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Kansanedustajaehdokkuus on kovin 
työhaastattelu, mitä ihminen voi kokea. 
Minäkin laitan – toistamiseen – kaiken 
peliin. Rahaa palaa kymmeniä tuhansia 
euroja. Mainostan ja myyn itseäni, 
kiertelen marketeilla ja toreilla, heilun 
tupailloissa ja ajelen pakettiautolla, jossa 
on minun nimeni. Vain siksi, että voisin 
kansanedustajana olla eteläpohjalaisten 
edustaja. Vain siksi, että pyydän ihmisiä 
uskomaan minuun. Vain siksi, että 
minut hyväksyttäisiin.

Lähtökohta vaatii rohkeutta ja vastuunottamista. Sinua ei silitellä, 
eikä paijata. Se on kotiseudun puolesta puhumista, hyvän 
tekemistä ja vierellä kulkemista, äänen antamista niille, jotka eivät 
välttämättä saa ääntään kuuluviin. Pelkät sanat eivät riitä, eivätkä 
lupaukset kanna – jos niiden mukaan ei toimi. Ihmiset näkevät, 
jos falskaat. Ihmiset näkevät, jos kimaltelet tyhjänä. Politiikassa 
pärjäävät ne, jotka kuuntelevat enemmän kuin puhuvat. Ne, 
jotka tarraavat elämättömään elämään, hahmottavat maailman 
esteiden kautta – eivätkä yritäkään muuttaa mitään – jämähtävät 
soittelemaan 60-luvun iskelmiä omaan olohuoneeseen. Ne, jotka 
tekevät itsestään tallotun, epäoikeudenmukaisuuden peilikuvan 
ja totuuden lähettilään, saavat kaikessa rauhassa uhriutua 
Facebook-kuplassaan.

Politiikka on oikeastaan aika yksinkertaista. Olemme kaikki 
riippuvaisia toisistamme. Minä en ole mitään ilman muita.

Kovin
haastattelu,
mitä voi kokea



Pasi Kivisaari, 47, Seinäjoki
Kahden lukioikäisen pojan isä ja naimisissa
Alakoulun rehtori, opetusalalla 20 vuotta
Kasvatustieteiden maisteri
Seinäjoen kaupunginvaltuutettu
Seinäjoen kaupunginhallituksen puheenjohtaja
Eduskuntavaalit 2015: 5158 ääntä

Vastuullisuus
Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus
Sivistys
Ylisukupolvisuus ja kohtuullisuus
Kestävä luontosuhde
Paikallisuus

Pasi Kivisaari

Sivistys kivijalkana
Koulutus, kasvatus ja tutkimus maksavat monin verroin 
itsensä takaisin. Sivistys edistää ihmisyyttä, turvaa hy-
vinvointia ja toimii yhteiskunnan kivijalkana. Olen toimi-
nut koulumaailman etulinjassa – rehtorina ja opettajana 
– 20 vuotta. Koulutus- ja kasvatuskysymykset eivät ole 
minulle latteita viisasteluja, vaan pala jokapäiväistä elä-
mää. Omalta kohdaltani en argumentoi 70-luvun koulu-
kokemuksien kautta, vaan jokapäiväisen työni pohjalta.

Paikallinen näkemys
Koko maa voi olla Suomen uuden nousun veturi, ei vain 
pääkaupunkiseutu ja muutamat kasvukeskukset. Valta-
kunnan päätöksenteossa tulisi luottaa enemmän alu-
eelliseen ja paikalliseen näkemykseen. Mitä enemmän 
ratkaisuja syntyy alhaalta ylöspäin, sitä parempi se on 
sitoutuneisuuden kannalta.

Kotimainen ruoka tekee hyvää
Maatalous ja kotimainen elintarviketuotanto ovat kan-
sallinen kunniatehtävä. Vain suomalainen viljelijä takaa 
lähiruuan kuluttajalle. Suomalaisen ruokaturvan tae on 
toimiva ja kannattava kotimainen ruokaketju. Sen perus-
ta on maatalous, jota harjoitetaan koko maassa.

Tämä on työ ihmisiä 
varten. Ensimmäinen 
askel ihmiseen on 
kuunteleminen. 
Tie auttamiseen ja 
yhteistyöhön avautuu, 
kun ymmärtää 
kuulemansa, ottaa selvää 
asioista ja tekee päätökset 
tietoon nojaten ja sydäntä 
kuunnellen.

Liikuttavan hyvää
Julkisilla varoilla on tuettava erityisesti omaehtoisia, 
mahdollisimman monet väestöryhmät saavuttavia har-
rastusmahdollisuuksia. Kuntien ja kaupunkien ulkoilu-
reitistöt ja kulttuuritapahtumat lisäävät kehon ja mielen 
terveyttä. Lapsille, nuorille, ikäihmisille ja vähävaraisille 
on varmistettava maksuttomia, matalan kynnyksen kult-
tuuri- ja liikuntamahdollisuuksia. Ne maksavat itsensä 
takaisin. Esimerkiksi suomalainen kirjastojärjestelmä on 
vertaansa vailla olevaa terveydenhoitoa.

Turvaa
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen lähtökohta-
na tulee olla edelleen perusterveydenhuollon vahvista-
minen. Sen tulee olla kivijalka, jonka ei pitäisi vuotaa. 
Ihmisten on päästävä terveyskeskuksiin ja lääkärin vas-
taanotolle välittömästi tilanteen vaatiessa. Toiminta on 
kustannustehokasta vain, kun hoito voidaan aloittaa oi-
kea-aikaisesti, ennaltaehkäiseviä ja matalan kynnyksen 
palveluita painottaen.
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Jos tulet valituksi, mikä valiokunta on 
tähtäimessä? Miksi?
Eduskunnassa on mittava määrä tärkei-
tä valiokuntia. Itselleni luontainen valio-
kunta olisi sivistysvaliokunta, jossa käsi-
tellään esimerkiksi opetusta, koulutusta, 
tutkimusta, kulttuuria, tiedettä ja nuo-
risotyötä. Koen myös liikenne- ja viestin-
tävaliokunnan tärkeäksi. Monet Pohjan-
maalle kantautuvat edunvalvonta-asiat 
kiteytyvät liikennehankkeisiin. Valiokun-
tatyö antaisi etumatkaa vaikuttaa maa-
kunnan infraan.

Uskotko olevasi nyt valmiimpi 
eduskuntaan kuin neljä vuotta sitten?
Uskon. Jokainen vuosi koulii ihmistä. 
Omat poikani ovat enemmän siivillään 
ja askeleeni ovat vakaampia. Olen myös 
kaupunginhallituksen puheenjohtajuuden 
myötä oppinut kantamaan vastuuta sil-
loinkin, kun ympärillä on myrskynnyt. 
Kaupunginhallituksen tehtävänä on huo-
lehtia kaupungin kehittämisestä, valvoa 
toimintaa ja taloushallintaa. Se on ollut 
sopivaa politiikan ammattikorkeakoulua. 
Nyt 47-vuotiaana tunnen, että olen val-
miimpi askeltamaan kohti eduskuntaa ja 
saamaan siellä aikaan muutakin kuin pu-
hetta. Olen myös entistä vakuuttuneempi 
siitä, että maakunta tarvitsee toimeliasta 
edunvalvojaa, joka uskaltaa katsella oman 
pihan yli.
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X
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Professori Kari Hokkanen on asetellut 
kymmenen kysymystä Pasi Kivisaarelle

Miltä tuntui, kun jäit viimeksi 80 ääntä 
vaille valintaa?
Ristiriitaiselta. Olin todella kiitollinen lä-
hes 5200 äänestä, jotka olivat ensikertalai-
selle huikea ja odottamaton potti. Iloitsin 
tietysti siitä, että olin niin monen ihmisen 
mielestä valmis kansanedustajaksi. Toi-
saalta – tunnustettakoon – niukka varasi-
jalle jääminen otti päähän ja sydämeen. 
Olen entinen maileri, eikä loppukiritap-
pio ollut helppo asia nieltäväksi. Asiaa en 
kuitenkaan kovin kauaa pureskellut. Vaa-
lien jälkeen menin välittömästi johtamaan 
koulua. Siinä maailmassa tehdään tulevai-
suutta, eikä märehditä menneitä.

 Viimeksi keskusta lähestyi vaaleja 
voitollisin mielin, nyt gallupit veikkaavat 
tappiota? Onko näkynyt vaalikentillä ja 
vaalityössä?
Vaalityö itsessään on samanlaista – käy-
tiinpä sitä missä tunnelmissa tahansa. On 
mentävä ihmistä kohti. Omien viisauk-
sien lateleminen on harvoin oleellista. 
Oleellisempaa on kuulla, mitä sinulle ker-
rotaan. Sitä kautta on mahdollisuus itse-
kin sivistyä ja ymmärtää asioiden yhteyk-
siä. Vaalityössä en ole kertomassa omasta 
erinomaisuudestani, vaan oppimassa ja 
oivaltamassa. Päätöksiä on helpompi teh-
dä, kun on taju niiden vaikutuksista.

Kaikkiaan viihdyn oikein hyvin vaa-
likentillä. En mieti omaa suosioitani tai 
gallupeja, olen siellä siksi, että ihmiset 
voisivat arvioida onko minulla hartioita 
kansanedustajaksi.

Mitä arvelet, miksi keskustan kannatus 
ainakin gallupeissa on nyt merkittävästi 
alempi kuin neljä vuotta sitten?
Helpoin selitys olisi se, että pääministe-
ripuolueen vastuu on lopettanut aplo-
dit. Osaltaan tämä pitääkin paikkaansa. 
Keskusta lähti vuoden 2015 vaaleihin lu-
pauksella “Suomi kuntoon”. Nyt Suomi on 
paremmassa kunnossa kuin Sipilän hal-
lituksen aloittaessa. 140 000 suomalais-
ta enemmän on työssä, useimmiten ko-
kopäiväisissä ja pysyvissä työsuhteissa. 
Lisävelan ottaminen, joka oli järkyttäväs-
sä kasvussa, on melkein pysäytetty. Se on 
kuitenkin vaatinut päätöksiä, jotka ovat 
menneet monen ihmisen iholle. Siitä eivät 
kaikki pidä.

On myös uskallettava kysyä, tekee-
kö Keskusta oikeaa politiikkaa ja oikein. 
Emme saa ajautua kuvitelmaan, jossa ju-
listaudumme ainoaksi totuudeksi ja lak-
kaamme kuuntelemasta ihmisiä. Sata 
vuotta sitten Keskustan aatteeseen vah-
vasti vaikuttanut Santeri Alkio linjasi: ”Ih-
misyyden kehitystarve ja sen edellytykset 
on pantava kaiken yhteiskunnallisen ja 
valtiollisen uudistamisen pohjaksi.” Teesi 
on ajankohtaisempi kuin koskaan.

Kuinka arvioit Sipilän hallituksen 
onnistumista? Tai epäonnistumisia?
Sipilän hallitus on saavuttanut viisi suu-
rinta talouspoliittista tavoitettaan. Vel-
kaantuminen suhteessa bruttokansan-
tuotteeseen taittuu vaalikauden loppuun 
mennessä, velaksi eläminen päättyy vii-
meistään vuonna 2021, kokonaisveroaste 
on kääntynyt laskuun ja työllisyysaste on 
noussut yli 72 prosenttiin. Luvut ovat kor-
keimmalla tasolla 27 vuoteen. Hyvä työl-
lisyyskehitys näkyy ja tuntuu kaikkialla 
Suomessa. Usko hallituksen kykyyn kään-
tää talouden suunta oli vaatimatonta niin 
median kuin taloustieteilijöidenkin kes-
kuudessa. Kaikkein vähiten hallituksen 
toiminta herätti luottamusta opposition 
joukoissa.

On rehellistä tarkastella myös epäon-
nistumisia. Perhevapaauudistus ei ole 
edennyt, vaan on takerruttu sisäisiin nä-
kemyseroihin, eivätkä tavoitteet ole ol-
leet yksiselitteisiä tai ajallisesti realistisia. 
Tässä kohdin parlamentaarinen valmis-
telu olisi ollut järkevä vaihtoehto massii-
visen uudistamisen suunnittelussa. Halli-
tus on myös kömmähdellyt julkisuudessa, 
mikä on vähentänyt luottamusta.
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Uskotko, että sinut valitaan? Miksi? 
Millainen kansanedustaja olisit? Mihin 
asioihin tarttuisit ensimmäiseksi? 
Uskon kyllä. Mutta oleellisempaa on se, 
että niin moni muukin uskoo. On häm-
mästyttävää, että minulla on tällä het-
kellä 800 ihmistä tekemässä vaalityötä ja 
jokainen heistä seisoo rinnallani omalla 
nimellään. Olen siitä työstä hyvin nöyrä ja 
kiitollinen.

Kansanedustajana olisin lainsäätä-
jä, yhteiskunnallinen vaikuttaja, alueeni 
edusmies ja ahkera toimija. Säilyttäisin 
inhimillisyyteni, sydämeni ja haavoittu-
vuuteni. Marmorisokeuden vaaraa ei ole. 
Viimeistään kotiovella aplodit loppuvat.

 

Omien viisauksien 
lateleminen on harvoin 

oleellista. Oleellisempaa on 
kuulla, mitä sinulle kerrotaan.

 Jokainen vuosi 
koulii ihmistä.

 En mieti omaa 
suosioitani tai 
gallupeja, olen 
siellä siksi, että 
ihmiset voisivat 
arvioida onko 
minulla hartioita 
kansanedustajaksi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudista-
minen, jota jo monet hallitukset ovat 
turhaan yrittäneet, on vaikeaa, mutta 
välttämätöntä.

Vanhusten hoivapalveluissa paljastu-
neet epäkohdat osoittavat, että järjestä-
jän neuvotteluvoimaa ja valvontakykyä on 
vahvistettava siirtämällä vastuu leveäm-
mille hartioille, maakunnille. Uudistuksen 
lähtökohtana on edelleen hyvin kanna-
tettava ajatus. Vahvistaa perusterveyden-
huoltoa ja sen laatua, parantaa palvelui-
den saatavuutta, laajentaa valikoimaa ja 
lisätä asiakkaiden itsemääräämisoikeutta. 
Vaikka meteliä on piisannut, mikään puo-
lue ei pääse tosiasiaa piiloon. Me emme 
kestä nykymenoa. Meidän on uudistutta-
va ihmisten hoidon ja hoivan puolesta.

Toinen iso vaaliteema on ilmastonmuu-
tos. Sen torjuminen on otettava vakavasti. 
Keskustan tavoitteet, kivihiilen polttami-
sen lopettaminen vuoteen 2029 mennessä 
ja hiilineutraalius vuoteen 2045 mennessä 
ovat kovia, mutta mahdollisia. Ohjelmaa 
toteutettaessa pitää kuitenkin jalat pitää 
maassa. Vihreiden ja SDP:n vaatimukset 
metsien hakkuiden radikaalista vähentä-
misestä iskisivät pahasti kansantalouteen 
ja perustuvat hiilinielujen osalta väärin-
käsitykseen. Kestävä metsänhoito on pa-
rasta ilmastotyötä. Pitkien etäisyyksien 
maassa polttoaineveron kiristäminen on 
kohtuutonta ja muutenkin on huolehdit-
tava, etteivät maakuntien pienituloiset 
joudu epäreilun rasituksen kantajiksi. Il-
mastonmuutoksen torjuminen on yhtei-
nen asiamme. Se pitää kuitenkin toteut-
taa reilusti.

