
KUNTAVAALITULOS  2021

Päivitetty ke 9.8.2021

Kuntavaalien 2021 radioamatööri/DX-kuuntelijaehdokkaiden tulos 
Vuoden 2021 kuntavaalien vaalipäivä oli su 13.6.2021  Vaaleissa valittiin 
kunnanvaltuustot seuraavalle nelivuotiskaudelle.

Tässä asiakirjassa ovat kuntavaalien tulokset radioamatööri/DX-
kuuntelijaehdokkaiden osalta vaalien jälkeisen ennakkotarkastuksen jälkeen.

Jos liitteestä puuttuu tietoaj tai hami-kuntavaaliehdokkaita, kerro siitä meille
oh3ac@oh3ac.fi

Paikkakunta aakkosten mukaisessa järjestyksessä:

HAUSJÄRVI
36. Norbert Kelzenberg, OH3NXL, OH2AUM, OH3NK 

Puolue: Vihreä liitto
Eläkeläinen, Valtion virkamies. 56. 

Hausjärven kunnanvaltuuston jäsen, 
valtuustoryhmänsä puheenjohtaja.
Ehdolla kuntavaaleissa 2017, 19 ääntä. Valittiin
varasijalta valtuustoon.
Radioamatööri-lehden ent. toimitussihteeri
Kouluttaja, SRAL:n toimiston ent. työntekijä
https://www.riihimaenvihreat.fi/tutustu-ehdokkaisiimme/
https://vaalikone.yle.fi/kuntavaalit2021/26/ehdokkaat/22491

Kuntavaalien 2021 tulos:
19 ääntä. Valittiin puolueen 1. varasijalle. 
22 äänen päässä valtuustopaikasta.

HELSINKI
895. Leif Ekholm, OH2GGS

Puolue: Liike Nyt!
Hallituksen puheenjohtaja, varanotaari. 51
https://liikenyt.fi/ehdokkaat/leif-ekholm/
”Olen aina pitänyt korkeassa arvossa luontoa, 
yrittäjyyttä ja todellista demokratiaa. Sitoudun 
nettiparlamentin äänestystuloksiin. Sinä päätät, 
nyt, oikeasti. Voit lähettää minulle uusiakin 
ajatuksia. Olen koko elämäni elänyt omalla 
vastuulla ja huomannut, että ensin täytyy pitää 
itsestään huolta.”
https://vaalikone.yle.fi/kuntavaalit2021/29/ehdokkaat/51774

Kuntavaalien 2021 tulos:
82 ääntä. Ei valittu valtuustoon tai varasijalle.

https://vaalikone.yle.fi/kuntavaalit2021/29/ehdokkaat/51774
https://liikenyt.fi/ehdokkaat/leif-ekholm/
https://vaalikone.yle.fi/kuntavaalit2021/26/ehdokkaat/22491
https://www.riihimaenvihreat.fi/tutustu-ehdokkaisiimme/
mailto:oh3ac@oh3ac.fi


HOLLOLA
119. Timo Kurkela, OH3BIU

Puolue: Perussuomalaiset
Asentaja, tuotantolaborantti. 45.
Lahden Radioamatöörikerho ry, OH3AC;
hallituksen jäsen 2018-2020
Ehdolla kuntavaaleissa 2017, 19 ääntä, ei valittu 
valtuustoon
Aktiivi radioamatööri, äänessä viikoittain mm
160 m perjantai-aktiviteetissa. Merkittävä resurssi 
Päijät-Hämeen Viestikillan perustamisessa.
https://vaalit.perussuomalaiset.fi/kuntavaalit/ehdokas/timo-kurkela

Kuntavaalien 2021 tulos:
17 ääntä. Ei valittu valtuustoon tai varasijalle.
13 äänen päässä varasijasta

JANAKKALA
144. Pauli Gäddala, OH3ENM

Puolue: Kokoomus
Yrittäjä, 61.
Ehdolla kuntavaaleissa 2012, silloinen puolue 
keskusta. Ääniä 19, ei valittu valtuustooon.
Ehdolla kuntavaaleissa 2017, silloinen puolue 
keskusta. Ääniä 18, ei valittu valtuustooon.
Riihimäen Kolmoset, OH3AD; varapuheenjohtaja ja 
muissa luottamustehtävissä.
Aktiivi radioamatööri myös mm. Facebook'ssa.
https://www.kokoomus.fi/kuntavaalit/kunnat/janakkala/

Kuntavaalien 2021 tulos:
20 ääntä. Ei valittu valtuustoon tai varasijalle.
15 äänen päässä varasijasta

https://www.kokoomus.fi/kuntavaalit/kunnat/janakkala/
https://vaalit.perussuomalaiset.fi/kuntavaalit/ehdokas/timo-kurkela


JYVÄSKYLÄ
549. Juha Peltonen, OH6MTG

Puolue: Kokoomus.
Yrittäjä. 58.
https://www.facebook.com/jspeltonen
http://www.juhapeltonen.fi/

Sydäntäni lähinnä ovat yrittäjät ja heidän
yrityksensä. Olen itse ollut yrittäjänä yli 25 vuotta.
Olen perustanut useita yrityksiä ja tehnyt yrittäjänä
useita tehtäviä. Kuulet tarkemman yrittäjätarinani
Mieli ry:n podcastista.

Tänä päivänä olen myös yrittäjä, tarkoituksena auttaa yrittäjiä 
selviämään karikoista, vaikeuksista ja haasteista, joihin yrittäjä ei itse 
useinkaan voi vaikuttaa. 

Olen yhdistysaktiivi ja teen paljon vapaaehtoistyötä. Olen aktiivinen 
Vapepa-organisaatiossa (Vapaaehtoinen pelatuspalvelu / SPR) sekä 
useissa muissa yhdistyksissä. Olen myös aktiivinen radioamatööri. 

