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25- vuotta, elämää opiskeleva,
avoimen ja iloisen mielen omaava
savolainen nuori nainen. Näin
lyhyesti. Pidän haasteista, enkä
hevillä luovuta, oli asia mikä tahansa. Arvostan suorasanaisuutta
ja rehellisyyttä, sekä jokaista ihmistä yksilönä. Mielestäni kaiken
lähtökohtana on ihminen ja hänen
halunsa ja mahdollisuutensa tehdä
asioita sekä toteuttaa itseään. Jokaisella pitää olla siihen mahdollisuus
ja oikeus. Luonteeltani olen iloinen
ja asioihin positiivisesti suhtautuva,
perinteisen rempseä savolaisnainen.
Olen asunut elämäni aikana myös
Savon ulkopuolella, niin etelässä
kuin pohjoisessa ja muutamaan
otteeseen myös ulkomailla. Koti
minulla on ollut useassa paikassa,
mutta sydän aina Itä-Suomessa ja
Savon maalla Varkaudessa. Elämäni
tärkeimpiä asioita ovat lähelläni
olevat ihmiset; oma kihlattuni ja
avopuolisoni Ville, vanhempani,
pikkuveljeni sekä ystävät ja sukulaiset. Pyrin suhtautumaan kaikkiin

uusiin asioihin ja haasteisiin suurella
intohimolla ja mielenkiinnolla. Se
mitä teen, teen kunnolla ja huolella,
pyrkien kuitenkin aina pitämään
pienen hymynkareen kasvoilla.
Olen aina ollut kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista ja kansainvälisistä kysymyksistä, joten hain
opiskelemaan lukion jälkeen kansainvälistä politiikkaa. Yhteiskuntatieteiden Maisteriksi valmistuin
keväällä 2005. Syksyllä 2004 aloin
suorittamaan toista tutkintoani Joensuun yliopistossa kauppatieteiden
laitoksella, josta olen valmistunut
Kauppatieteiden Kandidaatiksi.
Syksyn 2004 kunnallisvaaleissa
asetuin ensimmäistä kertaa ehdolle
Varkauden kaupunginvaltuustoon.
Ilokseni minut valittiin valtuustoon
ja sain myös paikan terveyslautakuntaan. Vaalitulokseeni olin ensikertalaisena tyytyväinen. Mielestäni
valtuustotyöskentely on ollut erittäin mielenkiintoista ja haastavaa,
se on myös opettanut paljon.

Politiikka ja opiskelu eivät kuitenkaan ole täyttäneet koko elämääni,
vaan aikaa on jäänyt myös ehkä rakkaimmalle harrastukselleni urheilulle. Urheilu on ollut minulle lapsesta
saakka elämäntapa ja erittäin rakas
harrastus. Kestävyysjuoksusta on
muodostunut se kaikkein mieleisin
laji. Päälajinani ovat 3000m esteet
ja 5000m. Olen saavuttanut muutamia Suomenmestaruus mitaleita,
maaotteluedustuksen sekä useita
pistesijoja Sm-kilpailuissa. Urheilu
on antanut minulle runsaasti periksiantamattomuutta ja pitkäjänteisyyttä, onnistumisen hetkiä sekä
perspektiiviä myös muihin asioihin.
Kilpaurheilu-urani loputtua urheilu
tulee silti aina olemaan tärkeä ja
rakas osa elämääni.
Kun minua ensimmäisen kerran
kysyttiin eduskuntavaalien ehdokkaaksi, aloin miettiä asiaa ja
vaatimuksia, joita ehdokkuus ja
mahdollinen kansanedustajan työ
toisivat mukanaan. Asiaa harkittua-

ni päädyin myöntävään vastaukseen
useastakin syystä. Suhtaudun politiikkaan ja siinä toimimiseen pitkällä tähtäimellä, ja suurella tarmolla.
Näen ja koen yhteiskunnassamme
runsaasti epäkohtia ja haluan pyrkiä
vaikuttamaan niihin omalla panoksellani. Suomella valtiona menee
hyvin, mutta se ei kuitenkaan näy
kaikkien arjessa, varsinkin opiskelijoiden ja eläkeläisten elintaso on
jäänyt selvästi jälkeen keskimääräisestä tasosta ja nuorten pahaolo on
lisääntynyt. Asuinpaikka vaikuttaa
nykyään aivan liikaa henkilön asumisen ja elämisen tasoon. Itä- ja
Pohjois-Suomi ovat tässä mielessä
huonoimmassa asemassa. Palvelut
tulisi turvata maantieteellisesti
laajalti, yhtenä suurimpana haasteena näen terveydenhuollon tilan
ja sen kehittämisen. PK yrittäjyys
ja sen mahdollistaminen on tulevaisuudessa entistä tärkeämpää
kansainvälisten yritysten virratessa
Kaukoitään. Mielestäni politiikkaan tarvitaan iän kartuttamaa

