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Oletko huolissasi, että EU:sta 
kehittyy velkaunioni?
Totta kai olen huolissani. EU ottaa nyt ensimmäis-

tä kertaa yhteistä velkaa, koska jotkut jäsenmaat 

ovat niin huonossa tilanteessa tänä poikkeuksel-

lisena aikana.

Miksi näin sitten tehtiin?
Aivan ytimessä on nähdäkseni tavoite tukea EU:n 

vakautta ja estää koronakriisin poliittisia seuran-

naisvaikutuksia. EU syntyi toisen maailmansodan 

jälkeen ylläpitämään rauhaa, ja tämä tavoite on 

hyvä pitää mielessä myös tänään.

Voiko kehityssuuntaa vielä estää? 
Ei kai Keskusta tavoittele 
liittovaltio-EU:ta?
Keskusta ei missään tapauksessa halua viedä EU:-

ta liittovaltion suuntaan. Näemme, että valtaosa 

asioista pitää säädellä lähellä ihmisiä, heidän omis-

sa kotimaissaan ja alueillaan: läheisyysperiaate on 

päätöksenteossa tärkeä. Parhaimmillaan EU olisi 

jopa alueiden yhteisö, ei vain jäsenmaiden unioni. 

Suomen pitää nyt vaikuttaa aktiivisesti siihen, että 

tukien ehdollisuutta ja rahankäytön valvontaa pa-

rannetaan. Jäsenvaltioiden tukien tulee aidosti 

tukea maiden talouden kehittymistä ja laittaa ra-

kenteita kuntoon. On seurattava tarkoin, mihin jä-

senmaat nyt saatuja varoja tulevat käyttämään.

Eivätkö Saksa ja Ranska sovi kaikesta 
muiden EU-maiden yli? Onko Suomen 
kannoilla merkitystä?
Ranska ja Saksa ovat isoja ja aloitteellisia EU-mai-

ta, mutta EU:n neuvostossa päätösten on oltava 

yksimielisiä kaikista kriittisimmissä asioissa, kuten 

EU:n rahoitusta sekä yhteistä ulko- ja turvallisuus-

politiikkaa koskevissa kysymyksissä. Muissakin 

asioissa päätökset tehdään joko yksinkertaisella 

enemmistöllä tai jäsenmaiden väkiluvun huo-

mioon ottavalla määräenemmistöllä. 

Oman kannan edistämiseen ei riitä reagointi 

muiden aloitteisiin, vaan se vaatii aktiivista etu-

käteisvaikuttamista, yhteistyötä samanmielisten 

maiden kanssa sekä neuvottelukykyä kaikkien 

maiden kanssa. Mahdollisuuksia vaikuttaa siis on 

– joskus paljon maamme kokoa enemmän.

Onko meidän parempi olla Euroopan 
unionissa kuin sen ulkopuolella?
Meidän on parempi olla EU:ssa. EU-jäsenyyden 

myötä esimerkiksi yrityksemme ovat päässeet 

510 miljoonan kuluttajan sisämarkkinoille. Kaupan 

esteiden purku on alentanut viennin kustannuksia 

ja kasvattanut kaupankäyntiä. Sisämarkkinoiden 

ansioista kilpailu on lisääntynyt ja lainsäädän-

töä on yhdenmukaistettu, mikä on tuonut edul-

lisempia hintoja ja parempaa kuluttajansuojaa. 

Konkreettinen esimerkki hyödyistä ovat puhelut 

ja nettisurffailu ulkomailla. Hinnat ovat laskeneet 

merkittävästi. 

 

Lisäksi EU on meille luonteva, läntinen arvoyhtei-

sö – tätä ei sovi unohtaa. Omalle sukupolvelleni 

tämä on merkinnyt myös liikkumisen vapautta, 

maailman ovien avautumista.

