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Avoin, innostava, selkeä ja luotettava. Kun johta-

jaa etsitään, nämä ovat ominaisuuksia, joita tä-

män ajan työhaastatteluissa perätään. Lisätään 

mukaan pari riviä elämänmyönteisyyttä, iloa, 

huumorintajua, vastuunkantoa, rakkaut-

ta perheeseen ja poliittista koke-

musta, niin saadaan Annika Saa-

rikko, 36.

Annikaa voisi kuvata yh-

dellä lounaissuomalai-

sella laatusanalla: hän 

on luonnikas ihminen. 

Tai oikein sanottuna 

”luannikas” eikä sel-

laista arvonimeä 

vaativassa ja tar-

kassa alasatakun-

talaisessa ilma-

piirissä monelle 

anneta. Sellaises-

sa ihmisessä on 

särmää ja tahtoa, 

mutta samalla 

herkkää kykyä ym-

märtää oman yhtei-

sönsä mielenliikkeitä. 

Kun asiat sujuvat luon-

nikkaasti, ne menevät 

valmistellen, kuunnellen 

ja yhdessä päätettyyn sitou-

tuen. Luonnikkuus on myöntei-

sen ilmapiirin ja toivon hallintaa.

Työnteko ja rehellisyys

Annika syntyi 1980-luvun alkupuolella pienessä 

varsinaissuomalaisessa Oripään kunnassa. Van-

hempien erottua hänen elämänpiirinsä laajenivat 

naapurikuntiin Alastarolle ja Vampulaan. Etelä-

pohjalaisen äidin ja varsinaissuomalaisen isän ja 

isäpuolen kautta saatu henkinen perintö on ollut 

vahva. Sitä voi kutsua lujan työnteon ja asioiden 

valmiiksi saattamisen kulttuuriksi.

 

 

- Olen saanut hyvin elämänmyönteisen kasvatuk-

sen, Annika sanoo. Kotini on tavallinen palkansaa-

japerhe, jossa korostettiin valoisaa asennetta ja re-

hellisyyttä. Suhde työntekemiseen oli hyvin tiivis ja 

kunnioittava.

Annikalla on aina ollut vahva sukuyhteys, mikä on 

kasvattanut hänet näkemään suomalaisten heimo-

yhteisöjen merkityksen. Sen piirteitä ovat ruoka, 

murre, huumori tai 

ylipäänsä tapa nähdä 

asioita. Koti ei ollut 

erityisen poliittinen, 

mutta yhteiskunnan 

asioita seurattiin tar-

kasti.

 

Annikaa yhteiset asiat 

kiinnostivat. Hän oli 

ahkera keskustelija koulunsa ja seurakuntanuorten 

piireissä, mutta ei vielä lainkaan mukana politiikan 

varsinaisissa järjestöissä. 2002 hän aloitti opinton-

sa Turussa, aluksi luokanopettajaksi ja sittemmin 

median tutkijaksi. Politiikassa toimiminen kiinnosti 

ja tutustutti tarkemmin puolueiden ohjelmiin. Valin-

nan ratkaisi kuitenkin hyvin yksinkertainen asia.

- Turun keskustaopiskelijoiden tilaisuuteen oli to-

della mukava tulla. Siellä oli kaikkein kivoimmat 

ihmiset ja minut toivotettiin tasa-arvoisena terve-

tulleeksi mukaan, Annika sanoo nyt. Keskustanuo-

rissa oli helppoa olla uskollinen ihanteilleen ja siellä 

oli arvostava, hyväntuulinen henki. Se oli todellinen 

avainkokemus siitä, mitä haluan puoluetyön olevan.

Vastuun vuosikymmen
 

Annika Saarikko nousi melko yllättäen Keskus-

tan varapuheenjohtajaksi Lahden puolue-

kokouksessa 2010. Kokous remontoi 

lähes koko johtoviisikon. Annikan 

tukena olivat nuorten naispolii-

tikkojen Kerttu-verkosto, kes-

kustanuorten suuri edus-

tajajoukko sekä loistava 

puoluekokouspuhe.