kokemusta, mutta myös nuoruutta,
tuoreita ajatuksia ja ennen kaikkea
aitoa halua työskennellä epäkohtien
parantamiseksi. Minuun ja mietteisiini voit tutustua lähemmin myös
nettisivuillani osoitteessa:
www.riikkapakarinen.com

si, vastuunkantajaksi, idearikkaaksi,
oikeudenmukaiseksi. Kaikki teot ja
ajatukset pohjautuvat kristillisiin
perusarvoihin, joita ovat lähimmäisenrakkaus ja tasa-arvo.
Vahvuuteni ovat koulumaailman
tuntemus ja tavallisen lapsiperheen
arki. Arvostan myös varkautelaisuutta ja savolaisuutta, sillä täällä
on aivan oikeasti hyvä elää, asua,
harrastaa, kasvattaa ja tehdä työtä.
Aikuisena naisena en enää hämmenny jokaisesta asiasta. Osaan
ottaa asioista selvää, jos en tiedä
ja minulta löytyy rohkeutta tehdä
myös vaikeita päätöksiä ja kantaa
niistä vastuu.
Kansanedustaja osallistuu lainsäädäntötyöhön valiokunnan kokouksissa ja täysistunnoissa, pitää
yhteyttä kansalaisjärjestöihin, tapaa
ihmisiä ja edustaa, unohtamatta
kansainvälistä yhteistyötä. Kaikkeen tähän olen valmis. Sen lisäksi
kansanedustaja pitää huolta myös
itsestään ja perheestään.

Demokratiassa tulee olla vaihtoehtoja ja minulle kansanedustajaehdokkuus on kunniatehtävä, eräs
hieno elämänkokemus. Minä olen
valintani tehnyt. Maaliskuussa 2007
on Sinun vuorosi.
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1959 Lokakuun lopulla ensimmäinen parkaisu Seppo ja Aila Pihlmanin esikoisena
1966 Koulu-uran alku Joutenlahden kansakoulussa
1967 Muutto Leppävirralle
1971 Muutto Joroisiin
1975 Keskikoulun päästötodistus
Joroisista
1978 Ylioppilas Kuoppakankaan
lukiosta, Jyväskylän yliopistoon
(Suomen historia)
1980-81 Kesätöissä Tukholmassa
1982 Aviomies Ari (RKM, armoton kalamies) elämääni, kesätöissä
Yellowstonen kansallispuistossa,
syksyllä miehen perässä Tampereelle/ Pirkkalaan
1983 Ensimmäinen työpaikka Joroisten kunnan museotyöntekijänä
ja häät
1984 Esikoinen tytär Henriikka
syntyi, nykyisin tradenomiopiskelija Kuopiossa
1985 Museotyöntekijänä Haiharan
nukkemuseossa Tampereella

1986 Ensimmäinen poika Henri
syntyi, opiskelee nykyisin kotitaloustyöntekijäksi
1986 Museotyöntekijänä Pirkkalassa, Leppävirran historian isäntäluettelon laadintaa
1988 Muutto Orivedelle, museoamanuenssina Työväen keskusmuseossa Tampereella
1991 Kyläkoulun opettajana Orivedellä
1992 Toinen poika Eerik syntyi,
nykyisin peruskoulun 8. luokkalainen, soittaa kitaraa
1993 Kuopus Eemeli syntyi, nykyisin peruskoulun 7. luokkalainen,
soittaa rumpuja
1994 Opetusharjoittelu
1995 FM ja aineenopettajan pätevyys Tampereen yliopistosta,
tutkinnossa: Suomen historian
laudatur, yleisen historian cum
laude, kansatieteen cum laude,
yhteiskuntatieteen cum laude,
kasvatustieteen cum laude, teologian cum laude, arkeologian ap-

probatur, tiedotusopin approbatur,
taidehistorian approbatur, gradu
aiheesta Tampereen Naisyhdistys
1884-1906
1995-99 Historian ja erityisluokanopettajana Orivedellä
1999 Muutto Varkauteen, opettajaksi Kuoppakankaan kouluun 7-9
( UE, HY, AI)
2002 Liittyminen SDP:n ja Lehtoniemen Työväenyhdistykseen
2003 Kirkkovaltuutettu ja kirkkoneuvoston jäsen, tiedotustoimikunnan jäsen
2005 Valtuutettu, kulttuuri- ja
vapaa-aikalautakunnan pj., kaup.
hall. varajäsen
2005 Elinsiirtoprosessi
2006 Kansanedustajaehdokas

kotitalo joka oli ollut autiona 5
vuotta.

