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Hyvä kempeleläinen,
Kempeleen vetovoima on kantanut ja uusia kuntalaisia tulee ripeään tahtiin. 
Kempele on haluttu ja tykätty kunta asua, opiskella ja yrittää. Meillä on hyvät 
palvelut, ulkoilumahdollisuudet ja puhdas luonto. Kasvukuntana meillä on 
myös monenlaisia haasteita: päiväkotien ja koulujen seinät uhkaavat pullistella, 
sisäilmahaasteet ovat tuttuja ja monenlaisia palveluita tarvitaan, jotta voidaan 
vastata kempeleläisten ihmisten elämän tarpeisiin.  

Meillä tulee olla rohkeutta vastata kasvavan kunnan kasvaviin palvelutar-
peisiin niin, että apua ja tukea saadaan tarvittaessa helposti ja vaivattomasti. 
Kunnan talous vaatii vastuullisuutta ja harkintaa päätöksentekoon. Meidän 
tulee huolehtia myös siitä, että kiristyvien resurssien takia kukaan ei jää yksin 
tai ilman tarvittavaa tukea. Palvelut tulee säilyttää laadukkaana ja vaikuttavina, 
Kempele houkuttelevana ja elinvoimaisena. 

Kuntavaalit 2021 lähestyvät siirron ja monivivahteikkaan vuoden jälkeen. 
Kesäkuun vaaleissa valitaan uusi Kempeleen kunnanvaltuusto, joka muodostuu 
sinun äänelläsi valituista valtuutetuista. 

Käsissäsi on vihkonen oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa päätöksentekoon. 
Meillä Kempeleen Demareissa on mahtava ja moninainen ehdokasjoukko, josta 
varmasti löydät sinun luottamuksesi arvoisen, helposti lähestyttävän  
ehdokkaan.  

Äänestysvilkasta alkukesää,
Sanna Laine
Puheenjohtaja                            
Kempeleen Sosialidemokraatit ry
sdpkempele@kempeleendemarit.fi
www.kempeleendemarit.fi

KEMPELE



Olen 51-vuotias elektroniikka-alalla työskentelevä pääluottamusmies. Olen 
naimisissa ja kahden aikuisen tyttären isä. Pidän ulkona liikkumisesta ja 
erityisesti pyöräilystä. Harrastan myös musiikkia ja laulan yhtyeessä. Kulttuuri eri 
muodoissa on tärkeä asia minulle.

Olen saanut toimia kuluvalla kaudella Kempeleen kunnanvaltuutettuna, yhtei-
söllisyysvaliokunnan jäsenenä sekä Kempeleen vuokrataloyhtiön hallituksessa. 
Olen valmis jatkamaan kuntalaisten äänenä myös tulevalla kaudella.

Kempele on kasvanut voimakkaasti. Kunta on elinvoimainen ja vetovoimainen. 
Yrittäjien määrä on ilahduttavasti kasvanut Kempeleessä. Tämä tuo meille 
kuntalaisille työpaikkoja ja hyvinvointia. Tämä kasvu on pystyttävä säilyttämään 
tulevaisuudessakin vahvana. Joukkoliikenteen kehittäminen entisestään takaa 
palveluiden paremman saavutettavuuden.

Harrastaminen ja yhteisöllisyys ovat tärkeitä asioita iästä tai varallisuudesta 
riippumatta. Meillä Kempeleessä on vahvaa kolmannen sektorin toimintaa mm. 
urheiluseurojen, eläkeläisjärjestöjen sekä erilaisten yleishyödyllisten yhdistysten 
muodossa. Nämä toimijat tuovat oman panoksensa kuntalaisten hyvinvoin-
tiin. On siis tärkeää, että Kempeleen kunta tukee ja tekee yhteistyötä näiden 
toimijoiden kanssa.

Kunnan omistamat kiinteistöt tulee pitää hyvässä kunnossa, jotta niissä 
taataan terveelliset olosuhteet oppilaille, palvelujen käyttäjille, asukkaille sekä 
niissä työskenteleville henkilöille.

Yhdessä hyvän tulevaisuuden puolesta.

KEIJO

ALAHUHTALA
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Työelämän parantamiseen sielunsa myynyt ammattiyhdistysaktiivi. Teollisuus-
liiton aluetoimitsija SDP:n piirihallituksen jäsen. Olen lukion jälkeen opiskellut 
työni ohessa mm. kiinteistönhoitajaksi, sekä suorittanut tuotekehitystyön 
erikoisammattitutkinnon. Ikä 36 vuotta.
 

