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Tekoja,
jotka
yhdistävät.

SEINÄJOEN
KAUPUNGINVALTUUSTOON

Sydänydintä

O

li vuosi 2005. Istuimme kuorma-autossa, joka oli
ladattu täyteen tavaraa. Poikamme, silloin 2- ja
4-vuotiaat kyselivät, minne olemme matkalla.
Selitin, että olemme palaamassa kotiin. Takaisin
Etelä-Pohjanmaalle, Seinäjoelle. He jäivät sitä selitystä
ihmettelemään.
Sitä muuttoa en ole katunut. Seinäjoella on
tulevaisuuden kasvot ja eteläpohjalainen sanoma. Se on
myös mielikuva, tunnelma ja häivähtävä tunne: nämä
ihmiset koen omakseni, heihin voin kuulua. Seinäjoella
toivo on pelkoa suurempi.
Olen ylpeä Seinäjoesta ja siihen kuuluvista
kaupunginosakeskuksista Nurmosta, Peräseinäjoesta ja
Ylistarosta. Neljän helmen kaupungista. Rakennamme
hyväksi koetun pohjalle. Samalla uudistamme,
kokeilemme ja uimme tarvittaessa vastavirtaan.

Valmiita emme ole.
Seinäjoki ei ole täydellinen, se on kesken.
Kaupunki on olemassa ihmisiä varten, ei päinvastoin.
Meriiteistä huolimatta, Seinäjoen on oltava yhä
yritysmyönteisempi toimija ja voimakkaampi
elinkeinoelämän mahdollistaja. Ja kyllä, pohjimmiltaan
kunnan pärjäämisen ratkaisevat yrittäjät ja heidän
mukanaan tuleva elinvoima. Tulevaisuuden usko,
työpaikat, ideat. Hyvää kaupunkia ei ole ilman yrittäjiä.
Kuntapäättäjät ovat myös työnantajia. Kunnissa ovat
töissä niin kirjastonhoitajat, koulunkäyntiohjaajat,
rehtorit kuin laitosmiehet. Ja hyvä työnantaja pitää
huolta työntekijöistä. Että he jaksavat.

Seinäjoella elämäntapoja on monia, ja kuntapolitiikan
on annettava arvo jokaiselle kodille. Yksin asuvan koti
on yhtä arvokas kuin koti, jonka eteinen täyttyy pienistä
kengistä. Kerrostalokoti on yhtä tärkeä kuin omakotitalo.
Seinäjoki on kotien valtakunta, mutta meidän on yhä
enemmän huomioitava erilaisten perheiden tarpeet.
Tämä tarkoittaa lähipalveluita, kohtuuhintaista
asumista, matalan kynnyksen kotiapua, kouluja ja
päiväkoteja. Se tarkoittaa harrastusmahdollisuuksia,
mutkittelevia hiihtolatuja ja kirjaston järjestämiä
satutunteja.

Sivistys, kasvatuksen ja koulutuksen maailma,
ovat sydänydintä.
Olen siinä maailmassa työskennellyt 20 vuoden
ajan. Etulinja kohtaa jokaisen kuntalaisen kerrallaan.
Seinäjoen tulevaisuus ratkaistaan päiväkodeissa,
kouluissa ja oppilaitoksissa. Yksiselitteisesti.
Senioreilla on paljon kokemusta ja osaamista. Osana
elämänkokemuksen kunnioittamista, meidän tulee
entisestään lisätä ikäihmisen oikeutta liikkumiseen,
palveluasumiseen, kulttuuriin ja virkistäytymiseen.
Isoäidit ja -isät ovat kaupungin lämpö, inhimillisen
elämän voimavara, joiden merkityksellisyys on suuri.
Kuka tahansa meistä saattaa sairastua tai tarvita
hoivaa ja hoitoa. Hoitoon on päästävä ajoissa niin, että
sinne ei jouduta ambulanssipillit päällä. Mahdollisuus
saada apua varhaisessa vaiheessa on tärkeää, jotta
ihmisen pienestä vaivasta ei kasva suuri. Kun ongelmia
ratkotaan varhain, erikoissairaanhoidon ja vaativien
erityispalveluiden tarve vähenee ja kustannukset
pienenevät.
Ihminen kaipaa yhteisöjä, joissa voi tavata, oppia, tulla
kuulluksi. Järjestöt, seurat, yhdistykset ja seurakunnat
ovat hyvän elämän rakentajia. Seinäjoen pitää arvostaa
ja tukea näiden toimintaa. Tämä tarkoittaa toiminnan
puitteiden tarjoamista ja kumppanuussopimuksia.
Olen saanut tehdä työtä niin rehtorina,
kaupunginhallituksen puheenjohtajana kuin
kansanedustajana kotikaupunkini eteen. Pyydän,
että saisin sitä työtä jatkaa.
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• Naimisissa oleva kahden pojan isä
• 49-vuotias kansanedustaja
• Eduskunnan sivistys- ja
tulevaisuusvaliokunnan jäsen
• Valtion liikuntaneuvoston varapuheenjohtaja
sekä Muistiliiton hallituksen varapuheenjohtaja
• Seinäjoen kaupunginhallituksen puheenjohtaja
2017-2019
• Seinäjoen kaupunginvaltuutettu v. 2013
• Rehtori, kasvatustieteiden maisteri
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