Olen luonteeltani rauhallinen, aktiivinen verkostoituja ja sosiaalinen 
luonne. Olen aina kiinnostunut kanssaihmisistäni, heidän 
hyvinvoinnistaan sekä oikeuksistaan.

Juha on aktiivi radioamatööri. Mukana satunnaisesti kotimaan 
kilpailuissa ja mm Peruskisassa opettamassa poikansa 
radioamatöötitoimintaan. 

Kuntavaalien 2021 tulos:
11 ääntä. Ei valittu valtuustoon tai varasijalle.

311. Janne Heinikangas, OH6-201, JJH
Puolue: Vasemmistoliitto
Kokki. 45.
Yhteiskunnan on taattava jokaiselle mah-
dollisuudet oman elämänsä rakentamisessa.
Jokaista ihmistä kohdellaan yhdenvertaisesti
eikä ketään syrjitä.
Koulutus, hoiva, sosiaaliturva ja
terveydenhuolto ovat perusoikeuksia.
Työntekijällä tulee olla sananvaltaa työhönsä liittyvissä kysymyksissä
Sopimisen kulttuuri.
https://www.heinikangas.info/
http://www.com64.net/foorumi/terapiaa-ja-jauhantaa/esittele-itsesi!/?wap2
https://www.facebook.com/janneheinikangas/
https://vaalikone.yle.fi/kuntavaalit2021/57/ehdokkaat/6137

Kuntavaalien 2021 tulos:
25 ääntä. Ei valittu valtuustoon tai varasijalle.

https://vaalikone.yle.fi/kuntavaalit2021/57/ehdokkaat/6137
https://www.facebook.com/janneheinikangas/
http://www.com64.net/foorumi/terapiaa-ja-jauhantaa/esittele-itsesi!/?wap2
https://www.heinikangas.info/
http://www.juhapeltonen.fi/
https://www.facebook.com/jspeltonen


KANGASALA
9. Jorma Mäntylä, tunnettu eturivin DX-kuuntelija

Puolue: Vasemmistoliitto
YTT, tutkija. 67
1. Pyrin edistämään kuntademokratiaa ja
kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia. Kangasalla
pieni piiri päättää asioista.
2. Kangasalan tulee olla sosiaalisesti ja
ekologisesti esimerkkikunta. Sote-palvelut ovat
tasa-arvoisesti kaikkien saatavilla ja asuminen,
liikenne sekä elinkeinopolitiikka ovat ekologisesti
kestävällä pohjalla.
3. Kangasalan tulee tarjota lapsille ja nuorille hyvää koulutusta sekä 
toimivat kulttuuri- ja kirjastopalvelut. 

Ehdolla kuntavaaleissa 2013, 144 ääntä ja valittiin uutena 
valtuustoon.
Ehdolla kuntavaaleissa 2017, 134 ääntä ja valittiin valtuustoon.

http://www.kaapeli.fi/~jmantyla/MP3JM.htm
www.oh3ac.fi/OH3AC_Kerhokirje_2021-1_Jorma_Mantylä_paasi_Kanadan_uutisiin.pdf

https://vaalikone.yle.fi/kuntavaalit2021/65/ehdokkaat/34759?lang=fi-FI

Kuntavaalien 2021 tulos:
118 ääntä. Valittiin valtuustoon.
Sai lähes yhtä monta ääntä, kuin puolueensa ääniharava (123) 

KIRKKONUMMI
2. Ari Lahtinen, OH2LOL

Puolue: Suomen kansa ensin, valitsijayhdistys
Järjestelmä asiantuntija. 45.
Ehdolla kuntavaaleissa 2017, 49 ääntä, ei valittu 
valtuustoon (kaikki puolueiden ehdokkaina olleet 
pääsivät 49 äänellä varasijalle valtuustoon)
https://www.skepuolue.fi/kuntavaaliehdokkaat-
2021-kunnittain/kirkkonummi/
-Vähävaraisten, lapsiperheiden, vanhuksien ja
vammaisten aseman parantaminen.
-Eri tulotason asuinmahdollisuudet tulee turvata ja estää häädöt.
-Edullisia vuokra-asuntoja Kirkkonummelle.
-Nuorten toimeentulo. -Vanhusten hoito.
https://vaalikone.yle.fi/kuntavaalit2021/89/ehdokkaat/9

Kuntavaalien 2021 tulos:
15 ääntä. Ei valittu valtuustoon tai varasijalle.

https://vaalikone.yle.fi/kuntavaalit2021/89/ehdokkaat/9
https://www.skepuolue.fi/kuntavaaliehdokkaat-2021-kunnittain/kirkkonummi/
https://www.skepuolue.fi/kuntavaaliehdokkaat-2021-kunnittain/kirkkonummi/
https://www.skepuolue.fi/kuntavaaliehdokkaat-2021-kunnittain/kirkkonummi/
https://vaalikone.yle.fi/kuntavaalit2021/65/ehdokkaat/34759?lang=fi-FI
http://www.oh3ac.fi/OH3AC_Kerhokirje_2021-1_Jorma_Mantyl%C3%A4_paasi_Kanadan_uutisiin.pdf
http://www.kaapeli.fi/~jmantyla/MP3JM.htm


164. Santtu Vainionpää, OH2FUQ
Puolue: perussuomalaiset
Sähkö- ja automaatioasentaja. 47. 
Ehdolla kuntavaaleissa 2017, 52 ääntä, ei valittu 
valtuustoon.
Rakennus- ja ympäristölautakunnan jäsen, 
yhdyskuntatekniikan lautakunnan varajäsen, 
KUUMA-liikelaitoksen johtokunnan jäsen
Uudenmaan Viestikillan aktiiveja
Harrastaa maastopyöräilyä ja Vapaaehtoista 
maanpuolustusta
https://vaalit.perussuomalaiset.fi/kuntavaalit/ehdokas/santtu-vainionpaa

Kuntavaalien 2021 tulos:
14 ääntä. Ei valittu valtuustoon tai varasijalle.

