KOKOOMUKSEN VALTUUSTORYHMÄ 2017-2021
KYSYMYKSET:
Ammatti
Sivilisääty
Miksi lähdit ehdokkaaksi?
Jos tulet valituksi, mitkä ovat tärkeimmät tavoitteesi?
Mikä on uudessa Mikkelissä parasta?

Salo-Oksa Armi
Valtuustoryhmän puheenjohtaja
Toimitusjohtaja, yrittäjä
Leski
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen, lenkkeily ja
kesäisin puutarhan hoito. Vapaa-aikana vietän
mieluiten aikaa lapsenlapseni Otto-Akselin
kanssa.
Mikkeli on upea kaupunki. Haluan olla kehittämässä kaupungin
elinvoimaisuutta edelleen. Hyvä elinkeinopolitiikka lisää yritysten
hyvinvointia ja paikkakunnan vetovoimaisuutta yritystoimintaa
kohtaan, tämä puolestaan lisää työpaikkoja, hyvinvointia ja
kaupungin verotuloja.
Soten siirtyessä isommille hartioille, Mikkeli voi keskittyä
olennaiseen eli elinvoimaisuuden ja asukkaiden hyvinvoinnin
kehittämiseen.
Erityisesti haluan panostaa nuoriin, heidän harrastustoimintaansa ja
pyrkiä edistämään valmistuneiden nuorten työllistymistä Mikkeliin.

Miettinen Olli
Valtuustoryhmän varapuheenjohtaja
Yrittäjä, Rakennusinsinööri
Naimisissa
Kaikenlainen kuntoilu ja metsästys

Olen ollut kahden kauden ajan valtuustossa. Uuden organisaation
Mikkelissä elinkeinojen kehittäminen, yrittäjyys ja elinvoima ovat
vahvassa roolissa. Näitä haluan olla mukana kehittämässä.
Kaupungin talouden tasapainottaminen. Oikein kohdennetuilla
investoinneilla luodaan alueelle elinvoimaa ja työllisyyttä. Hajaasutusalueen toimivuuden turvaaminen ja kehittäminen.
Mikkelillä on tulevana maakuntakeskuksena keskeinen
suunnannäyttäjän rooli.

Valtola Oskari
Valtuustoryhmän varapuheenjohtaja
Työterveyslääkäri, työterveyshuollon
erikoislääkäri
Naimisissa, kolme lasta
Urheilu, yhdistystoiminta, lukeminen
Haluan olla rakentamassa tulevaisuuden Mikkelistä houkuttelevaa,
välittävää ja turvallista kuntaa. Vain osallistumalla yhteisten asioiden
hoitoon voi vaikuttaa siihen, mitä Mikkeli on tulevaisuudessa.
Haluan olla rakentamassa välittävää ja yhteisöllistä kuntaa, jossa
jokaisesta välitetään. Toimiva ja osallistava varhaiskasvatus,
turvallinen ja monipuolinen perusopetus luovat pohjan terveiden
kuntalaisten kehittymiselle.
Mikkeli on sopivan kokoinen kaupunki, jossa lasten on mahdollista
kasvaa turvallisesti. Meissä Mikkeliläisissä on jo nähtävissä orastavaa
yhteisöllisyyttä ja ylpeyttä. Tämä on paras paikka asua!

Hölttä Elina
Lukion lehtori, yrittäjä, taitoluisteluvalmentaja
Urheilun suurkuluttaja
Minulle osallistuminen on ollut aina luontaista:
se on ollut toimintaa urheiluseurassa tai muuta
tekemistä yhteisön eduksi. Nautin tekemisen
meiningistä! Kyse on lopulta siitä, että haluaa
antaa aikaansa muiden käytettäväksi ja on kiinnostunut ihmisten
kuulumisista.

Mikkelin tulee olla yhteisöllinen matalien raja-aitojen kaupunki.
Notkealla yhteistyöllä olemme kokoamme suurempi. Tärkeää on
edistää liikuntaa ja hyvinvointia eri sektoreilla sekä
kaupunkikulttuuria.
Vapaa-aika! Mikkelissä on erinomaiset mahdollisuudet harrastaa,
kuluttaa kulttuuria tai nauttia urheilun huumasta. Kompakti
kaupunkikeskusta mahdollistaa ketterän kaupunkiliikenteen ja
rennon elämäntavan.

Aho Eero
Palomestari
Monipuolinen liikunta. Juoksu, soutu, kuntosali
ja hiihto.
Nyt tehdään päätöksiä, joilla turvataan
Mikkelin elinvoima ja vetovoimaisuus
tulevaisuudessakin. Koen erittäin tärkeäksi olla
mukana tekemässä oikeita ratkaisuja, jotka takaavat myös nuorten
ja työikäisten turvallisen sekä laadukkaan asumisen Mikkelissä.
Mikkelissä on valtavasti hienoja asioita. Satama, Saimaa, Tori,
Tapahtumat ja oppilaitokset. Meidän Mikkeliläisten on opittava
olemaan ylpeämpi kaupungistamme.
Meillä on kilpailukykyä, kun vain itse opimme kilpailukykytekijämme
tunnustamaan.