Mutta Suomihan on EU:n 
nettomaksaja?
Totta. Nettomaksu asukasta kohden on vaihdellut 

noin 50:stä runsaaseen 100 euroon. Tuolla sata-

sella per asukas olemme saaneet vapaan liik-

kuvuuden EU:n sisällä, hintatasoa ja esimerkiksi 

asuntolainojen korkoja alentavat ja yritysten toi-

mintamahdollisuuksia laajentavat sisämarkkinat 

sekä poliittista vakautta. Minusta se on kohtuul-

linen hinta tästä kaikesta. Toisaalta, mitkään se-

litykset eurojen kannattavuudesta ei auta, mikäli 

EU menettää jäsenvaltioidensa kansalaisten sil-

missä luottamuksen ja uskottavuutensa. Iso-Bri-

tannia oli tästä varoittava esimerkki. 

Kuusi kovaa kysymystä EU:sta
Kysyimme Annikalta kuusi kovaa kysymystä koskien Euroopan Unionia. 
Näin Annika vastasi.

Kun johtaja on sinut itsensä kanssa, hänellä ei 

ole tarvetta pönkittää omaa asemaansa hampaat 

irvessä. Asiansa tuntevalla johtajalla ei ole myös-

kään mitään tarvetta solvata tai mustamaalata kil-

pailijoitaan. 

Puolueen on katsottava tämän puoluekokouksen 

ja puheenjohtajavaalin ylitse. Annika on kampan-

jassaan korostanut sitä, miten hän aikoo ottaa 

muiden ehdokkaiden kannattajat mukaan puolue-

työhön, jos tulee valituksi. Vain näin voi todellinen 

johtaja toimia.

Annikan sanat tulevat sydämestä, ja hän myös elää 

todeksi monia keskustalaisia periaatteita: Annikan 

elämänvaiheisiin kuuluvat niin elo ja työ Turussa ja 

Helsingissä kuin asettautuminen perheensä kans-

sa suvun vanhaan taloon Varsinais-Suomen maa-

seudulle Oripäähän.

Niin kuin maaseutu ja kaupunki tarvitsevat toisiaan, 

jotta Suomi menestyy, niin myös tämä puolue tar-

vitsee kaikkia aktiivejaan koko Suomessa menes-

tyäkseen. Annika on paras ihminen pitämään kaik-

ki mukana puolueessa - ja houkuttelemaan muita 

suomalaisia mukaan - myös puoluekokouksen 

jälkeen.

Satu Simelius

Keskustan

Varsinais-Suomen

piirin puheenjohtaja

Hyvä puoluekokousedustaja! 
Keskusta kokoontuu puoluekokoukseen poik-

keuksellisissa olosuhteissa. Puoluedemokratia 

toteutuu nyt uudessa muodossa.  

Tavoittelen puolueen puheenjohtajuutta siksi, 

että uskon vilpittömästi Keskustan merkityksel-

lisyyteen. Tämä maa tarvitsee meitä. Ihmisten 

arvot ja asenteet alkavat kallistua suuntaan, jos-

sa Keskustalla on parhaat vastaukset.

Menneiden kuukausien aikana perusasioista 

on tullut yhä tärkeämpiä. Politiikankin ytimessä 

ovat terveys, turva ja leipä. Omavaraisuus, väljä 

asuminen, vastuullinen talous, tiivis luontosuh-

de, vastuu lähimmäisestä ja itsestä. Näitähän 

Keskusta on aina ajanut.

Johtamani Keskusta haluaisi olla suomalaisten 

luottopuolue: vakaa keskilinjan puolue, joka ym-

märtää ja puolustaa eri puolilla maata asuvien 

ihmisten arkea ja elämäntapoja. Puolue, joka 

näkee monimuotoistuvan työelämän ja yrittä-

jyyden haasteet. Puolue, joka ottaa huomioon 

myös ne, joiden ääni ei kuulu: kannustaa ja 

mahdollistaa, etsii ratkaisuja.

Keskustan puheenjohtajuuden ta-

voittelu on ollut tärkeä matka. Olen 

siitä kiitollinen. Se opetti paljon it-

sestä, laittoi miettimään johtajuut-

ta, selvensi poliittista ajatteluani.