206. Sami Sailo, OH2LPW
Puolue: Kokoomus
Yrittäjä. 53.
Tapio Lehtisen, OH6UBZ/mm, purjehdustiimiä.
Kantvikin purjehtijoiden ex-kommodori.
https://kirkkonummenkokoomus.fi/samisailo/

Haluan kannattavasti kehittää Kirkkonummea 
pientalovaltaiseksi luontoarvoja vaalivaksi yrittäjä 
ystävälliseksi kunnaksi. Erityisesti nuoret yrittäjät 
ovat lähellä sydäntäni.
Aktiivi radioamatööri. Porkkalan Radiokerhon, OH2ET/OH2PLA; tärkeä 
taustavaikuttaja.
https://vaalikone.yle.fi/kuntavaalit2021/89/ehdokkaat/14945

Kuntavaalien 2021 tulos:
35 ääntä. Ei valittu valtuustoon tai varasijalle.
13 äänen päässä varasijasta

KUOPIO
262. Pekka Sevanto, OH2BFS

Puolue: Kristillisdemokraatit (KD)
Järjestelmäasiantuntija, eläkeläinen 
https://vaalit.kd.fi/2021/nayta/10884/
Radioamatöörikerho Kuopion Seitoset, OH7AA; hallituksen jäsen
Aktiivi radioamatööri. Äänessä usein Kuopion Seitosten, OH7AA: 
asemalta.

Kuntavaalien 2021 tulos:
5 ääntä. Ei valittu valtuustoon tai varasijalle.

https://vaalit.kd.fi/2021/nayta/10884/
https://vaalikone.yle.fi/kuntavaalit2021/89/ehdokkaat/14945
https://kirkkonummenkokoomus.fi/samisailo/
https://vaalit.perussuomalaiset.fi/kuntavaalit/ehdokas/santtu-vainionpaa


446. Veli-Matti Lammentausta, OH7VM
Puolue: Kokoomus
Johtava tietoturva-asiantuntija 
Ehdolla kuntavaaleissa 2017, 21 ääntä, ei valittu 
valtuustoon 
Ehdolla kuntavaaleissa 2013, 40 ääntä, ei valittu
valtuustoon.
Kuopion Seitoset ry., OH7AA; entinen puheenjohtaja 
nyt sihteeri ja taloudenhoitaja.
Radio Hamin entinen päätoimittaja.

Kuntavaalien 2021 tulos:
7 ääntä. Ei valittu valtuustoon tai varasijalle.

LAHTI
412. Marko Niskanen, OH3MN

Puolue: perussuomalaiset
ICT-Ympäristövastaava, Pilvi-Arkkitehti. 46. 
OH3AC monivuotinen hallituksen jäsen ja
varapuheenjohtaja
MPK:n johtamisjärjestelmäryhmän vetäjä
”Olen syntyperäinen lahtelainen, joten paljon olen 
nähnyt lahtelaista toimintaa niin harrastusten kun 
työni puolesta. Olen työskennellyt työurani ICT-
alalla ja viimeiset vuodet valtiolla ICT-alan 
kehitystehtävissä”
Aktiivi radioamatööri ja nuorten radioamatöörien koulutuksen 
vankkumaton kannattaja. Suomen ensimmäisen MPK-SA-aseman
OI3MPK sotilasradioaseman vastaava, sekä tulevien MPK HF-radioiden 
HÄMMPP vasttuuhenkilö. 
https://vaalit.perussuomalaiset.fi/kuntavaalit/ehdokas/marko-niskanen2
https://vaalikone.yle.fi/kuntavaalit2021/115/ehdokkaat/24251

Kuntavaalien 2021 tulos:
58 ääntä. Ei valittu valtuustoon tai varasijalle.

 

https://vaalikone.yle.fi/kuntavaalit2021/115/ehdokkaat/24251
https://vaalit.perussuomalaiset.fi/kuntavaalit/ehdokas/marko-niskanen2


236. Esko Sutela, OH3BFV 
Puolue: Vihreät
Hankesuunnittelija, virkistysmetsänhoitaja. 61. 
https://www.lahdenvihreat.fi/kuntavaalit/
Ehdolla kuntavaaleissa 2017, silloinen puolue 
SDP. 41 ääntä, ei valittu valtuustoon
”Olen aktiivinen asukas- ja kansalaisvaikuttaja 
Lahden Asemantaustasta. Minusta 
kaupunkiluonto ja taajamametsät saavat 
pätevän puolustajan. Ympäristönsuojelua 16 
vuoden kokemuksella kunnallisesta luottamushenkilötyöskentelystä 
Lahden kaupunkiympäristön palvelualueen lautakunnissa.
Olen Päijät-Hämeen Viestikilta ry:n puheenjohtaja ja sen 
sotilasradioaseman OI3PHV asemanvalvoja.
Toimin myös Lahden kaupungin edustajana Radio- ja TV-
museosäätiön valtuuskunnassa.”
https://www.ess.fi/vaalikone/#/26/kandidaatti/4344
https://www.vaalikone.fi/kunta2021/ehdokkaat/398/20478
https://kuntavaalikone.fi/esko-sutela 
https://vaalikone.yle.fi/kuntavaalit2021/115/ehdokkaat/28274

Kuntavaalien 2021 tulos:
24 ääntä. Ei valittu valtuustoon tai varasijalle.

