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Mistä haluaisit erityisesti vastata tai mitä asioita kehittää piirin luottamushenkilönä
On hienoa olla mukana kehittämässä Suomen pääkaupungissa sosialidemokraattista liikettä, joka on aina
ollut rohkeasti edellä aikaansa! SDP on paremman arjen ja hyvinvoinnin mahdollistaja kaikille. Minun SDP
on kulttuurimyönteinen, innovatiivinen ja luova. Nyt SDP on rohkeasti mukana rakentamassa kestävämpää
Suomea, Eurooppaa ja maailmaa.
Innovatiivisuuden lisäksi minulle on tärkeää Helsingissä turvallinen sujuva arki, toimivat koulutus- ja
terveyspalvelut sekä virkistystä tarjoava lähikaupunkiympäristö. Tasa-arvo, ihmisoikeudet ja kestävä kehitys
ovat minulle tärkeitä draivereita ja inspiraation lähteitä.
Tulevat aluevaalit eivät kosketa Helsinkiä, mutta voimme tukea muita. Meillä on merkittävää sote-osaamista,
joka on tulevien vaalien yksi pääteemoista.
Uskon että minulta löytyy osaamista, jonka avulla voisimme kehittää, mutta myös jalkauttaa liikkeen
ohjelmaa ja strategiaa sekä kehittää uusia innovatiivisia työkaluja niin osastojen kuin yksittäisten
jäsentemmekin käyttöön kohti tulevia vaalivoittoja ja selkeämpää profiilia Helsingissä.
Pidän viestinnän ja kampanjoiden strategisesta suunnittelusta - olen itsekin aktiivinen viestijä sekä myös
toteutan niitä mielelläni yhdessä muiden kanssa.
Minusta olisi kiinnostavaa olla järjestämässä uudenlaisia mieleenjääviä SDP:n kulttuuritapahtumia, joista
puhutaan ja kirjoitetaan.

Mitä muuta haluaisit kertoa itsestäsi
50 v. alueaktiivi, muotoilija, yrittäjä sekä kouluttaja.
Olen asunut kulttuurin lähellä kaupungissa. Olen muuttanut Helsinkiin opiskelemaan v. 1990 Oulusta.
Valmistuin taiteen maisteriksi v. 1996 ja olen ollut kulttuurialalla järjestöaktiivi. Olen Suomen muotoilualan
järjestö Ornamon hallituksessa, ollut sen osaston puheenjohtaja 2000-luvun alussa, sekä nyt myös
hallitusjäsen Arabian asukastalot ry:ssä (alueella 7300 asukasta).
Minulla on itselläni kaksi teini-ikäistä lasta, jotka joka päivä muistuttavat, että tätä työtä tehdään parempaa
tulevaisuutta varten. Laajat yliopiston ja kulttuurialan verkostoni valtakunnallisesti mahdollistavat viestimme
näkyvyyden.
Viestinnän saavutettavuus ja rakennetun ympäristön esteettömyys on minulle tärkeää - ja onneksi saan
oman työni kautta siitä jatkuvasti huolehtia.
Olen ollut kahdesti kuntavaaliehdokkaana ja valittu luottamustehtävään kaksi kertaa Helsingin
kaupunkiympäristölautakunnan rakennukset ja yleiset alueet jaostoon.

Olen käytettävissä piirihallitukseen, jos se suodaan ts. saan kannatusta ja valitaan.
Ota rohkeasti yhteyttä - tai tule juttelemaan, kun nähdään!

