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PROFIILI

TEOLOGIA

Olen vuonna 1960 syntynyt entinen kansanedustaja ja
veturinkuljettajan ammatista elokuussa 2015 eläkkeelle siirtynyt vapaaherra. Teologiaa olen opiskellut
Helsingin yliopistossa. Kandidaatintutkinnon suoritin
vuonna 2019, ja maisteriksi valmistuin joulukuussa
2020. Jatko-opintoja harkitsen.

Intohimoni on metafysiikka ja kaikki mitä siihen liittyy.
Teologiassa pääaineeni oli dogmatiikka, ja gradussani
tutkin erään lähetyssaarnaajan näkemyksiä vanhurskauttamisopista. Kandidaatintutkielmani oli uskonnonfilosofiaa ja käsitteli teodikeaa ja antiteodikeaa eli
kärsimyksen kysymyksiä. Opintoni sujuivat hyvin, ja
arvosanojeni keskiarvo on kiitettävä. Kandidaatintutkintoni sivuaineena oli musiikkitiede, ja maisteriopintojeni sivuaineena olen suorittanut antiikin
Kreikan kielen ja kirjallisuuden perusopinnot. Työharjoitteluni suoritin kansanedustajan avustajana.

TYÖKOKEMUS
-Kansanedustajan avustaja, ek-ryhmän sihteeri 2020-Kansanedustaja 2011-2015
-Veturinkuljettaja 1985-2011
-Veturinlämmittäjä 1982-1985
KOULUTUS
-Teologian kandidaatti 2019, Helsingin yliopisto
-Veturinkuljettajakurssi 1985, Helsinki
-Veturimieskoulu 1980-1982, Helsinki
-Etäisyydenmittaaja 1979-1980, SalpItPsto, Kouvola
-Ylioppilas 1979, Simonkylän lukio, Vantaa
LUOTTAMUS- JA JÄRJESTÖTOIMINTA
-Eduskuntaryhmän puheenjohtaja 2013-15
-Eduskunnan talousvaliokunta 2011-12
-Eduskunnan lakivaliokunta 2011-15
-VR hallintoneuvosto 2012-14
-Kunnanvaltuutettu, Asikkala 2009-15
-Kunnanvaltuuston 1. vpj, Asikkala 2013-14
-Asikkalan PS ry, puheenjohtaja 2008-13
-Asikkalan Muutos 2011 ry, puheenjohtaja 2014-15
-Päijät-Hämeen poliisilaitoksen neuvotteluk. 2013-15
-Päijät-Hämeen maahanmuuttopoliittisen ohjelman
ohjausryhmä 2009-15
-Kanavajazz ry, pj/varapj, taiteellinen johtaja 2009-

ERITYISOSAAMINEN
Olen ollut hyvin aktiivinen keskustelija sosiaalisessa
mediassa jo ennen internetiä, ja edelleenkin osallistun
yhteiskunnalliseen keskusteluun monilla foorumeilla.
Harrastukseni on johtanut myös haluun vaikuttaa
yhteisiin asioihin ja siis politiikan pariin. Eduskuntaaikana ja järjestötoiminnassa sain tärkeän työni ohella
arvokasta kokemusta johtamisesta ja ryhmässä toimimisesta sekä paljon harjoitusta julkiseen puhumiseen.
Tietokoneita olen käyttänyt jo 1980-luvulta lähtien.
Olen toisaalta määrätietoinen ja säntillinen, toisaalta
erittäin intuitiivinen ja luova persoona. Toinen pääharrastukseni on musiikki: soitan kitaraa ja pianoa.
Olen toiminut viime vuosisadan lopulla helluntaiseurakunnassa 20 vuotta, ja silloin olin aktiivisesti
mukana musiikkitoiminnassa ja myös seurakunnan
kanttorina. Yhtyeeni Sola Gratian kanssa tein kaksi
CD-levyä, ja olen julkaissut kaksi hengellisten laulujen
nuottikirjaa. Kuutena vuotena 2009-2014 olen
järjestänyt jazz-konsertteja Asikkalassa. Kanavajazz
oli erittäin suosittu koko perheen kesätapahtuma.
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