Olen ollut politiikassa nyt lähes 10 vuotta mukana, niin kuntapuolella kuin 
piiritasolla. Politiikassa minua kiehtoo konkreettisuus. Jos haluaa muuttaa jotain 
asiaa, paras tapa on olla mukana muutoksessa. 
 

En voi sietää epäoikeudenmukaisuutta. Kuntapolitiikan pitää olla reilua ja 
avointa. Kuntapoltiikkaa tehdään kuntalaisten hyväksi, siihen olen sitoutunut. 
Mottoni on ”Kuntalaisten Kempele”.
 

Kempeleellä on Suomen mittakaavassa erinomaiset mahdollisuudet kehittyä 
ja kasvaa. Tarvitsemme kuntaan kuitenkin palvelualojen yritysten lisäksi teollisia 
työpaikkoja. Vahvalla yrityskannalla voimme turvata elinvoiman ja sitä kautta 
kuntalaisten kohtuullisen veroprosentin ja laadukkaat palvelut.
 

Haluan että Kempeleessä jokaisella ihmisellä on mahdollisuus elää turvallista 
ja mielekästä elämää. Harrastus- ja liikuntamahdollisuudet tulee turvata lähellä 
jokaista kuntalaista. Kempele on tiiviisti asuttu kunta, ja meidän tulee huo-
lehtia, että jokaisella on mahdollisuus nauttia meitä ympäröivästä luonnosta. 
Asuinalueiden kaavoituksessa tulee huomioida reilut puistoalueet, ja nykyiset 
lähiulkoilupaikat on turvattava virkistyskäyttöön jatkossakin.
 
Lue lisää: 
www.askoalasalmi.fi 
www.facebook.com/alasalmiasko 

Aluetoimitsija
Kempele

ASKO

ALASALMI
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Eläkeläinen, Kiinteistökoordinaattori
Valtuutettu, Kunnanhallituksen jäsen

Työurani oli teollisuudessa, menin Pohjolan Kaapeliin töihin armeijan jälkeen 
1974. Eri työtehtävistä vuosien varrella globaalista yrityksessä PKC Group jäin 
omiin työtehtäviin 2013.

Minulla on ilo nauttia arjesta ja voimavarana on:  Kuntoliikunta, mökillä 
puuhastelu, matkailu. Kokemusta omaishoitajuudesta päättyi 5 vuoden jälkeen 
syksyllä.  Pienet tyttären lapset ovat arjessa ilona.

Demokratia toimii kun asettaa itsensä arvioitavaksi kuntavaaleissa. Tämä on 
minulla jo 12 kerta kuntavaalissa ehdokkaana. Näen omasta kokemuksesta 
tarpeet vauvasta vaariin.

Kempele on Oulun kupeessa kasvava vahva kasvukunta. Olen juurtunut äidin 
maidosta Kempeleen kehittymiseen ja on hienoa kun olen saanut olla mukana 
kehittämässä. Olen nähnyt Kempeleen vahvan kasvun 1950 luvulta, ”pikku 
kaupungiksi”.

Kempeleen kunnan talouden vahvistaminen vaatii jatkuvaa elinvoiman 
ja työpaikkojen lisäämistä. Väestön ikääntyminen tuo haasteensa. Kaikkien 
omaishoitajien työn arvostaminen, tekevät arvokasta työtä. Ikäihmiset ovat 
ansainneet arvokkaan vanhuuden. Kotipalvelut ovat tärkeässä asemassa. 
Väestön tukena ovat kolmannen sektorin yhdistykset.  Vahva koordinointi auttaa 
palvellen kuntalaisten tarpeita.

Lupaamatta liikoja vahvalla kymmenien vuosien kokemuksella  
tasapuolisesti kuntalaisten parhaaksi haluan toimia. 
joksa.e@gmail.com

JOUKO

ETELÄ
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Olen 57-vuotias asemamestari ja työskentelen Oulu–Koillismaan pelastus-
laitoksella pelastusyksikön esimiehenä. Erityisvastuualueenani on merellinen 
venetoiminta.

Vuoden 2019 keväällä Tasavallan Presidentti Sauli Niinistö soi minulle kunnal-
lisneuvoksen arvonimen.

Perhe on minulle tärkeä. Yhteinen tekeminen ja yhteiset harrastukset antavat 
voimaa arjen askareisiin.

