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MARIKA AHOLA

SIEVILÄISELLE Anne Sor-
muselle, 46, ehdokkuus 
eduskuntavaaleissa nosti 
päätään verrattain myöhään. 
Kun asiaa talven mittaan eh-
dotettiin hänelle usemmas-
ta suunnasta, alkoi innostus 
hiljalleen kasvaa.

- Olen ollut poliittisesti si-
toutumaton, mutta kun mi-
nua useammasta yhteydestä 
kannustettiin lähtemään eh-
dolle, päätin vastata siihen. 
Yksi syy ehdokkuuteen on jo 
se, että tahdon ihmisillä ole-
van riittävästi erilaisia vaih-
toehtoja, joista valita.

- En ollut tullut aiemmin 
ajatelleeksi politiikkaan läh-
temistä, vaikka työni puo-
lesta se kenttä on minul-
le jo ennestään hyvin tuttu, 
ja matkustan säännöllisesti 
Helsingissä ja Brysselissä. 
Käytännössä pystyisin hy-
vin myös hoitamaan kan-
sanedustajan tehtäviä ilman 
isoa muutosta arkeen. Teen 
työtäni paljon yhteistyössä 
meppien ja kansanedustaji-
en kanssa.

ANNE työskentelee Kes-
ki-Pohjanmaan liitossa 
vastaten maakunnan kan-
sainvälisistä suhteista ja 
edunvalvonnasta, EU-suora-
rahoituksista sekä eri sisäl-
töalojen kuten hyvinvoinnin 
ja kulttuurin aluekehitykses-
tä. Annen työhistoria on hy-
vin laaja. Aiemmin hän on 
toiminut muun muassa val-
takunnallisen kasvuyrittä-
jyysohjelman toiminnan-
johtajana, rakennusalan 
vientitehtävissä, liikkeen-
johdon konsulttina, IT-kon-
septisuunnittelijana ja teat-
terituottajana.

- Olen tehnyt kymmeni-
sen vuotta maakuntatyötä, ja 
aika olisi uudelle haasteelle.

ANNE on syntyjään sieviläi-
nen, suuren perheen lapsi. Jo 
nuorena hän on lähtenyt ra-
kentamaan omaa elämää sin-
nikkäällä asenteella. 

Annelle on aina maistunut 
työnteko, ja ensimmäiset tilit 
tulivat keittiötöistä ja man-
sikanpoiminnasta. Oman 
rahan hankkiminen on tuo-
nut paitsi itsenäisyyttä, ol-
lut myös pakon sanelemaa. 
Rahaa ei ole aina ollut edes 
pääsykoekirjoihin, mutta sii-
tä ei ole lannistuttu. 

- Ajattelen, että isossa per-
heessä piti raivata omaa tie-
tään tavallistakin kärkeväm-
min. Minulle luonnetta ja 
itsevarmuutta on kasvattanut 
myös partiotoiminta, jonka 
näen eräänlaisena selviyty-
miskouluna. Siellä opin toi-
mimaan porukassa, ja ennen 
kaikkea se opetti minulle 
sen, että minuun luotetaan. 
Se kokemus on tärkeä nuo-
ren saada.

EHDOKKUUS vihreissä oli 
selvää – on helppo allekir-
joittaa puolueen arvot, inhi-
millisyys, kestävä kehitys, 
koulutus ja tasa-arvo. 

Anne osaa myös astua 
moniin saappaisiin, olles-
saan itse yksinhuoltaja ja pi-
täen samalla huolta ikäänty-
neistä vanhemmistaan. Hän 
kantaakin erityisesti huolta  
niistä, joilla on vähiten. Hän 
kommentoi, että perusturvan 
taso ei ole riittävä – sitä on 
korotettava ja hakuviidak-
koa kevennettävä. 

- Pitää ajatella heidän 
jaksamistaan, joilla on vä-
hiten, sairaiden, vanhusten 
ja köyhien lapsiperheiden. 
Olen nähnyt käytännössä 
sen, että etäisyydet sairaa-
loihin on kasvaneet, päi-
vystyksen järjestäminen ja 
yleensäkin terveydenhoi-

don palvelujen saavutetta-
vuus on huonontunut. Nä-
kisin tällä alueella yhtenä 
varteen ottavana vaihtoeh-
tona Ylivieskan päivystys-
palvelujen kehittämisen, 
sillä se kokoaa ympärilleen 
ison väestöpohjan. Samoin 
vanhuksella tulisi olla oi-
keus hoitopaikkaan omassa 
kunnassaan, jotta yhteys lä-
heisiin voi säilyä. Nämä toki 
vaatisivat paikallispoliittista 
kehittämishalua.

