
Olen Carita Auvinen 62v. Työvuosia IT-alalla 42, asuinvuosia Hyvinkäällä
10. Sydäntäni lähellä on aina ollut Suomi ja suomalaisuus, siksi
luonnollisesti myös perussuomalaisuus. Perheeseeni kuuluu puoliso,
koira ja kaksi kissaa. Harrastan vapaaehtoistyötä, (olen mm. paikallisen
eläinsuojeluyhdistyksen hallituksen pj,) liikuntaa, lukemista, teatteria,
mökkeilyä ja kotimaan matkailua.
Yksi kausi takana varavaltuutettuna ja erilaisissa luottamustoimissa ja
anomus tehty jatkokaudelle, joten eikun sanoista tekoihin!

Olen Matti Heikkilä 45v, Diplomi-insinööri. Työkseni valmennan leaniä.
Tavoitteeni on vähentää 1% kuntaveroprosenttia.
Haluan luoda posiitiviselle kansalaisaktivismille väylät ilman byrokratia.
Varmistaa, että asukkaiden äänet otetaan huomioon paremmin
päätöksen teossa. Toisin sanoen vaatia virkamiehiltä esityksissään miten
asukkaiden mielipiteet on otettu huomioon.
Mukavuushankkeiden (hölöpönpömppä) ja -palveluiden vähentäminen.

Olen Samu Huttunen

Olen Teemu Jauhiainen

Olen Arto Järvinen. Kaupunginvaltuutettu Mustamännistön kulmilta.
Olen varatuomari ja tehnyt työtä ihmisten moninaisten
oikeudellisten ongelmien parissa. Tärkeätä onkin meidän hyvinkääläisten
oikeudenmukainen kohtelu. Myös politiikan kautta. Jatketaan yhdessä
työtä Hyvinkään eteen.

Olen Heikki Jäske: “Me halutaan olla suomalaisia”
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Olen Tiina Karhunen 37v. Perheenäiti, kätilö ja kaupunginvaltuutettu.
Harrastan kakkuja ja karatea ja olen hyvän ruoan ja musiikin ystävä.
Kuluvalla valtuustokaudella olen saanut vaikuttaa valtuuston lisäksi
opetuslautakunnassa ja keusote -valtuustossa. Lasten- ja nuorten asiat
sekä sosiaali- ja terveydenhuolto ovatkin ne asiat, joiden vuoksi olen
kuntapolitiikkaan lähtenyt.

Olen Timo Karhunen, 38v. Perheenisä, työskentelen kansanedustajan
avustajana ja olen koulutukseltani filosofian maisteri. Harrastan erilaisia
lauta-, kortti ja tietokonepelejä, ja viihdyn myös sähkökitara tai kirja käd
essäni. Hyvinkään perussuomalaisiin olen kuulunut lähes kymmenen
vuotta. Politiikasta kiinnostuin Jussi Halla-ahon Scripta-blogin
siivittämänä ja maahanmuuttokritiikki on poliittisen toimintani ytimessä.

Olen Jori Kopponen

Olen Toni Koski

Olen Saku Koskinen

Olen Veijo Lappalainen 57v. Perheessä on 4 aikuista lasta ja 2
lapsenlasta. Olen asunut Hyvinkäällä koko ikäni.
Työurani aloitin Koneen moottoritehtaalla ja siitä siirryin rakennustöihin
aloittaen muurarin apurina ja siitä muurariksi. 1990-luvun lama-aikaan
rakennustöiden vähetessä siirryin Hyvinkään lämpövoiman palvelukseen,
jossa edelleen työskentelen. Nyt toimin Hyvinkään
Lämpövoiman pääluottamusmiehenä, Energia-alan Yhteisjärjestön
hallituksen jäsenenä sekä Hyvinkään julkisten alojen osasto 47 hallituksen
puheenjohtajana.
Olen ollut valtuutettuna 2 kautta, joista viimeisen kauden kulttuuri- ja
hyvinvointilautakunnan puheenjohtajana. Toimin myös Hyvinkään
Perussuomalaisten valtuustoryhmän puheenjohtajana.
Kalastusta harrastan monessa muodossa. Avomeren lohenuistelua, ahvenen ja
kuhan jigaamista ja talvella pilkkimistä. Toki käyn myös vaihtelevasti salilla ja
sählyä harrastan lähinnä maalivahdin ominaisuudessa.