Pitkään, jo vuodesta 1989, jatkunut luottamushenkilöura on tuonut mukanaan 
monenlaista. Tekemistä on ollut ja verkostoja on rakentunut. Keskeisimpinä 
kunnanvaltuuston puheenjohtajuus, kunnan hallituksen varapuheenjohtajuus, 
elinvoimavaliokunnan puheenjohtajuus sekä yhteisöllisyysvaliokunnan puheen-
johtajuus. Näiden tehtävien kautta toimin myös kunnanhallituksessa puheoi-
keudella. Nyt päättyvällä valtuustokaudella toimin valtuuston puheenjohtajana 
2017–19 ja yhteisöllisyysvaliokunnan puheenjohtajana 2019–2021.

Maakunnan tasolla toimin jäsenenä maakuntavaltuustossa ja sote-uudistuk-
sen valmisteluun liittyvässä Lakeuden seurantaryhmässä puheenjohtajana.

Harrastukset, yhteisöt ja kolmannen sektorin toiminta ovat minulle tärkei-
tä. Luonto, pyöräily, metsästys ja järjestötyö antavat vastapainon työhön ja 
luottamustoimiin. Toimin Kempeleen Pyrintö ry:n puheenjohtajana. Lisäksi olen 
mukana veteraanien perinnetyössä. 

Tuleva kunnanvaltuusto on paljon vartijana. Kunta ja sen toimintaympäristö on 
suurten muutosten ja haasteiden edessä. On kyettävä rohkeisiin ja kauaskantoi-
siin päätöksiin kaikkien kempeleläisten parhaaksi kaikki huomioiden  
ketään unohtamatta! 

Turvallisesti kohti tulevaa!
jarmohaapaniemi10@gmail.com

JARMO

HAAPANIEMI
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Hei! Olen Tarja Hackzell, 53-vuotias ylemmän ammattikorkeakoulun suorit-
tanut sairaanhoitaja. Olen naimisissa ja minulla on kaksi aikuista poikaa. Kempe-
leeseen muutimme Oulusta vuonna 2002. Olen eläinrakas ja varsinkin hevoset 
ovat ykkössuosikkejani. Työskentelen Hiirosenkodissa nyt jonkin aikaa palveluesi-
miehen sijaisuudessa.  Minulle on tärkeää, että kunnassa saadaan pidettyä am-
mattitaitoinen sosiaali- ja terveysalan koulutuksen saanut henkilöstö hoitoalalla 
muun muassa resursseja, työhyvinvointia ja palkkaa lisäämällä. Ammattitaitoi-
sen henkilöstön lisääminen hoitoalalle näkyisi myös hoidettavien asiakkaiden/
potilaiden arjessa. Samalla se vähentäisi henkilöstön eettistä kuormitusta, kun 
henkilöstöllä olisi enemmän aikaa hoitaa asiakkaan/potilaan asioita. Palkkausta 
parantamalla saataisiin sosiaali- ja terveysalan ammattitaitoinen henkilöstö 
pysymään alalla ja uusia innokkaita hoitajia hakeutumaan alalle. Varsinkin 
naisvaltaisilla aloilla palkkatasa-arvo on vielä liian suuri verrattuna miesvaltai-
siin aloihin. Myös koronan vuoksi varsinkin naisvaltaiset alat ovat kuormittuneet 
suuresti ja sen työntekijöissä on jo havaittavissa uupumusta.

Kuntatyönpuolen johtaminen on myös yksi tärkeä osa niin toimivaa työyhtei-
söä, kuin henkilöstön jaksamista. Johtamiskulttuuria olisi kehitettävä osallista-
vampaan suuntaa, jolloin mm. henkilöstön osaamista voisi paremmin hyödyntää 
niin päätöksiä valmistaessa, kuin niiden toteuttamisessa. Kun henkilöstö saa 
äänensä kuuluviin ja pääsee aktiivisesti vaikuttamaan työpaikkansa päätöksen-
tekoon ja sen toteuttamiseen. Haluan olla vaikuttamassa kunnassamme niin 
hoitajien, lapsiperheiden, nuorten kuin ikäihmisten asioissa. Nuorille olisi mah-
dollistettava monipuoliset harrastukset kohtuuhintaisina sekäopiskelupaikat. 
Lapsiperheiden tulee olla oikeus itse valita alle kolmevuotiaan lapsenhoidosta. 
Ikäihmisten hoitoon ja hoitopaikkoihin tulisi panostaaja. 

Hyvinvoinnin ja tasa-arvon puolesta.
tarja.hackzell@gmail.com, www.instagram.com/tarjahackzell
https://facebook.com/Tarja Hackzell
https://twitter.com/Tarja Hackzell

TARJA

HACKZELL
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Olen 63-vuotias eläkeläinen. Leipätyöni tein kunnallisella alalla, viimeiset 
27 vuotta pelastuslaitoksella varautumisen suunnittelijana Raahen  
paloasemalla.