Ymmärsin, että Keskustan luottamuksen pa-

lautus on kiinni ennen kaikkea itsetunnos-

ta ja ilosta. Niiden vahvistamiseen olen hyvin 

sitoutunut.  Tarvitaan suunta, tarvitaan sydän. 

Iloista kokousta ja hyvää alkanutta syksyä! 

Annika on johtaja, 
jolla on taito 
kohdata ihminen
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Vapaus valita  
 

Keskusta ymmärtää parhaiten kotimaamme aluei-

den rikkauden. Näin tulee olla jatkossakin. Meille 

keskustalaisille jokaisen vapaus valita oma asuin-

paikkansa on perusarvo. 

 

Kevään korvalla yhä useampi tiiviillä alueilla elänyt 

havahtui myös ymmärtämään harvemman asu-

tuksen edut. Pelkän koronaviruksen aiheuttamaa 

ei kiinnostus maaseudun elinolosuhteita ja elinkei-

noja kohtaan tietenkään ole. 

Maaseutubarometrin mukaan 37 prosenttia suo-

malaisista kokevat olevansa sekä kaupunkilaisia 

että maalaisia, muistuttaa vuonna 2019 vuoden 

Maaseutukasvoksi valittu, kainuulainen Tytti Määttä.

 

- Monipaikkaisuuden tunne on syvällä suomalai-

sessa identiteetissä, toteaa Määttä.

 

- Korona toi mukanaan ennennäkemättömän etä-

työkokeilun, jonka tuloksia tulee nyt hyödyntää 

jatkon osalta. Jos haluamme, että maaseudun ve-

tovoimasta syntyy pysyvä ilmiö, tarvitaan rohkeita 

päätöksiä etätyön laajentamisen ja paikkariippu-

mattoman rekrytoinnin suhteen, Määttä jatkaa.

 

Määttä heittää myös haasteen maaseudun ihmis-

ten suuntaan: 

 

- Sillä, että maallemuuttajat otetaan lämpimästi 

vastaan yhteisöihin, on valtava merkitys. Yhteisölli-

syys on maaseudun voimavara.

 

Asunto- ja aluepolitii-

kan pitää lähteä suo-

malaisten toiveista 

ja tarpeista, ei toi-

sinpäin. Monipuolisia 

asumisen mahdolli-

suuksia ja vapautta on 

puolustettava erilaisia 

vaihtoehtoja tarjoavalla alue-

politiikalla: laadukkaita palveluita ja työ-

paikkoja on oltava myös kasvukeskuksien 

ulkopuolella. Tiestön ja muun infran on kan-

nateltava elinkeinoja koko Suomessa. Koulu-

tus on tärkein avain Suomen tasapainoiseen 

kehittymiseen. 

Uskon, että monipaikkaisen työn lisääntymi-

nen on mahdollisuus niin työntekijöille, työn-

antajille kuin maakunnillekin. Työntekijälle 

on enemmän vaihtoehtoja ja työtyytyväisyyt-

tä, työnantajille potentiaalisesti lisää tuotta-

vuutta ja maakunnille elinvoimaa.

Ehdotan, että maan hallitus asettaisi selvi- 

tyshenkilön pikaisesti pohtimaan, miten mo-

nipaikkaista työtä ja yrittäjyyttä voitaisiin li-

sätä yksityisellä sektorilla - valtion ja kuntien 

kannustamana.

Monipaikkaisuuden todeksi elämisen takuu-

mieheksi tarvitaan siis aito ja toimiva etätyön 

mahdollisuus sekä myös yritysten kaksois-

paikkakuntalaisuus. Valokuituyhteydet tai 

muutoin turvatut toimivat verkkoyhteydet 

ovat jokaisen kansalaisen perusoikeuksia. 

Kohtuuhintaiset ja varmat tietoliikenneyhte-

ydet tukisivat vahvasti myös sote-palvelujen 

kehittämistä kaikkien kansalaisten saataville.

