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www.markuslohi.fi

MARKUS
TOISELLE
KAUDELLE
Tunnen Markuksen parinkymmenen vuoden ajalta ja olen seurannut läheltä hänen
toimintaansa eri tehtävissä. Markus on kasvanut vuosien kuluessa vaativissa
luottamus- ja työtehtävissään asiantuntijaksi, jota arvostetaan laajasti yli
puoluerajojen. Demokratiassa päätökseksi tulee enemmistön mielipide.
Näin myös eduskunnassa. Tästä syystä taito toimia eri näkökulmia edustavien
ihmisten kanssa on välttämätöntä. Markuksen luontainen tapa lähestyä
ongelmaa tosiasioista lähtien tarpeetonta asioiden henkilöittämistä
välttäen mahdollistaa hankalienkin asioiden ratkaisun löytämisen.
Kuvaava on Markuksen sanonta: Asiat riitelevät, ei henkilöt.
Kansanedustajan tehtävien hyvä hoitaminen edellyttää sopivia
henkilökohtaisia ominaisuuksia sekä laajaa osaamista. Vastauksia
siihen millainen Markus henkilönä on, löytyy viereisistä kommenteista.
Mistä Markus sitten osaamista on saanut? Paras opettaja on
ollut elämä itse. Perheenisänä Markus ei ole vieraantunut
tavallisesta arkielämästä. Lakimieskoulutus ja taloushallinnon
asiantuntijatehtävät sekä yrittäjänä toimiminen ovat laajentaneet
ymmärtämystä siihen, miten yhteiskunta toimii.
Kansanedustajana, perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan
jäsenenä sekä Lapin liiton hallituksen puheenjohtajana Markus
on osoittanut olevansa luottamuksemme arvoinen.
Äänestetään Markus jatkoon.
Esa Pasma, Markuksen kampanjapäällikkö
kouluneuvos, Rovaniemi

Markus Lohi on paikkansa
lainsäätäjänä ansainnut
Markuksella on yrittäjän näkökulmaa
Suomen talouden kipukohdista.

Kun neljä vuotta sitten liityin joukkoon,
joka ryhtyi houkuttelemaan Markusta
kansanedustajaehdokkaaksi, oli lähtökohtanani Markuksen laaja-alainen
kokemus kunnallishallinnon luottamustoimista. Myös se vaikutti, että

Meillä oli yhteistä valtuustotyöskentelyä
takana liki 10 vuotta. Ne olivat vaikeita
kunnallishallinnon vuosia; aikaa, jolloin
testataan valtuutetun sopivuutta yhteiskunnallisiin tehtäviin. Markus täytti kaikki
luotettavan valtuutetun kriteerit.
Nyt olen seurannut Markuksen työskentelyä kansanedustajana neljän vuoden
ajan. Keskustan rooli oppositiopuolueena
on antanut uudelle kansanedustajalle mahdollisuuden syventyä laajasti
eri asioihin ja pureutua niihin pintaa
syvemmältä. Lisäksi hän on saanut
keskittyä maakunnan asioihin rauhassa.
Markus on käyttänyt mahdollisuutensa
erinomaisesti. Kansanedustajan työn

ohella hän on Lapin liiton hallituksen
puheenjohtaja, joka on varsin merkittävä
tehtävä lappilaisten etujen kannalta.
Uuden eduskunnan yksi merkittävimmistä
tehtävistä on uudistaa sosiaali- ja
terveystoimen palvelujen järjestäminen.
Markuksen johtamassa Lapin liitossa onkin
meneillään sote-selvitys Lapin omasta
mallista. Vuodet Lapin sairaanhoitopiirin
johtavissa luottamustehtävissä sekä
kaupunginvaltuutettuna antavat Markuselle kokemuspohjaista tietoa.
Kaikki uudistukset vaativat vankkaa
lainsäädännön tuntemusta. Meillä on
kokemusta myös huonosta lainvalmistelusta ja niinpä lakien tulkintaa
on jouduttu hakemaan korkeimmasta
oikeusasteesta. Kuluneen neljän vuoden aikana Markus on saanut merkit-

tävää jalansijaa oman puolueemme
lakiasioiden asiantuntijana. Hän kuuluu
perustuslakivaliokuntaan, johon kaikki
meille niin tärkeät edut takaavat lait
tulevat valmisteluun.
Kuluneen neljän vuoden aikana Markus
on osoittanut, että hänessä asuu aito
valtiomies.
Aila Lehtosalo
yhteiskuntatieteiden maisteri