 
Kunnallispolitiikka on kiinnostanut minua jo 33 vuotta. Olin Raahen 

kaupunginvaltuustossa kaksi kautta varsinaisena jäsenenä ja kaksi kautta 
varajäsenenä.

 
Kempele on hyvä kunta asua. Ison Oulun kupeessa on kaikki tarvittavat 

palvelut lähellä.

Toivon, että Kempeleeseen saadaan uusi kunnantalo, johon tulee sijoittaa 
kaikki kunnalliset palvelut. 

 
Vain käyttämällä äänioikeuttasi voit vaikuttaa Kempeleen tulevaisuuteen,  

siis äänestä.

TIMO

HONKONEN
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Sanna Kouva 44v, vaimo ja kolmen kouluikäisen lapsen äiti. Lisäksi kotoa löytyy 
kaksi koiraa, kesyhiiri ja kaksi akvaariota. Kempeleessä asunut reilu 8 vuotta. 
Syntynyt sekä suurimman osan elämästäni olen asunut Oulussa. Sydäntäni 
lähellä ovat lapset, nuoret, eläimet ja luonto.

Ehdokkaaksi kuntavaaleihin lähdin, koska koen, että vähävaraiset lapsiperheet 
tarvitsevat puolestapuhujan kuntaan. Toimin Kempeleen MLL:n hallituksessa 
ruokajako-vastaavana ja olen tehnyt vapaaehtoistyönä päiväysruuan jakoa 
syksystä 2015. Ruokajako vähävaraisille lapsiperheille on erittäin tärkeä asia ja 
tulen jakamaan ruokaa vielä pitkään. Mukana toiminnassa on useita vapaaeh-
toisia ja saamme tuoda evästä pöytään useaan perheeseen. 

Kempeleen kunnalla ei ole tarjota vuokra-asuntoja perheille. Tämä asia on iso 
puutos Kempeleessä. Tähän tulisi saada muutos. 

Lisäksi Kempeleeseen tulisi saada enemmän tehostetun hoidon paikkoja 
sairaille ja vanhuksille. Kun kotona ei voi enää asustaa hyvästä kotihoidosta 
huolimatta, pitäisi kunnan tarjota paikka turvalliseen asumiseen.

Suurella sydämellä vähäosaisten asialla.

SANNA

KOUVA
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Olen 55-vuotias, aviomies, sekä kolmen jo aikuisen lapsen isä. Lapset ovat 
muuttaneet omilleen, joten asumme vaimoni kanssa kahdestaan. Harrastukseni 
on kotimaan matkailu. Kempeleestä on helppo lähteä retkeilemään autolla, 
nykyisin myös junalla. Kesäisin kiertelemme asuntovaunun kanssa siellä täällä, 
kuitenkin pääsääntöisesti maamme rajojen sisällä. Omaksi ilokseni soittelen 
joskus iltaisin kitaraa.  

Työtehtäväni tällä hetkellä on kiinteistötyönjohtaja Kempeleen kunnan 
tilapalveluissa. Koulutukseltani olen talonrakennusalan erikoisammattimies ja 
varsinaiselta ammatiltani kirvesmies. Kunnan palveluksessa olen ollut jo yli 30 
vuotta toimien tilapalveluissa monissa eri tehtävissä. Kävin välissä myös vuoden 
vuokrataloyhtiö Kempeleen kartanolla, jossa toteutin yhtiölle pitkän tähtäyksen 
kunnossapitosuunnitelman.

Politiikkaan lähdin mukaan vuoden 1996 kunnallisvaaleissa. 1997–2000 
olin varavaltuutettuna ja siitä eteenpäin olen saanut toimia yhtäjaksoisesti 
kunnanvaltuutettuna. Alkuaikoina toimin sivistyslautakunnassa ja myöhemmin 
olen ollut resurssivaliokunnan jäsen. Olen saanut toimia useamman kauden ajan 
myös sairaanhoitopiirin luottamustehtävissä, PpShp:n hallituksessa varajäsene-
nä sekä valtuustossa.

Kempeleen kasvu jatkuu voimakkaana. Olemme ehkä jo ohittaneet rajan, jossa 
kunta muuttuu isoksi ja päättäjät sekä viranhaltijat kasvottomiksi. On hienoa, 
että kunta kasvaa, mutta miten säilytetään yhdessä tekemisen meininki? Miten 
turvataan Kempeleen elinvoimaisuus ja hyvät palvelut? Kunnan  
elinvoimaisuudelle kaikkein tärkein asia on talouden hallinta.  