Lisäksi voisimme vahvemmin verotuksen kei-

noin tukea kahden kotiseudun elämää esimer-

kiksi verotuksen työhuonevähennystä laajen-

tamalla tai työmatkavähennyksien oikeuksia 

muokkaamalla. Merkittävin mahdollisuus liit-

tyy kaksoiskuntalaisuuden edistämiseen.

Eri ikäryhmien politiikkaa tehdään usein irrallaan 

elinkaaren monimuotoisuudesta: arvokkaat lapsi- ja 

perhepolitiikka sekä ikäihmisten asiat ovat erillään 

toisistaan. Toimintaa voisi olla enemmän sukupol-

viajattelun kautta, toteaa Maria Kaisa Aula, Väestö-

liiton hallituksen puheenjohtaja. 

- Päiväkodeissa hoidetaan lapsia ja vanhustenko-

deissa vanhuksia. Nuorten ja vanhusten asunnot 

ovat eri taloissa. Miksi eri ikäpolvet eriytetään pal-

veluissa, kysyy Aula. Ihmislähtöinen palvelumuotoi-

lu loisi sukupolvien vuorovaikutusta, Aula jatkaa ja 

haastaa kuntia:

- Perheissä sukupolvien kohtaaminen on luonnollis-

ta ja suuri ilon aihe, laitetaan sukupolvien ketju vah-

vistumaan myös palveluissa! 

Samoilla linjoilla on Oripään kunnanvaltuuston 

puheenjohtaja Hannele Rouhiainen:

- Kuntatasolla sukupolviajattelu on helppo ottaa 

mukaan uusien hankkeiden yhteydessä, mutta 

myös ilman suuria investointeja. Esimerkiksi päivä-

kodin tai koulun ja vanhusten palvelutalon kohtaa-

miset tuovat molemminpuolista iloa ja virkistymis-

tä. Lisäksi lapset ja nuoret saavat elämäänsä oppia 

pitkästä elämänkokemuksesta. Myös kotihoidetut 

lapset ja vanhukset tulisi saada tähän molem-

minpuolista iloa tuottavaan toimintaan mukaan.   

Jatkumo on maa- ja metsätalouden 
perusta
Kuntien toiminnassa sukupolvien kohtaaminen on 

vasta hiljattain saanut tuulta alleen, mutta maa- ja 

metsätiloilla tiedon jakaminen sukupolvelta toiselle 

on ollut jatkuvuuden elinehto jo vuosisatojen ajan. 

Mikkeliläinen maa- ja metsätilayrittäjä Pekka Pöyry 

muistuttaa, että keskustalaisuuden jatkuvuuteen ja 

vihreyteen perustuvat arvot saavat juurikin voiman-

sa ja perustansa ylisukupolvisuudesta.

Sukupolvien 
ketju

- Ylisukupolvisuutta ei voi korvata millään muulla 

arvolla alkutuotannossa, kuten maa- ja metsätiloilla, 

sillä aiempien sukupolvien työ ja arvomaailma ovat 

aina uuden sukupolven toiminnan pohjana, Pöyry 

jatkaa ja sanoittaa kauniisti, että suurin viisaus asuu 

maakuntien ihmisten sydämissä:

- Kun tämän viisauden ääntä kuullaan, ylisukupolvi-

suuden arvo seuraa mukana automaattisesti. Mikäli 

ääni jää kuulematta, saattaa uusi sukupolvi ohjautua 

muualle.

Isovanhemmat ovat monen lapsiperheen arjen tukipilari.

 
Keskustan arvoissa muista puolueista poikkeavalla taval-

la korostuu ylisukupolvisuus. Se viehättää minua paljon. 

 

Miellämme ylisukupolvisuuden tiedon ja osaamisen 

siirtymisenä, perinteiden kunnioittamisena, elämänkaari- 

ajatteluna palveluissa ja tietysti myös syvänvihreänä ym-

päristöpolitiikkana, huolena maapallon kantokyvystä. 

 

Mihinkään ei ole kadonnut voima keskustalaisesta 

viisaudesta: jätä talo tyttärelle ja pojalle paremmassa 

kunnossa kuin sen itse sait.



