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Olen koulutukseltani kasvatustieteiden maisteri. Elämäntyöni olen tehnyt peruskoulun luokan-
opettajana ja koulunjohtajana. Tasavallan Presidentti myönsi minulle opetusneuvoksen arvon 
vuonna 2012. Perheeseeni kuuluvat vaimo ja kolme jo omilleen muuttanutta lasta sekä kaksi las-
tenlasta. 
 
Harrastukseni koostuvat pääasiassa erilaisista luottamustehtävistä. Olen Seinäjoen kaupunginval-
tuutettu sekä Seinäjoen koulutuskuntayhtymän (Sedu) yhtymähallituksen puheenjohtaja. Sydän-
täni lähellä on myös sotaveteraanitoiminta. Olen toiminut jo usean vuoden ajan Peräseinäjoen 
Sotainvalidien ja Sotaveteraanien puheenjohtajana sekä näiden perinnetoimikunnan puheenjohta-
jana. Myös käsityöt ovat mieluisa harrastus. Yli kolme vuotta työstämäni viulu alkaa pikkuhiljaa 
valmistua. Musiikki ja kirjallisuus täyttävät sitten lopun vapaa-aikani. 
 
Palvelin klubini presidenttinä 1997 ja heti seuraavana vuonna lohkon puheenjohtajana. Piirin eri 
toimikuntien puheenjohtajana toimin vuoteen 2006. Samana vuonna pidettiin Seinäjoen vuosiko-
kous, jolloin neljä vuotta kestänyt päätoimikunnan jäsenyys myös päättyi. Tulin valituksi varapiiri-
kuvernööriksi toimikaudelle 2006-2007 ja piirikuvernööriksi kaudelle 2007-2008. Piirikuvernööri-
vuotenani palvelin myös liiton hallituksen jäsenenä. Vuosina 2010-2011 toimin liiton Quest-
toimikunnan jäsenenä. Olen toiminut vuodesta 2013 F-piirin kansainvälisen nuorisovaihtoleirin 
johtajana; viimeksi leiri pidettiin piirissämme elokuussa 2014. 
  
Leijonatoiminnassa olen tullut nimitetyksi Melvin Jones -jäseneksi ja Lions-ritariksi. Ja viimeksi vii-

me keväänä minulle myönnettiin Kahden ruusukkeen ansiomerkki. Mainittakoon myös, että olen 

100 % leijona koko leijonaurani ajan, vuodesta 1987. 

Klubi on järjestömme kivijalka ja klubin perusta on sen jäsen. Kannustan klubeja toiminnallisuu-
teen. Kun klubin aktiviteeteissa on runsaasti mukana mielekästä arjen auttamistoimintaa, se moti-
voi pysymään klubin jäsenenä. Naisten mukaantulo leijonajärjestöön on monipuolistanut aktivi-
teettejä ja rikastuttanut toimintaamme.  
 
Kannustan lioneita klubivierailuihin. Meidän leijonien yhteisöllisyys syntyy yhteisten tekemisten ja 

yhteisten kokemusten kautta. Leijonahengen tulee näkyä ja kuulua muuallakin kuin laulunsanois-

sa. 

Meidän tulee edelleenkin pyrkiä järjestömme ytimeen. Käynnistetään uusi Suomen Aika –
kampanja asettamalla uusi ehdokas ja etsimällä hankkeelle vahva sponsori. Nostetaan Suomi joh-
toon! 
 
Vastuussa olevien henkilöiden tulee olla tietoisia liiton taloudellisesta tilanteesta ja mahdollisuuk-
sista. Olen jäsenenä yhdistyksessä, jossa on lyhyt ja ytimekäs talousarvio: ”Menot tulojen mu-
kaan.” Tämä on kaikille hyvä ohje noudatettavaksi. 
 
Ystäväni luonnehtivat minua asioihin tarttuvaksi ja sinnikkääksi. Toimintatapani on aina ollut se, 
että olen itse mukana tekemässä. Olen huomannut, että esimerkin avulla johtaminen on edelleen-
kin tehokas tapa saada joukot mukaan.  