-Hyvällä mielellä, yhdessä tekemällä-

Aluetoimitsija
Kempele

KIMMO

KYLMÄLUOMA
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Olen 63-vuotias kaivoksen kirjoilla oleva prosessimies. Minulla on moniamma-
tillinen koulu- ja työtausta. Olen autonasentaja, sähköasentaja sekä tietoteknii-
kasta minulla on alin korkea-asteen tutkinto. Kiviainespuolen tutkinnon suoritin 
Outukummussa. 

Harrastan valokuvausta, ulkona liikkumista, matkailua ja tietotekniikkaa. 
Nuorempana olin aktiivinen liikunnan harrastaja ja toimin monissa urheiluseu-
roissa. Nykyisin olen aktiivi penkkiurheilija, seuraan palloilulajeja, hiihtoa- ja 
yleisurheilua sekä moottoriurheilua. 

Haluan olla mukana Kempeleen palveluja kehittämässä. Kempeleessä on 
hyvät peruspalvelut lähellä. Meillä on hyvät perusterveydenhuollon palvelut. 
Liikuntapalveluja on jatkuvasti kehitetty.  Urheiluseuratoiminta Kempeleessä on 
aktiivista.  Kuntalaisten hyvinvointiin ja viihtyisyyteen on pyritty panostamaan. 
Kempele on turvallinen ja rauhallinen paikka kaikenikäisille.  Täältä on hyvät 
kulkuyhteydet. Junakin pysähtyy Kempeleessä. Lentokenttä on välittömässä 
läheisyydessä. Kempeleen vetovoima Oulun kupeessa on hyvä ja kasvu yksi Suo-
men parhaista. Yrittäminen Kempeleessä on ollut viimeisinä vuosina pirteää ja 
uusia yrityksia on syntynyt ja tullut. Eteenkin Zateliitti alue kehittyy ja työllistää 
lähivuosina. Täällä on positiivinen pöhinä.

Vaikka Kempeleessä on monet asiat hyvin, niin kehittämistä tulee jatkaa. 
Kehittämisen pitää olla oikeudenmukaista ja tasapuolista alueellisestikin. Kaikki 
asukkaat ovat yhtä arvokkaita.  Kaikki asukkaat eivät ole liikunnallisia ja heidät-
kin tarpeensa tulisi huomioida. Etenkin keskustan palvelujen kehittäminen on 
mielestäni tärkeää. Iäkkäimmille ihmisille kaipaan enemmän mahdollisuuksia, 
virikkeitä ja tiloja yhteisille harrastuksille. Kulttuuri tarjonta on jäänyt vähem-
mälle huomiolle. Kempele kaipaa kultturillista keskusta. Hyvät, monipuoliset ja 
turvalliset palvelut ikäihmisille on turvattava. Haluan edustaa  
asiakeskeistä ratkaisumallia ja siksi olen sitoutumaton. 

Kehitys ei saa loppua tyytyväisyyteen!

Aluetoimitsija
Kempele

ARTO

KYNGÄS
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Kempeleen kunnan tulevaisuutta rakennetaan seuraavaan neljän vuoden ajan 
tulevalla valtuustolla, mutta päätöksiä ei tehdä ainoastaan seuraavan neljän 
vuoden ajaksi. Tästä syystä valtuustoon on saatava henkilöitä, jotka uskaltavat 
tehdä päätöksiä pitkälle tulevaisuuteen samalla nähden, kuinka nämä päätökset 
vaikuttavat tulevaisuuden kuntalaisiin ja nuoriin. Minä olen sellainen. 

Olen 23-vuotias Kempeleläinen, ylioppilaaksi opiskellut ja jatko-opintoihin 
hakeutunut nuori. Teen tällä hetkellä töitä myyjän ammatissa sekä freelancer 
muusikkona ja taiteilijana. Olen nähnyt kuinka yllättävät kriisit, kuten nykyisin 
valloillaan oleva koronapandemia, vaikuttavat meihin kaikkiin. Vaikutus näkyy 
etenkin nuorten työllistymisessä, taloudellisessa pärjäämisessä ja psyykkisessä 
jaksamisessa. Tällaisista tilanteista selviämistä varten olisi tarvittu nopeita 
toimia ja avointa otetta kuntalaisiin heidän äänensä ja huolensa kuuluville 
saamisessa. Tällaiseen kriisinratkaisuun tarvitaan meitä kaikkia.