Olet nyt sekä Seinäjoen että Lapuan 
”virallinen” ehdokas? Mitä se tarkoittaa 
a) vaalityössä ja b) näiden kaupunkien 
yhteistyön tulevaisuudelle?
Lapualta on kantautunut todella hieno-
ja uutisia. Paikallisyhdistys on asettanut 
minut heidän ehdokkaakseen, mikä on 
suuri kunnia. Muutenkin syntyperäisenä 
lapualaisena paikkakunta läikehtii sydä-
messäni. Vaalityössäni on mukana valtava 
määrä niin lapualaisia kuin seinäjokelai-
sia, mikä tietysti on hieno asia. Lapua ja 
Seinäjoki muodostavat lähes 80 000 asuk-
kaan talousalueen ja sen voima on kiista-
ton. Lapua elää uuden nousun aikaa.

Vaikka nämä kaupungit ovat itselleni 
elintärkeitä, kansanedustajan työssä en 
tietenkään tuijottele vain kahta kaupun-
kia. On selvää, että olen maakunnan mies. 
Pensselini yltää jokaiselle reunalle.

Mitä merkitsisi valintasi Seinäjoelle 
ja Seinäjoen seutukunnalle? Eikö 
edunvalvonta ole mennyt niin hyvin 
kuin voisi?
Valintani varmistaisi sen, että Seinäjoen 
seutukunnan edunvalvonta ja alueelli-
nen osaaminen vahvistuisi. Kun kunnioi-
tettu demarikansanedustaja Harry Wallin 
väistyy tehtävästään, on riski, että kan-
sanedustajat karkaavat yhä kauemmaksi, 
eikä alueellista tasapainoa synny.

Nykyiset kansanedustajat ovat var-
masti tehneet parhaansa edunvalvon-
taan liittyen. On kuitenkin selvää, että 
valtapolitiikka keskittyy liikaa Helsingin, 
Tampereen ja Turun väliseen kolmioon, 
eikä Etelä-Pohjanmaan ääni kuulu riit-
tävän kovaa.

Kaiken ytimessä on yhteistyö, jonka 
hyvin osaan. Kansanedustajat, jotka huh-
tikuun vaaleissa valitaan, ovat voimak-
kaampia, vahvempia ja uskottavampia 
yhdessä. On mentävä rinta kaarella kerto-
maan, mitä tahdomme. Ei sitä muut tule 
kyselemään.

Maahanmuuttokin on vaalikysymys. 
Tarvitsemme työperäistä maahanmuut-
toa. Jo nyt ilmenee työvoimapulaa sekä 
teollisuudessa että palveluissa. Se pahe-
nee suurten ikäluokkien siirtyessä eläk-
keelle. Hädässä olevia ihmisiä pitää aut-
taa, mihin kansainväliset sopimuksetkin 
velvoittavat. Ihmisen pitää olla ihmiselle 
ihminen. Järjestelmän väärinkäyttöä, jota 
myös on ilmennyt, ei tietenkään pidä sal-
lia. Pakolaiset on kotoutettava tehokkaas-
ti työtätekeviksi uussuomalaisiksi.

Syntyvyyden aleneminen alle kuollei-
suuden on vakava kansallinen ongelma. 
Se liittyy nuorten ihmisten tulevaisuu-
denuskoon. Jos sitä on, asetutaan aloil-
leen, perustetaan perhe ja aletaan elä-
mään. Jos työ puuttuu tai palvelut ovat 
sadan kilometrin päässä, ei siinä ensim-
mäisenä synnyttämistä ajatella.

Vaaliteemoja tulee ja menee. Niitä 
ei voi laittaa paremmuusjärjestykseen. 
Oleellisinta on, siirtyvätkö puheet teoiksi. 
Maailmassa on hyviä puhujia, mutta vä-
hemmän tekijöitä.

Mitä ajattelet sotesta, sekä sisällöstä että sen ajamisesta? Entä 
ilmastonmuutoksesta ja maahanmuutosta? Huolestuttaako syntyvyyden lasku? 
Minkä arvelet nousevan tärkeimmäksi vaalikeskustelujen aiheeksi, ja mikä olisi sinun 
mielestäsi tärkein?



Kohti uusia Suomen arvoisia tekoja

Usein olen voinut todeta Kirja-Matinkin jälkeen, että 
Pasi hoitaa tehtävän kuin tehtävän huolella ja vastuul-
lisesti, olipa kyse rehtorin työstä, luottamustehtävistä 
tai harrastuksista. Pasi tekee kotiläksynsä hyvin. Hän 
ottaa asioista selvää, paneutuu ja perehtyy, välittää, 
kuuntelee ja uskaltaa haastaa. Pasilla on taito ja tahto 
tehdä yhteistyötä myös niiden kanssa, jotka katsovat 
asioita eri vinkkelistä. Se on suoraselkäisen ihmisen 
ominaisuus. Hän avaa suunsa siellä, missä meitä kos-
kevia päätöksiä tehdään.

Se, että saa suunsa auki ja uskaltaa puolustaa edus-
tamiaan arvoja, asioita ja ihmisiä, on yhteisten asioi-
den hoidossa välttämätöntä. Omaa ääntä tärkeämpää 
on kuitenkin kuunnella ja ymmärtää ihmisten tervei-
set, varsinkin hiljaisemmat ja aremmat viestit. Pasi on 
itse sanonut, että ”ensimmäinen askel ihmiseen on 
kuunteleminen”. Kansanedustajalta vaaditaan kykyä 
kuulla myös se, mitä toinen ei sano ja nähdä se, mitä 
toinen ei näytä.

Pasi Kivisaari on nyt toista kertaa ehdokkaana edus-
kuntavaaleissa. Neljä vuotta sitten äänestäjiltä tuli sel-
keä viesti: hänet halutaan eteläpohjalaisten edustajak-
si eduskuntaan. Pasi sai 5158 ääntä. Läpimenoon olisi 
tarvittu vain 80 ääntä enemmän. Tulos oli mahtava en-
sikertalaiselta, mutta ei mikään ihme. Niin ahkerasti ja 
tarmokkaasti Pasi kampanjaa teki!

Keskustan vaalislogan tänä keväänä on ”Suomen ar-
voisia tekoja”. Keskusta on tehnyt läpi historian Suo-
men arvoisia tekoja: eheyden rakentaminen sisällisso-
dan jälkeen, lapsilisät kaikkiin koteihin, peruskoulu, 
laaja yliopistoverkko, kotihoidon tuki ja takuueläke 
ovat näistä esimerkkejä. 

Nyt ajattelemme, että perheisiin panostaminen, 
ratkaisuhakuinen ilmastopolitiikka ja koko Suomes-
ta huolehtiminen ovat seuraavia Keskustalle tärkeitä 
Suomen arvoisia tekoja. Kevään kampanjassamme nä-
kyvät vahvasti teemoina myös koulutus, kotimainen 
ruoka ja turvallisuus.

Vanha sanonta toteaa, että ”missä on tahtoa, on 
myös tie.” Keskustalla on tahtoa ratkaista edelleen 
Suomen ja suomalaisten ongelmia ja korjata epäkoh-
tia sekä ennen muuta tahtoa hoitaa ihmisten kokoisia 
asioita. Nyt tarvitaan tahtoa tehdä yhdessä iso, näkyvä 
ja suomalaisia koskettava vaalikampanja.

Sanotaan, että rakennetuilla silloilla ei vaaleja voi-
teta. Siitäkin huolimatta on syytä todeta, että päät-
tyvällä hallituskaudella on Keskustan johdolla tehty 
Suomen arvoisia tekoja. 140 000 uutta työpaikkaa on 
tuonut monen lapsiperheen arkeen rytmin ja taloudel-

Pasi on otettu nytkin vaalikentillä hienosti vastaan. 
Eteläpohjalaiset ovat halunneet tulla mukaan kansan-
liikkeeseemme tukemaan Pasia matkalla eduskuntaan. 
Talkoolaisista ei ole ollut pulaa. Tilaisuuksissa on ollut 
osallistujia paljon. Etelä-Pohjanmaalla kun ollaan, ovat 
eri alojen yrittäjät antaneet tukensa Pasille. Palaute 
ihmisten parissa on ollut myönteistä ja kannustavaa. 
Lukuisat eteläpohjalaiset ovat tulleet kertomaan, että 
he uskovat Pasiin ja haluavat juuri hänet eduskuntaan. 
Pasi saa tukea yli puolue- ja kuntarajojen. Tässä vai-
heessa on jo aihetta kiittää rohkaisevista viesteistänne 
ja tuesta.

Toimittaja Raimo Vakkuri sanoittaa meidän monien 
tunteet ja ajatukset osuvasti: ”Pasin karisma on timan-
tin kaltainen ja hienointa siinä on sen säteily itsestä 
poispäin. Hän ei koskaan vie muilta energiaa, vaan an-
taa sitä itse.”

Vaalikentillä on jo ennustettu Pasin läpimeno. Se 
tuntuu kannustavalta, mutta näihin tunteisiin ei pidä 
kuitenkaan tyytyväisenä tuudittautua. Vaalipäivänä ei 
nimittäin mitata tunteita, puheita eikä ennusteita. Sil-
loin lasketaan ääniä, ja vain annetut äänet vaikuttavat 
lopputulokseen. Niiden perusteella ratkaistaan Pasi Ki-
visaaren läpimeno. Meidän tehtävänämme on varmis-
taa, että mahdollisimman moni kirjoittaa äänestys-
kopissa Pasin numeron. On kaksi viikkoa aikaa tehdä 

lista liikkumavaraa. Kauden aikana tasapainoon saatu 
julkinen talous antaa viimeinkin mahdollisuuden teh-
dä panostuksia asioihin, jotka vaativat parannuksia 
ja kuntoon laittamista. Kuluneet neljä vuotta on siis 
tarvittu siihen, että Suomen ja suomalaisten näkymät 
ovat vihdoin positiivisia.

Näissä vaaleissa ratkaistaan koko Suomen suun-
ta. Äänestämällä Keskustan eduskuntavaaliehdokasta 
voit luottaa, että tuo suunta on turvallinen, realistinen 
ja tasapainoinen. Pidämme huolta suomalaisista koko 
maan alueella. Se on aatteemme lähtökohta ja itseis-
arvo. Keskustaa tarvitaan, jotta kovalla työllä aikaan-
saatu hyvä työllisyyden ja talouden linja jatkuu. Se var-
mistaa meille kaikille mahdollisimman hyvät palvelut 
ja yhteiskunnan yhteiseksi turvaksemme.

Äänestämällä Keskustaa teet Suomen arvoisia tekoja. 

Tavoitteena ihmisten 
ja yhteiskunnan 
hyvinvointi
Tutustuin Pasi Kivisaareen keväällä 2012, kun minut valittiin 
Kirja-Matin koulun johtajaksi ja astuin Pasin jättämiin saappaisiin. 
Uusi työ Ylistarossa oli helppo aloittaa Pasin perehdytettyä 
minut isomman koulun asioihin. Koulun arjessa huomasin monta 
kertaa, että edeltäjäni oli tehnyt työnsä hyvin. Pasi olikin pidetty 
johtaja opettajien, oppilaiden ja huoltajien keskuudessa. Oppilaat 
kyselivät joskus minulta, että koska se ”Kivivaari” tulee takaisin.

vaalityötä osaavan ja kokeneen ehdokkaan puolesta. 
Nyt pitää suositella rohkeasti Pasia niille ihmisille, jot-
ka vielä miettivät ketä äänestäisivät.

Hyvä lukija ja äänestäjä. Tämän vaalilehden sivuil-
la voit tutustua Pasi Kivisaaren ajatuksiin, tukijoihin ja 
vaaliteemoihin. Nettisivuilla www.pasikivisaari.fi on li-
sää Pasin kirjoituksia, jotka valottavat hänen ajatuksi-
aan ja arvojaan. Tutustu myös kampanjan aikatauluun 
ja tule tapaamaan Pasia.

Ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 3.4. ja varsi-
nainen vaalipäivä on sunnuntaina 14.4. Tunnen Pasin 
ja hänen lähtökohtansa hyvin. Hänen tavoitteensa on 
saada ihmiset ja yhteiskunta voimaan paremmin. Olen 
vakuuttunut, että inhimillinen, ahkera ja rehellinen 
Pasi Kivisaari on juuri sellainen kansanedustaja, jota 
Etelä-Pohjanmaa ja isänmaamme tarvitsee. Vakuutu 
sinäkin.

Äänestetään Pasi Kivisaari eduskuntaan.

 
Kuva: Juha Harju

IRENE TURENIUS
VAALIPÄÄLL IKKÖ

RI IKKA P IRKKALAINEN
KESKUSTAN PUOLUESIHTEERI



Kohti uusia Suomen arvoisia tekoja

Koko Suomen taajuudella
Keskustalle vuoden 2019 eduskuntavaalit ovat vaalit 
suomalaisen elämänmuodon puolesta.

Meille koko Suomi on suuri mahdollisuus. Olen vie-
raillut Lapissa esimerkiksi Enontekiöllä, Kemijärvellä, 
Kolarissa, Kittilässä, Ivalossa ja Rovaniemellä, ja huo-
mannut Lapissa toteutuneen valtavan kehityksen eri-
tyisesti matkailun alalla. Kemijärvellä olin avaamassa 
sahaa ja liimapalkkitehdasta. Tuolla tehtaalla olisin 
viihtynyt pidempäänkin, sillä kaikki oli siistiä, hyvin 
suunniteltua, ja puu liikkui linjoilla uskomatonta vauh-
tia. Työvoimapula on kova ja investointeja tehdään 
koko Lappiin. Se lämmittää mieltä.

Kainuussa taisin olla aika eturintamassa taistele-
massa Terrafamen pelastamiseksi. Se kannatti. Kon-
kurssikypsä ja ympäristöongelmien pilaama yritys 
pelastettiin. Nyt se tekee tulosta, työllistää alueella tu-
hansia ja ympäristöasiat ovat kunnossa. Sotkamosta 
on tulossa yksi Suomen akkuklusterin keskuksia. Välil-
lä on senkin aika, että poliitikon on laitettava takapuo-
lensa tuleen. Se ei toki suosiota nostanut, mutta voin 
tyytyväisenä ajella Kainuussa todeten, että työllisyys 
on nyt sielläkin historiallisen korkealla tasolla. Ville 
Niinistön ohjeilla olisin sulkenut kaivoksen, valtio oli-
si puoli miljardia köyhempi ja Kainuussa olisi ennätys-
työttömyys. Kainuun miehet ja naiset tekivät ihmeen! 
Olen ylpeä teistä. Onneksi luotin teihin enkä eduskun-
nan oppositioon. Pidän pipon tallessa.

Tai kun kurkistaa Ouluun. Nokian ja Microsoftin ti-
lalle on syntynyt satoja uusia yrityksiä. Insinöörejä on 
töissä enemmän kuin Nokian huippuvuosina. Se on 
selviytymistarina, mikä puhututtaa Suomen rajojen 
ulkopuolellakin.

