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Kuka olen?
Olen 57-vuotias, Kaavilla syntynyt ja Juankoskella nuoruuteni ja osan aikuisuudestani elänyt pienviljelijääidin ja kansakoulunopettaja-isän keskimmäinen lapsi.
Kirjoitin ylioppilaaksi Juankosken lukiosta 1978, jonka jälkeen suoritin varusmiespalveluksen
Kontiorannassa ja siirryin sieltä reserviin alikersanttina (kivääriryhmän johtajana ja sotilaspappina).
Sen jälkeen opiskelin Helsingin yliopistossa teologiaa, uskontotiedettä, viestintää ja sosiologiaa. Teologian
maisterin (TM) tutkinnon suoritin vuonna 1986. Sen lisäksi olen suorittanut Oulun ammattikorkeakoulussa
opettajan pedagogiset opinnot ja Jyväskylän ammattikorkeakoulussa Näyttötutkintomestarin (NTM)
tutkinnon. Lastensuojelun puolella olen suorittanut Joensuun ammattikorkeakoulussa Lastensuojelun
perhetyön erikoistumisopinnot.
Toimin valmistuttuani ensin toimitussihteerinä ja päätoimittajana 1,5 vuotta Kuopion seurakuntien Kirkko
ja Koti -lehdessä, 10 vuotta Juankosken Sanomissa ja vuoden oululaisessa Rauhan Tervehdys –
seurakuntalehdessä.
Toinen urani oli rehtorin toimi Portaanpään opistossa Lapinlahdella ja Lieksan opistossa, yhteensä 7 vuotta.
Kolmas urani alkoi perhekodin isänä vuonna 2005, ja tässä tehtävässä toimin edelleen. Perhekodissamme ja
kaksi vuotta sitten perustetussa kehitysvammaisten aikuisten tehostetun palveluasumisen yksikössä
Vennyssä on ollut tähän mennessä yhteensä noin 30 lasta – omia lapsia minulla ei ole, mutta olen saanut
kasvattaa näin suuren joukon hyvin läheisiksi muodostuneita sijoituslapsia, mistä olen hyvin kiitollinen.
Toimin Lieksan kaupunginvaltuuston puheenjohtajana ja olen jäsen Kuntaliiton valtuustossa.
SDP:n puoluevaltuustossa olin 2010-2014.
Juankoskella ollessani perustin tehtaan- ja työväenmuseon Masuuni Brunoun ja toimin aktiivisesti Juicen
patsaan saamiseksi hänen aukiolleen vuonna 1995. Olen ollut mukana myös Juantehtaan 250vuotishistoriakirjan toisena tekijänä.
Viime vuonna sain Suomen Leijonan ansioristin ja tänä vuonna yrittäjän timanttiristin 30-vuotisesta
yrittäjätoiminnasta.
Harrastan rock-musiikkia, vanhojen ajoneuvojen ja rakennusten kunnostusta, traktoritöitä, kirjallisuutta ja
valokuvausta sekä eläinten hoitoa.
Perheeseeni kuuluvat vaimon ja viiden sijaislapsen lisäksi 99-vuotias isäni, neljä perhoskoiraa, seitsemän
lammasta, seitsemän vuohta, neljä islanninhevosta, neljä kissaa, kaksi kanaa ja kukko sekä kaksi kania sekä.
Olen ehdolla Savo-Karjalan piiristä SDP:n varapuheenjohtajaehdokkaaksi. Esityksen ehdokkuudestani teki
Lieksan sosialidemokraattinen kunnallisjärjestö.