Suomeen on pyrittävä edistämään
voimakkaammin. Nykykäytäntö
mm. etätyön osalta tarkoittaa
käytännössä sitä, että SINUN on
lähdettävä tekemään työtäsi kauas.
Järkevämpi vaihtoehto olisi kehittää vuosikausia puhuttua oikeata
etätyötä, jolloin työt tulisivat tekijänsä luo, etätyön suurimmat vastustajat ovat muuten työnantajat??

Elämä on enemmän kuin osiensa
summa. Kaikki edellä mainitut,
minulle tärkeät virstanpylväät,
tapahtumat ja muistot ovat muokanneet minua sellaiseksi kuin olen:
avoimeksi, aurinkoiseksi, energisek-

Jussi Pöllänen
SDP

MINÄ JA PERHEENI
Olen syntynyt Varkaudessa
14.8.1961, ja se on siitä hyvä vuosi
vaikka sen kääntää ylösalaisin se
on edelleen 1961. Ilman minun
lupaani jouduin kehäkolmosen sisäpuolelle 25-vuodeksi. Vuonna 1988
tiedostettuani, ettei se ruoho ole sen
vihreämpää, saati kasva, siellä aidan
takana muutimme perheeni kanssa
takaisin synnyinseudullemme.
Perheeseeni kuuluu vaimo ja kaksi
poikaa, ei koiria eikä kissoja.
Mikä mahdollisti muuttomme??
Työpaikat? Opiskelumahdollisuudet lapsille?
Muuton mahdollisti kaikki kolme
yhdessä. Paikkakunnalta järjestyi
ensi alkuun edullinen vuokra-asunto siksi aikaa kun kotimme valmistui asuinkuntoon, isovanhempieni

Silloinen työnantajani (Espoosta)
tarjosi mahdollisuutta työtehtävistä,
joiden hoitaminen edellytti Itä-Suomessa asumista. Samoin vaimollani
oli mahdollisuus muuttaa tarjottuun työpaikkaan Varkauteen.
Opiskelumahdollisuus, peruskouluopinnot lapsemme ovat saaneet
suorittaa lähikouluissa mistä olemme tyytyväisiä ja se on ensiarvoisen
tärkeä myös tulevaisuudessa, jos
halutaan pitää ja etenkin houkutella
uusia asukkaita.
TÄRKEÄT ASIAT
Työllisyys
Työpaikkojen pysyvyyttä ja uusien
syntymistä muuallekin kuin ruuhka

Kuntauudistus
Suomessa on haaskattu miljoonia
veromarkkoja aikoinaan ja nykyään
vastaava määrä euroja siihen, että
on pidetty keinotekoisesti yllä yli
400 kuntaa. Kuntauudistus on
välttämätön, jotta kunnallisveron
maksajille taataan ne palvelut, joista
olemme maksaneet. Yhdistymistä
on kontrolloitava voimakkaasti
valtion taholta, koska kuuluisat
paikalliset rajariidat eivät yleensä

luo mahdollisuuksia järkevien kunta
kokonaisuuksien muodostumiselle
Suomeen.
Terveyden- ja
vanhustenhuolto
Kasvavien erikoissairaanhoitokulujen leikkaamiseksi on tehtävä
sekä rakenteellisia muutoksia koko
terveydenhuolto sektorilla, mutta
valtion on tuettava julkista terveydenhuoltoa, eikä yksityistä kuten
nyt tehdään. Miten? KELA maksaa
jokaisesta yksityisesti tuotetusta
palvelusta aimo osan, kyllä!
Vastaavasti esimerkiksi erikoissairaanhoitoon (KYS) ei saada euron
euroa niistä kunnallisverovaroista, jotka valtio jättää tilittämättä
kunnille, jotka ylläpitävät hyvää ja
kaiken kattavaa erikoissairaanhoito
järjestelmäämme.

www.jussipollanen.fi
posti@jussipollanen.fi