Koko hyvän kierre alkoi Lapista ja Varsinais-Suo-
mesta. Laivoja rakennetaan Turussa ennätystahtiin. 
Sitä kehitystä on tuettu kaikin tavoin. Mieleen on pai-
nunut myös vierailuni Uudessakaupungissa. Autoteh-
das sai palkatuksi työ- ja elinkeinoministeriön hyvällä 
yhteistyöllä kaikki avoinna olleet tuhannet työpaikat. 
Tehdas oli insinöörin unelma. Autoja tuli tasaiseen tah-
tiin automaattiselta linjalta. Korkea automaatio takaa 

Maaseudun äidinkielen opettaja valit-
si kokeiluun yläkoulusta ”viiden tunnin 
tyhmät” eli mopopojat, jotka olivat kou-
lussa muka tyhmiä, mutta koulun jäl-
keen monella tavalla luovia ja lahjakkai-
ta. Opettaja pyysi mopopoikia tekemään 
sitä, minkä parhaiten osasivat: Pojat te-
kivät vanhuksille pikku korjaus- ja re-
monttitöitä, auttoivat missä tarvetta 
oli. Paikallinen lehti teki pojista jutun, ja 
kas kummaa: Pojat muuttuivat muiden 
silmissä sankareiksi. Vähäisin ei ollut 
kasvatuksellis-moraalinen puoli asias-
sa, pojathan auttoivat vapaaehtoisesti 
apua tarvitsevia.

Meillä on murehdittu nuorten syr-
jäytymistä. Nuoresta pitää etsiä par-
haat luontaiset kyvyt ja antaa mahdol-
lisuuksia niiden käyttöön. Erityislahjoja 
on kymmeniä. Kaikilla nuorilla on lah-
joja, joita pitää arvostaa; ei vähitel-
len käytännöllisiä kykyjä, luovuutta ja 

töitä myös ahkerille käsipareille. Käydessäni Uudessa-
kaupungissa vuonna 2016, ajattelin: ”Olisikohan tämä 
nyt uuden alku koko Suomessa?” Yrityksen johto an-
toi tunnustusta myös syntyneestä kiky-sopimuksesta, 
mikä heidän tyyppiselle toimijalle oli aivan keskeistä.

Äänekoskella hyrskyttää uusi biotuotetehdas. Toi-
vottavasti näemme sellaiset myös Kuopiossa, Kemijär-
vellä ja Paltamossakin. Vieremän metsäkonetehtaalla 
käynti jäi myös mieleen. Todella paljon korkeaa osaa-
mista, ja yritystä johdetaan hienoilla arvoilla. Naapu-
rissa, Iisalmessa, tehdään Porojärven rannalla koko 
ajan kasvava määrä maailman parhaimpia kaiuttimia 
ja viereisen tontin valtavissa sammioissa käy kaikkien 
suomalaisten tuntema olutmerkki. Lieksassa ryhdy-
tään tekemään biopolttoaineita ja Ilomantsissa tur-
peesta aktiivihiiltä.

Vaasan alue suorastaan hehkui elinvoimaa tutus-
tuessani siellä yliopistoon ja energia-alan yrityksiin – 
aivan johtava alue koko maailmassa! Vaasalaiset ovat 
olleet mukana monilla vienninedistysmatkoilla. Esi-
merkiksi Wärtsilän edustaja piti pyytää Valkoiseen 
taloon pikakomennuksella kesken palaverin, kun pu-
huimme nestemäisen maakaasun mahdollisuuksista. 
Samainen yhtiö on investoinut älykkään merenkulun 
ja energia-alan tutkimus-, tuotekehitys- ja tuotanto-
keskuksen Vaasaan.

Savonlinnassa on työvoimapula, Joensuussa raken-
netaan Suomen korkeinta puukerrostaloa ja Lappeen-
rannan pienessä, mutta innovatiivisessa yliopistossa 
ratkotaan maailman ilmasto-ongelmaa.

Suurten kaupunkien ja pääkaupunkiseudun hienoa 
kehitystä ei pidä unohtaa. Esimerkiksi Helsinki-Van-
taan lentoasema tarjoaa suoraan tai välillisesti työtä 
jopa 20 000 henkilölle. Pääkaupunkiseudun yliopis-
tojen ja korkeakoulujen ympärille on syntynyt paljon 
uusia kasvuyrityksiä, joilla on kunnianhimoisia tavoit-
teita sekä liiketaloudellisesti että yhteiskunnallisesti. 
Esimerkiksi paljon puhuttaneeseen muovijäteongel-
maan haetaan ratkaisua kehittämällä muovisia pak-
kausmateriaaleja korvaavia puupohjaisia materiaaleja.

Nuorten lahjat ja elämänusko

JUHA S IP ILÄ
KESKUSTAN PUHEENJOHTAJA

KARI  UUSIKYLÄ

Edellä olevat ovat niitä välähdyksiä ja ilonpilkah-
duksia pääministerin arjesta ja juuri sitä koko Suo-
men politiikkaa, mikä on minulle tärkeää. Pidetään 
koko Suomen elämisen edellytyksistä huolta, mutta 
niin että se perustuu alueen ja alueen ihmisten omaan 
tahtoon, erityislaatuisuuteen, elinvoimaan ja kilpailu-
kykyyn. Valtion puolelta tarvitaan tukea investoinneil-
le, toimivia lentoyhteyksiä, lisääntyviä ja nopeutuvia 
rautatieyhteyksiä sekä teiden ja siltojen kuntoon lait-
tamista. Valtion on ehdottomasti annettava kaikki tar-
vittava tuki sille, että myös seuraavan neljän vuoden 
jälkeen voidaan kirjoittaa vastaavista välähdyksistä 
ympäri Suomea.

 

kekseliäisyyttä, joita koulu ei palkitse 
riittävästi.

Vuonna 2003 ideoimme koripallo-
velho Ari Tammivaaran kanssa, Nokian 
pyynnöstä ja sponsoroimana, ja Suo-
men lasten ja nuorten säätiön tuke-
mana ”Zest-projektin” yläkoululaisten 
lahjakkuuden ja elämäntaitojen kehittä-
miseksi. Ari oli, ja on, todella idearikas, 
tarmokas ja mukava kaveri!

Zestin idea oli yksinkertainen. Kym-
menkunta nuorten idolia kiersi ylä-
kouluja; kaikki pitivät saman esityksen 
erityislahjakkuuksista ja sosiaalisista 
taidoista. Sen jälkeen kukin idoli ker-
toi miten löysi omat erityislahjansa ja 
miten kehitti niitä muiden tukemana. 
Opettajat saivat valmista aineistoa jat-
kokeskusteluja varten. 

Zest hiipui pienimuotoiseksi kun 
sponsorin talous romahti. Vuosina 
2003-2014 koulukäyntejä ehdittiin kui-

tenkin tehdä lähes 1500 ja oppi-
laita tavoitettiin noin 350 000! 
Heli Koivula, Samppa Lajunen, 
Lenni-Kalle Taipale, Veikka Gus-
tafsson ja Tiia Piili seuraajineen 
tekivät suuren vaikutuksen oppi-
laisiin kertoessaan lahjojensa löy-
tymisestä, kaverien merkitykses-
tä  ja epäonnistumisistaan. Zest 
oli menestys; opettajien arvioin-
tien keskiarvo projektin hyödylli-
syydestä oli 9,2 skaalalla 4-10.

Ehdotan, että kautta Suomen käyn-
nistetään laaja jatkohanke Zestin hen-
gessä. Jokaisessa kunnassa tai maakun-
nassa on nuorten arvostamia idoleja, 
jotka voisivat kertoa oppilaille lahjak-
kuudesta; innokkaat opettajat voisi-
vat myös ottaa tehtävän. Puhujille olisi 
helppoa valmistaa yhteinen luentoma-
teriaali: mitä lahjakkuus on, mistä sen 
tunnistaa ja miten sitä voi kehittää. Pu-

Aidosti arvostamani opettajat, entiset oppilaani, Pasi ja Riikka muistavat varmasti, 
kun pidin 90-luvulla opettajankoulutuslaitoksessa kursseja oppilaiden lahjakkuuden 
tunnistamisesta ja lahjojen vaalimisesta. Osallistujien tuli tehdä käytännön kokeilu.

heiden jälkeen luokissa suunniteltaisiin 
yhdessä miten jokaisen lahjakkuutta 
voisi palkita koulutyössä.

Opettajien vuotuisista koulutuspäi-
vistä yksi voitaisiin omistaa lahjakkuu-
delle. Moni oppilas voisi löytää elämä-
nilon ja uskon itseensä vaatimusten ja 
pelottelupuheiden keskellä. 



Isot maakunnat ja isot kaupungit pitävät kyllä puolensa. 
Siinä joukossa eteläpohjalaisilla on täysi työ puhua maa-
kunnan omien tiehankkeiden ja esimerkiksi Seinäjoen ja 
Tampereen välisen kaksoisraiteen puolesta.  

Nykyisessä eduskunnassa Seinäjoelta on kaksi kan-
sanedustajaa, joista toinen ei tulevissa vaaleissa asetu 
enää ehdolle. Viljanen uskoo, että Pasi Kivisaarella on 
hyvät mahdollisuudet nousta nyt eduskuntaan ja valmiu-
det ajaa Seinäjoen seudulle tärkeitä asioita Helsingissä.

Seinäjoella on meneillään isoja hankkeita, ja isoja ke-
hitysaskeleita on suunnittelupöydällä, joten kaikki kivet 
on käännettävä, jotta täällä tehdyistä panostuksista saa-
taisiin hyöty irti.

Kaupunginhallituksen puheenjohtajana Pasi Kivisaari 
on ollut Viljaselle tärkeä keskustelukumppani, kun kau-
pungin yritysilmapiiriä on kehitetty. Seinäjoki näyttää 
tässä mallia muulle Suomelle, kuten yrittäjyysmaakun-
nan pääkaupungin kuuluukin. 

Hyvä ilmapiiri on vauhdittanut Seinäjoen kasvua, 
mikä koituu koko maakunnan hyödyksi.

- Ellei maakuntakeskus kasvaisi, kuinka vaikea tilan-
ne maakunnassa olisikaan, Viljanen pohtii.  

Ossi Viljanen on Pohjanmaan Rakennuspelti Oy:n toi-
mitusjohtaja ja sadan työntekijän työllistäjä.

Yrittäjäyhdistyksen puheenjohtajana Viljanen jakaa 
aikaansa myös yrittäjien yhteisten asioitten hoitoon. 
Etelä-Pohjanmaalla pienillä ja keskikokoisilla yrityk-
sillä on ratkaiseva rooli työllistäjänä ja uusien työpaik-
kojen luojana.

- Suomalaiset eivät liiku tarpeeksi. Vain osa lapsista, 
nuorista ja aikuisista liikkuu terveytensä kannalta riittä-
västi. Enemmistö ei, Tapio Korjus sanoo.

- Moderni elämäntapa on saanut meidät istumaan ja 
fyysisesti passiivisiksi. Liikkumattomuuden kustannuk-
set lisäävät vauhdilla valtion kestävyysvajetta. Maksu-
lappu on miljardiluokkaa vuodessa. Liikunnallisen arjen 
edistäminen lähtee meistä kaikista. Vastuu on yksilöillä, 
perheillä, kouluilla, urheiluseuroilla, kunnilla ja valtiolla. 
Kaikki nämä yhdessä voivat ratkaista ison liikkumatto-
muuden haasteen. Ja mikä parasta hyödyt tuntuvat välit-
tömästi ihmisillä itsellään parempana olona ja välillisesti 
yhteiskunnalla lukuisina fyysistä, henkistä ja sosiaalista 
terveyttä edistävinä vaikutuksina.

Entisenä huippu-urheilijana ja keihäänheiton olympi-
avoittajana Tapio Korjus tietää hyvin, mikä on tänä päi-
vänä huippu-urheilun merkitys Suomessa.

- Huippu-urheilu koskettaa suurta osaa suomalaisis-
ta. Jääkiekon, hiihdon tai keihäänheiton kotikatsomoissa 
on lähes puolet kansasta. Huippu-urheilu tarjoaa erin-
omaista viihdettä, tuo aitoa jännitystä ja tuottaa voimak-
kaita tunteita. Huippu-urheilu voimaannuttaa myös suo-
malaista itsetuntoa ja kansallista yhteenkuuluvuutta.

- Huippu-urheilun esikuvat innostavat nuoria ja van-
hempia liikunnan pariin. Liikkumisen mielikuva ihmis-
ten mielessä vahvistuu ja asiantuntijoiden ohjeet sytyt-
tävät kipinän omaankin kehollisuuteen. Ilman liikkuvaa 
kansaa ei olisi huippu-urheilua, eikä ilman huippu-urhei-
lua olisi niin aitoa kiinnostusta liikuntaan.

Yrittäjämaakunnan puolesta

Liikumme liian vähän

Viljanen odottaa, että seuraavalla vaalikaudella edus-
kunnassa tulee esille pienyrittäjien työllistämisen kan-
nalta tärkeitä asioita, ja uskoo, että Kivisaari on oikea 
henkilö tuomaan siellä yrittäjämaakunnan näkemyksiä 
esille. Työpaikkoja maakunnassa tarvitaan, jotta nuorten 
ei tarvitsisi muuttaa työn perässä etelän kaupunkeihin.

Työllistämisen yksi pullonkaula on osaavan ja aktii-
visen työvoiman saaminen. Tässä kohtaa yrittäjien kat-
seet kohdistuvat maakunnan koulutuspalveluihin. Päät-
täjien on huolehdittava, että koulutus on ajan hermolla 
työelämän tarpeisiin. Yritykset tarvitsevat aiempaa kou-
lutetumpia työntekijöitä, jotta voisivat kasvattaa jalos-
tusarvoaan. Jalostusarvon nousu tuo puolestaan yhteis-
kunnalle lisää verotuloja.

Viljanen on tyytyväinen, että Kivisaari opettajamiehe-
nä on luvannut pitää kouluasiat lähellä sydäntä.

Mutta oman yrityksen ja yrittäjäyhdistyksen lisäk-
si Ossi Viljanen ehtii mukaan myös urheilun kiehtovaan 
maailmaan. Moni tunteekin miehen pesäpallokentän lai-
dalta JymyJussien puheenjohtajana. Urheiluseurat tuovat 
esille omaa paikkakuntaansa tärkeällä tavalla. 

JUHANI  MARTIKKALA

PAAVO ELONIEMI

Korjuksella on selvä näkemys valtion liikuntaneuvos-
ton puheenjohtajana siitä, kuinka liikuntaelämän rahoi-
tusta voitaisiin tulevaisuudessa kehittää.

- Liikunnan rahoitusta voitaisiin parantaa ja tehos-
taa niin valtion kuin kunnallisella tasolla. Liikkumatto-
muuden pienentämiseksi valtion tulisi nopeasti investoi-
da voimakkaisiin toimenpiteisiin kaikissa elämänkaaren 
vaiheissa. Tähän eivät Veikkausvoittovaroista tulevat val-
tion liikuntabudjetin eurot riitä vaan yleiset budjettiva-
rat tulisi avata liikunnan edistämiseen ilmiöpohjaisen 
budjetoinnin keinoin. Liikunta olisi ilmiönä erinomainen 
pilottikohde, kun kaikki hallinnonalat budjetteineen saa-
daan mukaan ja vahva poikkihallinnollinen koordinaatio 
käyntiin valtioneuvoston alaisuudessa. Sama toimisi pai-
kallistasolla ja tulos olisi varma, Korjus vakuuttaa.

Tapio Korjuksella on selvä käsitys, mitä päättäjät voi-
sivat tehdä liikunnan edistämiseksi.