Leijumiseen ei jää-

nyt aikaa, sillä Kes-

kusta oli vaikeassa 

tilanteessa. Pitkä 

hallitusvastuu ja 

populismin nou-

su suistivat puo-

lueen rankkaan 

tappioon kevään 

2011 vaaleissa. 

Niissä Annika 

valittiin kansan-

edustajaksi Turus-

ta.

Puolue oli kuitenkin 

palautettava raiteilleen. 

Äänestäjien luottamus 

palautui Juha Sipilän pu-

heenjohtajakausien aikana. 

Sipilän puoluejohdossa vastuuta 

kantoivat kaikki. Annikan leipälajeiksi 

muodostuivat aatteellinen työ sekä sosi-

aali- ja terveyspolitiikka. Annika johti puolueen 

periaateohjelman uudistamista ja kohosi jo oppo-

sitioaikana keskustapolitiikan näkyväksi puhenai-

seksi. Ankara uurastaminen ja huolellinen valmis-

telu toivat vaalivoiton keväällä 2015.

Pääministeripuolueen osa ei kuitenkaan ollut 

juhlamarssia. Annikalle lankesi vaalikauden puo-

livälissä epäkiitollinen tehtävä yrittää ministerinä 

viedä suurta sote-uudistusta maaliin. Se kaatui 

tunnetulla tavalla.

- Rankin yksittäinen asia urallani on kuitenkin ol-

lut vanhusten 

hoivasta vastan-

neiden yritysten 

toiminnasta pal-

jastuneet suu- 

ret puutteet 2019, 

hän pohtii. Tunsin 

voimattomuutta 

ja raivoakin asias-

sa. Ministerinä 

pystyin kuitenkin 

kutsumaan näiden yritysten johtoa koolle ja vai-

kuttamaan kuplan puhkeamiseen.

- Merkillistä sanoa se ääneen, mutta parasta aikaa 

oli viime vuosi pois politiikasta perhevapaalla. Se 

opetti erottamaan suuret ja pienet asiat ja laitta-

maan niitä järjestykseen. Opin kuinka tunne on po-

litiikan tärkeimpiä tekijöitä.

Haastaja

Annika Saarikolle päätös tavoitella puolueen pu-

heenjohtajuutta istuvan johdon haastajana oli vai-

kea. Kun päätös on tehty, hän on mukana erittäin 

vakavissaan ja innostuneena.

Annikan henkilökuvahaastattelu

Selkeä, luotettava ja luonnikas
Annika haluaa palauttaa Keskustaan hyväntuulisuuden ja itseluottamuksen.

Annika Saarikko 

• 36-vuotias

• Naimisissa juristi Erkki Papusen kanssa

• Kaksi poikaa, esikoululainen Aarni ja
 yksivuotias Kaarlo

• Asuu syntymäpaikkakunnallaan
 Oripäässä, Varsinais-Suomessa

•	 Filosofian	maisteri	

• Tiede- ja kulttuuriministeri 6.8.2020–

• Kansanedustaja vuodesta 2011

• Aiemmin toiminut poliittisissa tehtävissä  
 perhe- ja peruspalveluministerinä, 
   Keskustan varapuheenjohtajana ja
 usean ministerin erityisavustajana

• Toiminut poliittisissa luottamustehtä- 
 vissä  Turun kaupunginvaltuuston 
 jäsenenä ja Varsinais-Suomen liiton   
    maakuntavaltuuston jäsenenä vuosina  
 2013–2020

• Työskennellyt mm. kirkkohallituksessa,  
 paikallislehden kesätoimittajana ja   
 opettajana

• Harrastaa maalaistalon pihatöitä,
 leipomista ja lenkkeilyä



ANNIKA SAARIKKO  |  SUUNTAA JA SYDÄNTÄ  5

- Kun olin perhevapaalla, en kertaakaan kokenut

Keskustan tilannetta toivottomana. Pitkästä aikaa

monet ajan merkit suorastaan vaativat ratkaisuja,

joista meidät keskustalaiset tunnetaan. Hajaantu-

nut, kestokykyinen yhteiskunta on kerta kaikkiaan

luovuttamaton osa poliittista identiteettiämme.

