisällön: ”Tulevaisuuden 
näköaloja inhimillisellä otteella.”

Elleniä ja Idaa kosketti erityisesti Perttu Pölösen ajatukset inhimil-
lisestä vallankumouksesta, jossa valttikorttina ovatkin sosiaaliset 
taidot.
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Hallin täydeltä tunnelmaa

Jääkiekkoturnaus

H elmikuisena lauan-
taina 2023 Limingan 
jäähallin alue täyttyi 

autoista reunojaan myöten. 
Suuri joukko lapsia, nuoria, 
vanhempia ja tietysti pelaa-
jia oli löytänyt tiensä Mikon 
tukitiimin järjestämään Vah-
vuuksien Suomi -jääkiekko-
turnaukseen ja ulkoilutapah-
tumaan. 

Tapahtumassa riitti näke-
mistä ja tekemistä kaikille. 
Parkkipaikan reunalla lapset 
pelasivat ulkosählyä. Lumi 
pöllysi, kun palloa iskettiin 
maaliin. Voittajajoukkueen 
maalitykki iski 17 osumaa.

Jäähallin edustalla jono kie-
murteli välillä pitkänä, kun 
vieraat hakivat kuumaa lohi-
keittoa nälkäänsä. Kukaan ei 
jäänyt ilman. Lapset ratsastivat 
keppihevosilla ja ihan oikealla 
ponilla. 

Sisällä hallissa käytiin hy-
vähenkisen totinen jääkiekko-
turnaus. Kuusi joukkuetta eri 
puolilta Pohjois-Pohjanmaata 
ja Kainuuta ottivat toisistaan 
mittaa. Yliopisto-opiskelijoi-
den joukkue voitti. Palkin-
noksi he saivat Mikon tuoreen 
kirjan Valo voittaa. 

Ottelujen lomassa, kahvilan 
puolella, keskusteltiin kame-
ran käydessä mielenterveyden 
edistämisestä, perheiden tuke-
misesta, hyvistä harrastuksista, 
eheästä koulupolusta ja liikun-
nan merkityksestä.

Kahvila palveli tapahtu-
mavieraita kakuin, karkein, 
kahvein ja mehuin. Tunnelma 
oli korkealla niin pihalla, kat-
somossa, kentällä kuin kahvi-
lassa.

Kaiken keskellä toimi hy-
myilevä kansanedustajaehdo-
kas:

– Ikimuistoinen päivä! To-
della monia mukavia keskus-
teluja ja kohtaamisia pitkin 
päivää. Suuri kiitos teille kai-
kille kun tulitte! Suuri kiitos 
kaikille yrityksille, jotka tuit-
te tapahtuman järjestämistä! 
Suuri kiitos kaikille vastuuta 
kantaneille! Yhteistyössä on 
voimaa. Jatketaan yhdessä!

J ärjestimme jääkiekkotur-
nauksen myös edellisten 
vaalien alla. Molempina 

kertoina olen iloinnut siitä, 
että paikalle on tullut runsaasti 
lapsia ja nuoria. Lasten mieles-
tä on mahtavaa, kun saa tou-
huta porukalla!

Valitettavasti moni on ka-
dottanut liikkumisen ilon. Las-
ten ja nuorten fyysinen kunto 
on mittausten mukaan todella 
heikko. Seuraukset näkyvät 
elämän jokaisella osa-alueella. 
Liikkumattomuus tulee Suo-
melle kalliiksi. 

Meidän pitää etsiä ratkai-
suja yhdessä. Me vanhemmat: 
Näytetään esimerkkiä lapsille! 

Laitetaan kännykkä hyllylle. 
Lähdetään yhdessä ulos. Huo-
lehditaan siitä, että kotona on 
välineitä ihan perinteisiin pi-
hapeleihin ja leikkeihin. Kym-
menen tikkua laudalla ei vaadi 
reissua urheilukauppaan.

”Laitetaan kännyk-
kä hyllylle. Lähde-
tään yhdessä ulos. 