Olen seurannut Markus Lohen
poliittista toimintaa vuosien
ajan jo ennen kansanedustajan
aikaa. Hän ottaa asioista
selvää ja on yhteistyökykyinen
ja on luonut suhteita hyvin
päättäjiin ja virkamiehiin.
Markus tekee tarmokkaasti työtä
maakunnan eteen ja hän etenee
asioissa suunnitelmallisesti
ja rakentavasti. Häneen
voi luottaa ja hän on saanut
luottamusta kansanedustajana
valtakunnallisestikin.
Heikki Honkanen,
entinen yrittäjä,
Pelkosenniemi

Markuksen energia-alan osaaminen
on vakuuttavaa.
Jukka Ojala, verkkopäällikkö, Kemijärvi

Sitoutumattomana mihinkään
puolueeseen on luonnollista olla
Markuksen tavoitteiden takana.
Nyt Suomi tarvitsee rohkeaa
päätöksiä selviytyäksemme
tiedossa olevista uhkatekijöistä.
Puoluepolitikointi ei saa olla
esteenä välttämättömien
ratkaisujen tekemisessä. Tunnen
Markuksen yrittäjäuraltani asioihin
paneutuvana vastuullisena
asiantuntijana. Tällaisia
yhteistyökykyisiä toimijoita
tarvitaan Lapissa jokaiseen
puolueeseen.
Jouni Viita-aho, yrittäjä,
Rovaniemi

Tunnen Markuksen monen vuoden
takaa. Hänen sydäntään lähellä on
lapsiperheiden hyvinvointi ja nuorten
koulutusmahdollisuuksien turvaaminen.
Omaan harrastukseeni liittyen Markus
vastustaa metsästykseen ja aseasioihin
kaavailtuja uusia byrokratian rasitteita.
On varmasti oikea mies ajamaan Lapin
ihmisten asiaa.
Tuomas Vanhala, rehtori, eläkeläinen,
Ranua

Markus puolusti jämerästi
turvallisten synnytysten
jatkumista Länsi-Pohjan
keskussairaalassa. Markus Lohen
toiminnalla oli suuri vaikutus
siihen, että ministeriö myönsi
tuleville äideille poikkeusluvan
synnyttää Kemissä Oulun sijaan.
Lappi tarvitsee Markuksen
kaltaisia lähipalveluiden
puolustajia.
Marjo Simoska, kätilö, Kemi

Miksikö Markus Lohi? Olemme tunteneet Markus Lohen reilun kymmenen
vuoden ajalta ja ollut hänen kanssaan maakuntatason politiikassa mukana. Markus
on rehellinen, monitaitoinen, ahkera
poliitikko, joka huomioi vähäisimmänkin
ihmisen, siksi tuemme hänen uudelleen
valintaa eduskuntaan. Hänhän on niin
symppis ja hieno perheenisä.
Sinikka ja Aarne Kultima, perheenäiti ja
kunnallisneuvos, Enontekiö

Markus on läpi vaalikauden kiertänyt
ahkerasti tapaamassa ja kuulemassa
lappilaisia ihmisiä. Hän jos joku tuntee
kotimaakuntansa asiat ja verkostoidensa
kautta kykenee edistämään meille tärkeitä
asioita. Markus on vahva asiaosaaja ja
nokkela oivaltaja. Esimiehenä hän oli reilu
ja kannustava.
Ulla Ilvesluoto, opiskelija, Markuksen
entinen eduskunta-avustaja, Ranua