409. Pertti Myllyoja, puoliamatööri (suorittanut K-moduulin)
Puolue: perussuomalaiset
Myyjä. 64.
Vaaliteema: Suomalaiset suurperheet
Kuntavaalien 2021 tulos:
24 ääntä. Ei valittu valtuustoon tai
varasijalle.Mukana Lahden Radioamatöörikerho
ry:n, OH3AC: kerhotoiminnassa sekä
maanpuolustustyössä.

https://vaalit.perussuomalaiset.fi/kuntavaalit/ehdokas/pertti-myllyoja

Kuntavaalien 2021 tulos:
1 ääni. Ei valittu valtuustoon tai varasijalle.

https://vaalit.perussuomalaiset.fi/kuntavaalit/ehdokas/pertti-myllyoja
https://vaalikone.yle.fi/kuntavaalit2021/115/ehdokkaat/28274
https://kuntavaalikone.fi/esko-sutela
https://www.vaalikone.fi/kunta2021/ehdokkaat/398/20478
https://www.ess.fi/vaalikone/#/26/kandidaatti/4344
https://www.lahdenvihreat.fi/kuntavaalit/


205. Marko Helin, puoliamatööri (suorittanut K-moduulin)
Puolue: vihreät
Hallintotieteiden kandidaatti. 44.
Veli Markku, OH3EMC.
Nastolasta kokemusta hankkinut
varakunnanvaltuutettu
Ehdolla kuntavaaleissa 2017, 59 ääntä, ei valittu 
valtuustoon

"KUIN NAAPURIASI ÄÄNESTÄISIT. 
SITÄ MUKAVAA."

- Parasta päälle - mielenterveyspalvelut mobiilisti
- Koulutus kuuluu kaikenikäisille
- Viritellään vihreitä verstaita
- Kestävä kuntatalous kaiken perusta
”Olen vihreä vapaaehtoinen Lahden Nastolasta. Harrastan mm. 
vapaaehtoistyötä, kuntonyrkkeilyä ja geokätköilyä. Kirjoitan 
parhaillaan lopputyötä kriisikuntien itsehallinnollisesta asemasta 
(TaY). Haluan parantaa sote-palveluiden saatavuutta. Kukaan ei saa 
jäädä yksin.”
Radioamatööriharrastus ei ole mihinkään jäänyt, vielä tullaan kun 
lopputyö on tehty!
https://twitter.com/markoh77?lang=ca
https://www.lahdenvihreat.fi/kuntavaalit/
markohelin.fi
https://vaalikone.yle.fi/kuntavaalit2021/115/ehdokkaat/22209

Kuntavaalien 2021 tulos:
41 ääntä. Ei valittu valtuustoon tai varasijalle.

Muuta: Ei ehdokkaana
Viheraho, Pasi; eläkeläinen, radioamatööri
Sitoutumaton Rehellinen Ryhmä
OH3EVH; Pasiradion yrittäjä. Huom Ammatti vaaliluettelossa!
Kuntavaalit 2017: 322 ääntä! Ei valittu valtuustoon, mutta jos 
olisi ollut minkä tahansa puolueen ehdokas, olisi päässyt suoraan
valtuustoon.

https://vaalikone.yle.fi/kuntavaalit2021/115/ehdokkaat/22209
http://markohelin.fi/
https://www.lahdenvihreat.fi/kuntavaalit/
https://twitter.com/markoh77?lang=ca


LAUKAA
23. Jari Hyvärinen, OH6PRO

Puolue: Kokoomus
Prosessinhoitaja, yrittäjä, radioharrastaja. 49. 
https://www.facebook.com/oh6pro

https://www.facebook.com/probelhat.fi/
Ala-Keiteleen Radiokerho ry, OH6AK; hallituksen 
jäsen, rahastonhoitaja
https://www.oh6ak.fi/etusivu
”Olen toiminut vuosia työni ohella sähköalan
pienyrittäjänä. Vapaa-ajallani olen myös toiminut 
radioamatöörikerhon puheenjohtajana ja osallistunut aktiivisesti 
kerhon toimintaan.
Olen pienten lasten isä. Haluan mm. parantaa lasten ja nuorten 
harrastus mahdollisuuksia sekä saada heidän äänensä kuuluviin.
Ikäihmisille suunnattuja palveluita tulisi kehittää ja madaltaa.
Myös teiden ja kulkuyhteyksien parantaminen on tärkeä asia.”
https://vaalikone.yle.fi/kuntavaalit2021/123/ehdokkaat/43191

Kuntavaalien 2021 tulos:
39 ääntä. Valittiin varasijalle valtuustoon.
42 äänen päässä valtuustopaikasta

LIPERI
31, Juha Hartikka, OH7HJ

Puolue: Keskusta (sitoutumaton)
DI, 62
Talkkari, sahuri, hitsari, sorvari-koneistaja, 
tuotesuunnittelija, vuokranantaja, 
reserviläinen, MPK:n kouluttaja, 
metsätilallinen, Luonnontieteet, teollisuus, 
yritykset. Mekaaninen puunjalostus, 
konepajatekniikka, radiotekniikka. Asumis- ja kyläturvallisuus.
”Helppo palkanmaksu ilman byrokratiaa.
Lasten kasvuympäristön asumisturvallisuus.
Sähköinen äänestysvaihtoehto valtakunnallisiin vaaleihin.”

Aktiivinen turvaverkkoyhteyksien rakentaja ja kehittäjä sekä
keskustelija ja aloitteiden tekijä mm. Facebook'in ryhmissä mutta 
myös käytännön tekijänä.