Tietysti on hyvä, että myös 
urheiluvälineet ovat kunnossa. 
Käytettynä saa nykyisin hel-
polla oikein hyviä. Pidetään 
huoli, että lapset saavat mah-
dollisuuden oppia omatoimi-
seen liikkumiseen. Pyörällä 

pääsee, kävellenkin ehtii, pi-
meässäkin voi harrastaa.

Olen iloinen siitä, että har-
rastamisen Suomen malli 
neuvoteltiin hallitusohjelmaan 
meidän keskustalaisten toi-
mesta Säätytalolla juuri mei-
dän pöydässä. Monelle lapselle 
se on tarkoittanut nimenomaan 
lisää liikuntaa, muiden hyvien 
harrastusten ohessa.

Yhteiskunnan rooli on mer-
kittävä. Jos koulun kenttä on 
täynnä lunta ja latu-ura ajama-
ton, siitä on liikunnan riemu 
kaukana. Liikuntapaikkojen 
pitää olla kunnossa.

Haastan meidät kaikki liik-
kumaan yhdessä!

Liikutaan yhdessä!

Liikunta

Mikko Kinnunen

”Mikon sovitte-
levan, ahkeran ja 
ratkaisukeskeisen 
työn ansiosta hän 
on saavuttanut 
vahvan luotta-
muksen kansan-
edustajien jou-
kossa (mm.oman 
ryhmän vpj), 
joten se antaa 
loistavat edel-
lytykset hoitaa 
yhteisiä asioita 
myös jatkossa.

Jaakko Tahkola, Kempele, 
52 v, yrittäjä
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T ervetuloa vaalivalvo-
jaisiin 2.4.2023.

Hyvät ystävät ja lehteni lu-
kijat, Vaalityö huipentuu var-
sinaiseen vaalipäivään, joka 

on tällä kertaa 2. huhtikuuta. 
Äänestyskoppien sulkeuduttua 
alkaa ääntenlaskenta ja tulos-
ten jännittävä odottaminen. 
Tehdään tämäkin yhdessä! 

Tukitiimini järjestää kanssa-
ni vaalivalvojaiset Reisjärvel-
lä Niemenkartanon koululla 
2.4.2023 kello 18 alkaen.  Tar-
jolla kahvia ja kakkua vapaa-
ehtoista kahvimaksua vastaan. 

Lisäksi myynnissä arpoja ja 
Valo voittaa -kirjaani. 

Lämpimästi tervetuloa!

Tervetuloa vaalivalvojaisiin!

ILMALÄMPÖPUMPUT

Hyvä Tiimi Oy
0440 685 382 Timo Hyväri

feeliaruokakauppa.fi

Koska  
aina  

ei itse  
ehdi.

Maaurakointi Huhtala & Kiviniemi Oy
Timo 0400 895 367 • Petrus 040 5066 023

www.maaurakointi.com

VUOKRA-ASUNTOJA
RAAHESTA, OULUSTA JA

JYVÄSKYLÄSTÄ.

V I C T O R I A  A P A R T M E N T S     |     V I C T O R I A - A P A R T M E N T S . C O
www.fasiliteetti.fi

Lehden julkaisija: Kukoistava Suomi ry (2972371-2) 
Päätoimittaja Hanna Tölli, 
tolli.hanna@gmail.com, 050 5324013
Taitto: Ville Laitila
Mainosmyynti: Antti Rahkola 

Mikko Kinnusen vaalilehti 2023

”Mikko on saanut tehdä menneen 
vaalikauden eduskunnassa arvopohjansa 
mukaista työtä. Uurastus mm. sivistys- 
ja perustuslakivaliokunnissa on tuonut 
merkittäviä näköalapaikkoja, ja Mikko on 
päässyt aktiivisesti vaikuttamaan pää-
töksentekoon. Oman eduskuntaryhmän 
luottamus realisoitui valintana ryhmän 
puheenjohtajistoon. Annetaan valtakir-
jamme Mikolle hyvin alkaneen työn jatka-
miseksi!