Koivikko Jyrki
Pastori, Opettaja
Naimisissa, kaksi lasta
Haluan olla osaltani kehittämässä Mikkelin
elinvoimaa ja koulutusasioita niin
perusopetuksessa kuin korkeakouluasteella.
Vahvimpina työnäytteinäni päättyvältä
valtuustokaudelta pidän toteutunutta AMK-fuusiota Kymenlaakson
kanssa ja Mikkelin Saimaa Stadium -hankkeen onnistumista.

Maczulskij Toni (sit)
Toimitusjohtaja
Naimisissa, kaksi lasta
Monipuolinen liikunta, yhteiskunnallinen
vaikuttaminen, matkailu ja ruoanlaitto
Uutena mikkeliläisenä haluan olla mukana
kehittämässä synnyinkaupunkiani nykyistäkin paremmaksi, yhdessä
muiden kaupunkilaisten kanssa. Olen ollut Mäntyharjun
kunnanvaltuutettu vuodesta 2005 ja viimeisen vaalikauden ajan
kunnanhallituksen 1. vpj.
Haluan olla osaamisellani rakentamassa Mikkelin vetovoimaa ja
hyvinvointia myös uuden kotikuntani kaupunginvaltuutettuna.
Tavoitteenani on olla luottamuksen arvoinen kuntapäättäjä, joka
pystyy tekemään hyvää yhteistyötä Mikkelin parhaaksi.
Koti

Oksman Juhani
Insinööri
Naimisissa, kaksi lasta ja 4 lastenlasta
Liikunta, kirjoittaminen ja yhteisten asioiden
hoito
Kokemusta ja osaamista tarvitaan edelleen
Mikkelin kuntapolitiikassa
Kaupungin talouden vahvistaminen, nuorten syrjäytymisen
estäminen ja terveyspalvelujen tason säilyttäminen, työpaikkojen
luominen vahvalla elinkeinopolitiikalla
Mikkelin vahvuuksia ovat puhdas luonto ja hyvät

Puhakka Paavo
DI
Avioliitossa
Yhteiskunnalliset- ja järjestöasiat,
urheiluseurat, automatkailu ja autot,
kirjastossa käynti
Jonkunhan on tehtävä näitäkin asioita
”Myhäilyvä Mikkeli” vieläkin myhäilevämmäksi sekä mikkeliläisille
että muille
Luonto, ympäristö, kehityspotentiaali ja muiden ihmisten
positiivinen mielikuva kaupungistamme

Soininen Mali
Yksikönjohtaja, eläkkeellä
Naimisissa
Aktiivinen kansalaistoiminta ja oma laaja perhe
Olen ehdokkaana, koska
kaupunginvaltuutettuna tiedän, että osaan,
välitän ja vaikutan laajoin verkostoin.
Uusi Mikkeli on hyvinvointikunta, jossa on luottamusta ja innostava
ilmapiiri.
Ympäristön arvostus ja kulttuuri luovat iloa ja kaikenikäisillä
kuntalaisilla on runsaasti mahdollisuuksia tuottaa omaa
hyvinvointiaan. Sotesta keskustellaan, olen asiantuntijana mukana.
Mikkeli on sivistyksen, elinvoiman ja osallisuuden yhteisö. Mikkeli
kannustaa yrittämään,
investoinnit luovat kasvua ja työllistävät. Nuoriin satsataan
erityisesti. Ikäihmisten Mikkeliä tulee rakentaa arvokkuuden
välinein.
Paras Mikkeli rakennetaan itse - yhdessä.

Vuori Juha
Eläkeläinen / Vanhempi konstaapeli
Naimisissa
Liikunta eri muodoissaan, mökkeily,
penkkiurheilu
Haluan olla yhä mukana luomassa Mikkelistä
viihtyisää, turvallista ja inhimillistä paikkaa elää.
Mikkelin tulee olla maakunnan selvä keskuspaikka. Mikkeliä ja
maakuntaa eteenpäin kehittämällä houkuttelevammaksi,
kilpailukykyä kasvattamalla takaamme sen kiinnostavuuden ja
kilpailukyvyn, joka takaa koko alueen elinvoiman tulevaisuuteen.
Mikkeli on viihtyisä, turvallinen paikka elää ja asukkaiden
hyvinvoinnista pidetään huolta.

Yli-Karro Ulla
Neuvola- ja perhepalvelujen esimies
Kuntosali, kävely ja järjestötoiminta
Haluan vaikuttaa asuinalueeni asioihin. Uskon,
että minulla on annettavaa päätöksentekoon.
Olen kiinnostunut ihmisistä ja heidän
hyvinvoinnistaan.
Tavoitteeni on vaikuttaa päätöksenteolla niin, että voimme lisätä
oikeudenmukaista ja inhimillistä yhteiskuntaa. Haluan
päätöksenteon keskittyvän strategisiin päätöksiin pois
lillukanvarsista, jotka kuuluvat operatiivisen virkamiesjohdon
tehtäviin.
Uudessa Mikkelissä on hyvä mahdollisuus keskittyä asioiden hyvään
johtamiseen ja jää aikaa tehdä tärkeitä päätöksiä tulevaisuuteen
ihmisten hyvinvoinnin turvaamiseksi ja eriarvoisuuden
kaventamiseksi.

