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Oma poliittinen aktiivisuuteni alkoi vuoden 2009 TYY:n  

edustajistovaaleissa, joihin lähdin puoluepoliittisesti 

sitoutumattoman ryhmän puheenjohtajana. 

Ensimmäiset vaalini menivät hienosti, ryhmämme sai yhden  

edustajistopaikan lisää ja itse tulin valituksi edustajistoon. Vaalitulos perustui osittain siihen, että olimme 

ihan ensimmäisiä ryhmiä, jotka ottivat SOME-mainonnan jo tuolloin haltuun. Äänestysjoukko kun oli vielä 

nuoria opiskelijoita, niin tämä taktiikka oli voittoisa. Toimin edustajistossa ryhmäpuheenjohtajana ja toimin 

TYY:n edustajana SYL:in liittokokouksessa kolmesti. Noilta vuosilta jäi hienoja muistoja ja tiukkoja 

neuvotteluita eri ryhmien välillä. Hienot politiikan oppivuodet. 

Jättäydyin pois edustajistosta kuitenkin pois kahden vuoden päästä, kun perheeseeni syntyi ensimmäinen 

lapsi. Halu valmistua ja tarve tehdä töitä nousi tuossa tilanteessa suuremmaksi kuin halu tehdä politiikkaa. 

Samalla koko politiikka jäi tauolle.  

Kunnallisvaaleissa 2012 Kaarinan Kokoomus kysyi minua ehdokkaaksi, mutta olin vasta muuttanut pari 

kuukautta aiemmin Kaarinaan, enkä kokenut realistiseksi läpimenomahdollisuuksiani. Lapseni oli edelleen 

myös varsin pieni. 

Tieto siitä, että saamme toisen lapsen, sai meidät muuttamaan isompaan asuntoon ja ostimme vaimoni 

kanssa asunnon Marttilasta 2013. Mitään sidoksia kuntaan ei ollut, mutta vireä, hyvät peruspalvelut 

tarjoava kunta osoittautui toimivaksi vaihtoehdoksi. Muuton yhteydessä vaihdoin työpaikkani 

erityisopettajana Turusta Saloon. 

Heti ensimmäisenä asuinvuotena Marttilassa ajatus politiikkaan takaisin astumisesta alkoi houkutella 

minua. Tässä kohtaa puolue piti valita ja päätös ei ollut hankala. Marssin päättäväisesti kunnallisessa 

keskustelutilaisuudessa Kokoomus-edustajan luokse ja ilmoitin halukkuuteni liittyä puolueeseen ja mukaan 

aktiivitoimintaan. Sainkin heti mahdollisuuden liittyä paikallisyhdistyksen hallitukseen. Puheenjohtajana 

aloitin seuraavana vuonna. Omalta osaltani voin ainakin sanoa, että puheet sisäänpäin lämpiävistä 

pikkukunnista ei pidä paikkansa. Vastaanotto oli ihanteellista Kokoomuksen sisällä entiselle city-

turkulaiselle. 

Pari vuotta sain rauhassa tutustua kuntaan ja kunnan asioihin. 2017 oli edessä kuntavaalit ja tavoite 

asetettiin korkealle. Asioita tehtiin hiukan eri tavalla kuin aiemmin ja taktiikka oli voittoisa. Saimme 

kymmenen prosenttiyksikön kasvun kannatuksessa ja nousimme kolmossijalta haastamaan Keskustaa, joka 

on maatalouskunnassa perinteisesti se suurin. Teimme koko Marttilan Kokoomuksen historian parhaan 

vaalituloksen ja rikoimme maagisen 30% kannatuksen rajan. Voittoisien vaalien jälkeen asetelmat 

neuvotteluihin olivat hyvät ja saimme oikeastaan kaikki tavoittelemamme luottamuspaikat, tärkeimpänä 

kunnanhallituksen puheenjohtajuus, jota tehtävää äänikuningatar Eeva Korimäki on ansiokkaasti vetänyt 

nyt kolmatta vuotta. 

Itse toimin sekä kunnanhallituksessa että –valtuustossa. Näiden lisäksi toimin muutamassa ylikunnallisessa 

luottamustehtävässä. Varsinais-Suomen Kokoomuksen kanssa olen saanut tehdä myös yhteistyötä 

 



mielenkiintoisissa tehtävissä, kuten V-S Kokoomuksen kuntavaaliohjelmatyöryhmässä sekä piirihallitusta 

valmistelevassa työryhmässä. V-S Kokoomuksen kautta tuli vierailtua Brysselissä Henna Virkkusen vieraana. 

Kokoomusperhe on ollut minulle kaikin puolin avoin ja ystävällinen. 

Marttilassa poliittinen pohjavire on pitkään ollut jo kokoomuslainen, vaikka Kokoomus ei näin vahvoissa 

asemissa ole aikaisemmin ollutkaan. Historian aikana on onnistuttu tekemään monta hyvin kokoomuslaista 

päätöstä varmasti siksi, että meillä on aina ollut riveissä osaavia ja uskaltavia kunnallisvaikuttajia. Tällä 

vaalikaudella olemme hyödyntäneet kokoomuslaisittain hyvät asetelmat ja tehneet entistäkin 

kokoomuslaisempaa politiikkaa. Olemme peräänkuuluttaneet talousvastuuta ja elinvoimaisuuden ylläpitoa 

ja Marttila onkin ollut viime vuosien ajan ainoa Auranmaan kunta, joka on kasvattanut asukaslukuaan. 

Myös talousmittareilla kuulumme valopilkkuihin Suomen kuntakartalla.  

Esimerkkejä eteenpäin katsovasta politiikasta vaalikauden ajalta: yksi Suomen ensimmäisistä 

markkinaehtoisista tuulipuistoista, investoinnit teollisuusalueen laajentumiseen, asemakaavoittaminen 

koulu- ja urheilukeskuksen ympärille (vaikutuksena tonttikaupan piristyminen) ja lasten liikennepuiston 

rakentaminen. Kaikki määrätietoisia ratkaisuita, joilla houkutellaan lapsiperheitä kuntaan. Uusimpana 

Kokoomuksen aloitteena on maksuton varhaiskasvatus kaikille ikäluokille. Olemme tehneet laskelmat, että 

maksutulojen menetykset saadaan kuitatuksi uusien lapsiperheiden verotuloilla realistisin muuttoarvioin. 

Samoin uskomme dynaamisiin talousvaikutuksiin, kun työn vastaanottaminen tulee kannattavammaksi 

pienten lasten vanhemmille. 

Seuraaviin vaaleihin lähdemme puolustamaan vaalivoittoamme. Tavoitteena pitää olla jopa pienoinen 

kannatuksen kasvu. Välimittarina voidaan pitää seurakuntavaaleja, joissa kokoomustaustainen lista sai 

yksinkertaisen enemmistön kirkkovaltuustoon. Teimme taas historiaa keskustalaiskunnassa. 

On innostavaa olla mukana tekemässä eteenpäin katsovaa politiikkaa aikana jolloin olisi houkuttelevaa olla 

vain jarru pohjassa kuntatalouden kokonaisnäkymien heikentyessä. Talouden realiteetit tulee tunnustaa, 

mutta se ei tarkoita, etteikö haastavina aikoinakin voisi keskittyä seuraavaan mutkaan kontrolloidulla 

jarrunkäytöllä tiukan lukkojarrutuksen sijasta, jolla päädytään vain ojaan. 
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