Kuntavaaleissa äänestäminen on erittäin tärkeää sinun, perheesi, lastesi ja 
isovanhempiesi  palveluiden ja oikeuksien turvaamiseksi. Sinun äänesi vaikuttaa 
suuntaan johon Kempele on menossa. Jotta kunnan slogan, ”Hyvä kasvaa Kem-
peleessä”, pitäisi paikkansa, tarvitaan fiksua puoluerajat ylittävää yhteistyötä. 

Tähän tarvitaan sinua.

Muista äänestää. 
#kuntavaalit2021

VERNER

LAAVA
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Olen sosiaalialan ja kehittämistyön ammattilainen sekä ihmisläheinen yhteis-
kunnallinen toimija. Koulutukseltani olen sosionomi (YAMK) ja lähihoitaja. In-
nokkaana uuden oppijana minulla on paljon täydennyskoulutusosaamista (mm. 
ammatillinen opettaja, kasvatus-, kuntoutus- ja hallintotiede, johtaminen). 
Työskentelen sosiaalialan asiantuntijajärjestössä esimiehenä ja projektipäällik-
könä kehittämishankkeessa. Kehittämistyötä olen tehnyt 15 vuoden ajan.

Minulla on yli 20 vuoden kokemus yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja 
yhdistystoiminnasta. Toimin Kempeleen Demareiden puheenjohtajana ja SDP:n 
puoluevaltuustossa varavaltuutettuna. Lisäksi olen aktiivisesti mukana oman 
alani ammattiyhdistyksen toiminnassa niin paikallistasolla kuin valtakunnalli-
sesti. Minulla on Akavan alueellisia luottamustehtäviä. 

Olen nyt Kempeleessä kunnanvaltuutettuna, elinvoimavaliokunnan ja viran-
omaislautakunnan jäsenenä sekä kunnanhallituksen varajäsenenä. Olen valmis 
myös jatkossa kovaan työhön sen eteen, että Kempeleessä on hyvä ja turvallista 
asua, opiskella, yrittää, tilaa harrastaa sekä hengittää ja jossa hyvinvointi kuuluu 
kaikille.  

www.sannalaine.fi
yhteystiedot: 
sdpsanna.laine@gmail.com
p. 040 7244 383

SANNA

LAINE
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Olen 18-vuotias nuori, ja työskentelen ravintola-alalla. Asun yhdessä avopuo-
lisoni kanssa Kempeleessä, jossa molemmat olemme asuneet lapsuutemme. 
Kokemusta minulla on nuorisovaltuustosta, jossa istuin yhden kauden.

Lähdin mukaan ehdokkaaksi, koska haluan parantaa nuorten mielenterve-
ystyötä. Omien kokemusten kautta, olen huomannut siinä paljon parannetta-
vaa. Moni nuori joutuu kohtaamaan liian paljon huonoja kokemuksia hoitoa 
hakiessaan. 

Avun saaminen monesti pitkittyy, jolloin nuorella ei välttämättä ole minkään-
laista hoitokontaktia. Haluan pyrkiä estämään mahdolliset tilanteet, joissa nuori 
kokee olevansa yksin.

Haluan tuoda Kempeleeseen uusia tuulia nuoren näkökulmasta. Kempeleen 
kehittäminen kaikille eri ikäryhmille on merkittävää, jotta kunnassa viihtyisi niin 
lapset ja nuoret, kuin vanhempi ikäpolvi.

TIINA

LANKILA
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Olen 35-vuotias ympäristöhuoltoalalla työskentelevä autonkuljettaja.
Työpaikalla olen ollut useamman vuoden työsuojeluvaltuutettuna ja vuoden 

vaihteessa tulin valituksi työpaikkani luottamusmieheksi. Ammattiyhdistys-
toiminnassa olen ollut mukana useamman vuoden. Liiton luottamustehtävissä 
olen mm. valtuustossa ja nuorisovaliokunnassa. 

Kiinteistöjen turvallisuusasiat ovat myös tärkeitä asioita, niihin olen pereh-
tynyt mm. suorittamalla kiinteistöjen turvallisuuspäällikkö-koulutuksen, jossa 
perehdytään kiinteistöjen pelastussuunnitelmiin.

Arki pyörii uusioperhe-elämän keskellä. Perheeseeni kuuluu avopuoliso ja viisi 
lasta, tosin vanhimmasta päästä on jo omilleen lähdetty. Vapaa-ajalla tykkään 
lenkkeillä, mökkeillä ja matkustella. Luonnossa liikkuminen on todella tärkeää, 
se auttaa pitämään mielen virkeänä.