4  SUUNTAA JA SYDÄNTÄ | ANNIKA SAARIKKO

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
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- 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. 
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Mitä omavaraisuus merkitsee Sinulle?
Koronakriisi osoitti omavaisuu-
den tärkeyden ja haastoi käsi-
tyksiämme asiasta. 

Tähän juttuun kysyimme yhteis-
kunnan eri toimijoilta  omavarai-
suuden merkityksestä.

Maakuntaneuvos Eeva Nurmi on tehnyt pitkän 

uran esimerkiksi Maa- ja kotitalousnaisten halli-

tuksen puheenjohtajana. Nurmi korostaa elintar-

vikkeiden varmuusvarastoja ja riittävää kotimaista 

ruuantuotantoa.

- Omavaraisuuden ykkösasia on suomalainen 

ruoka. Meillä on oltava rajojemme sisällä ruoka-

varannot, jotka riittävät jokaiselle kriisitilanteissa, 

humppilalainen Nurmi sanoo.

Nurmi painottaa myös terveydenhuollon toimin-

takyvyn tärkeyttä ja että heikompiosaisista on 

voitava huolehtia kaikissa olosuhteissa – ketään 

ei saa unohtaa.

Maanpuolustus on Suomen vakuutus
Omavaraisuuden peruskivijalka on perinteisesti 

puolustuspolitiikassa.

- Omavaraisuus koko Suomen maanpuolustuk-

sessa merkitsee minulle, että yleisestä asevel-

vollisuudesta huolehditaan, reserviläisille jär-

jestetään kertausharjoituksia ja vapaaehtoisen 

maanpuolustuksen resurssit turvataan, kansan-

edustaja Mikko Savola sanoo.

- Maanpuolustuksemme rahoitus on oltava tasa-

painossa suhteessa henkilöstöön, investointeihin 

ja toimintaan. Se tarkoittaa riittävää suorituskykyä 

kaikille osa-alueille; maa- meri- ja ilmavoimille. 

Kansainvälinen harjoittelutoiminta tukee ja vah-

vistaa suorituskykyämme, Savola lisää.

Päätösvalta energiasta 
on omissa käsissä
Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä 

kertoo, että energiajärjestelmän osalta omava-

raisuus tarkoittaa hänelle sitä, että energiaa saa 

luotettavasti ja päätösvalta energiasta on omissa 

käsissä. Ei sitä, että kaikki energia tuotettaisiin itse.

- Omavaraisuutta voi vahvistaa pitämällä kaikki 

eri energialähteet monipuolisesti käytettävissä. 

Samoin huolehtimalla siitä, että energiamarkkinat 

toimivat. Tärkeintä on, että energiantuotanto- ja 

siirtoinvestoinneille on Suomessa hyvät edellytyk-

set, Leskelä toteaa.

Omavaraisuus ei ole omahyväisyyttä 
Omavaraisuus on olennainen osa itsenäisyyttämme, 

toteaa STTK:n puheenjohtaja Antti Palola.

- Olemme kaukana pohjoisessa asuva harvalukuinen 

ja outoa kieltä puhuva kansa, joka on historian saatos-

sa oppinut tulemaan toimeen omillaan. Omavaraisuus 

merkitsee puhdasta luontoa ja ympäristöä, kotimaista 

elintarviketuotantoa, metsistä saatavaa moninaista 

hyötyä, kansallista liikenneverkostoa, omaa energia-

tuotantoa sekä itsenäistä armeijaa, Palola sanoo.

Palola lisää omavaraisuuden merkitsevän sivistystä, 

kulttuuria, suvaitsevaisuutta ja moniarvoisuutta.

- Kansamme osaamisesta on pidettävä huolta, jotta 

kykenemme vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin, 

Palola päättää.

Uskon, että perinteiset keskustalaiset periaatteet; vastuu yli 

sukupolvien, sovittelevuus, omavaraisuus, ehyt ja yhteinen 

Suomi laidasta laitaan ja vastuunkanto itsestä ja läheisistä 

ovat ratkaisuja edelleen.

