
 

TOIMITTAJA KAISA VARKILA 

Aluevaalit järjestetään tammikuussa 2022. Olitteko ajatellut äänestää aluevaaleissa? 

REIJO RAUTAJOKI 

En tiedä vielä ollenkaan, että epäselvää on. 

ANU SANTANIEMI 

Mä olen äänestänyt aina kaikissa vaaleissa, jopa silloin kun mä oon ollut Nepalissa niin on käynyt. 
Että aion aina äänestää joo. En tiedä vielä ketä. 

 OSKARI TURUNEN 

En ainakaan ajatellut tai pohtinut, mutta kyllä sitä ehkä voisi jos tietäisi enemmän tai lukisi siitä 
asiasta. 

 TOIMITTAJA KAISA VARKILA 

Mikä vaikuttaa sun kohdalla siihen, että äänestäisit tai et? 

REIJO RAUTAJOKI 

No kyllä se varmaan on tää että mitä on nyt se tärkein agenda näissä vaaleissa, että tämä sote 
hommat tietysti kun on maakuntavaaleista kysymys ja tuota. Mutta niinku sanottu niin en ole kyllä 
yhtään miettinyt, että välttämättä äänestäisi ollenkaan. 

 ANU SANTANIEMI 

No se on minun mahdollisuuteni vaikuttaa, että jos mä en äänestä niin en mä silloin voi mitään 
kantaakaan ottaa. Sitä mä oon pitänyt kyllä aina että mä lapsilleni opettanut sen, että aina pitää 
äänestää vaikka sitten tyhjääkin. 

 TOIMITTAJA KAISA VARKILA 

Mitä ylipäätään tiedät näistä aluevaaleista? 

REIJO RAUTAJOKI 

No kyllä suurin piirtein mitä tiedotusvälineistä on kuullut ja nähnyt ja katsonut niin kyllä aika paljon 
oikeastaan että. Että mitä tässä niinku on tapahtumassa, että että tuota riittävästi omasta mielestä. 

ANU SANTANIEMI 

No en oikeastaan ole vielä seurannut, että kunnallisvaalit ja eduskuntavaalit ne on tietysti kauhean 
tuttuja, mutta en ole ihan kauheasti seurannut, että maakuntaan haetaan päättäjiä, että se miten se 
toimii niin se se on mulle kyllä jäänyt vähän auki. 

OSKARI TURUNEN 

Ei ole mitään hajua, ei ole. 

TOIMITTAJA KAISA VARKILA 

Mikä sun mielestä on tärkeää kun valitaan näitä valtuuston jäseniä? 



REIJO RAUTAJOKI 

Että sinne sais valittua oikeat henkilöt eikä eikä samoja kansanedustajia, joita nyt jo 
kansanedustuslaitoksessa, että näitä uusia kasvoja ja osaavia henkilöitä. 

ANU SANTANIEMI 

Niinpä, aikaisemmin sanoin, että tärkeintä on, että ne oikeasti se ihmisten hyvinvointi otetaan 
huomioon. Vanhukset, lapset, rahaa ei ole määräänsä enempää käyttää myöskään 
sosiaalipalveluihin, mutta mä itse on diabeetikko ja monisairas mä oon saanut ihan loistavaa niinku 
lääkäri, sosiaali, terveyspalveluita koko ikäni. Tähän mennessä se on mennyt hyvin. Toivottavasti se 
menee näiden vaalien jälkeen. 

 OSKARI TURUNEN 

….. no, vaikeaa, ootas.... 

TOIMITTAJA KAISA VARKILA 

Miten sun mielestä voitaisiin vaikuttaa siihen, että ihmiset enemmän äänestäisi juuri aluevaaleissa? 

 REIJO RAUTAJOKI 

No en, vaikea sanoa tohon kyllä että että mikä mainostaminen tai muu siihen vaikuttaa, että. 
Poliitikkojen käytös on varmaan yks ja mikä vaikuttaa siihen tai ennen sitä kun ihmiset vai ei, että jos 
on tämmöistä tappelua ja huutelua ja taistelua niin voi olla että se vaikuttaa negatiivisesti 
äänestämiseen.  

ANU SANTANIEMI 

No nyt varmaan kun aikaa on enää näin vähän ja joulu tulossa, nyt pitäisi varmaan olla enempi 
semmoista niinku tietoiskumaista. Että mäkään en niinku ihan tarkkaan tiennyt, että tiesin nyt 
tietenkin, että sotesta kysymys, mutta mä luulen, että moni ei tiedä. Niin ne ei lähde äänestää jos ei 
ne tiedä mitä ne äänestää. Ne ihmiset ketkä sinne tulee okei he varmaan markkinoi, en mä tiedä 
kuinka tää menee niinku kunnallisvaaleihin liittyen tai siis meneekö samalla tyylillä, mutta varmaan 
tietoa tarvis enempi. 

OSKARI TURUNEN 

Ehkä just nää gallupit sais ja ja sitten tota varmaan no, uutisten kautta ehkä tietoisuus lisääntyy niin. 
Sitä kautta pääsee sitten ihmiset mukaan tähän mukaan enemmän. 

 