- Päättäjien tulee tunnistaa ja tunnustaa liikunnan 
moninaiset hyödyt ihmiselle ja yhteiskunnalle. Tämän jäl-
keen on ryhdyttävä päättäväisesti toimiin liikunnan edis-
tämiseksi jokaisen suomalaisen elämässä siellä missä ih-
miset asuvat. Paikallinen arki ratkaisee. Perheet, koulut, 
työpaikat, järjestöt, sosiaali- ja terveystoimijat olisi saata-
va aktiivisesti mukaan. Lähellä ihmistä olevat liikkumisen 
olosuhteet ovat tärkeät. Ne innostavat ja mahdollistavat 
liikkumisen ympärivuoden sisällä ja ulkona. Liikuntapai-
kat on pidettävä kunnossa. Päättäjät voivat myös esimer-
killään näyttää liikunnallisen elämäntavan mallia ja hyö-
dyt. Elä niin kuin opetat, mikä sopii hyvin Pasiin! 

Etelä-Pohjanmaalta tarvitaan 
vahvat linkit eduskuntaan, 
tähdentää Seinäjoen Yrittäjien 
puheenjohtaja Ossi Viljanen.

Kuortaneen Urheiluopiston 
rehtori Tapio Korjus toimii valtion 
liikuntaneuvoston puheenjohtajana, 
joten hän on päässyt läheltä 
seuraamaan suomalaista 
liikuntaelämää ja suomalaisten 
liikkumistottumuksia. 



Jutun kirjoittaminen koulumaailman 
asioista osaavan ja tietävän 
ehdokkaan vaalilehteen – joka on siis 
koulutukseltaan opettaja (KM) ja tekee 
työtä alakoulun rehtorina – onkin 
mukava juttu!

Perusopetus on kasvatuksen ja oppimisen kivijalkaa suoma-
laisessa yhteiskunnassa. Perusopetuksen tavoitteena on tukea 
oppilaiden kasvua, sekä opettaa lapsille ja nuorille elämäs-
sä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Tätä työtä tehdään yhdessä 
kotien ja huoltajien kanssa. Voitaneen sanoa, että perusope-
tuksessa tehdään suomalaisen yhteiskunnan tärkeintä laa-
dunvalvonta- ja kehittämistyötä. Se on meidän kaikkien tule-
vaisuustyötä, jota tehdään tänään.

Ympäröivä yhteiskunta antaa uusia näkymiä siihen, kuinka 
perusopetus tulee järjestää ja erityisesti siihen, millaista ope-
tusta koulun tulee tulevaisuuden osaamisen turvaamiseksi an-
taa. Enää ei voida toimia ”niin kuin aina ennen”.  Tulevaisuu-
den tarpeet vaativat uudenlaista toimintaa. Opetushallituksen 
pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen kirjoittaakin helmikuisessa 
blogissaan: ”Valitettavasti myös koulu menettää merkitykselli-
syytensä, ellei se kykene uudistumaan”.

Uudet opetussuunnitelmat vastaavat tähän tulevaisuuden 
osaamisen tarpeeseen tämän hetkisen näkemyksen parhaal-
la mahdollistamalla tavalla. Opetussuunnitelmatyötä tehdes-
sä on tehty paras tutkittu ja harkittu tulkinta siitä, mitä tai-
toja ja tietoja tulevaisuuden osaava, aktiivinen ja osallistuva 
suomalainen tarvitsee. Usein vastaan tuli ajatus, että emme 
oikein tiedä, mihin varautua, mitä osaamista kymmenen – vii-
dentoista vuoden kuluttua esim. työelämässä tarvitsemme. 
Opetussuunnitelma 2014 vastaa tähän haasteeseen laaja-alai-
sen osaamisen taidoilla, joka rakentuu eri näkökulmista. Tämä 
tarkoittaa eri tiedon- ja taidonalojen hallintaa ja myös niitä 
yhdistävää osaamista.

Pasilla on rehtorina tuntosarvet tulevaisuudessa, aja-
tus nykyhetkessä. Työssään rehtorina Pasi hoitaa jo pie-
nen ”mikrokosmoksen” yhteisiä asioita; järjestää ja or-
ganisoi koulutyön koulunsa henkilökunnalle ja oppilaille, 
huolehtii koko työyhteisön hyvinvoinnista, johtaa koulun 
pedagogista osaamista, sekä ottaa koppia joka asiasta, 
mikä rehtorin eteen arjessa tulee. #tunneihminen reh-
torina Pasi ymmärtää ottaa huomioon myös ihmisyyden 
moninaisuuden, arvostaa sitä ja antaa jokaisen kasvaa 
omaan mittaansa.

Siksi Pasi! 
Rehtorin ammattitaidolla, osaamisella ja omalla ko-

kemuksella Pasi osaa edistää perusopetuksen ja perus-
koulun tulevaisuutta kansanedustajan työssä. Pasin sy-
dämellä, suoruudella ja ”itteellisyydellä” kun hoidetaan 
isommankin joukon asioita.

SIRKKU HIETANEN
REHTORI

Rehtorista 
kansanedustajaksi



Seinäjoella asuvan Järvisen työpöytä on 
Helsingissä, ja junamatkat päärataa pit-
kin ovat käyneet viikoittaisiksi.

Kehitysyhteistyön päälinjaukset pitäi-
si Järvisen mukaan tehdä pysyväksi ja yli 
hallituskausien ulottuvaksi. Tämä on seu-
raavan eduskunnan tehtävä. 

Järvinen uskoo, että eduskuntaan nyt 
ehdolla oleva Pasi Kivisaari on opettajana 
oikea mies tukemaan tällaista linjausta. 

- Tunnemme toisemme pitkältä ajalta, 
olemme tehneet yhteistyötä,  ja meillä on 
samanlaisia ajatuksia. Pasilla on särmää 
ja sydäntä, on toisaalta vahva mutta toi-
saalta myös herkkä kuuntelemaan, Järvi-
nen kuvaa.

Kehitysyhteistyön tehtäviin Järvistä 
ajoi halu vaikuttaa ja auttaa kehitysmaissa 
erityisesti nuoria rakentamaan omaa elä-
määnsä ja hallitsemaan tulevaisuuttaan.

Ensimmäinen iso tehtävä nuorena teo-
logina oli pakolaistyö kansanmurhan jäl-
jiltä toipuvassa Ruandassa. Afrikassa vie-
rähti kaikkiaan 12 vuotta.   

Maailmalla liikkuessaan hän on keskus-
teluissa Suomesta saanut kaikkein eniten 
kuulla korkeasta koulutustasostamme.

- Suomen korkea koulutustaso perustuu 
arvostettuihin ja korkeatasoisiin  opetta-
jiin ja siihen, että kaikilla on mahdollisuus 
opiskella niin pitkälle kuin haluaa. Näiden 
kahden arvon vieminen myös kehitysmai-
hin tulisi olla kehitysyhteistyön keskiössä, 
Järvinen tähdentää.

Infra-rakennushankkeiden sijasta apu 
olisi siis suunnattava arvoihin, jotka kan-
nustavat paikallisia nuoria ottamaan vas-
tuun elämästään, hankkimaan toimeentu-
lon ja rakentamaan hyvinvointia omassa 
ympäristössään. 

Koulutuksen tason nostamisen on tut-
kimuksissa todettu olevan tehokkain keino 
vähentää paikallisia konflikteja ja paran-
taa toimeentulon mahdollisuuksia. Erityi-
sesti koulutuksella on parannettu tyttöjen 
ja naisten toimeentuloa. Se on lisännyt 
demokratiaa ja tuonut talouskasvua. 

Koulutus tuo nuorille toivoa paremmas-
ta. Toivo paremmasta tulevaisuudesta on 
tärkeä senkin takia, että juuri toivotto-
muus on ajanut kehitysmaiden lapsia ja 
nuoria pakolaisvirtoina Eurooppaan tai 
sotilaiksi terroristijärjestöjen riveihin.

Monissa kehitysmaissa on mm. luon-
nonrikkauksia, mutta paikallisella väes-
töllä on puutteelliset mahdollisuudet nii-
den hyödyntämiseen.   

Afrikassa lapset pääsevät nyt yleisesti 
kouluun, mutta ongelmana on opetuksen 
taso. Luokassa voi olla 100 tai 200 lasta ja 
opettajan taidot vähäiset. Opettajien val-
mentamiseen ja työn tukemiseen on ole-
massa paljon keinoja.

- Nyt on aika tarttua asiaan, Järvinen 
sanoo. 

Koulutus 
kehityspolitiikan 
keskiöön 

Suomen kehitysyhteistyörahoitus tulisi 
suunnata yhä enemmän koulutustason 
nostamiseen kehitysmaissa. Tätä mieltä on 
Kirkon Ulkomaanavun kansainvälisen työn 
johtaja Tomi Järvinen.

JUHANI  MARTIKKALA

 
Kuva Juhani Martikkala



Vanhemmat olivat luopuneet possuis-
ta vuonna 1988 ja aloittivat silloin 
broileriyrityksen. 

- Olin ehtinyt kasvaa aika lailla broile-
riyritykseen kiinni, sillä olin kolme vuotta 
vanhempieni tilalla töissä täyspäiväisesti 
ennen kuin tila tuli minulle.   

Paloniemi kertoo työn opettavan teki-
jäänsä jatkuvasti, ja lisäksi hän on saanut 
työhönsä erinomaista oppia Atrian järjes-
tämistä kurssituksista ja ohjeistuksista.

Yrittäjä kertoo broilerinkasvattajan 
työn vaativan täydellistä omistautumista, 
kun 90 000 untuvikon erä tulee tilalle vii-
deksi viikoksi ja se jaetaan tilalla neljälle 
osastolle. Kun tämä tapahtuu kuusi kertaa 
vuodessa, siihen jää hyvin aikaa puhdistaa 
tilat huolellisesti ennen uuden erän tuloa. 

Paloniemen lisäksi yrityksessä työsken-
telee osapäivätoimisesti naapurikylään 
kotiutunut ukrainalainen työntekijä. Li-
säksi yritys tarvitsee uuden erän tullessa 
ja kasvatetun erän lähtiessä lastausfirman 
apua, sillä työvoimaa ei ole helppo saada.

Yrittäjä kertoi valokuituun siirtyneen 
tilan olevan pitkälle automatisoitu, jolloin 
broilerien ruokinta ja osastojen ilmastoin-
ti on tietokoneohjattu.

Puhtaus parasta
kotimaisessa ruuassa
Yrittäjä Pasi Paloniemen mielestä kotimai-
sen ruuan tuottaminen on läpinäkyvää, ja 
kuluttaja saa tietää ruuan alkuperän.

- Kotimaisen ruuan puhtaus on niin 
tuottajalle kuin kuluttajallekin elintärkeää 
ja siihen päästään, kun kasvattamisessa ei 
käytetä antibiootteja eikä kasvuhormone-

Eeva Korpi-Hyövälti on seurannut sote-keskustelua surullisin mielin.
- Kiistely on vienyt liikaa voimavaroja. Uudistus on iso, eikä sitä saada kerralla 

valmiiksi. Kun ihmiset tekevät, ei siitä täydellistä tule, sanoo pitkän päivätyön 
Etelä-Pohjanmaan keskussairaalassa tehnyt ja nyt eläkkeellä oleva lääkäri.

Kiistely sotesta on jatkunut monta vaalikautta, ja aika loppui eduskuntakäsit-
telyn viime hetkillä myös Juha Sipilän hallituksen sote-esitykseltä.

- Kaikki puolueet ovat saaneet näyttää kyntensä. Uudistuksen viivästyminen 
on saattanut sosiaali- ja terveysalan hajaannuksen tilaan, ja monet kunnat ovat 
ulkoistaneet terveyspalvelujaan.

Korpi-Hyövälti arvioi, että kaikissa kunnissa ei ole ollut osaamista eikä koke-
musta neuvotella hankinnoista eikä voimavaroja valvoa ulkoistettuja palveluja.

- Sääli on nyt katsoa vanhuksia, jotka eivät aikanaan saaneet paljoakaan yh-
teiskunnan palveluita, ja kokevat vielä hoitolaitoksissa kaltoinkohtelua. Hoitajia 
tästä ei voi syyttää, henkilökuntaa vain ei ole riittävästi.

Korpi-Hyövälti tietää, mistä puhuu. Sisätautien erikoislääkärinä hän on ai-
kanaan hoitanut erityisen paljon eteläpohjalaisia diabetes- ja hormonihäi-
riöpotilaita. Hän on kiertänyt ympäri maakuntaa kouluttamassa terveysalan 
työntekijöitä. Kaikki terveyskeskukset Etelä-Pohjanmaalla on tullut kierrettyä 
moneen kertaan.

Tasa-arvo puuttuu nykyisestä järjestelmästä
Sote-valmistelun yhteydessä on puhuttu paljon perustuslaista.

Korpi-Hyövälti huomauttaa, että nykyinen järjestelmä on kaukana perustus-
lain edellyttämästä tasa-arvosta.

- Epätasa-arvo on nykyisen järjestelmän suurin ongelma. Parhaiten hoide-
taan terveet työikäiset työterveyshuollossa tai vakuutuksen turvin yksityissek-
torilla. Sen sijaan pisimmät odotusajat ovat vanhoilla ja sairailla, jotka todella 
tarvitsisivat parantajia.

- Jos tahdotaan, sote-alueiden hoitoketjut voisivat ohjata palvelutuottajia toi-
mimaan käypä hoito-suositusten mukaan. Tämä taas olisi omiaan parantamaan 
hoidon laatua.

Etelä-Pohjanmaata hän pitää hyvän kokoisena alueena sote-palveluiden 
järjestämiseen.

- Sipilän hallituksen ajamassa maakunnallisessa mallissa on ollut leveämmät 
hartiat sote-palvelujen järjestämiseen. Maakunta on riittävän iso yksikkö järjes-
tämään osaamista ja valvontaa, hän sanoo.

- Yksi henkilö soten johdossa Etelä-Pohjanmaalla pystyy hahmottamaan, mitä 
alueella tapahtuu, ja 200 000 asukkaan väestö tasaa hoivan kustannuksia. Tätä 
isompi alue hajoaa jo käsistä.

Korpi-Hyövälti odottaa sote-uudistuksen jatkuvan seuraavan hallituksen aikana.
Yksi hänen mukaansa tärkeä asia tulee olemaan johtajuus.
- Terveydenhoitoalalla johtajuus ei ole helppoa, sillä työntekijät ovat korkeas-

ti koulutettuja ammattilaisia. Osaajille pitää antaa vapautta, jolloin he tekevät 
enemmän kuin pyydetään. Hierarkiassa jokaisella pitää olla oma tonttinsa, että 
pystyy itse määräämän, mitä tekee. Oma tontti voi esimerkiksi vanhushuollossa 
tarkoittaa omahoitajaa.

Jokaiselle hoidettavalle kuuluu hoitosuunnitelma, joka rauhoittaa tilanteen. 
Ellei sitä ole, tehdään potilaan kanssa moninkertainen työ.

- Jos asiat saadaan sote-uudistuksen myötä kuntoon, niin tulevat potilaat pys-
tytään kyllä hoitamaan, vaikka suuret ikäluokat ovatkin tulossa hoidettaviksi, 
Eeva Korpi-Hyövälti uskoo.

ja. Lisäksi broilerin hiilijalanjälki on liha-
lajeista pienin, sillä kananlihakilon tuotta-
miseen tarvitaan vähiten peltopinta-alaa.

Paloniemi on pannut merkille, että Ete-
lä-Pohjanmaa on otollista aluetta maata-
loudelle. Hänen mielestään se myös nä-
kyy siinä, että maaseutu on täällä hyvin 
asuttua ja valtakunnalliset toimijat Atria 
ja Valio panostavat maakuntaan. Täällä on 
myös runsaasti maatalouteen koneita ja 
laitteita valmistavaa konepajateollisuutta.

