Nimi: Pekka Kilpeläinen
Ikä: 56 vuotta
Ammatti: Työsuojeluvaltuutettu, huoltoteknikko

Perhesuhteet: Naimisissa. Perheeseeni kuuluvat puolisoni Erja ja kolme lasta, joista vanhimmat tytöt, Iida ja
Linda, ovat muuttaneet opiskelemaan Turkuun ja Jyväskylään. Nuorin lapsista, Leo-Pekka, käy Savonlinnan
taidelukiota. Perheen ilona ovat myös kääpiösnautserit, Helmi, Hilma ja Selma.
"Olen 56- vuotias, nyt jo pitkän palkansaajan työuran nähnyt ja kokenut perheenisä. Olemme perheen
kanssa asuneet 20-vuotta lähellä Punkaharjun Kulennoista, entiseen Kerimäen kuntaan kuuluneessa Tihviin
kylässä.
Julkisen sektorin työura alkoi 1993 Savonlinnan perusterveydenhuollon palveluksessa laitosmiehenä.
Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon toimintojen yhdistyttyä, aloitti Sosteri toimintansa
1.1.2007. Perustyötä olen tehnyt Savonlinnan keskussairaalan lääkintätekniikassa huoltoteknikkona. Toimin
tällä hetkellä luottamustehtävässä päätoimisena työsuojeluvaltuutettuna 1.1.2018 alkaen.
Maaseudulla asuminen on mahdollistanut luontoharrastuksia. Sienestys on syksyisin kiinnostanut
lapsuudesta lähtien ja tätäkin aluetta olen päässyt jalostamaan mm. suorittamalla sienineuvoja tutkinnon.
Vapaa-ajankalastus ja siihen liittyvä kalastusseuratoiminta on kuulunut harrastuksiin jo useamman vuoden
ajan. Tästä polku on vienyt mukaan työskentelemään luottamustehtäviin Puruveden kalatalousalueen ja
Etelä-Savon vapaa-ajankalastajapiirin hallituksiin sekä Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestön kalaja ympäristötoimikuntaan".
"Asuinalueemme on joutunut viime vuosina kokemaan menetyksiä mm. koulutusmahdollisuuksien
kaventumisessa. Alueen nuorison on lähdettävä etsimään mieluisia kouluttautumismahdollisuuksia
muualta Suomesta. Toki tätä on tapahtunut kautta aikojen, mutta suurempi haaste on se, kuinka saamme
nuoria aikuisia palaamaan kotialueellemme takaisin, kun koulut on käyty, tutkinnot suoritettu ja aletaan
suunnitella vakiintunutta asumista ja perheiden perustamista. Nykyisten palkkatyöpaikkojen turvaaminen
ja uusien luominen on tärkeää ja elinehtona myös koko talousalueellemme. Nuoret, valveutuneet ihmiset,
miettivät myös vaihtoehtoja toimeentulonsa jatkeeksi. Yhtenä hyvänä mahdollisuutena haluan nostaa esille
pienyrittäjyyden, jossa omaa erityisosaamista voi hyödyntää palkkatyön ohessa ja mikä tärkeää, melko
pienin riskein".
"Hyvinvointiasiat ovat tärkeitä pitkin ihmisen elinkaarta. Savonlinnan alueella tulee turvata asukkaille
riittävät lähipalvelut kaikissa ikäluokissa. Näihin kuuluvat mm.erikoissairaanhoidon kirurgiset operaatiot".
"Luontoarvoja on kehitettävä yhteistyössä. Vastakkainasettelua ovat aiheuttaneet mm. kaivoshankkeisiin
liittyvät asiat ja niiden ympäristövaikutukset, etenkin laajoihin vesistöalueisiin. Kansalaisten luottamus

kaivosten jätevesien käsittely prosessiin on heikkoa. Kunnat ovat toisaalta puun ja kuoren välissä
asuinympäristön, verotulojen ja työllisyyden puristuksissa.
Kalastusrajoitukset jakavat lisäksi mielipiteitä alueellamme. Näidenkin suhteen on aiheellista jatkaa
osakaskuntien solmimien, vapaaehtoisten sopimuksien turvin. Niiden avulla saavutetaan kaikkien
osapuolten kesken parempi lopputulos kuin ehdottomilla pakkokeinoilla".