Kempeleessä haluan, että nuoret ja lapsiperheet otetaan päätöksiä tehdessä 
huomioon. Nuorilla ja lapsilla pitää olla hyvät tilat koulu- ja harrastustoimin-
taan. Kaikille kuntalaisille pitää olla kunnan tuki. Arjessa voi sattua monenlaista, 
on työttömyyttä tai voidaan sairastua vakavasti, siksi apu pitää olla saatavilla.

Kun sinä muistat minut yhtenä päivänä, minä muistan sinut lopun ikääni.

PYSTYY, USKALTAA, TAHTOO

VILLE

MIETTUNEN
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Olen 70 v. eläkkeensaaja, äiti ja mummo. Olin Ammattiliitto PRO:n asiamies 
kevääseen 2014. Rantalakeuden Eläkkeensaajat RES ry:n puheenjohtaja vuodes-
ta 2017. Kirkkovaltuustossa ja kiinteistövastuuryhmän jäsen. Kempeleen vara-
valtuutettu ja jäsen seniorineuvostossa 2017. Kempeleen Demarit ry johtokunta. 
SDP Oulun piirin piirihallitus sekä Pro seniorit Oulun kerhon talous ja tiedotus.

Kotikunnassani on kaikilla oltava mahdollisuus sujuvaan ja turvalliseen arkeen. 
Koulujen tulee olla kasvuympäristöinä turvallisia, päivähoitopaikkoja on riittä-
västi ja vuokrakoteja pitää olla saatavana.

Tulevat valtuutetut päättävät millaisia urheilu-, kulttuuri- ja  sivistyspalve-
luita kuntalaisille on tarjolla. Kunnassa huomioidaan myös ne asukkaat, joita 
digitalisaatio ei tavoita.

Valtuutettuna olen rakentamassa inhimillistä kuntaa joka: päätöksenteossaan 
huomioi eri elämäntilanteissa olevat ihmiset, niin lapset, nuoret, työikäiset kuin 
ikäihmiset, turvaa kaikille helposti saavutettavat palvelut, kunnassa on riittävät 
apu-, hoito-, hoiva- ja asumispalvelut.  Huolehtii kaikkien omaishoitajien 
jaksamisesta ja tukitoimien riittävyydestä. Ikähoivassa ja sosiaalitoimessa on 
riittävät resurssit.

kerttu.mommo@gmail.com
Voimavaranani ovat läheiset, ystävät, luonto, ulkoilu ja lukemien.
Arvostava ja aito yhteistyö kuntalaisten hyväksi 

Aluetoimitsija
Kempele

KERTTU

MÖMMÖ
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Olen 19-vuotias opiskelija, valmistun ensi syksynä lukiosta. Opiskelun ohella 
toimin Kempeleen Nuorisovaltuuston puheenjohtajana sekä käyn töissä. Tällä 
nuorisovaltuuston kaudella olen päässyt mukaan seuraamaan kunnanvaltuuston 
toimintaa ja se sai minut innostumaan ehdokkuudesta ja mahdollisuudesta olla 
itsekin mukana kunnan päätöksenteossa.  

Haluan tuoda kempeleläiseen päätöksentekoon myös nuoren näkökulman. 
Kaikki päätökset koskevat nuoria, vaikkei tällä hetkellä, mutta tulevaisuudessa. 
Haluan siis itse nuorena olla mukana päättämässä siitä, millainen Kempele tulee 
tulevaisuudessa olemaan. Kempeleessä on parasta turvallisuus, monipuoliset 
harrastus-, ulkoilu- ja liikkumismahdollisuudet sekä luonnonläheisyys.  

Minulle tärkeää on, että jokaisella kempeleläisellä on tasapuoliset mahdolli-
suudet elämässä, minkä takia kehittäisin terveyspalveluita ja niiden saatavuutta, 
erityisesti mielenterveyspalveluita. Koulujen tasa-arvoisuuden kehittäminen 
on mielestäni myös erittäin tärkeää, sillä jokaisella lapsella ja nuorella tulisi olla 
mahdollisuus opiskella ja oppia turvallisessa ja terveessä koulussa. 

Haluan tehdä töitä turvallisen ja tasa-arvoisen Kempeleen puolesta.  