- Jos ajelet täältä itään tai pohjoiseen 
päin, ei tarvitse kovin kauaksi mennä, kun 
havaitsee maaseudun olevan paikka pai-
koin asumatonta.

Paloniemi näkee tärkeäksi, että Suomi 
pitää tiukasti kiinni omasta ruuan tuo-
tannostaan, vaikka tuotantoon vaaditaan 
koko ajan tehoa lisää.

Yrittäjä muistuttaa työhönsä kuuluvan 
myös varsin mittavasti paperitöitä, mutta 
silti hän tuntee ehtivänsä riittävästi levä-
tä valvontatöiden lomassa.

Vapaa-aikanaan Pasi Paloniemi ahke-
roi tiiviisti Lapuan Virkiässä jalkapalloa ja 
jääkiekkoa harrastavien 15- ja 11-vuotiai-
den poikiensa Roopen ja Leevin joukkuei-
den taustatyössä. Vaimo Anu toimii tilitoi-
mistoyrittäjänä Laihialla ja Lapualla.

- Kun hyvän etunimen omaava Pasi (Ki-
visaari) valitaan eduskuntaan, toivon hä-
nen ajattelevan riittävän isosti eli panee 
itsensä likoon Etelä-Pohjanmaan, Suomen 
ja Euroopan puolesta.

Paloniemi uskoo ja luottaa myös siihen, 
että Kivisaari on valmis pistämään edus-
kunnassa kaikki peliin eteläpohjalaisen 
maatalouden puolesta. 

JUHANI  MARTIKKALA

JORMA TA IN I

Lapualainen broileriyrittäjä Pasi Paloniemi oli untuvikkojen seurassa kuin kotonaan ja otti yhden uuden 
tulokkaan hellästi kämmenelleen. Kuva Jorma Taini

 
Kuva Juhani Martikkala

Maakunta toisi soteen 
sopivat hartiat

Maatalous on tärkeää 
eteläpohjalaisille

Lapuan ”Longinoikoosella” asuvasta Pasi 
Paloniemestä tuli sukupolvenvaihdoksen myötä 
broileriyrittäjä vuonna 2002, kun hän halusi 
jatkaa vanhempiensa nimissä ollutta maatilaa.
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Niemi Armi
Niemi Heikki
Noponen Vesa-Matti
Norrgrann Minna
Nyrhilä Antti
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Rinta-aho Ari
Rinta-aho Elisa
Rinta-aho Niko
Rinta-aho Raija
Rinta-Korhonen Sari-Maria
Rintala Esa
Rintala Jukka
Rintala Orvokki
Saari Pasi
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Salonpää Marjo
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Soramo Mikko
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Suokko Jussi
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Tuuri Kaarina
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Ulvinen Mikko
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Vainio Pentti
Vainionpää Helinä
Vainionpää Paavo
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Valo Juha-Matti
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 On hämmästyttävää, 
että minulla on tällä hetkellä 
800 ihmistä tekemässä 
vaalityötä ja jokainen heistä 
seisoo rinnallani omalla 
nimellään. Olen siitä työstä 
hyvin nöyrä ja kiitollinen.
PASI  K IV ISAARI
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Kantola Anelma
Karhu Johannes
Karmitsa Wilma
Kaski Harri
Katila Anita
Katila Anne
Kaukola Salla
Keisala Pirjo-Liisa
Keskinen Jyrki
Ketola Seppo
Kitinoja Juha
Kivijärvi Else-Maarit
Kivimäki Elisabet
Kivimäki Ilona
Kivimäki Jorma

Kivimäki Sami-Petteri
Kivimäki Ville
Kivipelto Pasi
Kivisaari Hermanni
Kivisaari Riikka
Kivisaari Virpi
Kleemola Eini E.
Klein Kaj
Koivisto Lea
Koivisto Leevi
Koivisto Sami
Koivuluoma Minna
Konttas Juha
Korkea-aho Martti
Korpela Eija
Korpela Jouni
Korpela Merja
Korpela Minna
Koskenkorva Mika
Kosola Leena
Kosonen Satu
Kotamäki Tanja
Koukkari Hannu
Kruuti Harri
Kuivila Jari
Kuivinen Mikko
Kujala Karoliina
Kujanpää Markus
Kukkamäki Mika
Kulmakorpi Terhi
Kultalahti Mikko
Kultti Niina

Kumpunen Juuso
Kurkimäki Tero
Kuuru Juho
Kuuru Jukka
Kuuru Saku
Kuuru Soile
Kuusela Markku
Kuusisaari Heikki
Kuusisaari Juha
Kuusisaari Pekka
Kuusisto Anne
Kuusisto Jarkko
Kuusisto Marko
Kytömäki Marika
Käpynen Rauni
Kääriäinen Hilkka
Kääriäinen Seppo
Laakso Mika
Lager Tapani
Lahtela Jarmo
Lahtinen Jenna
Lahtinen Markku
Laitila Mira
Lampinen Viivi
Lanamäki Heli
Latosaari Aki-Matti
Latosaari Jutta
Latvala J-P
Latvala Kati
Latvala Merja
Lauhasmaa Jaakko
Lautamäki Heikki

Lehtimäki Aliina
Lehtimäki Markku
Lehtimäki Sami
Lehtimäki Suvi
Lehtonen Kati
Lemettinen Mauno
Lempola Martti
Lepistö Martti
Lepistö Mikko
Leppäaho Henry
Lesell Erkki
Liimatainen Jouko
Lindström Anna
Lintala Jarmo
Louko Anu
Louko Matti
Loukola Rami
Luhtala Petri
Lundell Kirsti
Luoma Marjo
Luoma Päivi
Luoma Simo
Luoma Teemu
Luoma Tero
Luopajärvi Hannu
Luostari Mika
Luotola Mikael
Luotola Saana
Lusa Sakari
Lähde Juuso
Lähdes Jari
Läntelä Tuomo

Malanto Anna-Liisa
Malila Henna
Malkamäki Jussi
Malkamäki Sisko
Manni Jani
Mansikkaviita Kauno
Mantila Ari
Manu Kari
Manu Tero
Martikkala Hannu
Martikkala Juhani
Mattila Teemu
Maunula Kari
Melender Ritva
Miettinen Petteri
Mikkonen Juha
Mustola Ari
Mäkelä Jarno
Mäkilaine Rami
Mäkinen Ari
Mäkynen Hanna
Mäkynen Raija
Männikkö Kati
Männikkö Seppo
Märijärvi Juha-Matti
Märijärvi Päivi
Nevaranta Suvi
Niemelä Ari
Niemi Jarno
Niemi Kari
Niemi Petri
Niemistö Antti

Nikula Simo
Nokua Markus
Nukala Tuomas
Nuottivaara Esa
Nurmela Päivi
Nurmenrinta Riikka
Nyrhilä Tero
Nyyssölä Kyösti
Ojaniemi Kauko
Ojaniemi Petri
Olli Jaana
Orpana Marko
Orrenmaa Hanne
Orrenmaa Juhani
Orrenmaa Tuulikki
Paavola Timo
Pajulammi Martti
Palesto-Rantala Erika
Palo Raija
Palomäki Mika
Panula Marjo
Parkkali Mirja
Pellikka Maija
Pellikka Seppo
Peltonen Jouko
Perkiö Birgitta
Perkiö Esa
Perälä Aki
Perälä Jorma
Pihlajasalo Matti
Piikkilä Hanna-Mari
Porthen Eemeli

Potka Kirsti
Potka Seppo
Potka-Soininen Tuulia
Prusti Hanne
Puputti Henri
Pökkä Sami
Pölkky Ari
Pölkky Päivi
Pöntinen Ari-Matti
Pöntinen Mika
Pöntinen Tuula
Pöytälaakso Teija
Raitis Tuukka
Rajamäki Eero
Rajamäki Juha
Rajasaari-Lahti Marjaana
Ranta Toni
Rantala Mika
Rintala Jarkko
Rintala Kaisu
Rintala Ritva
Rintamäki Johanna
Ristimäki Asko
Ritari Petri
Ritari-Vaismaa Mariia
Romppainen Paula
Ruokamo Markus
Ruokamo Miika
Saarenoja Satu
Saari Sipriina
Saarijärvi Jukka
Saarimäki Timo
Saartola Eila
Saikkonen Elmo
Saikkonen Marko
Saikkonen Taru
Salo Hannu
Salo Hilkka
Salokorpi Jaska
Saltbacka Josefina
Saltbacka Mika
Saukko Heidi
Seppälä Piia
Siekkinen Jukka
Siirilä Mika
Sikkilä Raili
Sikkilä Riitta
Sikkilä Sauli
Sitar Dilshad Salar
Soidinaho Juulia
Soidinmäki Ari
Stenroth Jari
Suomalainen Mika
Syrjälä Pentti
Sytelä Eija
Syväoja Laura
Takamaa Maria
Takamäki Juha
Takamäki Tommi
Tala Veeti
Toivanen Eeva

Tuomi Kari
Tuomi Pirkko
Tupeli Ralf
Turenius Eila
Turenius Irene
Turenius Tatu
Turenius Turja
Tuuri Sami
Tuuri Satu
Tyynelä Krista
Uola Jouko
Uola Kaija
Valkama Merja
Valtonen Jari-Pekka
Vanhanen Mari
Vanhanen Vesa
Vastapuu Eero
Vesala Atte
Vettenranta Minna
Viinamäki Tiina
Viita Heidi
Viita Jouni
Viita Juha
Viita Ville
Viitala Anton
Viitiö Jarmo
Vilppola Anita
Virtanen Oona
Vola Teemu
Wright-Tuokko Mari
Vuorenmaa Julia
Vuori Teemu
Västi Ritva
Yli-Kortesniemi Kimmo
Ylinen Aki
Ylinen Aulis
Ylisalmi Yrjö
Yli-Soini Matti
Yli-Soini Petri
Ylitalo Teppo

Soini
Korpela Helena
Korpela Merja
Korpela Oiva

Teuva
Kaleva Juho

Vaasa
Ahlgren Jenni
Ämmälä Minna

Veteli
Taipale Kuisma

Vimpeli
Lassila-Ylihärsilä Mirja

Ähtäri
Lindberg Ramona



1. Miten esittelet itsesi?
Pasi Kivisaari, 47-vuotias, kahden pojan isä, 
naimisissa.

2. Mikä on pituutesi?
191 cm. Näiltä korkeuksilta näkee kauas.

3. Paljonko painat ja pysyvätkö kilot 
kurissa?
Painan 84 kg. Kilot ovat pysyneet kurissa kiitos 
liikunnan.

4. Mikä on kengännumerosi?
Pituuteeni vaatii maapinta-alaa. Siksi 
kengännumero on 45.

5. Vastaako henkinen ikäsi fyysistä ikääsi?
Ei vastaa. Henkiseltä iältäni olen 30 vuotta. 
Korkeintaan.

6. Minkä ikäinen haluaisit olla?
47-vuotias. Olen nähnyt paljon, mutta en 
tarpeeksi.

7. Oletko taikauskoinen?
Vain yhdessä asiassa. Kun musta kissa ylittää tien, 
tekosyljeksin kolme kertaa vasemman olkani yli.

8. Osaatko käsitellä stressiä?
Ajoittain. Käsittelen stressiä sillä, että menen 
stressin syytä kohti.

9. Mikä saa sinut nauramaan?
Ystäväni sanoisivat, että omat juttuni, jotka 
kuvittelen hauskoiksi.

10. Milloin olet erityisen onnellinen?
Perjantai-iltana kotisohvallani.

11. Osaatko sanoa ei?
En aina. Lopullinen ei-sana saattaa tulla vasta 
siinä vaiheessa, kun olen seinää vasten.

12. Mitkä ovat vahvuutesi?
Elämän nälkä ja rohkeus mennä sitä kohti, mitä 
pelkää.

13. Mitkä ovat heikkoutesi?
Keskeneräisyyden sietäminen.

14. Onko sinulla paljon ystäviä?
On ja ei. Minulla on tuttavia ja kavereita valtavan 
paljon, mutta ystäviä, joiden edessä voin olla 
täysin auki, vähän.

15. Oletko optimisti, realisti vai pessimisti?
Olen realisti.

16. Mikä on viimeisin kuva jonka otit 
puhelimellasi?
Kuva vaaliautostani.

17. Mikä on puhelimesi taustakuva?
Se on iPhonen-taustakuva. Vähän tylsä.

18. Paljonko pitää olla pakkasta että laitat 
pitkät kalsarit?
Kipuraja on -10.

19. Kuinka usein vaihdat sukkia?
Minulla on tosi näppärä ”joka toinen päivä” rytmi.

20. Käytätkö farkkuja kotona?
En oikeastaan. Ne ahdistavat.

21. Kumpaan pukeudut mieluummin, 
pukuun vai verkkareihin?
Verkkareihin. Puku toki kuuluu toisinaan 
etikettiin, mutta verkkarit päällä on helpompaa 
ajatella.

22. Kuinka monta kilometriä ajat autoa 
vuodessa?
Ehkäpä 12 000km/vuodessa. Vaalitouhuissa 
kilometrit toki lisääntyvät.

23. Mikä on suhteesi alkoholiin?
Pyrin olemaan isäntä.

24. Pidätkö päiväkirjaa?
En. Yleisurheiluvuosina pidin harjoituspäiväkirjaa.

25. Käytkö kirkossa?
Käyn toki, mutta en ole kuitenkaan suurkuluttaja.

26.Rukoiletko?
Rukoilen joka ilta Levolle laske -rukouksen.

27. Nukutko päiväunia?
En koskaan. Mikähän siinäkin on?

28. Lasketko askelia kävellessäsi?
Joskus kun juoksen juoksumatolla, saatan 
ynnäillä askeleitteni kokonaismäärää. Kuluu aika 
paremmin.

29. Osaatko ajaa kaupungissa?
Olen keskivertoa parempi kuski, kuten me kaikki.

30. Mihin aikaan menet nukkumaan?
Arkisin klo 23.15, viikonloppuisin puoliltaöin.

31. Kiroiletko liikaa, sopivasti vai et 
lainkaan?
Kiroilen kyllä, kun tarpeeksi kiroiluttaa.

32. Kummalle puolelle laitat voita 
näkkileivässä?
Sille sileämmälle puolelle.

33. Mikä on mieliruokasi?
Riippuu tilanteesta, mutta ehkä mieliruokaani 
ovat italialaisen keittiön antimet.

34. Mikä on lempikarkkisi?
Vanhat Autot -salmiakki

35. Kenet julkkiksen haluaisit tavata?
Ystäväni Matti Ristisen, lähes 
neljännesvuosisadan ystävyyden pohjalta.

36. Mitä haluaisit vielä osata?
Paljonkin. Voisin oppia ymmärtämään elämää 
paremmin.

37. Mikä sinusta piti tulla isona?
800 metrin olympiavoittaja

38. Mitä muuttaisit itsessäsi?
En halua virheettömäksi, mutta joskus voisin 
ajatella ennen kuin teen.

39. Kuka on suurin idolisi?
Äiti ja isä.

Sata napakkaa



40. Kuka on elämäsi tärkein ihminen?
Oma perheeni. Siellä on kolme tärkeää.

41. Mikä on ollut vaativin tehtäväsi?
Isyys.

42. Mikä on suurin onnistumisesi?
47-vuotinen elämäni kaikkine valoineen ja 
varjoineen.

43. Mikä on sinulle mieluisin vuodenaika?
Kesän lapsi mä oon.

44. Jos sinun pitäisi muuttaa pois 
Suomesta, niin mihin muuttaisit?
Hmm. En hinkua pois Suomesta, mutta jos 
mentävä olisi, se olisi varmaan Yhdysvallat tai 
Kanada.