Omavaraisuus on arvokasta. Samalla se on moninaista, kuten 

oheisista kommenteista ansiokkaasti kirkastuu. Yhtäältä on pi-

dettävä huoli puolustuksesta, ruokavarannoista ja yhteiskun-

nan kriittisistä toiminnoista. 

Samanaikaisesti omavaraisuutta on se, että pystymme huo-

lehtimaan kaikista suomalaisista ja yhteiskunnan eheydestä 

myös kriisissä.

Suomalaiseen omavaraisuuteen kytkeytyy myös innovatiivisia 

ratkaisuja, joissa meillä on annettavaa maailmalle vastauksina 

globaaleihin ongelmiin. Nämä koskettavat esimerkiksi ilmas-

toystävällisiä ratkaisuja, puhdasta vettä ja energiantuotan-

toa. Myös sosiaalinen pääoma on osa omavaraisuutta; vahva 

kansalaisyhteiskunta, vapaaehtoistyö ja hyvinvointipalvelujen 

kestävät ideat aina kouluruokailusta neuvolajärjestelmään.

Valtion tehtävä on poistaa esteitä työn tekemiseltä ja 

kannustaa ihmisiä aktiivisuuteen, toteaa Keskustan 

Pohjois-Pohjanmaan piirin puheenjohtaja Jussi Ylitalo.

- Koulun ja koulutuksen roolia yhteiskunnan tasaa-

vana voimana ei voi eikä saa aliarvioida. Koulutuksen 

kautta on mahdollisuus puuttua huono-osaisuuden 

periytymiseen, Ylitalo sanoo.

Ylitalo toteaa, että osatyökykyisten mahdollisuus 

päästä työmarkkinoille on yksi iso mahdollisuus nos-

taa työllisyyttä, mutta ennen kaikkea se on satsaus 

ihmisten hyvinvointiin. Työ luo merkitystä ja mahdol-

lisuuden päättää itse omista asioistaan. 

Ylitalo muistuttaa, että valtion tehtävä on luoda 

edellytyksiä teollisuuden suurinvestoinneille, jotka 

tuovat työtä maakuntiin, missä teollisuuden raa-

ka-aineet sijaitsevat. Tutkimuksen, kehittämisen 

ja innovaatiotoiminnan kautta meillä on mahdolli-

suus toimia isommassa roolissa ilmaston muutos-

ta torjuvan teknologian kehittämisessä ja viennissä 

kuin maamme koko antaisi ymmärtää.

Myös pitkän uran kansanedustajana tehnyt Olavi 

Ala-Nissilä korostaa työn merkityksellisyyttä ihmi-

selle ja työstä saatavaa osallisuuden kokemusta. 

Samalla hän sanoo, että työ on paras keino eriar-

voistumista vastaan.

- Työllistämispäätökset tehdään yrityksissä. Osaami-

nen synnyttää työtä. Nyt tarvitaan kaikkien toimijoi-

den - työntekijäjärjestöt, yritykset, valtio - yhteinen 

ponnistus. Suunnan pitää olla pois poteroista kohti 

kestävää työllisyysastetta, Olavi Ala-Nissilä toteaa.

Jokaisella on oikeus työhön 

Helppoja ratkaisuja työllisyyden eteen ei ole. 

Yhtäaikaisesti tarvitaan monenlaisia tekoja. 

Minulle toimiva kansantalous tarkoittaa monta 

asiaa: työllisyys on korkealla tasolla ja työttö-

myys vähäistä, korkea tuottavuus mahdollis-

taa kunnolliset palkat, ihmiset pystyvät omalla 

työllään etenemään ja vaurastumaan, ja kun 

tulee yllätyksiä, turvaverkot auttavat uuteen 

alkuun. Koko Suomessa on oltava mahdollista 

tehdä työtä ja yrittää. 

 

Sellaisia asioita on verotettava kevyesti, joi-

ta haluamme lisää, kuten työtä ja yrittäjyyttä. 

Yrittäjien ja yritysten riskinotolla Suomi nousee 

jälleen kerran.