Toivonen Hannu
Eversti evp
Naimisissa
Veteraanityö, kuntoilu ja kulttuuri
Olen ollut jo yli 8 vuotta valtuutettuna ja
haluan jatkaa työtä kaupungin ja
kaupunkilaisten hyväksi. Ilman vahvaa vaikuttamista ja johtajuutta
emme pysty parantamaan kaupunkilaisten elinolosuhteita ja
viihtyvyyttä.
Kaupungin tulee parantaa imagoaan ja mainekuvaansa, jotta
saamme tänne lisää yrityksiä ja työpaikkoja. Yritystoiminnan
elvyttämiseksi tulee tehdä kaikki mahdollinen. Samalla kaupungin
tulee pitää yllä erittäin hyvät harrastusmahdollisuudet niin liikunnan
kuin kulttuurinkin saralla. Se luo vetovoimaa, jonka avulla yritysten
ja ihmisten tänne muuttaminen on mahdollista.
Parasta ei ole vielä keksittykään, mutta me voimme luoda uudesta
Mikkelistä vetovoimaisen paikkakunnan, jossa on hyvä yrittää, tehdä
työtä, asua, harrastaa, kasvattaa lapsia ja viettää eläkepäiviä.

Vauhkonen Saara
Opiskelija (yamk), Yhteisöpedagogi
Liikunta, lautapelit, ruoka, lepo
Mikkelin kaupunginvaltuustoon tarvitaan
uutta, nuorta verta. Olen kolmen lapsen äiti,
aikuisopiskelija, työtön, keikkatyöläinen,
ruuhkavuosissa uusioperhettä rakentava
Mikkeli-fani.
Minulla on omaa kokemusta monista asioista ja tiedän, kuinka ne
asiat toimivat tai eivät toimi tässä kaupungissa.
Yhteistyön edistäminen. Yhteisöllisyyden ja kansalaistoiminnan
lisääminen.
Rajapintatyö.
Sopiva koko. Turvallinen varttua, palvelut lähellä, hyvät
harrastusmahdollisuudet ja luonto.

Rossi Jukka
Yrittäjä
Avoliitossa
Moottoripyöräily, mökkeily
Olen ollut yrittäjänä 30v, yrittäjätaustastani
uskon olevan hyötyä asioiden päättämisessä
sekä niiden eteenpäin viemisessä.
Elinkeinoelämän sekä talouden kohentaminen järkevämmällä
päätöksenteolla. Haluan lisätä Mikkelin alueen vetovoimaisuutta
investointien kohteena, jotta kaupunkiin olisi mahdollista syntyä
uusia työpaikkoja samalla kun säilytämme nykyiset työpaikat. Lasten
ja nuorten ilmaiset urheilu- ja harrastusmahdollisuudet on
turvattava.
Taloudellisen suunnittelun ennakoitavuus sekä läheisempi yhteistyö
kuntien, maakunnan ja valtion välillä.

Marjalaakso Olli
Markkinointipäällikkö
Naimaton
Juoksu, hiihto, jalkapallo, lisäksi soitan rumpuja
ja näyttelen kesäteatterin näyttämöllä.
Olen kiinnostunut asuinkuntani kehittämisestä.
Olin Suomen nuorin nuorisovaltuutettu 2005-08 synnyinkunnassani
Kiikalassa. Toimin sitten luottamustehtävissä Tampereella ja
Jyväskylässä mm. kaupunginhallituksessa.
Vetovoimainen, yhteisöllinen ja osallistava Mikkeli.
Vetovoimaa yrittäjyyden mahdollisuuksia parantamalla.

Sihvonen Juhani (sit)
Upseeri, majuri
Naimisissa, kaksi aikuista poikaa
Suunnistus ja muu liikunta, järjestötoiminta
sekä tapahtumien järjestely. Jukolan viestin
johtoryhmän pj

Pidän haasteista, joten haluan hyödyntää työ-, luottamus- ja
järjestöelämän kokemusta myös politiikassa.
Menestyvän Mikkelin tekevät mikkeliläiset. Hyvä yhteistyö julkisen
sektorin ja aktiivisten kaupunkilaisten kesken mahdollistavat
Mikkelin säilymisen kilpailukykyisenä asuinpaikkana.
Vapaa-aikatoiminnan ja kolmannen sektorin toimijoiden tukeminen.
Sivistysyhteiskunnan toimintojen takaaminen. Mikkeli on liikkeessä.
Erilaiset tapahtumat ovat merkki aktiivisuudesta, johon tulevat
investoinnit antavat entistä paremmat mahdollisuudet. Luonto ja
matkailu ovat valttimme.