45. Teitkö uudenvuodenlupausta?
En tehnyt, joka päivä voi olla parempi mies.

46. Pidätkö perinneruuista?
Leipäjuustosta ja kropsusta ainakin. Tarjosimme 
piimävelliä viime eduskuntavaalien aikaan ja se 
meni kuumille kiville.

47. Mikä on paras kohteliaisuus minkä olet 
saanut?
Kyllä sinulla kuuluva ääni on (musiikinopettaja 
vuonna 1986).

48. Mihin käytät mieluiten rahasi?
Elämiseen. Ehdottomasti elämiseen.

49. Mikä oli lempilelusi lapsena?
Lapsena suurin hämmästykseni aihe oli Lapuan 
Osuuskaupan näyteikkunalla kirjettä kirjoittava 
joulupukki. Se tosiaan liikkui. Se jätti varjoonsa 
kaikki lelut.

50. Tiedätkö hyviä juoruja?
Tiedän. Toisinaan ne ovat hyvää viihdettä.

51. Milloin viimeksi nolotti?
Häpeän itseäni säännöllisesti.

52. Mikä on parasta työssäsi?
Se, että koen sen tärkeäksi.

53. Jännitätkö esiintymistä?
Jännitän. Jännitystä voi kuitenkin hallita.

54. Oletko ollut jälki-istunnossa?
Olen ollut. Niiden syy on vaihdellut.

55. Mikä on paras välituntipuuha?
Kavereiden kanssa pelaaminen ja leikkiminen.

56. Mikä oli lempiaineesi koulussa?
Liikunta. Se oli keinoni päteä.

57. Mikä oli epämieluisin aine koulussa?
Kaikissa aineissa on ollut hetkensä.

58. Mitä kieliä puhut?
Suomi, englanti ja lukioruotsi. Venäjääkin 
opiskelin, mutta opin väistelemään oppimista.

59. Maistuuko kouluruoka?
Kyllä maistuu. Pinaattilätyt ja jauhelihakastike 
ovat kouluruokailun pyhä hetki.

60. Tykkäätkö kuuluttaa koulussa?
Tykkään kyllä. Olen oikein hyvä kuuluttelija.

61. Pitääkö käydä suihkussa jos ei tullut 
hiki?
Ei välttämättä. Mutta jos olet useamman päivän 
suihkutta, lämmitä itsellesi perjantaisauna. Siellä 
tulee hiki.

62. Mitä teet vapaa-ajallasi?
Vapaa-ajalla haluan irrottautua työn ja eri 
tehtävieni sekamelskasta. Siihen auttaa joko 
liikunta tai lukeminen.

63. Luetko paljon – mitä luit viimeksi?
Luen aika paljon, tosin kausittain. Viimeksi luin 
Riikka Pulkkisen kirjan Lasten planeetta.

64. Millaista musiikkia kuuntelet?
Enimmäkseen kotimaista Suomipop ja -rock 
-osastoa.

65. Missä ja miten vietät lomasi?
Päästäkseni henkisesti lomalle, minun on aika 
usein lähdettävä pois omasta kaupungista.

66. Liikutko riittävästi?
Liikun keskivertoa enemmän, mutta entinen 
kilpaurheilijatausta asettaa riman aika korkealle.

67. Paljonko on lepopulssisi?
Odotas. Pitääpä mitata, 62 lyöntiä minuutissa. 
Ehkä tämä haastattelu jännittää.

68. Montako leukaa vedät?
Puolen minuutin käsien heiluttelun jälkeen 15.

69. Mikä on paras urheilusaavutuksesi?
20-vuotiaiden 800 metrin Suomen mestaruus.

70. Onko jokin urheilulaji sinulle erityisen 
hankala?
On. Pituudestani huolimatta en saa koripallon 
vapaaheittoja sisään. 

71. Mikä on seuraava tavoite urheilussa?
Olen haaveillut siitä, että ennen viisikymppisiäni 
juoksisin maratonin alle kolmen tunnin. Pari 
vuotta sitten meni 3.07. En ole vielä oikein 
päättänyt, saanko itseäni siihen asentoon.

72. Ketä urheilijaa arvostat eniten?
Arvostan moniakin urheilijoita. Tapio Korjusta ja 
Pekka Koskelaa katson ylöspäin.

73. Mitä urheilulajia mieluiten seuraat?
Yleisurheiluun minulla on lukkarinrakkautta, 
mutta huomaan tuijottavani kovin monia lajeja.

74. Kuinka asut?
Seinäjoella Upassa.

75. Mikä on mielipaikkasi kotona?
Sohvan vasen nurkka.

76. Mitkä kotityöt ovat vahvuutesi?
Olen ilmiömäinen mattotamppaaja.

77. Mikä kotityö jää sinulta tekemättä?
Olen ulkoistanut pölyjen pyyhkimisen muille. Se 
on nysväämistä. Keskityn mieluummin laajoihin 
kaarroksiin.

78. Mikä on tärkeintä, mitä olet opettanut 
pojillesi?
Että he ovat sellaisenaan riittäviä.

79. Vieläkö pojat tottelevat sinua kotona?
Kerran tottelivat. Muistan sen hetken hyvin.

80. Mitä teette perheen kanssa yhdessä?
Elämme arkea ja välillä myös juhlaa. 

81. Mitä lautapeliä pelasitte viimeksi 
yhdessä?
Pelasimme viimeksi sitä palikkapeliä, jossa tornia 
kasataan niin kauan kunnes se sortuu.

82. Vieläkö lähdette koko perhe yhdessä 
lomamatkalle?
Lähdemme. Kun tämä vaalirumba on ohi, on sen 
aika.

83. Kuka on perheenne kovin kuorsaaja?
Kyllä se on perheen nainen.

84. Kuinka pitkälle tunnet sukusi historiaa?
Valitettavan vähän. Omat tietoni päättyvät 
isoisäni isään.

85. Muistutatko enemmän isääsi vai äitiäsi?
Uskoisin, että olen sekoitus molempia. Heidän 
parhaita puoliaan tietysti.

86. Teetkö päätökset itse vai annatko 
muiden tehdä ne puolestasi?
Höynäytän perheeni luulemaan, että he ovat 
päätöksen tehneet. Se on kieroilun lajeista 
korkein ja jaloin.

87. Kuinka aktiivisesti seuraat uutisia?
Päivittäin. Ilman sanomalehteä on vaikea 
käynnistää päivää.

88. Mitä luet lehdestä ensimmäiseksi?
Etusivun.

89. Mikä on parasta vaalityössä?
Kohtaamiset. Siinä ihminen on toisen ihmisen 
kanssa.

90. Entä mitä vaalityössä on raskainta?
Annat itsestäsi varsin paljon ja olet jatkuvasti 
arvioitavana. Saatan joskus miettiä, olenko 
riittävä.

91. Mikä puolue on sinulle läheisin 
Keskustan jälkeen?
Kaikissa puolueissa on kannatettavia asioita. 
Lisäksi niissä toimii paljon fiksuja ihmisiä.

92. Onko suuri määrä puolueita rikkaus vai 
riesa?
Rikkaus. Kyllä maailmaan mielipiteitä mahtuu.

93. Mikä on ollut vaikein paikkasi 
politiikassa?
Ymmärtää, että kaikki viisaus ei ole minussa.

94. Mikä on ollut mieluisin tehtäväsi 
politiikassa?
Seinäjoen kaupunginhallituksen 
puheenjohtajuus.

95. Ketä presidenttiämme arvostat eniten?
On tietysti vaikea nimetä yhtä. Kunnioitukseni 
jokaista kohtaan on suuri. Vastaan kuitenkin, että 
Kekkonen, Kekkonen, Kekkonen.

96. Entä kuka nykypoliitikoista ansaitsee 
kehuja?
Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko. 
Kaoottinen ministeripesti, mutta aina hän on 
jaloilleen noussut. Toinen kova luu on ollut 
oikeusministeri Antti Häkkänen. Kokoomuksen 
tulevaisuuden mies ja ennen kaikkea 
Ämmälänkylän vävy.

97. Mitä toivot EU:n suhteen?
Että se muistaisi ydintehtävänsä. Rauhan ja 
vakauden vaalimisen.

98. Mikä Suomessa on parasta? 
Parasta Suomessa ovat luonto, vuodenajat, 
ihmiset ja itsenäisyytemme. Voimme lähettää 
lapsemme maailmaan parhaaseen päiväkotiin 
tai kouluun. Siellä on kaikille lämmin ruoka.

99. Mitä jäi mieleen Suomi 100 juhlinnasta?
Lauri Tähkän sanat:

Minun Suomeni on
Lause lausumaton
Se on metsässä puut
Taivaalla kuu
Yllä hankien
Minun Suomeni on
Poika kastamaton
Ei poijjaasta saa pois pakanaa
Vain antamalla nimen
Sitä kun aattelen
Minä ymmärrän sen
Olen liiankin suomalainen

100. Mitä vielä haluat sanoa äänestäjille?
Haluan, että jokaista katselee hyväntahtoinen 
aurinko.



On jokaisen oma valinta mille laajuudelle 
johtotähtensä asettaa. Pasi on asettanut 
tavoitteekseen työn ihmisten hyväksi. 
Pasilla on parhaat avut auttamiseen 
ja yhteistyöhön. Hän ei koskaan vie 
muilta energiaa vaan antaa sitä itse. 
Pasin karisma on timantin kaltainen ja 
hienointa siinä on sen säteily itsestä 
poispäin. Pasin tavoite on saada ihmiset 
ja yhteiskunta voimaan paremmin.

Pasi on juuri sellainen ihminen ja 
osaaja, jota suomalainen poliittinen 
päätöksenteko tarvitsee – inhimillinen, 
laaja-alainen ja päättäväinen. 
Häneen on helppo luottaa nyt ja 
tulevaisuudessa.

Pasi on ihminen joka välittää. Välittää 
maasta, kulttuurista ja ihmisistä. Hänellä 
on rohkeutta tarttua asioihin, viedä niitä 
eteenpäin ja taistella niiden puolesta. 
Rohkeus, rehellisyys ja välittäminen. 
Ne piirteet tekevät mielestäni ihmisen, 
jonka tulisi olla kansan syvänä äänenä. 
Minä annan ääneni Pasille.

Arvostan Pasin taitoa pysähtyä 
kuuntelemaan. Lempeän luja, 
suoraselkäinen ja rehellinen pohjalainen 
ehdokas. Pasin inhimilliset arvot; 
perhe, koulutus ja sujuva terveyden- ja 
vanhustenhuolto vastaavat omiani. Siksi 
luotan Pasiin.

Pasiin olen tutustunut jalkapallokentän 
laidalla, silloin SJK pelasi vielä 
vanhalla Keskarilla. Pasilla on kyky 
muodostaa irrallisista yksityiskohdista 
kokonaisuuksia, nähdä asioiden 
olennainen. Tämä on kansanedustajalta 
vaadittava ominaisuus, jos mikä. Tästä 
syystä minä luotan Pasiin.

Pasi pitää mielipiteensä eikä ole tuuliviiri. 
Tarvitsemme jämäkän vastuunkantajan 
eduskuntaan Etelä-Pohjanmaalta. 
Ääneni menee Pasille!

Arvostan Pasia, asioihin perehtyvää, 
suoraselkäistä, selkeäsanaista 
pohjalaista. Mies kansan syvistä riveistä.

Tahto tehdä hyvää. Reilu meininki. 
Katse yli puolue- ja kuntarajojen. Siksi 
peukutan Pasia.

Kokeneena opetuksen ammattilaisena 
Pasi on saanut laajasti näkökulmaa 
kaupunginhallituksen puheenjohtajana 
myös muista yhteiskunnan eri osa-
alueista. Toiminnan keskiössä ja 
päätöksenteossa on aina ihminen.

Fakta on faktaa, mutta Sahalammen 
avantokin sen taas kerran kylmän 
viileästi kertoi ja vahvisti, että Pasi on 
osaava, monipuolinen, päättäväinen, 
avoin, puhuva & kuunteleva ja 
inhimillinen. Mitä muuta hyvältä 
päätöksentekijältä ja asioidemme 
hoitajalta pitäisi vaatia? Ei mielestäni 
mitään. Siksi valintani on helpointa 
ikinä, Pasi Kivisaari. Anna sinäkin äänesi 
Pasille. Hän ei ole pelkästään hyvä, hän 
on paras!

Arvostan ihmisiä, jotka ovat aitoja, 
hoitavat työnsä parhaan kykynsä mukaan 
ja ovat toiminnassaan vilpittömiä. Pasissa 
nämä asiat kohtaavat. Näen hänessä 
edustuskelpoisen ja järkevän ihmisen.

Lupauduin kannattamaan Pasia, koska 
uskon hänen aitouteensa ihmisenä ja 
voin samaistua terveellä pohjalla oleviin 
arvoihin sekä maalaisjärkiseen ajatteluun. 
Lisäksi uskon hänen kykyynsä tehdä 
yhteistyötä ja katsoa asioita monelta eri 
kannalta yli puoluerajojen. Uusi, vakavasti 
otettava ääni viemään eteenpäin meidän 
maakuntamme asioita.

RAIMO VAKKURI ,  KURIKKA 
TOIMITTAJA

TAPIO KORJUS,  LAPUA
VALMENNUKSEN JA 
KOULUTUKSEN JOHTAJA, 
REHTORI

JUULIA  SOIDINAHO,  SEINÄJOKI 
TEATTERI - ILMAISUN OHJAAJA
JA KÄSIK IRJOITTAJA

TERHI  HAAPALA,  SEINÄJOKI
HOITOTYÖN OPETTAJA, 
KANSAINVÄL ISTEN ASIO IDEN 
KOORDINAATTORI

PETRI  YL I -SOINI ,  NURMO
ELÄINLÄÄKÄRI , 
MAATALOUSYRITTÄJÄ

MARKKU LAHTINEN,  SEINÄJOKI
MATEMAATTISTEN A INEIDEN 
OPETTAJA

JUHA KONTTAS,  YL ISTARO
YRITTÄJÄ

TEPPO YL ITALO,  SEINÄJOKI
LAPUALAISLÄHTÖINEN 
TUTKIJA ,  KOTISEUTUAKTI IV I

ESA NUOTTIVAARA, 
SEINÄJOKI/YL ISTARO
TALOUSNEUVOS

ASKO RIST IMÄKI ,  SEINÄJOKI

SAMI-PETTERI  K IV IMÄKI , 
SEINÄJOKI
L I IKETOIMINTAJOHTAJA

LAURA SYVÄOJA,  SEINÄJOKI
KOTIÄ IT I  JA  V IESTINNÄN 
AMMATTILA INEN



Miksi Pasi? Ensinnäkin: Pasi 
omaa poikkeuksellisen lahjakkaat 
esiintymistaidot. Toiseksi: Pasi osaa 
jalon taidon, rakentaa vilpitöntä 
yhteistyötä yli rajojen. Kolmanneksi: Pasi 
perehtyy asioihin aina sillä tarkkuudella, 
ettei häntä päästä yllättämään ”housut 
kintuissa”. Neljänneksi: Pasi – ihan 
oikeasti – on juuri niin luotettava, kuin 
millaisen kuvan itsestään antaa.
Ja lopuksi: hän vaan on aivan 
älyttömän hyvä tyyppi ja ystävä, jolla 
on jalat tukevasti maassa, eikä ”laukalle 
lähdöstä” kuulkaa ole pelkoa.
Jos vieläkin epäilyttää: Käyppä vaikka 
aluksi lukemassa muutama Pasin 
kolumni, niin pääset hyvin matkaan. :)

MIKAEL LUOTOLA,  SEINÄJOKI
RESURSSIPÄÄLL IKKÖ, 
KAUPUNGINHALL ITUKSEN 
JÄSEN,  YSTÄVÄ

Pasi on rehti ja rehellinen, maalaisjärjellä 
varustettu pohjalainen. Luotan 
Pasin yhteistyötaitoihin yli kunta- ja 
puoluerajojen.
Jaksaa, jaksaa :) Hyvin sä vedät!