Arki ei ole muuttunut
Lohen suurperheen arki ei muuttunut
olennaisesti, kun Markus-isästä tuli
kansanedustaja neljä vuotta sitten.
- Markuksen työt ovat aina olleet
sellaisia, että hänellä on vapaa-aikaa ollut
vähän, joten olen tottunut pyörittämään
arkea aika itsenäisesti. Kun Markus aloitti
eduskunnassa, meillä oli vielä useita alle
kouluikäisiä lapsia, joten hoidin kotityöt
hyvin järjestelmällisesti, kaikki oli
suunniteltu tarkkaan, luokanopettajana
työskentelevä Riikka Lohi muistelee.
Nyt alle kouluikäisiä on enää yksi, ja isot
pojat ovat niin isoja, että heistä on paljon
apua niin lumi- kuin pihatöissä ja jopa
siivouksessa.
- Jokaisella on oma alueensa siivouksessa, joka vaihtelee. Jos kotityöt alkavat
käydä liian raskaiksi meille kaikille, olen
valmis harkitsemaan ulkopuolista apua,
mutta toistaiseksi arki on toiminut hyvin.
Olen toki joustanut muun muassa siinä,
että esimerkiksi lämmin ruoka saatetaan
syödä vasta illalla, kun kaikki ovat kotona.
- Lapset sopeutuivat pian isän poissaoloon, mutta puoliso sanoo, että hänellä
oli enemmän totuttelua siihen, ettei
arjen asioita voinut jakaa toisen aikuisen
kanssa samalla tavalla kuin ennen. Varsinkin kuntavaalisyksy 2012 oli raskas,

Yrittäjänä arvostan Markuksen omaa
kokemusta yrityselämästä. Kansanedustajana hän on tehnyt kovasti
työtä, jotta koko maassa olisi tasaarvoiset olosuhteet elää ja yrittää.
Yksi konkreettinen esimerkki taistelu
kuljetustuen säilyttämisen puolesta.
Juha Alapuranen, toimitusjohtaja,
Ylitornio

MARKUKSELLA
ON TARMOA JA
ASIANTUNTEMUSTA
kun Markus keskustapiirin aktiivina oli
myös viikonloput pois kotoa.
- Nyt olemme pyrkineet siihen, että
Markus käy viikollakin edes yhden yön
Rovaniemellä ja viikonloppuina hän
yrittää pitää kotipäivän.
Nykytekniikka on mahdollistanut sen,
että Lohen perhe pitää useina iltoina
perhepalaverin skypen kautta. Markus
ottaa Helsingistä yhteyden kotiin ja
saattaa jopa kuulustella jälkikasvunsa
läksyjä etäyhteyden avulla.
- Tämä on meille hyvin tärkeä ja perhettä
yhdistävä asia. Lapset odottavat isän
yhteydenottoa ja skypen avulla käydään
päivän kuulumiset läpi.
Keskinäistä suhdettaan Riikka ja
Markus hoitavat liikkumalla yhdessä.

Vaikka ehdokkaan kalenteri on täynnä,
sieltä raivataan tilaa tunnin tai kahden
hiihtolenkille Rovaniemen maisemissa.
- Liikunta on meille molemmille tapa
purkaa stressiä ja niin juoksu- kuin
hiihtolenkillä voimme samalla keskustella sekä koti- että politiikka-asiat.
Olen itsekin kiinnostunut politiikasta,
joten haluan kaikin tavoin tukea
puolisoani hänen työssään. Olen joskus
myös pienempien lasten kanssa mukana
Markuksen kiertäessä maakuntaa. Ja
Markus voi keskittyä politiikkaan, kun
hän tietää, että kotiasiat ovat kunnossa.