Kannattamassa ja ajamassa aloitetta harrastajien vapaaehtoisesti 
ylläpitämien turvaviestintäyhteyksien vapauttamisesta 
luvanvaraisuudesta ja lupamaksuista. Se tarkoittaisi kaikille 
radioharrastajille lisää oikeuksia koti- tai etäasemien rakentamiseen, 
jos ne toimivat osana yhteyskatkoksiin varautumiseen tarkoitettua 
radioverkkoa. Ja tietenkin nostetta julkiselle imagolle, sekä päteviä 
perusteita mastojen rakentamisluville. � �
https://fi.wikibooks.org/wiki/Radiotaajuuskirja/Turvallisuusviestint
%C3%A4

https://keskusta.fi/kuntavaalit-2021/ehdokkaat/liperi/juha-hartikka/
https://vaalikone.yle.fi/kuntavaalit2021/131/ehdokkaat/34243

Kuntavaalien 2021 tulos:
10 ääntä. Valittiin varasijalle valtuustoon.
40 äänen päässä valtuustopaikasta

https://vaalikone.yle.fi/kuntavaalit2021/131/ehdokkaat/34243
https://keskusta.fi/kuntavaalit-2021/ehdokkaat/liperi/juha-hartikka/
https://fi.wikibooks.org/wiki/Radiotaajuuskirja/Turvallisuusviestint%C3%A4
https://fi.wikibooks.org/wiki/Radiotaajuuskirja/Turvallisuusviestint%C3%A4
https://vaalikone.yle.fi/kuntavaalit2021/123/ehdokkaat/43191
https://www.oh6ak.fi/etusivu
https://www.facebook.com/probelhat.fi/
https://www.facebook.com/oh6pro


LOHJA
303. Bror Appelsin, OH2BNN

Puolue: perussuomalaiset
Senior IT architect 
Varavaltuutettu 2017-2021
Lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan jäsen
LaNuPe suomenkielisen jaoston jäsen 2017-2021
”Keski-ikäistyvä IT-ammattilainen Lohjan
Leppäkorven kylältä. Asun omakotitalossa vaimon
ja saksanpaimenkoiran kanssa.
Näitten vuosien aikana olen oppinut paljon
kunnallispolitiikasta ja mitä yhteisten asioiden
pyörittämknen oikeasti vaatii.
Jatkossakin aion pyrkiä pitämään huolta siitä, että peruspalvelut 
toteutuvat asiallisesti ja tasa-arvoisesti syrjemmässä asuvia 
unohtamatta. Lähipalvelut ovat ensiarvoisen tärkeitä.”
Aktiivi radioamatööri ja seuraa aikaansa sekä on mukana 
keskusteluissa mm. Facebook'in ”Radioamatöörit”-palstalla.
https://vaalit.perussuomalaiset.fi/kuntavaalit/ehdokas/bror-appelsin
https://vaalikone.yle.fi/kuntavaalit2021/132/ehdokkaat/24773

Kuntavaalien 2021 tulos:
45 ääntä. Ei valittu valtuustoon tai varasijalle.
6 äänen päässä varasijasta.

MÄNTYHARJU
51. Mia Lamponen, OH4ML

Puolue: SDP
Palvelusihteeri, lähihoitaja. 49.
https://mantyharjundemarit.fi/mia-lamponen/
SRAL:n toinen YL-ohjaaja
Kuntavaalit 2017: 21 ääntä, toisella varasijalla.
”Olen radioamatööri ja Suomen radioamatööriliiton 
naisamatöörien YL-toimikunnan puheenjohtaja, 
karavaanari sekä kesäisin mökkeilen perheen kesken 
kissan ja koiran kanssa
Tavoitteeni tulevalle kaudelle:
- Kuntalaisten kokonaisvaltainen hyvinvointi
- Avoin viestintä ja vaikutusmahdollisuus, ääni kuuluviin
- Kunnan kestävä kehitys ja kasvu tulevina vuosina
- Vaikutusvaltainen tehokas toiminta kuntataloudessa ja päätöksissä.
Pyrin olemaan kaikin tavoin avoin helposti lähestyttävä ja ennen 
kaikkea uusia näkökulmia esiin tuova kuntapäättäjä.”

Kuntavaalien 2021 tulos:
24 ääntä. Valittiin varasijalle valtuustoon.
15 äänen päässä valtuustopaikasta

https://mantyharjundemarit.fi/mia-lamponen/
https://vaalikone.yle.fi/kuntavaalit2021/132/ehdokkaat/24773
https://vaalit.perussuomalaiset.fi/kuntavaalit/ehdokas/bror-appelsin


50. Jari Lamponen, OH4JL
Puolue: SDP
Terä(s)mies/ asettaja. 57.
https://mantyharjundemarit.fi/jari-lamponen/
Aktiivi amatööri, rakentelija
Kuntavaallit 2017: 9 ääntä. Yhden äänen päässä 
varasijasta.
”Olen radioamatööri ja karavaanari sekä 
mökkeilen kesäisin perheen kesken.
Tavoitteeni tulevalle vaalikaudelle:
-Tulevaisuutta puurakentamisella
-Luotettavaa päätöksentekoa
-Elinvoimaa kotikuntaan
-Kattava tietoliikenneyhteys ja etätyön mahdollisuus
Olen ihan tavallinen duunari ja maalaisjärjenkäyttö on suotavaa 
päätöksenteossa, siksi pyrin tällekkin kaudelle mukaan 
kuntapäättäjäksi.”

Kuntavaalien 2021 tulos:
3 ääntä. Ei valittu valtuustoon tai varasijalle.

