
Keskustan ansiomerkkien luovutus Keravan Keskustan pitkäaikaisille aktiiveille 
Keravan Keskustan syyskokous 26.11.2019, Keuda-talo 

Luovuttajana Keskustan varapuheenjohtaja Petri Honkonen ja Keskustan Uudenmaan piirin 

puheenjohtajana vuonna 2020 aloittava Sonja Hällfors 

 

 

KULTAINEN ANSIOMERKKI 

 

Aila Lehtinen 
täytettyään 70 vuotta  

 

• Aila oli jo alle 20-vuotiaana yksi kotikuntansa Ruokolahden Keskustanuorten perustajajäsenistä ja 

opiskeluaikanaan toimi Keskustaopiskelijoissa.  

• Ruokolahdella hän oli mukana Keskustan järjestötyössä ja luottamustehtävissä. 

• Keravan Keskustassa Aila on toiminut aktiivina koko 2000-luvun hoitaen mm. taloudenhoitajan 

tehtävää. Tapahtumien ja vaalitoiminnan järjestämisessä hän on ollut kantavia voimia. 

• Kunnallisiin luottamustehtäviin on kuulunut mm. kaupunginvaltuuston, tarkastuslautakunnan ja 

Keravan Energian hallituksen jäsenyydet. 

• Muita yhteiskunnallisia aktiviteetteja hänellä ovat olleet mm. toiminta Suomen Omakotiliitossa ja 

Keravan Musiikkiopiston hallituksessa. 

• Yli 50 vuotta keskustajärjestöissä vaikuttanut Aila Lehtinen nauttii Keravan Keskustan piirissä suurta 

arvostusta luotettavana ja asioihin perehtyvänä henkilönä, jolla myös on taito tukea ja kannustaa 

muuta järjestöväkeä ja vaalien ehdokkaita. Jatkossa Aila on ilmoittanut haluavansa antaa 

panoksensa jälleen entisen kotiseutunsa Ruokolahden Keskustan työhön. 

 

 

 

HOPEISET ANSIOMERKIT (ikäjärjestyksessä kolmelle aktiiville) 

 

Vaito Niinisalo 
täytettyään 70 vuotta  

 

• Vaito on toiminut koko aikuisikänsä monenlaisessa yhteiskunnallisessa toiminnassa. Niihin on 

kuulunut luottamustehtäviä mm. Keravan seurakunnan, Keski-Uudenmaan Osuuspankin ja 

Yksityisalojen Insinöörien hallinnossa. 

• Keskustan aktiivitoimijana Keravalla Vaito on ollut mukana koko 2000-luvun, aluksi yhdistyksen 

toiminnantarkastajana ja vuodesta 2013 lähtien johtokunnassa ja hallituksessa. Vaito on kuulunut 

sekä kunnallisten että valtiollisten vaalien ydinryhmään, jossa on ollut ideoimassa ja toteuttamassa 

vaalityötä kekseliäin tavoin. Keskustan Uudenmaan piirikokouksissa ja myös puoluekokouksissa hän 

on edustanut yhdistystään. 

• Kunnallisina luottamustehtävinä Vaito on toiminut varavaltuutettuna ja eri lautakunnissa. Tällä 

valtuustokaudella hän on Keskustan ryhmän varapuheenjohtaja ja tarkastuslautakunnan 

puheenjohtaja. Vapaa-ajallaan Vaito osallistuu kotikaupunkinsa kulttuurielämään mieskuoron 

aktiivisena jäsenenä. 

• Keravan Keskustassa Vaito Niinisalo tunnetaan keskustalaisen kaupunkityön idearikkaana 

kehittäjänä, toimeen tarttuvana kumppanina, lämpimänä ihmisten kohtaajana, hyväntuulisena 

yhteishengen luojana ja harkitsevana vastuun kantajana.  



Raija Kallioinen 
täytettyään 60 vuotta  

 

• Raija lähti mukaan Keskustan Opiskelijaliiton toimintaan Joensuussa vuonna 1977 ja on siitä lähtien 

ollut mukana Keskustan toiminnassa eri paikkakunnilla. Missä tahansa hän onkin asunut, paikka on 

löytynyt paikallisten yhdistysten hallituksissa ja niiden sihteerin tai puheenjohtajan tehtävissä 

samoin kuin kunnallisissa luottamustehtävissä. Taukoa oli vain 90-luvulla lasten ollessa pieniä. 

• Raija on ollut eduskuntavaalien ehdokkaana Pohjois-Karjalassa 1983 ja presidentin 

valitsijamiesvaalien ehdokkaana Uudellamaalla 1988.  

• Keravalla hän on toiminut Keskustan yhdistyksen johtokunnassa kymmenen vuotta, johon on 

mahtunut varapuheenjohtajan ja vuodesta 2013 alkaen puheenjohtajan tehtävät. Yhdistystään hän 

on edustanut myös Uudenmaan piirikokouksissa ja puoluekokousedustajana. 

• Raijan muut luottamustehtävät ovat liittyneet kulttuuri- ja taide-elämään, 

ammattiyhdistystoimintaan ja tuoreimpana aihepiirinä maahanmuuttajien ystävätoimintaan.  

• Raija tunnetaan yhteisöissään hyvän yhteishengen rakentajana ja innostajana. Hän on 

organisaattori ja työmyyrä, mutta myös ajattelija, rohkea ja sanavalmis vaikuttaja ja 

ammattitaitoinen viestinnän osaaja. 

 

Jyrki Virtanen 
täytettyään 60 vuotta  

 

• Jyrki on ollut Keravan Keskustan kantavia voimia 1990-luvun lopulta lähtien, jolloin hän tuli mukaan 

kuntavaalien kautta. Valtuustokausia kertyi neljä peräjälkeen. Noina vuosina työsarkaa oli useissa 

eri lautakunnissa, tärkeimpänä yli kymmenvuotinen vaikuttajan työ vapaa-ajan lautakunnassa. 

• Keskustan järjestötyössä Jyrki on toiminut yhdistyksensä puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana. 

Hän on toiminut vaalipäällikkönä, tapahtumien organisoijana ja huipputasoisena teknisten 

järjestelyjen toteuttajana. 

• Puolueen valtakunnallisessa toiminnassa hän on ollut mukana Keskustan liikuntapoliittisessa 

työryhmässä. 

• Keravalla Jyrkillä on monia muitakin luottamustehtäviä mm. kotiseutuyhdistyksessä, 

urheilujärjestöissä ja Mannerheimin Lastensuojeluliitossa. 

• Jyrki nauttii kotikaupungissaan laajaa arvostusta yli puoluerajojen ja ikäryhmien. Hänet tunnetaan 

sillanrakentajana, luotettavana vastuun kantajana, tsempparina, auttajana ja hyvänä ystävänä. 