Niittomies, 31v

”Mikko viettää paljon aikaa Arkadian-
mäellä ja on päässyt hyvin verkostoitu-
maan pöytiin, joissa päätetään asioista. 
Hyvä esimerkki Mikon työpanoksesta ja 
vaikuttamisesta on kansanopistovuo-
den muuttuminen maksuttomaksi. Hän 
kirjoitti sen hallitusohjelmaan ja huolehti 
sen maaliin. Todelliset peliliikkeet teh-
dään kulisseissa ja siellä Mikko on omim-
millaan.

Matias, 31v

”Kaimani Mikko on yksi ystävällisim-
mistä ja ahkerimmista kansanedustajista 
eduskunnassa. Kaikkien kanssa toimeen-
tulevana ihmisenä Mikko ei koskaan ha-
lua kritisoida kollegoita tai puolueita yhtä 
voimakkaasti kuin allekirjoittanut joutuu 
joskus tekemään, mutta olen iloinen siitä, 
että olen opettanut hänet piiskurin omi-
naisuudessa kuitenkin ”ihmettelemään” 
opposition pähkähulluja esityksiä. Ja 
ihmettelyä tässä on tosiaan riittänyt tällä 
kaudella! Mikko jatkoon!

Mikko Kärnä, Keskusta

Vaalikentiltä

Haapajärvellä aurinko paistoi ja makkara maistui.Tupailta Niskasen pirtissä Reisjärvellä.

Vaalivalvojaiset

Neljä vuotta sitten Mikon vaalivalvojaisissa tunnelma oli korkealla.
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Puhtaampaa sisäilmaa

ilmanvaihtosaneeraus.fi

LISÄERISTYSKSET
044 981 4433

PARASTA 
PÄÄN PÄÄLLÄ

0400 281 427

Kattotöitä jo toisessa
sukupolvessa

vuodesta 1968

KAIKKI ALUMIINIOVET 
JA -IKKUNAT MEILTÄ!

Lasijulkisivut 
■ Lasipalo-ovet ■ Alumiiniovet ja -ikkunat

STEEL-PRISMA-METALLIT OY
Toivontie 7 ■ 85900 Reisjärvi
08 776 960 ■ 044 531 1155

w w w.steelprisma.com

Kevättä kohti virkeänä ja
elinvoimaisena!

Mm. raskaus ja imetys,
runsas liikkuminen ja 
stressaava työ lisäävät
ravintoaineiden tarvetta. 
Esim. raudanpuutos
oireilee väsymyksenä,
vaikka hemoglobiini
olisi vielä normaali. YLEISLÄÄKÄRI

Pyry Suonsivu
Neuvontapuhelinja

 06000 4664 (4,17€/min+pvm) 

www.antioksidantti.fi

Ajanvaraus
 09 6226 4545
 ma–pe klo 9–17

Erconitum Oy
 Kanavanranta 9B, Raahe 

(käynti Kaivokadun liittymästä)

Puh. 0400 387 962 matkat@jmuhonen.fi

Tilausliikenne

Reisjärven 
Maitolaituri Oy

posti@maitolaituri.fi

Maistuvimpiin hetkiin Valkoliekin 
aito valkosipulimurska

Insinööritoimisto Rauno Holappa Oy
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Ratkaise Mikko-ristikko!

Across
2. Alla oleva menopeli?

4. Synnyinkunta?

6. Ammatti ennen kansanedustajan työtä?

8. Asema eduskuntaryhmässä?

9. Politiikan ohjenuora?

10. Reservin sotilasarvo?

12. Käyttäjätunnus IG:ssä?

Down
1. Läheinen ystävä eduskunnassa?