Olen Juha Lehtinen

Olen Sakari Leinonen 19v. Opiskelen lukiossa Hyvinkäällä. Harrastan
vapaa-ajalla partiota ja pelaan videopelejä. Hyvinkäällä minua kiinnostaisi
parempi liikenne kaikille, jotta se olisi kätevää ja turvallista.

Olen Jouni Lindell. 4. polven hyvinkääläinen, kahden lapsen
ja tukiperheen isä sekä kahden koiran ja suomenhevosen isäntä.
Hyvinkään ammattikoulusta menin työelämään ja vuosien varrella
lisäkoulutusten ja alanvaihdosten kautta mm. kunnossapidon
ammattimieheksi.
Kristillisten seurakuntien ja muiden yhteisöjen tukijaksi ja vapaaehtoiseksi toimijaksi
ryhtyminen on tuonut janoa saada lisää mahdollisuuksia vaikuttaa Suomen kristillisen
kansakunnan tulevaisuuteen.
Haluan pyrkiä vaikuttamaan (nyt teknisen lautakunnan varajäsenenä) ja olla estämässä
Hyvinkään rappeutumista. Tulevaisuuden Hyvinkään tulisi mielestäni olla osaltaan
esimerkki itsenäisestä kristillisestä suomalaiskansalliseen kulttuuriin pohjautuvasta
kaupunki yhteisöstä, jonka tärkein tehtävä olisi luoda ensisijaisesti turvalliset ja
luotettavat elinolosuhteet asumisen, työnteon ja yrittämisen mahdollistamiseksi. Koti,
usko ja isänmaa.

Olen Katariina Linnimaa

Olen Aulikki Luukkanen 47v. Perheenäiti ja toimistosihteeri.
Koulutukseltani olen hortonomi. Harrastan lenkkeilyä, lukemista ja
puutarhatöitä. Tavoitteena perussuomalaisempi Hyvinkää.

Olen Juhani Luukkanen 55v. Olen paljasjalkainen hyvinkääläinen 2 lapsen
isä. Ammatiltani olen palokatkoasentaja mutta nykyään eläkkeellä, koska
selkäni vaurioitui eikä ole tullut kuntoon useista leikkauksista huolimatta.
Harrastukset ovat vesijumppa ja sauvakävely.
Tavoitteeni saada Hyvinkäästä entistäkin turvallisempi asua.

Olen Christian Malin



Olen Leena Meri 52v. Olen jämäkkä, sitkeä, rehellinen ja työtä
pelkäämätön varatuomari.
Kuntapolitiikassa aloitin vuonna 2012 ja olen nyt toista valtuustokautta
sekä valtuuston jäsen että kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja ja
henkilöstöjaoksen varapuheenjohtaja.
Eduskunnassa olen myös toista kauttani. Eduskunnassa olen vuosien
varrella toiminut perustuslakivaliokunnan jäsenenä ja eduskuntaryhmän
puheenjohtajana. Tällä hetkellä olen lakivaliokunnan puheenjohtaja,
talousvaliokunnan jäsen, valtakunnanoikeuden jäsen sekä
perustuslakivaliokunnan varajäsen.
Kaikessa toiminnassani ajan Perussuomalaisia perusarvoja, joissa näkyy
oikeudenmukaisuus, tolkun ääni, ihmisen asialla oleminen sekä asioista
suoraan puhuminen.
Harrastan ulkoilua ja lähellä sydäntäni ovat hevos- ja koiraharrastukset.
Minua voi seurata mm. https://www.leenameri.fi/
ja https://www.facebook.com/kansanedustajaleenameri

Olen Meelis Milli 50v. Syntynyt Tallinnassa ja mulla on karjalaiset
sukujuuret, isomummo syntyi Tohmajärvellä.
Olen ammatiltaan muusikko, kolmannen sukupolven viulisti, kaksi
musiikkiakatemian tutkintoa, kaksi soitinta, viulu sekä klassinen kitara.
Minulla on kaksi lasta. Olen asunut Hyvinkäällä 9 vuotta ja nykyään
toimin Hyvinkään musiikinopiston kitaran opettajana sekä freelance-
rmuusikkona ympäri Suomea.
Harrastan maastopyöräily, laskettelua, moottoripyöräilyä, kössiä, sekä
tykkään matkustella. Elektronista poppismusaa tuotan.
Minulle ovat tärkeät kristilliset arvot sekä Suomalainen kulttuuriperintö.
Pidetään Suomi suomalaisena, maassa maan tavalla!