NURMIJÄRVI
Muuta: Ei ehdokkaana
Tero Arteli, OH2LCQ, OH2ROCK

Puolue:Perussuomalaiset 
Kunnanvaltuutettu, automaatiomekaanikko 
ex-Radio Hami aktiivi jne. 
Kuntavaalit 2017: 108 ääntä, valittiin valtuustoon, 

ORIMATTILA
Muuta: Ei ehdokkaana
Aimo Ryynänen, OH3ECU

Puolue: Kokoomus
Professori, emeritus.
Valtuustossa vuodesta 1997. Tällä kaudella kaupunginhallituksen
puheenjohtaja, sitä ennen valtuuston puheenjohtaja 1997-2000.
Kuntavaalit 2017: 140 ääntä, valittiin valtuustoon, toiseksi 
eniten ääniä puolueestaan, heti istuvan kansanedustajan jälkeen

Muuta: Ei ehdokkaana
Keijo Piiroinen, OH2LJL

Puolue: Perussuomalaiset:
käyttöpäällikkö, eläkeläinen

 Kuntavaalit 2017: 11 ääntä, ei valittu valtuustoon.

https://mantyharjundemarit.fi/jari-lamponen/


PALTAMO
45. Jyri Saastamoinen, OH4GRM

Puolue: kokoomus
Proviisori. 53.
Kuntavaalit 2017: 47 ääntä, valittiin ainoana 
puolueestaan valtuustoon
Partio, metsästys, kalastus, veneily, saksofonin
soitto. On huippua toimia nuorten parissa, se on
tärkeää työtä tulevaisuuden hyväksi. Ja kyllähän
tämä yhteisten asioiden hoitokin on harrastus.
”Minusta on tärkeää vastuunotto ja yhteisistä asioista huolehtiminen. 
Pääsen vaikuttamaan kunnan kehityslinjoihin ja arjen toimintaan. 
Paikallisdemokratia on hieno asia!
Paltamon tulevaisuuden eteenpäinvienti. Terveysasiat kuuluvat 
jokaiseen kuntaan. Nuorista on huolehdittava ennen kuin on liian 
myöhäistä.
Parasta juuri nyt? Hyvät uutiset rokotetutkimuksesta antavat toivoa 
pikaisestakin normaalitilanteeseen palaamisesta. Olen kiitollinen, että 
Suomi on päässyt koronan suhteen melko vähällä.”
Aktiivi radioamatööri, äänessä satunnaisesti bandeilla. Aktiivinen ja 
maltillinen kantaaottaja mutta vastuunkantaja radioamatöörien some-
verkoissa. 
https://www.kainuunkokoomus.fi/ehdokas/jyri-saastamoinen/
https://vaalikone.yle.fi/kuntavaalit2021/173/ehdokkaat/14937

Kuntavaalien 2021 tulos:
54 ääntä. Valittiin valtuustoon.
Puolueensa ääniharava, vertausluku kunnan 7. paras.

43. Reijo Moilanen, OH8HRY
Puolue: kokoomus
Yrittäjä. 53.
Kuntavaali 2017: 21 ääntä, toisella varasijalla 
valtuustoon.
Haluan olla vaikuttamassa kuntapäätöksiin ja näin
ollen parantaa kunnan elinvoimaisuutta sekä
hyvinvointia.
Tärkeimmät teemat kuntavaaleissa?
Paltamon elinvoimaisuuden kehittäminen ja kuntalaisten hyvinvoinnin 
edistäminen.
https://www.kainuunkokoomus.fi/ehdokas/reijo-moilanen/

Kuntavaalien 2021 tulos:
9 ääntä. Ei valittu valtuustoon tai varasijalle.
3 äänen päässä varasijasta

https://www.kainuunkokoomus.fi/ehdokas/reijo-moilanen/
https://vaalikone.yle.fi/kuntavaalit2021/173/ehdokkaat/14937
https://www.kainuunkokoomus.fi/ehdokas/jyri-saastamoinen/


PELLO
Muuta: Ei ehdokkaana
Tuomo Waara, OH9JML

Puolue: Valitsijayhdistys
Kirvesmies. 71.
https://tornionlaakso.net/550-tuomo-waara-tykkaeae-haasteista
Kuntavaalit 2017: 51 ääntä, ei valittu
Kuntavaalit 2012: 86 ääntä. Valittiin valtuustoon vasemmistoliiton 
edustajana
”Tuomon 60-vuotispäivää ja 40-vuotishääpäiväänsä Waarat juhlivat 
Cliff Richardin ja The Shadowsin konsertissa Hartwall Areenalla. 
Musiikilla onkin Tuomon elämässä tärkeä rooli. Innostus syntyi 1960-
luvulla, kun hän löysi ulkomaiset radiokanavat, joiden avulla pysyi 
kartalla siitä, missä isossa maailmassa mennään. Harrastuksena on 
myös radioamatööritoiminta.”

RIIHIMÄKI
186. Mika K. Koivuniemi, Järviradion toimittaja, DX-kuuntelija

Puolue: Perussuomalaiset 
Lähihoitaja, radiotoimittaja, Teologian opiskelija. 47. 
Järviradio Riihimäki 
Kuntavaalit 2017: 26 ääntä, ei valittu valtuustoon
”Olen tehnyt radiotyötä mm. Järviradiossa.
Edustamani yhdistys (SCM ry) toi Järviradion
kuuluviin Riihimäelle vuonna 2009.
- Koulukiusaaminen pois!
Koulukiusaaminen on saatava loppumaan Riihimäen
kouluissa. Liian monen nuoren elämä ja tulevaisuus
pilataan siinä (kokemusta on!). 
- Tukea elämäntilanteisiin!
Ennaltaehkäiseviin palveluihin kiinnitettävä paremmin huomiota. 
Vanhusten, nuorten ja lapsiperheiden hätään puututtava. 
- Vanhuksia kunnioitettava!
Yksikään vanhus ei saa kuolla hoitamattomana vaippoihinsa! 
Vanhustenhoitoon saatava enemmän resursseja ja rahaa.”
https://vaalit.perussuomalaiset.fi/kuntavaalit/ehdokas/mika-koivuniemi
https://vaalikone.yle.fi/kuntavaalit2021/216/ehdokkaat/46287