3. Nuoruusvuosien asuinpaikka?

5. Millainen Suomi tavoitteena?

7. Monenko lapsen ukki?

11. Kesäkodin sijainti?
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Vaakaan

Pystyyn

E duskuntakausi loppuu. Mitä jäi mieleen? Entä mitä on 
luvattu tulevaan? Testaa tietosi! (Valitse vain yksi vaihto-
ehto.) 

1. Mikä olikaan tämän hallituksen kokoonpano?
a) Kok, PS, Kesk
b) SDP, Kesk, Vihr, Vas, RKP
c) SDP, Kesk, Kok, KD

2. Sote-uudistuksen myötä hoiva- ja terveyspalveluista pääte-
tään nyt…

a) terveysalueilla.
b) korvausalueilla.
c) hyvinvointialueilla.

3. Montako ministeriä Keskustalla on ollut tällä kaudella?
a) 5
b) 4
c) 6

4. Missä valiokunnissa Mikko on työskennellyt kaikki neljä 
vuotta?

a) Sivistysvaliokunnassa ja perustuslakivaliokunnassa
b) Sosiaali- ja terveys- sekä tulevaisuusvaliokunnassa
c) Ulkoasiainvaliokunnassa sekä perustuslakivaliokunnassa

5. Tärkeä uudistus, joka toteutettiin lopulta tällä vaalikaudella.
a) Kouluvapaauudistus
b) Perhevapaauudistus
c) Eduskuntauudistus

6. Autoilu on käynyt kalliiksi. Keskusta on luvannut poistaa…
a) Autoveron
b) Bensaveron
c) Dieselveron

7. Oppivelvollisuuden laajentamisen myötä…
a) lukiot, ammattikoulut ja kansanopistot ovat nyt koko-

naan maksuttomia.
b) koulupudokkaiden määrä on voimakkaasti lisääntynyt.
c) oppimistulokset ovat parantuneet.

8. Keskustan mielestä lapsilisiä pitäisi…
a) 
a) maksaa vain köyhimmille perheille.
b) nostaa 200 eurolla vuositasolla.
c) leikata lähitulevaisuudessa.

9. Mitä pitäisi tehdä teille ja raiteille Keskustan mielestä?
a) Tunnin junat Turkuun ja Tampereelle!
b) Isot määrärahat Etelä-Suomeen.
c) Nykyiset tiet ja raiteet kuntoon koko Suomessa.

10. Keskusta haluaa, että Suomi…
a) lisää fossiilisen tuontienergian käyttöä.
b) kehittyy omavaraiseksi ruuan ja energian osalta.
c) panostaa tuulivoimaan ja vähentää metsien käyttöä.

Onko tarttunut oppi? Sen kertoo knoppi!

Oikea vastausrivi: 1a, 2c, 3a, 4a, 5b, 6c, 7a, 8b, 9c, 10b

6.3. klo 9 Haukipudas, klo 10.45 Liminka, klo 12.45 Oulainen, klo 15 Alavieska, klo 16 
Sievi, klo 18.15 Reisjärvi ministeri Petri Honkosen mukana
7.3. klo 9 Kalajoki, klo 10.30 Merijärvi, klo 12 Ylivieska, klo 14.15 Nivala, klo 15.45 
Haapajärvi ministeri Mika Lintilän mukana
9.3. klo 14 Sininauhasäätiön oikeudenmukainen ja kestävä Suomi -paneeli. 
Kansallismuseon auditorio, Mannerheimintie 34, Helsinki. Myös striimi.
10.3. klo 19 Tupailta Pahkalan kylätalolla Kalajoella
11.3. klo 11 Arvoa ja aatetta, Seppo Kääriäisen seminaari Haapavedellä. Klo 14.30 
Ulkoilutapahtuma Oulunsalotalolla Oulunsalossa
13.3. klo 18 Paneeli Väliojan koululla, Haapajärvi
14.3. klo 14 Pyhäjärven vaalituvalla, klo 17  Mäenlaskukisa Alpualla, klo 18 Vaalipaneeli 
Alpuan hiihtomajalla, klo 19.30 Tupailta Paula Mustosella, Rimpikankaantie 69, Paavola
15.3. klo 18.30 Tupailta Eija ja Jouni Seppälällä, Pärjänsuontie 1196, Pudasjärvi
16.3. Kuusamo (useita tilaisuuksia)
17.3. klo 14 Ulkoilmatilaisuus Lumijoella, Salen edusta. Klo 18.30 Tupailta Vanhassa 
Limingassa Rantalalla, Rantatie 28A
18.3.2023 klo 9 Oulun Rotuaarilla, klo 11 Oulun Kirjailijaseuran vaalipaneeli Ståhlbergista 
Valveen kulttuuritalossa Oulussa, Hallituskatu 7, klo 15 Vaalipaneeli Reisjärven opistolla. 
Vaalipaneeli suoratoistetaan opiston Youtube-kanavalla: rkropisto