Sote- ja maakuntauudis-
tuksiin sisältyy paljon ris-
kejä. 

- Järjestöille suunnitellaan 
isoa roolia ja palveluja yk-
sityistetään. Voi käydä niin, 
että kokonaisvastuu hoidos-
ta ei ole lopulta kenelläkään, 
ja ihminen jää yksin. Palve-
lusetelit voivat olla ikäihmi-
sille hankalia käyttää, eikä 
palvelua välttämättä saa sel-
laisena kuin siihen olisi tar-
vetta

- Aiempi ikäpolvi on luo-
nut tämän hyvinvointiyh-
teiskunnan rungon, eikä sitä 
pidä romuttaa. 

KOULUTUS on Annelle 
avainasia. Hän on huolis-
saan alueen koulutuspaikko-
jen siirtymisestä kauemmas 
ja resurssien kohdentami-
sesta verkko-opiskeluun lä-
hituntien sijaan.

- Yritykset tarvitsevat 
alueella osaavia työnteki-
jöitä, jotta ne yleensäkään 
investoivat.

Anne tietää, että palvelui-
den säilyminen maaseudul-
la ei ole itsestään selvää, ja 
vaatii alueen edustajilta suun 
avaamista. 

- Täällä teiden määrärahat 
ovat tiukassa ja myös lähi-
alueen raide- ja lentovuoro-
ja on vähennetty. 

PETOPOLITIIKAN suh-

teen Anne on ehkä eri miel-
tä, kuin vihreältä voisi olet-
taa. Hänen mielestään sudet 
eivät kuulu pihoille. Pontta 
mielipiteelle on antanut se, 
että hän on usein kävellyt 
koiran kanssa lenkillä astel-
len suden jälkiä pitkin. Myös 
naapurin tytär on tehnyt su-
sihavainnon pururadan tun-
tumassa.  

- Moni toivoo vihreiltä jär-
kevämpää petopolitiikkaa, ja 
sitä olisi hyvä tuoda sisältä 
käsin puolueeseen. Pohjoi-
sempi edustaja toisi realis-
tisempaa näkökulmaa. 

Vihreät ovat moneen ot-
teeseen kritisoineet Fen-

novoiman ydinvoimala-
hanketta Pyhäjoella, ja se 
huolestuttaa myös Annea. 

- Ympäristön vaikutta-
vuusarviointiraportti ei ota 
kantaa ydinjätteiden lop-
pusijoituspaikkaan, ja Sie-
vi puolestaan on yksi niistä 
kunnista, joihin ydinjätettä 
voitaisiin olla aikeissa ka-
sata. On myös epäilys siitä, 
valmistuuko hanke koskaan 
käyttövalmiiksi tai päästään-
kö sillä sähkön markkinahin-
taan.

HELSINGISTÄ Sieviin 
vuonna 2011 paluumuut-
tanut Anne on kotoutunut 

hyvin takaisin. Hän arvos-
taa sitä, että lähellä on puh-
dasta luontoa ja hänen 10-, 
ja 13-vuotiaat tyttäret voi-
vat kasvaa lähellä isovan-
hempia. 

- Monet haluavat asua lä-
hellä luontoa, ja nykyään 
myös työnteko etänä maa-
seudulla onnistuu paremmin. 
Näkisin, että "Sievin ihmeet" 
voivat yleistyä, kun työkult-
tuuri muuttuu, Anne toteaa, 
pitäen merkittävänä sitä, että 
harvaan asutussa Sievissä on 
kansainvälisesti toimivia 
yrityksiä, jotka pitävät pää-
konttorinsa paikkakunnalla.

KANSANEDUSTAJUUS on 
sitä, että yhteisiä varoja käy-
tetään viisaasti. Edustajal-
ta pitää löytyä vastuuntun-
toa, eikä hän saisi tavoitella 
omaa etua. Anne ei arvos-
ta populismia eikä sitäkään, 
että istuntosalissa istutaan 
hiljaa.

- Olen kuullut, että kui-
vat asiapoliitikot ovat har-
venneet, ja itsekin näen, että 
sellaisille olisi nyt huutoa.