Kuntavaalien 2021 tulos:
27 ääntä. Ei valittu valtuustoon tai varasijalle.
16 äänen päässä varasijasta

https://vaalikone.yle.fi/kuntavaalit2021/216/ehdokkaat/46287
https://vaalit.perussuomalaiset.fi/kuntavaalit/ehdokas/mika-koivuniemi
https://tornionlaakso.net/550-tuomo-waara-tykkaeae-haasteista


SEINÄJOKI
196. Jukka Ahlgren, OH6SC

Puolue: Perussuomalaiset
Tietotekniikan insinööri, 55 
Jos kunnan menoja pitää vähentää, miten se on
tehtävä?
- Lykkäämällä rakennus- ja korjausinvestointeja
- Ulkoistamalla palveluita yksityisille yrityksille
- Leikkaamalla kunnan jakamista avustuksista
- Lomauttamalla tai vähentämällä henkilöstöä
- Lakkauttamalla palvelupisteitä, kuten kouluja ja kirjastoja

Jos kunnan tuloja pitää kasvattaa, miten se on tehtävä? 
- Myymällä kunnan omaisuutta
- Ottamalla lisää lainaa
- Nostamalla kiinteistöveroa
- Nostamalla kuntaveroa
- Nostamalla palveluiden asiakasmaksuja

Aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja. Jukan blogiteksti löytyy mm.
https://www.epari.fi/mielipide/kolumnit/kolumni-se-aurinkoinen-
tyyppi-1.13326141

Jukka oli aina 2000-luvun alun saakka aktiivinen, toimelias ja 
aikaansaava radioamatööri. Pienen tauon jälkeen hän on nyt 
lunastanut vanhan tunnuksensa takaisin ja palaamassa aktiivi-
harrastukseen. Hänet löytää jo radioamatöörien Facebook-sivuilta.

Kuntavaalien 2021 tulos:
90 ääntä. Ei valittu valtuustoon, mutta ...
3. varasijalla valtuustoon

SIIKAJOKI
44. Jari Ojala, OH8LQ, OH8L

Puolue: Perussuomalaiset
Opettaja, Ins. AMK. 53. 
- Kunnassa on hyvä asua!
”Palvelut on pidettävä sellaisina, että ne
palvelevat kaikkia kuntalaisia asuinpaikasta
riippumatta. Lähikoulut ovat tärkeitä. 
- Päätöksenteon jatkuvuus
Kuntalaisten on pystyttävä luottamaan siihen,
ettei takki pyöri rupellin lailla päätöksenteossa.
- Tuulivoiman haitat
Kunnan on toimittava aktiivisesti auttaakseen kuntalaisia, jos on 
luvitettu esim. voimaloita asukkaille haittaa ja ongelmia aiheuttaviin 
paikkoihin. Kaikki keinot otettava ongelman poistossa käyttöön.
https://vaalit.perussuomalaiset.fi/kuntavaalit/ehdokas/jari-ojala  "
Erittäin aktiivinen radioamatööri. Mukana kilpailuissa. Suvereeni
Suomen mestari useana vuonna SM-sarjassa. Rakentaa linukoita, 
mastoja ym.
Oma hamikotisivu: https://www.oh8lq.com/
https://vaalikone.yle.fi/kuntavaalit2021/234/ehdokkaat/24009

Kuntavaalien 2021 tulos:
53 ääntä. Valittiin valtuustoon.
Puolueensa 2. paras tulos.

https://www.epari.fi/mielipide/kolumnit/kolumni-se-aurinkoinen-tyyppi-1.13326141
https://www.epari.fi/mielipide/kolumnit/kolumni-se-aurinkoinen-tyyppi-1.13326141
https://vaalikone.yle.fi/kuntavaalit2021/234/ehdokkaat/24009
https://www.oh8lq.com/
https://vaalit.perussuomalaiset.fi/kuntavaalit/ehdokas/jari-ojala


TAMPERE
67. Mira Isomäki, OH3HKC, ZL3HKC (tunnukset vahvistamattomat)

Puolue: Vihreä Liitto
Filosofian maisteri, liikkeenjohdon konsultti,
muutosjohtamisen asiantuntija Pyynikiltä, 47.
https://www.miraisomaki.fi/
Tampereen Vihreiden hallituksen toinen 
puheenjohtaja. 

https://www.facebook.com/MiraIsomakiVihreat/

https://vaalikone.yle.fi/kuntavaalit2021/254/ehdokkaat/22327

Kuntavaalien 2021 tulos:
190 ääntä. Ei valittu valtuustoon tai varasijalle.

TURKU
Muuta: Ei ehdokkaana
Pentti Huovinen, OH1JP

Puolue: kokoomus
professori, erikoislääkäri 
Kuntavaalit 2017: 1042 ääntä, valittiin valtuustoon puolueensa 3. 
suurimmalla äänimäärällä, edellä vain puolueen puheenjohtaja Petteri 
Orpo, 2693 ääntä; ja Ilkka Kanerva, 1632 ääntä. Takana mm. Jethro 
Rostedt.  