Hyvä Ystävä!
Olen saanut toimia neljä vuotta lappilaisten edustajana eduskunnassa.
Aika on ollut erittäin mielenkiintoista. Suomen haasteet ovat poikkeuksellisen
suuret. Valtio velkaantuu ja työttömyys kasvaa. Siksi yhteiskunnalliseen
päätöksentekoon tarvitaan monipuolista kokemusta ja näkemystä.
Koulutukseni lakimiehenä ja taustani taloushallinnon yrittäjänä ovat olleet
avuksi eduskuntatyössä. Asioihin on ollut helppoa paneutua.
Lapista valitaan vain seitsemän kansanedustajaa. Jokaisen edustajan tulee olla
paitsi oman alueensa, ennen kaikkea koko laajan Lapin maakunnan edustaja.
Siksi tunnuslauseeni näissä vaaleissa on ”Koko Lapin Lohi”.
Neljän vuoden aikana olen huomannut, että Lapin asioiden ajaminen on viime
kädessä ihmisten välistä vuorovaikutusta. Ei riitä, että saa aseman omassa
ryhmässä. Hyvät keskusteluyhteydet on luotava muidenkin puolueiden edustajiin.
Kukaan ei tee eduskunnassa päätöksiä yksin. Politiikka on yhteistyötä.
Tähän liittyen olen antanut kolme vaalilupausta.
Toimin aina avoimesti ja suoraselkäisesti edustamieni
poliittisten arvojen puolesta kunnioittaen muidenkin
näkemyksiä. Luon myös suhteita muihin päättäjiin
ja virkamiehiin, jotta he tietävät kotimaakuntani
olosuhteista. Kolmanneksi toimin tarmokkaasti
työpaikkojen saamiseksi Lappiin, enkä anna periksi
silloin, kun kysymys on lappilaisten ihmisten
palveluista ja hyvinvoinnista.
Näin olen toiminut myös kuluneet neljä vuotta.
Politiikassa välttämättömät vaikuttamisen
verkostot ovat nyt valmiina.
Haluan jatkaa työtä Lapin ihmisten
puolesta. Nyt haen luottamustanne
jatkokaudelle. Sen Te voitte antaa
äänestämällä.

Markus

Tunnen Markuksen
yhteisten opiskeluaikojemme alkuajoilta, noin 1990-luvun
puolivälistä saakka.
Olen vuosien mittaan keskustellut
hänen kanssaan paitsi ja ennen kaikkea
paljon monesta muusta, niin myös
politiikasta. Markuksen kanssa se
on ollut aina mukavaa, koska hän on
kiihkoton, asiantunteva ja asioiden eri
puolia huolellisesti ja analyyttisesti
punnitseva. Pankaapa merkille Markuksen puheenparsi, jos tapaatte häntä:
siinä ei ole kiihkoa eikä meteliä, vaan
asiapoliitikon puheen tasainen rytmi.
Markus tulee hyvin toimeen erilaisten
ihmisten kanssa, niin politiikassa kuin
sitä tärkeämmissäkin asioissa. Ei ole
sattumaa, että Markuksesta tuli aikanaan
Rovaniemen kaupungin suurimman
valtuustoryhmän puheenjohtaja heti
toisella valtuustokaudellaan, ja että
hänestä eduskunnassa tuli muun muassa
perustuslakivaliokunnan arvostettu jäsen
ja arvokkaita yhteistyöverkostoja luonut
edustaja.
Markuksen tarmoa tarttua asioihin kuvaa
paitsi hänen pitkä ja menestyksekäs
luottamushenkilöuransa, myös ja ehkä
ennen kaikkea hänen yrittäjäuransa,
joka alkoi suoraan yliopistonpenkiltä.
Yritystoiminnan menestyksen taustalla
oli luottamus tulevaisuuteen ja ahkera
työnteko.
Ehkä miellyttävin tekijä Markuksessa
poliitikkona on kuitenkin se, että
ainakaan minä en ole tähän mennessä
havainnut hänessä minkäänlaista pyrkyryyttä. Markuksen saivat edellisissä
eduskuntavaaleissa lähtemään ehdokkaaksi hyvin monelta taholta tulleet
pyynnöt, ei oma pyrkimys vallan kahvaan.
Se on asia mitä minä arvostan.
Lappi ja Suomi tarvitsevat kansanedustajia, joilla on mahdollisimman
paljon asiantuntemusta, tarmoa ja
yhteistyökykyä. Siksi minä äänestän
edelleen Markusta.
Johannes Ahola
asianajaja, ekonomi
Rovaniemi

MARKUKSEN
KESKEISET
TEEMAT
KOTIMAA KUNTOON
YRITTÄJYYDELLÄ JA TYÖLLÄ
PALVELUT TURVATTAVA KAIKILLE
LAPSILLE JA NUORILLE
TURVALLINEN ARKI
Kalenteri - KOKO LAPIN LOHI KIERTÄÄ

MUUTOKSET MAHDOLLISIA! SEURAA KALENTERIA
www.markuslohi.fi

Markuksen

PERINTEINEN
koko perheen ulkoilutapahtuma
Metsämuseon parkkipaikalla
Pöykkölässä lauantaina
28.3. klo 12.30-14.30
Ohjelmassa
mm. moottorikelkkaajelua ja mäenlaskua.
Tarjolla makkaraa
ja sipsejä!

