
Puolueiden kärkipoliitikkojen ja sivistysvaliokunnan varsinaisten jäsenten kannanotot kulttuurin leikkauksiin 14.10. klo 19 mennessä 
koonnut Ville Hämäläinen, Kiiltomato-Lysmasken, 14.10.2021 

puolue / 
positio 

puheenjohtaja ek-ryhmän pj sivistysvk pj / 
vpj 

sivistysvk 1. jäsen sivistysvk 2. jäsen sivistysvk 3. 
jäsen 

pitääkö kulttuuri-
leikkaukset 
perua? jaa / ei / 
tyhjiä / poissa 

SDP Sanna Marin: 
leikkaukset peruttava; järjestöjen 
rahoitukseen ratkaisu  

Antti Lindtman:  
SDP haluaa turvata kulttuurin ja 
muiden edunsaajien rahoituksen 

Eeva-Johanna 
Eloranta (vpj):  
ei kannanottoja 

Marko Asell:  
kannanottoja Twitterissä 
liikunnan puolesta 

Jukka Gustafsson: 
ei aktiivinen 
somessa 

Anneli Kiljunen:  
ei kannanottoja 

2 / 0 / 3 / 1 

Kesk. Annika Saarikko:  
ei kannanottoja 

Juha Pylväs:  
Kurvisella on keskustan 100-
prosenttinen tuki 

 Hilkka Kemppi:  
hieman ympäripyöreä 
twiitti Veikkauksen 
edunsaajien tarvitsemasta 
puolustamisesta 

Mikko Kinnunen:  
ei kannanottoja 

Pasi Kivisaari: 
kysyi missä 
liikunnan 
leikkauksien 
vastustajat 

0 / 1 / 4 / 0 

Vihr. Maria Ohisalo:  
leikkauksia ei pidä tehdä; toimijat 
ansaitsevat suunnitelmallisuutta; 
perutaan jos budjettikäsittelyssä 
löytyy vaihtoehtoja 

Emma Kari:  
koronan jälkeen leikkaukset 
peruttava; samoin muiden alojen 
leikkaukset 

 Kari myös valiokunnan 
jäsen  

Pirkka-Pekka 
Petelius: 
uudelleentwiittasi 
Ville Niinistön 
leikkauksia 
kritisoivan twiitin 

 4 / 0 / 0 / 0 

Vas. Li Andersson:  
vastusti ensimmäisenä leikkauksia, 
useita kannanottoja 

Jussi Saramo:  
rahoitus korvattava kuten poliisin 
kohdalla 

 Veronika Honkasalo: 
useita twiittejä ja 
uudelleentwiittauskia 
aiheesta; perumista ei voi 
jättää eduskunnan varaan  

  3 / 0 / 0 / 0 

RKP Anna-Maja Henriksson: 
ei kantaa, Teemu Pukki -twiitti ei 
liittyne 

Anders Adlercreutz:  
voidaan kohdistaa rahoja mutta 
näkyy leikkauksina muualla, v. 
2023 budjetti vielä hankalampi 

 Mikko Ollikainen:  
ei kantaa 

  0 / 0 / 3 / 0 

Kok. Petteri Orpo:  
ei kannanottoja 

Kai Mykkänen:  
ei kannanottoja 

Paula Risikko (pj): 
ei kantaa; ainoa 
twiitti koski 
hallituksen linjaa 

Ville Kaunisto:  
liikunta ja urheilu edellä 
asiaan 

Sofia Vikman:  
ei kannanottoja 

 0 / 0 / 2 / 2 

PS Riikka Purra:  
ei kantaa, naljailua hallituksen 
epäyhtenäisestä linjasta 

Ville Tavio:  
ei kantaa, piikittelyä Marinin 
muusikkotapaamisesta 

 Sanna Antikainen:  
useita twiittejä Marinin 
tilaisuudesta 

Kaisa Juuso:  
ei kannanottoja 

Ari Koponen:  
ei kantaa, twiitti 
sukupuolettomista 
liikennemerkeistä 

0 / 0 / 5 / 0 

KD Sari Essayah:  
kritisoi hallituksen linjan sekavuutta 
mutta ilmeisesti vastustaa itse 
leikkauksia 

Päivi Räsänen:  
ei kannanottoja 

    1 / 0 / 1 / 0 

Liik. Harry Harkimo:  
vain twiitti hallituksen soutamisesta 
ja huopaamisesta 

     0 / 0 / 1 / 0 