TUUSULA
47. Aarno Järvinen, OH2HAI

Puolue: SDP
Kauppatieteiden maisteri, eläkeläinen. 73.
”Olen ollut Tuusulan eri luottamustehtävissä 1981
lukien. Nyt toimin viidettä kautta valtuutettuna ja
olen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
lautakunnan puheenjohtaja. Olen toiminut myös
Keudan yhtymävaltuuston ja Laurean
alueneuvottelukunnan puheenjohtajana sekä
Kiljavan Sairaala Oy:n hallituksen jäsenenä.
Lupaan toimia Jokelan puutarhakaupunki-idean
toteuttamiseksi ja vauhdittaa osaltani Jokelan
kaavoitusta ja erityisesti Jokelan keskustan yleissuunnitelman 
eteenpäinvientiä. Lähipalvelut ovat ikäihmisille tärkeitä
Jokelan Eläkkeensaajien puheenjohtajana toimin erityisesti 
ikäihmisten hyvinvoinnin ja hyvien palveluiden edistämiseksi sekä 
erityisesti lähipalvelujen, kuten oma terveyskeskus, säilyttämiseksi 
Jokelassa.”
https://sdp.fi/fi/kuntavaalit/?ehdokas=AarnoJ%C3%A4rvinen:Tuusula
https://www.aarnojarvinen.fi/
Aktiivi radioamatööri. Keski-Uudenmaan Radioamatöörien, OH2AP; 
pitkäaikainen hallituksen jäsen ja taloudenhoitaja.
SRAL:n vuosikokouksien puheenjohtaja, SRAL:n 
ent. toiminnantarkastaja.
Kuntavaalit 2017: 103 ääntä, valittiin valtuustoon
https://vaalikone.yle.fi/kuntavaalit2021/264/ehdokkaat/21243

Kuntavaalien 2021 tulos:
121 ääntä. Valittiin valtuustoon.
Puolueensa 5. paras tulos.

https://vaalikone.yle.fi/kuntavaalit2021/264/ehdokkaat/21243
https://www.aarnojarvinen.fi/
https://sdp.fi/fi/kuntavaalit/?ehdokas=AarnoJ%C3%A4rvinen:Tuusula
https://vaalikone.yle.fi/kuntavaalit2021/254/ehdokkaat/22327
https://www.facebook.com/MiraIsomakiVihreat/
https://www.miraisomaki.fi/


VANTAA
47. Milla Friman, OH2WX

Puolue: SDP
Meteorologi ja tutkija. 25.
https://www.millafriman.fi/
Isä Jorma, OH2BEJ
”Alueellinen tasa-arvo
Kansanterveys
Luontoarvot
Lähdin kuntavaaliehdokkaaksi, koska haluan 
kehittää Vantaan palveluita ja tuoda esille niitä 
tarpeita, joita kuntalaisilla on. Syntyperäisenä 
vantaalaisena ajattelen, että minulla on hyvä käsitys siitä, minkälaisia
asioita kunnassa on tapahtunut vuosien aikana ja missä olisi vielä 
parannettavaa. Uutisten seuraaminen ja järjestöissä toimiminen on 
osoittanut minulle, ettei maailma - eikä välttämättä kuntakaan - 
kohtele kaikkia aina tasavertaisesti. Voit tutustua alempana aiheisiin, j
jotka koen tärkeimmiksi tulevassa kuntapolitiikassa. Lähdetään 
yhdessä tekemään Vantaasta hyvinvoiva ja viihtyisämpi kaupunki 
elää.”
Tavattu radioamatöörileireillä.
https://vaalikone.yle.fi/kuntavaalit2021/276/ehdokkaat/21405

Kuntavaalien 2021 tulos:
254 ääntä. Valittiin varasijalle.
19 äänen päässä valtuustopaikasta

4. Hannu Havukoski, OH2OC
Puolue: Liike Nyt!
Myyntipäälikkö, merkonomi. 52. 
https://liikenyt.fi/ehdokkaat/hannu-havukoski/
”Vaalilupaukset:
- Parantaa Vantaan ja erityisesti Koivukylän
suuralueen (Havukoski, Koivukylä, Päiväkumpu,
Rekola, Ilola, Asola) asumisviihtyisyyttä ja
turvallisuutta.
- Joukkoliikennejärjestetelmien edistämisen ja kattavien 
virkistäytymis- ja ulkoilualueiden ja -reittien ylläpidon kehittäminen
- Yleisen siisteyden parantaminen ja hyvinvointia ja koulutusta 
edistävien palvelujen kehittäminen”
Aktiivinen radioamatööri. Osallistuu ja järjestää kokoontumisia 
säännöllisesti ja mukana leireillä. Aikaansa seuraava” 
https://vaalikone.yle.fi/kuntavaalit2021/276/ehdokkaat/44842

Kuntavaalien 2021 tulos:
77 ääntä. Ei valittu valtuustoon tai varasijalle.

91. Olli Saarikko, OH2EPI
Puolue: SDP
Myyjä, merkonomi. 40.
https://lansivantaa.sdp.fi/politiikan-
ajankohtaisia/kuntavaaliehdokkaat-olli-ja-refka-
esittaytyvat/
Mukana turva-toiminnassa ja 
viestiliikenneharjoituksissa. Yhteyskokeiluita
Aktiivinen Instagram'ssa.

Kuntavaalien 2021 tulos:
41 ääntä. Ei valittu valtuustoon tai varasijalle

https://lansivantaa.sdp.fi/politiikan-ajankohtaisia/kuntavaaliehdokkaat-olli-ja-refka-esittaytyvat/
https://lansivantaa.sdp.fi/politiikan-ajankohtaisia/kuntavaaliehdokkaat-olli-ja-refka-esittaytyvat/
https://lansivantaa.sdp.fi/politiikan-ajankohtaisia/kuntavaaliehdokkaat-olli-ja-refka-esittaytyvat/
https://lansivantaa.sdp.fi/politiikan-ajankohtaisia/kuntavaaliehdokkaat-olli-ja-refka-esittaytyvat/
https://lansivantaa.sdp.fi/politiikan-ajankohtaisia/kuntavaaliehdokkaat-olli-ja-refka-esittaytyvat/
https://vaalikone.yle.fi/kuntavaalit2021/276/ehdokkaat/44842
https://liikenyt.fi/ehdokkaat/hannu-havukoski/
https://vaalikone.yle.fi/kuntavaalit2021/276/ehdokkaat/21405
https://www.millafriman.fi/
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