Olen Risto Myllys

Olen Olli Mäki-Tuuri. Toimin Teknisenä asiantuntijana
kunnossapitoyhtiössä ja kokemusta on myös toimihenkilöiden ja
ylempien toimihenkilöiden luottamusmiestoiminnasta.
Lähdin ehdolle sen vuoksi, kun olen erittäin huolissani Suomen
punavihreän hallituksen politiikasta ja sen työpaikkoja
Suomesta tuhoavista päätöksistä. Olen ratkaisuhakuinen realisti, eli
en kurkottele kuuta taivaalta.

Olen Kristiina Parkkonen

https://www.leenameri.fi/


Olen Ture Parviainen

Olen Heidi Pendolin, parikymppinen nainen Hyvinkäältä. Kävin
kuvataidelukiota ja olen jonkinnäköinen taiteilija. Kannatan sanan-,
ilmaisun- ja uskonnonvapautta sekä perinteisiä arvoja.

Olen Henri Perälahti Hyvinkään Perussuomalaiset ry:n puheenjohtaja ja
ensimmäisen kauden kaupunginvaltuutettu.
Perheeseeni kuuluu avovaimo, kaksi teini-ikäistä lasta: tyttö ja poika sekä
kaksi cairninterrieri koiraa. Työskentelen sähköverkkojen rakentamis- ja
kunnossapitotöissä ympäri Uuttamaata.
Viikonloppuisin olen toiminut järjestyksenvalvojan tehtävissä eri
ravintoloissa lähiseuduilla. Harrastuksiini kuuluu kuntosali ja kesäisin
ikämiesjalkapalloilu.
Politiikka on ollut vahvasti osa koko elämääni aina lapsuudesta saakka.
Viimeiset neljä vuotta se on täyttänyt suurimman osan vapaa-ajastani,
mutta päivääkään en vaihtaisi pois. Arkijärkeä ja energiaa tarvitaan
mielestäni edelleen valtuustoon! Anna äänesi puhua, anna äänesi
Perussuomalaisille!

Olen Jari Piirainen

Olen Ilpo Pulkkinen

Olen Jesse Raja-aho 34-vuotias aktiivinen nuori. Koulutukseltani olen
asiakaspalvelu – ja markkinoinnin merkonomi ja olen suorittanut toisen
taloushallinnon ammattitutkinnon sen päälle. Olen tehnyt töitä
varastossa lähettämöstä -vastaanottoon(kaikkea päässyt tekemään). Olen
myös tehnyt myyntialan töitä.
Olen toiminut lasten– ja nuorten tukihenkilönä..(koulutuksen käynyt)
Nyt viimeiset reilu 10v olen toiminut erilaisissa taloushallinnon tehtävissä
(toimistotyöntekijä, kirjanpitäjä, toimistosihteeri, palkkasihteeri, reskontranhoitaja,
laskutusasiantuntija).
Monessa luottamustoimessa ollut mukana (puheenjohtaja, pääluottamusmies,
varapääluottamusmies, luottamusmies, varaluottamusmies, varavaltuutettu, sihteeri,
toiminnanjohtaja, hallituksen jäsen/varajäsen, rahastonhoitaja jne.) Lisäksi ollut monessa
vapaaehtoistyössä.
Löydän itseni monta kertaa auttamasta toisia ja auttaisin myös tekemään yhteisesti
järkeviä päätöksiä kuntalaistemme hyväksi. Yhdessä teemme hyvää.



Olen Toni Rintala 49v. Tällä hetkellä varavaltuutettuna. Koulutukseltani
tietojenkäsittelytieteen maisteri. Työn puolesta tuttuja aiheita ovat
ongelmien ratkomiset ja algoritmit sekä hissien toiminta.
Harrastuksena kilpatennis ja seuratoiminta. Lisäksi valmentaminen ja
urheilupsykologia.
Me hyvinkääläiset olemme vastuussa Hyvinkään elinvoimasta ja
vetovoimasta. Lähellä sydäntäni on myös nuorten koulutus sekä
hyvinkääläisten harrastustoiminta.

Olen Onni Rostila. Olen vajaa kolmekymppinen lakimies, yrittäjä ja
perheenisä. Olen koko ikäni ollut kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista
ja nyt oma elämäntilanne ja kokemustaso tuntuivat sopivilta ehdolle
asettumisen kannalta.
Vaaliteemoistani päällimmäisiä ovat rahankäytön priorisointi, turhan
ideologisen hapatuksen suitsiminen sekä rakennetun ympäristön kauneus
ja viihtyvyys.
Lähden innolla tarjoamaan omaa osaamista ja panosta puolueen ja
ennen kaikkea hyvinkääläisten käyttöön!