TERVETULOA!
järj. yhteistyössä Keskustan
Ounasrinteen py:n kanssa.

SEURAA KAMPANJAA:
www. markuslohi.fi
www.facebook.com/markus.lohi
www.facebook.com/markuslohieduskuntaan

YHTEYSTIEDOT:
Markus Lohi
Puhelin: 0400 692 682
Sähköposti: markus.lohi@eduskunta.fi
Esa Pasma, kampanjapäällikkö
Puhelin: 040 412 64 98
Sähköposti: esapasma@gmail.com
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Lappilaisten puolesta ry

25.3. klo 13........ Pentti Alakärpällä Simossa,
Alaniemenkylätie 3, Alaniemi
25.3. klo 15....... Tervakuksassa Tervolassa yhdessä
Mauri Pekkarisen ja Katri Kulmunin kanssa
25.3. klo 17........ Rovaniemen vaalituvalla yhdessä
Mauri Pekkarisen ja Katri Kulmunin kanssa
25.3. klo 19....... Kiireen rajassa Ranualla Mauri Pekkarisen
ja Katri Kulmunin kanssa
26.3. klo 19....... Elinkeino-ilta Janne Seurujärven kanssa,
Rovaniemen Keskustan vaalitupa, Koskikatu 18
27.3. klo 11......... Ranuan S-marketin edessä
28.3. klo 10-11... Paakkolan pilkeissä Tervolassa
28.3. klo 12.30.Koko perheen ulkoilutapahtuma
Metsämuseon parkkipaikalla Pöykkölässä
29.3 klo 12........ Peräpohjolan Keskustan vaalijuhla
Torniossa Lappian salissa
29.3. klo 18....... Lapin Keskustan vaalijuhla Rovaniemellä
Lyseonpuiston lukiolla
31.3..................... Markus Kemijärvellä
1.4. klo 18........... Lapin Kansan paneelissa Rovaniemellä
2.4. klo 10-12.... S -market Erätulessa Sallassa yhdessä
Heli Viirin ja Petteri Salmijärven kanssa
2.4. klo 14-16.... Pelkosenniemen SEO:lla yhdessä Heli Viirin
ja Petteri Salmijärven kanssa
4.4. klo 11-12..... Ykköspaneeli Sodankylässä yhdessä
Hannan Mäntylän, Johanna Ojala-Niemelän
ja Heikki Autton kanssa
4.4. klo 14-15.... Ykköspaneeli Savukoskella
Kuivalihamarkkinoilla, yhdessä
Hannan Mäntylän, Johanna Ojala-Niemelän
ja Heikki Autton kanssa
4.4. klo 17-18..... Ykköspaneeli Kemijärvellä yhdessä
Hannan Mäntylän, Johanna Ojala-Niemelän
ja Heikki Autton kanssa
7.4....................... Markus Tervolassa
7.4. klo 17........... Ykköspaneeli Rovaniemellä, yhdessä
Hannan Mäntylän, Johanna Ojala-Niemelän
ja Heikki Autton kanssa
8.4. klo 14......... Ranuan S-marketin edessä
9.4 klo 19........... Tupailta Raili ja Markku Ruokamolla Posiolla,
Maaninkavaarantie 161, Karjalaisenniemi
10.4. klo 10.30.. Pentti Keskitalolla Enontekiöllä,
Ounasjoentie 2781, Peltovuoma
10.4. klo 12.00.. Hilkka Joella Enontekiöllä,
Ounasjoentie 1741, Vuontisjärvi
10.4. klo 13........ Jussan Tupa, Hetta
10.4. klo 14.30.. Sinikka ja Aarne Kultimalla Enontekiöllä,
Käsivarrentie 60, Palojoensuu
10.4. klo 16.30.. Muonion S-marketin edessä
11.4. klo 12......... Pellon vaalituvan avajaiset
12.4. klo 18-20.. Kemijärven yrittäjien paneeli
13.4. klo 13-15... Lapin yrittäjien paneeli Rovaniemellä

