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1. Miksi lähdit ehdolle aluevaaleihin?
Hyvin usein itse olen miettinyt, miksi lähteä tai miksi lähdin aluevaaliehdokkaaksi. Oli pitkän
harkinnan tulos lähteä mukaan ensimmäisiin aluevaaliin. Olen koko ikäni ollut kiinnostunut
yhteiskunnallisista asioista ja eri järjestöjen toiminnasta.
Kunnallisia luottamustehtäviä olen ollut hoitamassa yli 35 vuoden ajan. Tärkeimmät
luottamustoimet ovat olleet Jäppilän kunnan valtuuston puheenjohtajana olo 11 vuotta,
Pieksänmaan valtuuston ja hallituksen puheenjohtajuus, Pieksämäen kaupungin valtuuston
jäsen ja kaupungin hallituksen puheenjohtajuus kahden vuoden ajan. Hetkellisen tauon
jälkeen olen jälleen luottamustehtävässä, Pieksämäen kaupungin tarkastuslautakunnan
jäsenenä tällä vaalikaudella.
Aluevaalit käsittää koko, sosiaali-, terveys ja pelastuspalvelut. Olen ollut erilaisissa
luottamustehtävissä kyseisillä alueilla kunnallisissa luottamustehtävissä. Mainiten

muutamia, Etelä-Savon sairaanhoitopiirin valtuustossa, Pieksämäen terveydenhoidon
kuntayhtymän hallituksessa lähes 10 vuotta, perusturvan hallituksessa vajaan vaalikauden ja
Pieksämäellä sijainneen Kontiopuiston B- sairaalan kuntainliiton liittovaltuuston viimeisenä
puheenjohtajana.
Nykyisin olen Eläkeliiton toiminnassa voimakkaasti mukana. Olen Eläkeliiton Liittovaltuuston
puheenjohtaja toista kolmivuotiskautta, sekä Eläkeliiton Etelä-Savon piirin puheenjohtaja.
Nykyiset tehtävät Eläkeliiton toiminnassa varmisti, sen että läksin ehdokkaaksi, koska
ikäihmisten tarpeita ja hyvinvointia täytyisi olla tuomassa esille aluevaltuustossa.

2. Mitkä ovat sinulle tärkeimmät asiat, joihin haluat vaikuttaa Etelä-Savon
hyvinvointialueella?
Tärkeimmät asiat, joihin pyrkisin vaikuttamaan, olisivat mm. haja-asustusaluekuntien
palveluiden säilyminen mahdollisuuksien mukaan, niin sosiaali-, terveys ja
pelastuspalveluiden osalta. Hoitoon pääsy pitää turvata asuinpaikasta riippumatta, yhdellä
yhteydenotolla oikea-aikaiseen hoitoon. Yleensä ikäihmisten asioiden ja etujen turvaamista
pidän tärkeänä.

3. Miten käytännössä aiot vaikuttaa edellä mainittuihin asioihin, jos sinut valitaan
aluevaltuustoon?
Etelä-Savon aluevaltuustoon valitaan 59 valtuuston jäsentä, näistä suurin osa ilmeisesti
tulee Mikkelin ja Savonlinnan alueilta. Toivotaan, että, Pieksämäeltä ja muistakin
pienimmistä kunnista tulisi valtuustoon jäseniä.
Vaikuttamaan pyrin oman valtuustoryhmän ja alueen toisten ryhmien valtuutettujen
yhteisen näkemyksen löytymiseksi. Suomessa aluerahoitus on noin 22 miljardia euroa vuosi.
Tästä potista Etelä-Savon hyvinvointialueen rahoitus on noin 650 miljoonaa euroa vuosi.
Verotusoikeutta ei ole, pienten alueiden osalta on hyvä, ettei ole.

4. Miten mielestäsi Jäppilän kaltaisten kirkonkylien ja maaseutualueiden sote- ja
pelastuspalvelut tulisi mielestäsi järjestää jatkossa?
Jäppilän jäljellä olevien palveluiden turvaaminen on tärkeää, koska aiemmin on viety lähes
kaikki palvelut. Hoitajavastaanoton säilyttämin on tärkeää ainakin nykyinen yksi päivä, mihin
sisältyy myös tavallisten potilaiden pääsy, jos aikoja on käytössä. Näkisin kuitenkin, että
tavoitteena olisi lisätä toinen päivä, mikäli tarvetta olisi.
Pelastuspalvelut ja aluepalokunta palvelut tulee säilyttää. Maaseutualueilla ambulanssin
saaminen on äärimmäisen tärkeää pitkien etäisyyksien takia. Pieksämäellä lienee käytössä
kaksi ambulanssia. Mikäli molemmat ovat ajossa, palvelun saaminen saattaa kestää liian
kauan.

Aluepalokunnan (VPK) säilyminen Jäppilässä on tärkeää, sekä siihen rahoituksen
turvaaminen. Uusien jäsenten ja palokuntanuorten saaminen toimintaan täytyy jotenkin
ratkaista, nuoret lähtevät opiskelemaan.

5. Mitkä ovat keskeisimmät vahvuutesi päättäjänä toimimiseen?
Iän tuoma kokemus eri luottamustehtävistä, erilaiset verkostot ainakin Pieksämäen ja EteläSavon alueella ja eri henkilöiden tuntemus.

6. Mitä muuta haluaisit sanoa?
Lopuksi haluaisin kehottaa teitä kaikkia täyttämään kansalaisvelvollisuutenne ja käydä
äänestämässä mieleistänne ehdokasta. Vain annetulla äänellä voit vaikuttaa tulevaisuuden
palveluiden saatavuuteen omalla alueellasi.