Näen jo selviä viitteitä siitä, kuinka ihmisten aja-

tukset hyvästä asumisesta ja elämästä yhdistyvät

keskustalaisiin ratkaisuihin. Myös vastuu itsestä ja

lähimmäisistä on korostunut keskustalaisella ta-

valla, hän miettii.

Annika korostaa, että nyt on kysymys Keskustan 

itseluottamuksen palauttamisesta. Puolue kaipaa 

johtajuutta, joka liimaa kokemuksemme ja osaa-

misemme poliittiseksi tahdoksi. Meistä ei ole voit-

tajajoukkueeksi, ellemme onnistu palauttamaan 

iloa, valoa ja keskinäistä luottamusta omaan teke-

miseemme.

- Keskustan pitäisi olla hyväntuulinen kansanliike,

Annika korostaa. Sellaiseen ihmiset tulevat mu-

kaan.

- Itse olen saanut palautetta siitä, että minulla on

kyky koota ihmisiä yhteen ja saada heidät toimi-

maan yhteisiksi koettujen asioiden puolesta. Puo-

lueen puheenjohtajan tehtävä on selkeästi kertoa, 

mitä tässä oikein haetaan ja saada ihmiset luotta-

maan tähän työhön.

Politiikasta Annika Saarikko korostaa, ettei kenen-

kään pidä sen varaan rakentaa elämäänsä. On 

tärkeää, että vaikuttaa myös oman kuplansa ul-

kopuolella. Se pitää mielen tuoreena ja ajatukset 

uudistumiskykyisinä.

- Haluan elää arvojeni mukaista elämää.

”Itse olen saanut palautetta siitä,

että minulla on kyky koota ihmiset

yhteen ja saada heidät toimimaan

yhteisiksi koettujen asioiden puolesta.”

Elämää 
kahdessa 
kodissa
Annika perheineen teki korona-
kevään aikana elämänvalinnan 
maallemuutosta. 

”Talomme Oripäässä on isoisäni isän rakentama 

1910-luvulla. Teetimme siihen sisätiloihin täysremon-

tin ja kunnostimme itse piharakennuksia. Siinä samal-

la tuli pohdittua omia juuria aika paljon”, Annika sanoo.

”Jätimme tuvan seinään näkyviin pätkän alkuperäistä 

hirttä. Se on vähän vinksallaan eikä ollut kaikilta osin 

hyvässä kunnossa, mutta se muistuttaa talon alku-

perästä, menneen vuosisadan köyhästä Suomesta”, 

Annikan puoliso Erkki Papunen kertoo.

Perhe elää monipaikkaista arkea. Työt pitävät per-

heen arkipäivinä pääkaupunkiseudulla Espoossa, 

mutta mieli palaa maalle aina kun mahdollista. Va-

paapäivät, lomat ja viikonloput vietetään Oripäässä. 

Se on koti Annika vaalipiirissä, mutta myös koko per-

heen rauhoittumisen paikka.

”Peltomaiseman keskellä hiljaisuudessa on hyvä 

olla ja lasten kasvaa. Kerrostalon kasvattina tyk-

kään puuhailla nurkissa kaikenlaista ja opetella 

uudenlaista elämäntapaa. 6-vuotias Aarni sotkee 

pihatiellä pyörällään ja Kaarlo, 11 kk, konttaa nur-

mikolla. Seudulla on muuten valtavasti peuro-

ja - siksi hankin metsästyskortinkin. Ja tein myös 

kasvimaalle kunnon aidan, ettei sato menisi pa-

rempiin suihin” Erkki naurahtaa.

Annika ja Erkki ovat kevään mittaan kunnostaneet maalaispaikkaa Oripäässä. Vanha navetta sai
pintaansa punamultaa -ja sehän tälle pariskunnalle sopii.

Pojat Aarni ja Kaarlo pitävät Annikan arjessa kiinni. 
Ruuhkaiset vuodet ovat onnellisia vuosia. 

Teksti: Timo Kaunisto
Kuvat: Maria Kärkkäinen