 

Samalla on pidettävä huolta osaamisesta. Vä-

hintään toiseen asteen tutkinto on mahdollis-

tettava kaikille. Pelkän perusasteen koulutuk-

sen varassa olevat ovat erityisen haavoittuvassa 

asemassa. Tarvi-

taan monipuolisia 

ratkaisuja tämän 

ryhmän työllisyy-

den ja työmarkkina- 

aseman parantami-

seksi.    Työelämän nopea 

muutosvauhti edellyttää osaamisen päivit-

tämistä. Osaamisen kehittäminen lisää työn 

tuottavuutta ja on samalla myös osa työky-

vyn tukemista.

Yhteensä 134 200 suomalaista oli viime vuon-

na työkyvyttömyyseläkkeellä. Työkyvyn tu-

kemiseen ei ole panostettu riittävästi. Mah-

dollisimman monelle osatyökykyiselle on 

järjestettävä mahdollisuus antaa panoksensa 

työelämässä ja ansaita. Tästä on vireillä hyviä 

malleja. Palkkatuen käyttöä pitää tehostaa ja 

neuvontaa lisätä. Ulkomaisen työvoiman saa-

tavuutta on edistettävä monipuolisesti, koska 

Suomella ei ole varaa siihen, että yritysten in-

vestoinnit takkuavat osaavan työvoiman puut-

teeseen.

Työn tekemisen kasvava riippumattomuus 

ajasta ja paikasta lisäävät valinnanmahdolli-

suuksia niin työntekijälle kuin työn teettäjäl-

le. Ajatus monipaikkaisesta elämäntavasta 

sopii hyvin keskustalaiseen arvomaailmaan.

Kuva: Kotimainen ohra
kypsyy Hyssälän tilalla.



Annikan 
johtajuuden 
periaatteet

1. Luottamus
Puheenjohtajan tehtävä on lisätä suomalai-
sen luottamusta Keskustaan. Luottamusta 
tulee rakentaa myös oman yhteisön sisällä.

2. Avoimuus
Johtaminen on kuuntelemista. Avoimuus on 
myös tiedon jakamista ja vaikeidenkin asioi-
den käsittelemistä yhdessä.  

3. Tasapuolisuus
Haluan tulla tunnetuksi reiluna yhteistyö-
kumppanina ja oikeudenmukaisena johtaja-
na. On välttämätöntä, että kaikilla on sama 
tilannekuva ja käsitys tavoitteesta. 

4. Myönteisyys
Positiivisuus on minulle sitä, että ei lannistu 
tai turhaudu vaikeuksista. Olen optimisti ja 
haluan ilon sekä innon leviävän ympärilleni. 
Lupauksissani aion kuitenkin olla realisti.  
 

5. Hyvinvointi
Se, miten ihmiset voivat, on aivan yhtä tärkeää 
kuin se, mitä he saavat aikaan. On tarjottava ti-
laisuuksia kehittyä ja oppia uutta, ei vain antaa. 

6. Oleelliset
Puheenjohtajan on kyettävä kertomaan yhä 
uudelleen, mikä on toiminnan ja tavoitteiden 
ydin, kaikkein luovuttamattomin osa. On va-
littava muutama kehittämiskohde – ja onnis-
tuttava niissä. 

7. Ahkeruus
Politiikassa ei pärjää ilman ahkeruutta. Tu-
loksellisesti ahkera jaksaa olla vain silloin, 
jos välillä täyttyy uudesta voimasta ja tank-
kaa tasaisesti työn lomaan tavallista arkea. 

8. Rohkeus
Johtajuus on sitä, että osaa kuunnella, mutta 
uskaltaa myös päättää. Johtajan on valittava 
linja, osoitettava suunta, seistävä omiensa 
takana ja puolustettava joukkuettaan.