Haluan antaa ääneni rehdille 
pohjalaiselle, jolla elämänarvot ovat 
kohdallaan. Koulutus ja hyvinvointi 
kärkenä, heikoimmista huolehtiminen ja 
työpaikkojen luominen sydämenasiana. 
Pasi on paras! Pasi Kivisaarta äänestän, 
koska tämän miehen sanaan voi aina 
luottaa. Pasi omaa selkeitä näkemyksiä 
maakunnan kehittämisestä, ja hän 
on jo koulutuksensakin perusteella 
oikea ihminen Suomen tulevaisuuden 
rakentajaksi Suomen eduskuntaan.
 Parasta on, että tämä mies kerää 
ääniä joka puolueesta! Pasi tuntee ja 
tietää, niin lasten, nuorten, työikäisten 
kuin ikäihmistenkin maailman. Uskon, 
että Pasi tuntee myös tilanteen, 
johon esim. maidontuottajat ja muut 
maatalousyrittäjät ovat joutuneet. 
Siihen Suomi tarvitsee korjausliikettä ja 
nopeasti. Jokaisen leipä tulee pellosta! 
Terve maaseutu pitää Suomea 
pystyssä! Nyt kannattaa äänestää 
Pasia! Pasilla on taito nähdä laajalle. 
Sellaista miestä me nyt tarvitsemme!

Pasilla on vankka kokemus 
kunnallispolitiikasta, koulumaailmasta 
ja urheilun eri saroilta. Pasi on 
jämerä yhteiskunnallinen vaikuttaja, 
alueensa edusmies. Pidä sama 
suoraselkäinen linjasi eduskunnassa 
kuin millä olet hoitanut asioita Seinäjoen 
kaupunginhallituksessa.

Olen tuntenut Pasin ihan pikkupojasta 
asti, sillä kävimme yhdessä 
seurakunnan päiväkerhossa. Kun 
Pasi on näissä vaaleissa tosi hyvä 
vaihtoehto, haluan tukea yhä isompia 
haasteita vastaanottanutta miestä kohti 
Arkadianmäkeä. Pasi on joka suhteessa 
oikea mies edustamaan eteläpohjalaisia 
eduskunnassa. Pasilta löytyy kyllä 
paukkuja reippaiden mielipiteiden 
esittämiseen ja niiden eteenpäin 
viemiseen, kun uusi eduskunta aloittaa 
työnsä.

ANNE YL IHÄRSILÄ ,  LAPUA

MARIANNE HIETALA ,  LAPUA

JANNE IKOLA,  LAPUA

JUHA LAHDENSUO,  LAPUA105



Pasi on ilman muuta paras alueellinen 
vaihtoehto eduskuntaan, sillä hän on 
henkilönä erittäin helposti lähestyttävä.
 Pasi varmasti tietää 
urheiluseuratyönsä ja ammattinsa 
puolesta lasten ja nuorten 
liikuntaharrastuksen vähentyneen viime 
vuosina. Liikunta- ja urheiluhenkisenä 
Pasilla olisi erinomainen vaikuttamisen 
paikka eduskunnasta käsin 
huolehtia lasten ja nuorten riittävistä 
liikuntaharrastuksen edellytyksistä ja 
liikuntakasvatuksesta.

Pasilla on pohjalaiset arvot taatusti 
kohdallaan. Hän on rehellinen ja 
isänmaallinen mies, joka arvostaa 
kaikkia ihmisiä ikään ja sukupuoleen 
katsomatta. 
 Pasille haluan antaa sellaiset eväät 
Isolle kirkolle, että pidä jalat maassa, kun 
tulet valituksi eduskuntaan. Tsemppiä!

Tuen Pasia, koska tunnen miehen ja 
tiedän, että hän on aidosti oikealla 
asialla pistäen itsensä likoon.
 Maakunta tarvitsee Pasin kaltaisen 
yhteistyökykyisen ja luotettavan 
edustajan, joka kykenee myös 
kuuntelemaan muiden mielipiteitä.  
 Jo nuoruusvuosina Pasi osoittautui 
luotettavaksi ja periksi antamattomaksi 
viestinviejäksi ja saavutimme juoksu-
urallamme useita SM-mitaleita.
Pasi juoksi usein joukkueen ankkurina ja 
joutui näin kantamaan suuren vastuun, 
ollen luottamuksen arvoinen.
 Tiedän, että olet oikea henkilö 
edustamaan maakuntaamme olemalla 
vain oma itsesi. Hienoa, että olet 
laittanut itsesi likoon!

Olen tuntenut Pasi Kivisaaren ihan 
pikkupojasta asti ja huomannut, että 
hänellä on elämänarvot kohdallaan. Kun 
ehdokkaalla on omat arvot kunnossa, hän 
on kypsä hoitamaan yhteisiäkin asioita. 
Yllätyin myös Pasin hyvästä ulosannista 
ja rohkaisevista sanoista, jotka tuntuivat 
uppoavan kuulijoihin kuin kuuma veitsi 
voihin. Uskon Pasin uskaltavan avata 
suunsa myös eduskunnassa, sillä hän 
osaa harkita sanomisensa ja painottaa 
ajamaansa asiaa.

Pasi osaa kuunnella ihmistä ja pyrkii 
viemään asioita eteenpäin rehellisesti 
parhaan kykynsä mukaan. Hänen 
arvoihinsa on kenen tahansa helppo 
samaistua. 
 Pasi ajattelee asioita 
ratkaisuhakuisesti ja pystyy tekemään 
yhteistyötä yli kuntarajojen. Juuret 
vahvasti Lapualla olevana, hän on hyvä 
ehdokas myös lapualaisille. Minun 
valintani on Pasi! 
 Ole Pasi oma itsesi ja jatka 
samalla yhteistyöhakuisella linjallasi. 
Pyri tekemään päätöksiä ihmisiä 
kuuntelemalla sekä harkintaan ja tietoon 
perustuen.

Olemme hieman sattumien kautta 
ajautuneet molemmat politiikkaan, 
molemmat omaa polkuaan. Yhteisten 
asioiden hoitamisen suhteen 
keskenämme vallitsee kannustava ja 
keskusteleva yhteys. 
 Pasi on kuunteleva ja sovitteleva, 
mutta omaa myös vahvan tahdon ja 
kyvyn viedä asioita eteenpäin. Sen hän 
on mielestäni jo osoittanutkin.
 Olen aina saanut luottaa elämässäni 
Pasin tukeen kaikilla elämän alueilla. 
Niinpä minulle on täysin selvää, että 
olen Pasin tukena koko sydämestäni 
hänen omissa pyrkimyksissään, myös 
politiikassa. 
 Uskon myös vilpittömästi, että koko 
Etelä-Pohjanmaa saa Pasista hyvän 
kansanedustajan.

Meidän Pasi ! Kun on valmis yhteisten 
asioiden hoitamiseen, niin silloin on 
tärkeää, että tausta on kunnossa ja tuki 
käytettävissä. 
 Maakuntamme edustus 
eduskunnassa on tärkeä ja erityisen 
tärkeää on se, kuka meitä edustaa. 
Käytänkin Pasin kohdalla sanaa “me”, 
koska hän jos kukaan on henkilö, joka 
ymmärtää yhteistyön merkityksen ja 
yhdessä tekemisen voiman.
 Jo neljä vuotta sitten olimme lähellä 
onnistua ja nyt olemme vahvistaneet 
Pasin taustaa. Pasi tarvitsee maakuntaa 
ja me tarvitsemme Pasia.

Pasi on suoraselkäinen ja rohkea 
pohjalainen, joka on koulutuksen, 
liikunnan ja kulttuurin ammattilainen.
Pasi tuo terveitä arvoja ja maalaisjärkeä 
päätöksentekoon, sillä eduskunta 
kaipaa uusia tekijöitä, jotka eivät jää 
joojoo -miehiksi. Pidä itsesi sellaisena 
kuin olet myös Arkadianmäellä!

Tunnen Pasi Kivisaaren naapurin 
poikana, joka oli nuorena hyvä urheilija. 
Siksi tiedän, että hänellä riittää kuntoa ja 
tarmoa hoitaa yhteiskunnallisia asioita.
Valituksi tullessaan haluan, että Pasi 
hoitaa hänelle kuuluvia tehtäviä 
tasapuolisesti ikään ja sukupuoleen 
katsomatta.

Annan tukeni Pasille, koska hän on rehti, 
reilu ja suoraselkäinen pohjalainen. Kun 
pääset läpi, niin vanhukset ja nuorten 
liikunta ovat niitä tärkeimpiä asioita, 
mihin sinun pitää puuttua. Tsemiä!

Kivisaaren Pasi on mies, joka antaa 
tarpeen vaatiessa kaikki itsestään. Pasi 
on sinnikäs ja uskaltaa oikeasti olla 
rohkea. Maalaisjärki ja Pasi kulkevat 
käsi kädessä. Pasin sinnikkyyden olen 
saanut todistaa usein vierestä.
 Pasi on myös koulutuksen ja 
kasvatuksen vahva asiantuntija.  
Uskon ja tiedän, että jos Pasi tule 
valituksi eduskuntaan, hän ei jää siellä 
sanattomaksi. Pasi pystyy ajamaan 
asioita koko Suomen ja myös Etelä-
Pohjanmaan puolesta. 
 Terkkuja vaan! Pysy omana ittenäs!

LAURI  ALA-TALKKARI ,  LAPUA

MATTI  HUHTAMÄKI ,  LAPUA

PETRI  HÄNNINEN,  LAPUA

PERTTI  KALL IOKOSKI ,  LAPUA

PEKKA HELLA ,  LAPUA
KUNNALL ISNEUVOS

PEKKA K IV ISAARI ,  LAPUA
PIKKUVELI ,  PALVELUJOHTAJA, 
KAUPUNGINVALTUUTETTU, 
LAPUAN 
KAUPUNGINHALL ITUKSEN 
1 .  VPJ.  (KESK)

PAAVO LATVA-RASKU,  LAPUA
KAUPUNKINEUVOS

TERO RANTALA,  LAPUA MARTTI  MÄKELÄ,  LAPUA

TOMI  HALMESMÄKI ,  LAPUA

VILLE RANTALA,  LAPUA



Pasilla on vankka ja vahva pohja 
ehdokkuudelle; suuri äänimäärä 
edellisellä kerralla ja vain 79 äänen 
päässä läpimenneestä ehdokkaasta, 
vankka kokemus luottamustoimien 
hoidosta, sopiva ikä ja laaja tukiverkosto.
 Olen oppinut tuntemaan Pasin 
rehtinä ja helposti lähestyttävänä 
henkilönä. Hän on empaattinen ja 
jaksaa pureutua toisen ongelmiin. 
Opettajakoulutus ja työ opettajana 
ja rehtorina ovat kehittäneet hänestä 
sujuvan ja luontevan esiintyjän. 
Kaupunginhallituksen puheenjohtajuus 
vaatii stressinsietokykyä ja 
neuvottelutaitoja.
 Pasilla on lapualaiset juuret, 
jotka kannustavat häntä vaativienkin 
asioiden hoidossa, Hän on meidän 
eteläpohjalaisten edustaja, 
joka tiedostaa niin perusturvan, 
sivistystoimen, liikenteen kuin 
ilmastomuutoksen ongelmat. Pasi 
on ehdokas, joka näkee yhteistyön 
mahdollisuutena. Hänellä on kaikki 
mahdollisuudet päästä läpi tällä kertaa. 
On luontevaa kuulua Pasin tukiryhmään.
Toivon, että olet jatkossakin oma itsesi, 
pidät yhteyttä alueen asukkaisiin ja 
muistat myös meitä lapualaisia.
 Vältä suuria lupauksia vaalityössäsi, 
sillä ongelmia tulisi pohtia eri 
vaihtoehtojen kautta. Tee yhteistyötä 
eri ryhmien kanssa, mutta vältä 
voimakkaita ristiriitoja. Ole sanojesi 
takana!
Entisenä urheilijana ja aktiivisena 
ihmisenä tiedät itsekin, että on 
pidettävä huolta omasta jaksamisesta 
eli työtä, harrastuksia ja lepoa sopivassa 
suhteessa.
 Toivon sinulle onnea ja menestystä 
vaalityössäsi. Toivottavasti tapaamme 
kutsustasi eduskuntatalossa!

Pasi on helposti lähestyttävä ihminen, 
jolla on aina aikaa kuunnella muita. 
Hän osaa ottaa muiden mielipiteet 
huomioon. Pasi on myös hyvin 
määrätietoinen ja jämpti pohjalainen 
mies. Pysy juuri tuollaisena kuin olet. 
Mene omana itsenäsi eteenpäin.

Rohkea, välittää kanssakulkijoista, 
aina oma itsensä. Ei sulje silmiä 
vaikeiltakaan asioilta. Vie asiat loppuun 
saakka. Menee eteenpäin, katsoo 
tulevaisuuteen.

Likilapualainen Pasi tunnetaan 
oppivana, sivistyneenä ja luovana 
persoonana, jolla on perhe- ja 
perusarvot kohdallaan. Seinäjoen 
luottamustoimet ovat sopivasti 
syventäneet näkemyksiä, laajentaneet 
verkostoja ja hioneet yhteistyötaitoja.
Keskusteluun noussut vanhustenhoito 
on tärkeä tehtävä, mutta vain kasvava 
panostus koulutukseen mahdollistaa 
pärjäämisen jatkossa. Seinäjoen 
kehittyminen yliopistokaupunkina 
säteilee myönteisesti maakuntaan.
Lisäpanoksia kaivataan liikuntaan 
kansanterveyden kohentamiseksi.

Pasi edustaa minulle rehellistä ihmistä, 
joka uskaltaa, kykenee, tietää ja haluaa 
aidosti parantaa olemassa olevaa. 
Luotan Pasin päätöksentekokykyyn, 
vahvuuteen ajaa tärkeäksi kokemiaan 
asioita ja samalla toisia kunnioittavaan 
asenteeseen. 
 Ihmiset voidaan jakaa kahteen 
ryhmään: niihin, jotka kulkevat edellä 
ja saavat jotain aikaan, ja niihin, jotka 
kulkevat jäljessä ja arvostelevat.
 Muista siis kulkea edellä; kuunnella 
sydämellä, nähdä avarasti ja toimia 
viisaasti.