20.3. klo 17 Nivalassa puolueen varapuheenjohtaja Markus Lohen kanssa, klo 18.30 
Vaalipaneeli Haapajärven lukiolla
21.3. klo 12 Vaala, klo 13.30 Utajärvi, klo 16 Oulu, klo 18 Ii puolueen vpj. Markus Lohen 
kanssa, klo 19.30 Tupailta Anne-Maria ja Ilpo Takkulalla, Pukkuritie 5, Metsokangas, Oulu 
22.3. klo 18.30 Toistamme tarvitsemme -perheseminaari Oulunsalon nuorisoseuran talo
23.3. klo 15-17 Kajaanin vaalituvalla, klo 18 Tupailta Kajaanissa, Paavo ja Mervi 
Niemelällä, Laavutie 37
24.3. klo 18 Tupailta Alavieskassa, Anneli ja Juhani Isotaluksella, Väätintie 254
27.3. klo 17 Paneeli päihdetyöstä Haapajärvellä, Minnesarastuksessa, Muistilanperäntie 
36, klo 19 Tupailta Hilkka ja Matti Sorannalla, Laurikkalantie 109, Haapajärvi
28.3. klo 18 Tupailta Pikkaralassa, Kari ja Helena Puroilalla, Pukintie 92
29.3. klo 12 Valtiopäivien jumalanpalvelus ja päätöstilaisuus, eduskunta
30.3. Eduskuntaryhmän varapuheenjohtajan kierros Lapissa
31.3. klo 10-14 Ryskypäivillä Ylivieskassa
2.4. klo 18 VAALIVALVOJAISET REISJÄRVELLÄ, NIEMENKARTANON KOULU

Huom! Muutokset mahdollisia. Ajantasaisin ohjelma löytyy nettisivuilta mikkokinnunen.fi 
HALUATKO JÄRJESTÄÄ TAPAHTUMAN omalla paikkakunnallasi tähän aikatauluun sopien? 
ILMOITTELE MIKOLLE, NIIN SOVITELLAAN KALENTERIIN!

Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan!

Vaalikentiltä

Keskustan ehdokkaat tekevät yhdessä työtä. Kuvassa vasemmalta 
Timo Mehtälä, puolustusministerinä toiminut Mikko Savola, Mikko, 
Hanna-Leena Mattila, Pekka Aittakumpu ja Antti Ollikainen.

Luukas tuli Limingan vaalitilaisuuteen  tervehtimään Mikko-ukkia 
sekä tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkosta.

”Suomi tar-
vitsee nyt yh-
teistyökykyisiä, 
toisia arvostavia 
ja kunnioittavia 
päättäjiä. Mik-
ko on sellainen 
rakentaja. Yli puo-
luerajojen.

Pekka Koistinen, Kajaani

”Mikko Kin-
nunen on sivis-
tysvaliokunnan 
aktiivinen ja 
osaava jäsen. Hän 
on sivistyksen 
ja koulutuksen 
vahva puolesta-
puhuja.

Paula Risikko,
sivistysvaliokunnan pj, 
Kokoomus