Aluetoimitsija
Kempele

SINI

PEKKALA
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Olen 30-vuotias kempeleläinen agrologi opiskelija ja äiti. Opiskelen 
luonnonvara-alalla, koska haluan kehittää maaseutua ja luonnon kestävää 
kehitystä. Olen puutarhuri ja työskentelen puutarhoilla opiskelujen ohella. Olen 
työskennellyt paljon musiikin parissa laulajana, tekniikassa ja tuottamassa 
erilaisia tapahtumia. Lisäksi olen kouluttautunut päihdekokemusasiantuntijaksi. 
Harrastuksiani ovat retkeily ja yhdistystoiminta. 

Olen OSAKO:n edustajiston varapuheenjohtaja, toimin oman yksikön 
hallituksessa ja sosiaali- ja koulutuspoliittisena vastaavana. Olen luonteeltani 
peruspositiivinen, rehellinen ja kaikille hyvää tahtova. Olen yhteistyökykyinen ja 
toivon asiallista sekä rehellistä kuntapolitiikkaa yli puoluerajojen.

Minulle kaikki ovat samanarvoisia ja haluan omalla aktiivisuudellani olla 
vaikuttamassa yhteisiin asioihin. Haluan olla mukana nuorena ehdokkaana 
Kempeleen kuntapolitiikassa tekemässä hyviä päätöksiä kuntalaisten eduksi. 
Kempeleessä parasta on sen lapsiystävällisyys, sijainti, perusterveydenhuollon 
palvelut ja mainiot harrastus- ja liikunta mahdollisuudet. 

Kuntaan on rakennettava lisää vuokra-asuntoja, kysyntää on ja asunnon saanti 
on todella hankalaa. Kuntaamme tulee myös saada kulttuuria, kehittää museo- 
ja maaseutukylätapahtumia. Kuntalaisten hyvinvointipalveluja tulee kehittää, 
erityisesti mielenterveys- ja päihdepalveluita sekä niihin liittyvää  
vertaistoimintaa. 

Yhdessä pystymme mihin vaan!

KRISTIINA

RYTKY
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 Liity jäseneksi
SDP tekee oikeudenmukaista, tasa-arvoista inhimillistä politiikkaa 
Kempeleessä ja myös sinä voit olla mukana tukemassa ja  
tekemässä sitä. 

Kempeleen demareissa jäseninä on niin naisia ja miehiä, nuoria 
ja aikuisia. Toimintamme on aktiivista, hyväntuulista ja siihen on 
helppo tulla mukaan. Meille on tärkeää ihmisten hyvinvointi, kes-
tävä kehitys ja vakaus yhteiskunnassa. Me toimimme välittävämmän 
arjen puolesta. 

Teemme Kempeleessä kuntapolitiikkaa suurella sydämellä. 
Olemme olleet aktiivisesti huolehtimassa siitä, että kempeleläisillä 
lapsilla ja nuorilla on terveet tilat oppimiseen ja kasvuun. Sisäilmao-
ngelmaisen Kirkonkylän koulun tilalle rakentuva uusi koulu on hyvä 
esimerkki SDP:n valtuustoryhmän määrätietoisesta ja yksimielisestä 
päätöksenteosta. Olemme myös huolehtineet siitä, että ikääntyneillä 
on tarpeeksi hoitajia ja palvelut vastaavat tarpeita. 

Olemme nostaneet rohkeasti esiin sosiaali- ja terveyspalveluissa 
ilmenneitä palvelutarpeita ja huolehtimalla riittävistä resursseista 
tärkeään työhön. Aikaisempien vuosien yhteistyön ja ihmisläheisen 
kuntapolitiikan tuloksena Kempeleeseen saatiin uusi terveyskeskus, 
jossa saamme hyvää ja laadukasta hoitoa.

Olemme olleet kehittämässä Kempeleläisten sujuvaa liikkumista. 
Toivotamme uudet yritykset, työpaikat ja asukkaat tervetulleeksi 
elinvoimaiseen kuntaamme. 

SDP:n jäseneksi voi liittyä puolueen arvoperustan hyväksyvä 15 
vuotta täyttänyt, jonka kotipaikka on Suomessa. Jäseneksi liittymin-
en ja tietoa jäsenyydestä on helposti saatavilla verkossa:  
https://sdp.fi/fi/vaikuta/liity-jaseneksi/

Jos haluat kuulla lisää tai sinulla on kysyttävää,  
ota yhteyttä Kempeleen Sosialidemokraatit ry:n  
puheenjohtajaan Sanna Laineeseen p. 040 7244 383 tai  
jäsenvastaava Kerttu Mömmöön 050 514 5422.  
Sähköpostitse tavoitat meidät: sdpkempele@kempeleendemarit.fi.

www.kempeleendemarit.fi
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