RI ITTA  AMPIALA ,  LAPUA

MARJO KANGAS,  LAPUA RITVA VÄSTI ,  YL ISTARO

SEPPO SMOLANDER,  LAPUA

VIRPI  MYLLYKANGAS,  LAPUA
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Voiko pitkä mies olla kansanedustaja? 
Minusta voi, koska Pasi tunnistetaan 
helposti ja minusta erinomaisen 
kansanedustajan täytyy työssään 
nähdä monella tapaa pitkälle.
 Ensimmäisen läpimenoyrityksen 
vaalipäällikkönä tiedän ehdokkaan 
kyvyt raskaassa vaalikamppailussa. 
Kevään vaalissa Pasin henkilökohtainen 
vaalitulos tulee olemaan Keskustan 
kokonaistuloksen kannalta keskeinen.
 Poliittisen uran jatko edellyttää 
Pasilta syvällistä paneutumista 
kansalaisten sisäiseen turvallisuuteen ja 
hyvinvointivaltioon sekä ulkopolitiikkaan. 
Uskon, että Pasi valitsee huolella 
ne politiikan osa-alueet, joissa 
hän aikoo kehittyä merkittäväksi 
kansanedustajaksi.
 Lopuksi. Arvostan suuresti 
Pasin lapualaisia juuria ja kollegana 
hänen rehtorin työssään osoittamaa 
ammattitaitoa.

Arvostan Aitoutta ja Rehellisyyttä.
 Eteläpohjainen tunnetaan tietyistä 
luonteen piirteistä ja kaksi, jotka 
itse koen tärkeäksi, ovat aitous ja 
rehellisyys. Suomen kansalaisena, 
vähemmistönä voin ylpeänä todeta, 
että Pasissa yhdistyvät nämä 
piirteet ja myös kansainvälisyys. Kyky 
arvostaa erilaisuutta ja toimia hyvässä 
yhteistyössä.

Minusta poliitikon tärkein tehtävä on 
palvella ihmistä ja olla parantamassa 
heidän elämän edellytyksiä missä 
ikinä he haluavatkaan asua. Minä olen 
oppinut tuntemaan Pasin sellaisena 
harvinaisena tyyppinä, joka rehellisesti 
haluaa palvella ja pyyteettömästi 
olla kehittämässä Etelä-Pohjalaisten 
ihmisten elämää. Tämän takia tuen koko 
sydämellä Pasi Kivisaarta eduskuntaan.

Pasi on helposti lähestyttävä ja 
oikeudenmukainen, jalat maassa 
oleva ihminen. Erityisesti arvostan 
hänen kykyään ja rohkeuttaan pitää 
lasten, vähäosaisten ja muiden 
hiljaisempien puolta. Rehtorina 
hän on opettajavaimonsa Riikan 
kanssa erityisellä näköalapaikalla 
näkemässä mitä tämän päivän lapsille 
ja lapsiperheille kuuluu. Pasin pitkä 
kokemus koulumaailmassa sekä 
yhteistyö lasten ja lapsiperheiden 
kanssa on antanut tärkeää kokemusta, 
jolla työskennellä paremminvoivan 
tulevaisuuden Suomen puolesta. 
Hänellä on esimerkillinen ja erityinen 
taito kannustaa ihmisiä. Hän löytää 
asioista ja ihmisistä hyviä puolia, ja 
sanoo ne ääneen. Pasilla on hyvä sydän.

JOUKO PELTONEN,  NURMO
KAUPUNGINVALTUUTETTU

JARI  STENROTH,  YL ISTARO
ROMANIKULTTUURIN OHJAAJA, 
NUORISO JA  VAPAA-AJAN 
OHJAAJA

KARRI  KALL IO,  SEINÄJOKI
PROJEKTIPÄÄLL IKKÖ

SUVI  LEHTIMÄKI ,  SEINÄJOKI 
LAPSITYÖNTEKIJÄ , 
LAPSIKUORON JOHTAJA
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Olen tuntenut Pasin lapsuudesta asti. 
Naapurin komia poika ja sittemmin 
yksi parhaista esimiehistäni ikinä. 
Aito, välittävä, kuunteleva, ymmärtävä. 
Maalaisjärjen omaava toiminnan mies, 
juuri oikea ajamaan meidän asioitamme.

Uudessa eduskunnassa on kyse 
uusista vaikeista päätöksistä. 
Yhden asian ihmiset eivät voi tulla 
kysymykseenkään. Tarvitsemme 
elämää laajasti ymmärtävän, lapsista 
ja vanhuksista välittävän, arkityön 
tuntevan sydämellisen edustajan. Pasi 
Kivisaari osaa neuvotella, sovitella ja 
määrätietoisesti päättää. Luotan Pasiin.

Maakunta tarvitsee vahvaa 
edunvalvojaa. Pasilla on kaikki 
edellytykset ja tahto nousta eturivin 
vaikuttajaksi Suomen eduskunnassa. 
Siksi tuen Pasia.

Pasista saamme Lapuan ja Seinäjoen 
alueen yhteisponnistuksella koko 
E-P:n etujen ajajan. Hän omaa 
erinomaiset esiintymistaidot ja 
ymmärtää ruokamaakunnan keskeiset 
painopisteet edunvalvonnan kannalta. 
Ihmisenä hän on rehti suoraselkäinen 
Etelä-Pohojalaanen, jonka kanssa on 
helppo toimia.

Pasi tietää, osaa ja tuntee 
- Seinäjokelaista viisautta 
päätöksentekoon

TANJA KOTAMÄKI ,  SEINÄJOKI
KM,  VALMISTUVA 
PSYKOTERAPEUTTI

HANNA MÄKYNEN,  HYLLYKALL IO
TERVEYDENHOITAJA (ELÄK.) , 
SOSIAAL INEUVOS

JOUNI  KORPELA,  SEINÄJOKI

AKI  YL INEN,  NURMO
MAATALOUSYRITTÄJÄ

ELISABETH KIV IMÄKI , 
SEINÄJOKI
ASIAKKUUSPÄÄLL IKKÖ

Tuen Pasia, koska näen hänet koko 
maakunnan ehdokkaana. Hänellä 
on näkemystä ja tahtoa kehittää 
Etelä-Pohjanmaata kokonaisuutena. 
Koen hänet ihmisenä ja poliitikkona 
luotettavaksi ja kyvykkääksi hoitamaan 
yhteisiä asioitamme. Toivon, että Pasi 
muistaa kuunnella herkällä korvalla koko 
maakunnan tuntoja ja pitää yhteyksiä 
maakunnan ihmisiin. 

L I ISA  T I ITU,  LAPUA
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Oli päivän neljäs ja viimeisin paikka. Heiluin ison ostoskeskuksen pihamaalla ja 
juoksentelin ihmisten seassa. Jaoin eduskuntavaaliesitteitä, jossa oli minun kuvani 
ja sanani. Ihmiset kantoivat ostostavaraa ulos. Useimmat ottivat esitteen, osa 
kohteliaisuuttaan, osa siksi, että pääsisi ehdokkaasta eroon. Laskeskelin, että 
puolitoista tuntia enää. Suunnittelin laittavani saunan päälle.

Poltellaanko, kysyi mies minulta. Säpsähdin takaa kuuluvaa ääntä ja käännyin. 
Edessäni oli minulle tuntematon mies, joka ojenteli tupakkaa. Kieltäydyin eleestä, 
sanoin etten ollut tottunut kessuttelemaan vaalitöitä tehdessäni. Miehelle se kävi, 
enkä huomannut hänen loukkaantuvan. Hän sytytteli tupakan ja ohikiitävän hetken 
ehdin ajatella, että jumittaako hän suurtöitäni pitkään.

Juttumme ei oikein lähtenyt käyntiin. Mies oli vaiti ja huomasin pitäväni puhetta yllä. 
Kun mitään ei irronnut, aloin kertailemaan alkuviikon säitä ja jahkumaan suomalaisten 
heikkoa hiihtomenestystä. Sivusilmällä näin, että ihmisiä virtasi ohitseni. Tukijoukkoni 
liikehti edempänä. Kiittelin mielessäni sitä, että he ovat täällä. Olin itse puhelemassa 
pehmoisia, enkä saanut vierasta ihmistä keskustelemaan.

Sitten hän aloitti. Hän puhui yhteen menoon lähes tunnin. Kuuntelin häntä, eikä 
minulle tullut mieleenkään lähteä mihinkään. Hän kertoi lapsuudestaan, työvuosistaan 
ja perheestään. Hän puhui sairaudesta, kivusta, yksinäisyydestä, menettämisestä 
ja luovuttamisesta. Hän puhui varjoistaan ja virheistään. Hänen puheessaan 
vuorottelivat ilo ja suru, toivo ja epätoivo, eilinen ja huominen. Hän halusi nähdä 
millainen kesä tulee. Hän oli elänyt yli 70 juhannusta. Hän muisteli viettäneensä 
keskikesää enimmäkseen onnellisena.

Hän kysyi, millaista elämää minä olen elänyt. Sanoin olleeni onnekas, saaneeni 
enemmän kuin olin toivonut. Tehneeni virheitä sen verran, että siitä muillekin riittäisi. 
Uskovani siihen, että hyvä voittaa. Kerroin töistäni ja sanoin oppineeni, että elämä on 
enimmäkseen epätäydellistä. Innostuin myös kertailemaan elämääni kuuluvia iloja. 
Luettelin niitä aikani, kunnes huomasin pysähtyä. Tuntematon mies katsoi minua ja 
tulkitsin sen merkiksi. Keskustelumme oli päättynyt.

Hän toivotti minulle onnea. Kiitin häntä kädestä pitäen ja sanoin kohtaamisen olleen 
arvokas ja tärkeä. Mieskin myönteli niin olleen. Hän lähti. Katselin, kun hän kulki. Hän ei 
taakseen vilkuillut.

Käännyin ostoskeskuksen pihamaata kohti. Katselin sitä ihmisvilinää ja mietin, miten 
paljon elämää mahtui tällekin parkkipaikalle. Menin vaalitöitä tehneen joukkoni luo ja 
sanoin tämän riittävän.

Tupakoivaa miestäkään ei enää näkynyt.
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Hyvän puolella
Oikeudenmukaisuus synnyttää onnellisuutta ja hyvinvointia. Tahto tehdä toisille 
hyvää ja puolustaa kaikille yhtenäisiä lähtökohtia vaatii rohkeutta ja vastuun 
ottamista. Se on kotiseudun puolesta puhumista, hyvän tekemistä ja vierellä 
kulkemista, äänen antamista niille, jotka eivät välttämättä saa ääntään kuuluviin.
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TORSTAI 28.3.
10.00–11.00 Seinäjoki, Kivistön S-market
12.00  Seinäjoki, Ideaparkin harjannostajaiset
14.00–15.00  Seinäjoki, Päivölän Citymarket
15.00–16.00  Seinäjoki, Minimani
18.00  Nurmo, Haalin vaali-ilta, kahvit 17.30
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PERJANTAI 29.3.
10.00–11.00  Peräseinäjoki, S-market
11.30–12.15  Seinäjoki, Törnävän S-market
13.00–14.00  Ylistaro, S-market
14.30–15.30  Lapua, S-market
16.00–18.00  Nurmo, Prisma
18.00–19.00  Seinäjoki, Minimani

LAUANTAI 30.3.
11.00–13.00  Seinäjoki, kunnallisjärjestön vaalijuhla  
 Epstorin edustalla Koulukadulla
13.30–15.30  Nurmo, Prisma
15.30–17.00  Seinäjoki, Minimani

SUNNUNTAI 31.3.
11.00–12.00  Lapua, S-market
12.00–13.00  Lapua, K-Supermarket
13.30–14.30  Seinäjoki, Kivistön S-market

MAANANTAI 1.4.
10.00–11.00  Ilmajoki, S-market
11.30–12.30  Kurikka, K-Supermarket
13.00–14.00  Jalasjärvi, S-market
14.45–15.30  Seinäjoki, Törnävän S-market
15.45–16.45  Seinäjoki, Kivistön S-market
17.00–18.00  Seinäjoki, Minimani
18.00–19.00  Seinäjoki, Tanelinrannan S-market

TIISTAI 2.4.
9.45–10.30  Peräseinäjoki, S-market
11.00–12.15  Seinäjoki, Törnävän S-market
13.00–14.00  Ylistaro, S-market
14.30–15.30  Lapua, K-Supermarket
16.00–18.00  Nurmo, Prisma
18.15–19.15  Seinäjoki, Kivistön S-market 

KESKIVIIKKO 3.4.
9.00–10.30  Seinäjoki, Hanna ja Kerttu
11.00–13.00  Lapuan tori
13.45–15.15  Seinäjoki, Minimani
17.00  Härmän kuntokeskus, OAJ.n keskusteluilta 

TORSTAI 4.4.
9.30–10.30  Kuortane, S-market
11.00–12.00  Alavus, S-market
15.00–16.30  Lapua, K-Supermarket 
18.00  Lapua, vaalipaneeli Seurakuntaopistolla
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PERJANTAI 5.4.
10.00  Seinäjoki, Pajuluoman S-market, avajaiset 
 Seinäjoen kaupungin tervehdys
 Seinäjoki, SeAmk-laboratorion avajaiset
14.00–15.30  Seinäjoki, Päivölän Citymarket
15.30–17.00  Seinäjoki, Minimani
17.15–18.15  Seinäjoki, Kivistön S-market
18.30–19.15  Seinäjoki, Kärjen K-market

LAUANTAI 6.4.
11.00–13.00  Seinäjoki, kunnallisjärjestön vaalijuhla Epstorin 
 edustalla Koulukadulla
14.00–15.00 Seinäjoki, Pajuluoman S-market
15.15–16.15  Seinäjoki, Tanelinrannan S-market

SUNNUNTAI  7.4.
11.00–12.00  Lapua, S-market
12.00–13.00  Lapua, K-Supermarket
13.30–15.30  Seinäjoki, Minimani

MAANANTAI 8.4.
9.30–10.30  Jalasjärvi, K-Supermarket
11.00–12.00  Kurikka, K-Supermarket
13.00–14.00  Seinäjoki, Kahvila Hanna ja Kerttu

TIISTAI 9.4. 
9.10–10.00  Seinäjoki, Kasperin K-market
10.00–11.00  Seinäjoki, Tanelinrannan S-market
11.10–12.30  Seinäjoki, Kivistön S-market
12.40–13.45  Seinäjoki, Joupin S-market
14.00–15.00  Seinäjoki, Törnävän S-market
15.40–17.00  Seinäjoki, Minimani
17.00–18.00  Nurmo, K-market

KESKIVIIKKO 10.4.
9.30–10.15  Alavus, S-market
10.30–11.30  Kuortane, S-market
12.10–13.15  Lapua, K-Supermarket
13.10–14.00  Lapua, S-market
14.30–16.00  Seinäjoki, Kivistön S-market
18.30  Ilmajoki, tupailta Kirsti Yli-Ojanperän kotona, 
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TORSTAI 11.4.
9.10–10.00  Seinäjoki, Kasperin K-market
10.00–11.15  Seinäjoki, Kivistön S-market
11.30–12.15  Seinäjoki, Joupin S-market
12.30–13.30  Seinäjoki, Halpahalli
13.40–14.45  Seinäjoki, Lehtisen S-market
15.00–17.00  Nurmo, Prisma
17.00–18.00  Seinäjoki, Tanelinrannan S-market
18.10–19.00  Nurmo, K-market

PERJANTAI 12.4. 
10.00–11.00  Peräseinäjoki, S-market
12.00–13.00  Ylistaro, S-market
13.30–15.00  Lapua, S-market
15.40–18.00  Nurmo, Prisma
18.00–19.00  Seinäjoki, Minimani

LAUANTAI 13.4.
11.00–13.00  Seinäjoki, kunnallisjärjestön vaalijuhla 
 Epstorin edustalla Koulukadulla
14.00–18.00  Nurmo, Prisma

SUNNUNTAINA 14.4. 
Äänestyspäivä ja vaalivalvojaiset 
Joupiskan rinneravintolassa kello 18 alkaen.

3.–9.4.2019 Ennakkoäänestys kotimaassa
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