Johtaminen on palvelutehtävä
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”Johtaminen on palvelutehtävä. Johtajan tulee poistaa 
esteitä toisten toiminnalta ja antaa toisten loistaa. 
Kun tämä tulee todeksi, menestystä ei voi välttää.”
Mikko Juvonen, Kontiolahti

”Minä olen saanut järjestötoiminnasta valtavasti kaiken- 
ikäisiä ystäviä, vaikuttamiskokemusta, mentorin ja verkosto-
ja. Paikan kertoa, mitä mieltä olen yhteisistä asioista sekä 
mahdollisuuden keskustella noista mielipiteistä. Rakkau-
denkin löysin. Samalla kaikki on ottanut valtavasti aikaa. 
Jos toiminta vie voimat, meillä pitää olla ymmärrys kuulla 
sanat ”en nyt pysty” ja aina sydäntä kysyä ”mitä kuuluu”.” 
Auli Piiparinen, Leppävirta

”Puoluetoimintaa tehdään usein niin sanotusti ”kalliin va-
paa-ajan” kustannuksella. Pelkkien velvollisuuksien lisäksi 
siitä pitää myös saada jotain!”
Arttu Laaksonen, Salo

Puolueessa johdetaan asioita, mutta vielä enemmän on kyse 
ihmisten johtamisesta. Näin keskustalaiset kommentoivat hyvän 
johtajan ominaisuuksia Annikan Facebook-sivuilla.

”Positiivisuus on sitä, että ei lannistu tai turhaudu vaikeuk-

sissa. Johtajuus punnitaan
 
juuri sellaisissa tilanteissa.”

Eija-Riitta Niinikoski, Nivala

”Kuntapolitiikkakin on harrastus - ja harrastuksessa pitää olla 
hauskaa!  ”Tervetuloa hauskaa pitävien, iloisten ihmisten poruk-

kaan!” Sellaista

 

keskustaa
 
minäkin haluan olla luomassa.”

Saara Hanhela, Kuopio

Puheenjohtajavaali on vienyt Annikaa 
ja tukijoukkoja ympäri Suomea 

SUUNTAA             SYDÄNTÄ
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Tutustu Annikan ajatuksiin puolueen johtamisesta sekä politiikan suuntaviivoista hänen tuoreesta 
ajatuskudelmastaan Siellä sykkii elämä – Suuntaviivoja Suomelle ja Keskustalle. Kirjoituksen koko-
naisuudessaan löydät sivuilta www.annikasaarikko.fi.

”Jokainen puheenjohtaja tuo puolueelle 
kasvot, tyylin ja painopisteet, mutta uskon 
vahvasti siihen, että puolueen varsinainen 
linja päätetään yhdessä. En ole puheenjoh-
tajaehdokas siksi, että haluaisin heittää puo-
lueen vuosien ohjelmatyön romukoppaan ja 
aloittaa kokonaan alusta.

Periaateohjelma ei yksistään riitä, vaan sen 
herättää eloon vasta sen pohjalta rakenne-
tut poliittiset tavoitteet. Puolueen ohjelman 
on nojattava puolueen omaleimaisiin peri-
aatteisiin. 

Liikkeessämme tarvitaan enemmän suuntaa 
ja sydäntä. Tämä ajatuskudelma on vastauk-
seni siihen, mitä suunnalla tarkoitan. Sydä-
men ja elämän sykkeen tähän puolueeseen 
tuovat puolestaan ihmiset; aktiivitoimijat, jä-
senet, kannattajat.

Oleellista on muodostaa tämän tekstin 
kautta käsitys siitä, millainen puolue kes-
kusta johdollani olisi. Siksi kerron myös oman 
elämäni keskustalaisuudesta, johtamisen ta-
voitteista ja puolueemme paikasta aatteelli-
sella kartalla.

Ajatuskudelman idea on siinä, että sen reu-
noja ei ole päätelty eikä työ siis ole valmis. 
Työtä sopii jatkaa ja jalostaa. 

Keskustakaan ei ole koskaan valmis. Mut-
ta paremmaksi se voi tulla vain katsomalla 
eteenpäin.”

annikasaarikko.fi
#annikanmukana

Osaa kuunnella, uskaltaa päättää.

- Siellä sykkii elämä

ANNIKA SAARIKKO

Suuntaviivoja Suomelle ja Keskustalle