Olen Aira Rönkkö 52v. Lähes koko ikäni Hyvinkäällä asuneena.
Työura oli VR:n palveluksessa 1984 – 2017. Töissä ollessa kuuluin
ammattiliittoon ja olin usean vuoden luottamusmiehenä, johtokunnassa
jne. Nyt olen työtön, edunvalvoja ja omaishoitaja miehelleni, joka
sairastui vakavasti 2001. Omaishoitajuus alkoi kesällä 2017 virallisesti.
Meillä on 2 aikuista lasta.
Nuorena pelasin jalkapalloa HyPS:ssä. Hyvinkään Kuntoliikunnassa olin
myös monta vuotta mukana ohjaamassa lasten ja nuorten sählyjä.
Edelleen kuulun jäsenenä Hyvinkään Omakotiliittoon, Hyvinkään
Omaishoitajiin jossa olen sihteerinä, HyPS Concari Leideihin, sekä
JHL:ään.

Olen Matti Salomäki 40v. Olen kahden lapsen perussuomalainen
perheenisä. Työskentelen IT-konsulttina ohjelmoiden ja suunnitellen
yritysten sekä yhteisöjen digitalisaatioita. Harrastukseni ovat koripallo,
maastohiihto, lumilautailu, golf ja lukeminen. Lähden mukaan
paikallispolitiikkaan vaikuttamaan lapsiperheiden parempaan ja
turvallisempaan arkeen.

Olen Elias Stamnas 30v. Hyvinkäällä syntynyt ja asunut koko ikäni joten
Hyvinkää on tuttu ja rakas paikka. Perheeseeni kuuluu 7vuotias
tiibetinterrierri.
Työ ja vapaa-aika kuluvat autojen parissa. Olen työskennellyt autoalalla 10
vuotta. 7 vuotta mekaanikkona ja nyt viimeiset 3 vuotta korjaamon
työnjohdossa.
Vapaaaika kuluu omien harrasteautojen laitossa ja koirani kanssa lenkkeilen.
Politiikka on aina kiinnostanut, mutta nykykyajan tilanne on saannut
kiinnostukseni nousemaan aivan uudelle tasolle. Mielestäni elämä ja politiikka
toimii parhaiten kun kunnioitetaan perinteisiä pohjaarvoja. Koti, uskonto ja
isänmaa.



Olen Veli Juhani “Jussi” Strandman 68v. Olen metsästystä ja sauva-
kävelyä harrastava eläkeläinen. Toivon hyvinvointia vanhuksille ja
hoitajille kiireetöntä työaikaa. Maahanmuuttoasiat kuntoon.

Olen Sami Tammi 33v. Olen 1,5-vuotiaan pojan isä. Koko ikäni asunut
Hyvinkäällä ja nähnyt mihin suuntaan kaupunkia on vuosien varrella
ajettu.
Ammatiltani olen kuorma-auton kuljettaja mutta työskentelen
kiinteistönhoidon alalla Hyvinkäällä. Työn sivussa tulee harrastettua
moottoripyöräilyä, autourheilua ja lenkkeilyä.

Olen Risto Toiviainen

Olen Kai Uusitalo

Olen Samuli Virtanen 54v. Asun Kirjavallatolpalla perheeni kanssa, johon
kuuluu vaimo, 16-vuotiaat kaksoset sekä heille isoveli, joka on jo täysi-
ikäinen.
Olen työskennellyt reilu 30 vuotta terästukkualalla, nykyisin myyntipäällikkönä.
Rouva on töissä Keusotella kotihoidossa ja nyt myös koronapäivystäjänä. eli tuo
Keusote-asia tulee
perheessä esiin usein konkreettisina esimerkkeinä. Arvostan
työntekoa ja yrittämistä. Olen sitä mieltä, että kaikkien tulisi kantaa kortensa
kekoon yhteiseksi hyväksi, eikä vain odottaa toisten hoitavan ja olla passiivinen
(tukien) vastaanottaja. Uskon edelleen, että (lähes) kaikille halukkaille löytyy
työtä tehtäväksi, asenne ratkaisee.
Hyvinkäällä haluaisin vaikuttaa positiivisesti yrittämisen mahdollisuuksiin ja
pyrkisin saamaan lisää sekä yrittäjiä että tekijöitä kauniiseen kaupunkiimme.
Yhdessä tekemällä ja maalaisjärkeä käyttämällä Hyvinkää nousuun.

Olen Tenho Väisänen

Olen Kari Åvist