- Kansanedustajan pitää 
tietää mistä puhuu ja teh-
dä työnsä hyvin. Ehdolle 
ei pidä lähteä, jos itsellä ei 
ole edellytyksiä tehdä työ-
tä, mikä vaatii suurten tieto-
määrien käsittelyä. Mieles-
täni edustajia on nyt melko 
paljon Suomen kokoon näh-
den ja heillä puolestaan on 
iso määrä avustajia. 

Omiin mahdollisuuksiin 
eduskuntavaaleissa Anne 
suhtautuu realistisesti. 

- Tiedän, että olen monel-
le tuntematon ehdokas eikä 
minulla ole isoa vaalibudjet-
tia. Aion tehdä hyvän kam-
panjan niiden asioiden puo-
lesta joihin alueeni ihmiset 
toivovat muutosta ja katsoa 
mihin se riittää.

Pohjoisen Suomen ääni kuuluviin
Anne Sormunen ehdolla eduskuntaan vihreiden listalla

Himangalla hiihdettiin sunnuntai-
na upeassa kevätsäässä hiihdon 
pm-viestimitaleista.

Sievistä oli kisaamassa neljä jouk-
kuetta, joista kolmen kaulaan ripus-
tettiin kisan päätyttyä mitalit.

Hopeaa hiihti M14 sarjassa jouk-
kue, jossa avaajana toimi Kaapo 
Paaso, keskimmäisen osuuden vii-
letti Benjami Viljamaa ja ankkurina 
viestiä vei Miina Koivisto. Joukkue 
kävi tasaväkisen taiston ennakko-
suosikki Kalajoen kanssa, mutta 
joutui lopulta taipumaan hopealle 
19 sekunnin erolla voittajaan. Täs-
sä sarjassa viidenneksi hiihti Sisun 
kakkosjoukkue Aatu Paaso, Sara 
Kukkola ja Veikka Virkkala.

Miesten sarja poti verenvähyyt-
tä, kun viivalle ilmestyi loppujen 
lopuksi vain kolme joukkuetta. Si-
sun viestin avannut Hannu Paaso toi 
sieviläiset ensimmäisenä vaihtoon 
ja kärjessä joukkue oli myös toisen 
osuuden hiihtäneen Jani Tuovilan 
urakan jälkeen. Ankkurina Leevi 
Virkkala joutui päästämään Haapa-
järven kovan hiihtäjän Jouni Komun 
ohitseen, mutta tuloksena oli kuiten-
kin hieno hopeasija. Sisun kakkonen 
joukkueella Ville Vesaluoma, Jussi 
Mökkönen ja Jari Sikkilä sai urakas-
taan palkakseen pronssiset mitalit.
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Pm-viesteistä kolme 
mitalia Sieviin

Kuvassa vasemmalta Kaapo Paaso, Benjami Viljamaa ja Miina Koivisto.

Anne Sormunen lähtee ehdolle avoimella mielellä. Tärkeää hänelle on yh-
teiskunnassa heikoimmassa asemassa olevista huolehtiminen sekä koulu-
tus ja vastuullinen ympäristöpolitiikka. – Aion tehdä hyvän kampanjan niiden 
asioiden puolesta joihin alueeni ihmiset toivovat muutosta ja katsoa mihin se 
riittää, Anne kommentoi.

Sieviä edustava Juho Kopola osallis-
tui 16.2 Helsingissä pidettyyn lisäpai-
noleuanvedon nuorten SM-kisoihin. 
Juho osallistui sarjaan alle 15-vuotiaat. 
SM-kulta varmistui jo ensimmäisellä 
vedollaan 45 kg, jolla toiseksi tullee-
seen kilpailijaan saatiin eroa jo 10 kg. 
Toiseen vetoon lastattiin 51,5 kg, jolla 
hyväksytysti saatiin uusi suomen en-
nätys. Kolmanteen vetoon lastattiin 53 
kg joka jäi leuan mitan päähän hyväk-
sytystä suorituksesta. Lopputuloksena 
toisena tulleeseen kilpailijaan oli eroa 
jo 16,5kg. Edellinen Suomen ennätys 
oli 51 kg, joka oli tehty vuonna 2014. 

Juho Kopola 
Suomen 
ennätykseen 
lisäpaino-
leuanvedossa


