
VASTUUNKANTAJA

EMILIA KOIKKALAINEN EHDOLLA 
EDUSKUNTAAN

Yrittäjä ja huopakauppias Kosken-
päältä. Äiti ja avovaimo Keuruulta. 
Kaupunginvaltuutettu. Kokoomuk-
sen puoluevaltuuston 1. varapu-

heenjohtaja. Eduskuntavaaliehdokas 2023. 
Emilia Koikkalainen on ehdokkaana 

eduskuntavaaleissa kevääl lä  2023. 
Koikkalainen on ollut aktiivinen toi-
mija Keski-Suomen elinvoimatyössä jo 
vuosikymmenen ajan. Hän on toimi-
nut luottamustehtävissä mm. Keuruun 
kaupunginvaltuustossa, Kuntaliiton 
valtuuskunnassa, yrittäjäjärjestössä, 
nuorkauppakamaritoiminnassa, Kokoo-
muksessa ja OP Pohjois-Hämeessä. 

Oma yrittäjyys sekä eri luottamusteh-
tävät ovat opettaneet Koikkalaista ennen 
kaikkea tekemään töitä tavoitteiden eteen. 

“Varsinaisen vaikuttamistyön kasvupolkuni 
olen kulkenut yrittäjäjärjestön toiminnan 
parissa”, hän kertoo. “Esimerkiksi valio-
kuntatyö Suomen Yrittäjissä on ollut lain-
säädäntöön perehtymistä ja vaikuttamista 
niin kansallisella kuin EU-tasolla.” 

Koikkalainen on vannoutunut kokoomus-
lainen. “Minulle kokoomuslaisuus on tapa 
jäsentää maailmaa: vapaana, tasavertaisten 
mahdollisuuksien luojana ja vastuullisen 
Suomen – ja huomisen rakentajana.” Työ 
kaupunginhallituksessa ja valtuutettuna 
on opettanut poliittista yhteistyötä yli 
puoluerajojen: “Meillä on aina enemmän 
meitä yhdistäviä, kuin erottavia tekijöitä”, 
Koikkalainen toteaa. “Kaupunginhallituksen 
jäsenyys on mahdollistanut rakkaan Keu-
russeudun kehittämisen. Se on ollut paitsi 
arvokas vaikuttamisen paikka, myös poliit-
tinen oppikoulu, joka on opettanut, kuinka 
julkishallinto ja kunnallinen edunvalvonta 
toimii. Työ luottamushenkilönä on myös 
vahvistanut ymmärrystä siitä, että täällä 
maakunnan laidalla edunvalvontaa pitää 
tiivistää. Pelkona on jäädä suurempien 
kaupunkiseutujen katveeseen.“ 

Laajempaa näkemystä taas on tuonut 
Kuntaliiton valtuuskunnassa toimiminen: 

“Luottamustyö kunnallisen edunvalvon-
nan korkeimmassa elimessä tuo näkymää 

tulevaisuuteen ja kuntien kehityskulkuihin. 
Meillä on erilaisia kuntia, ja kuntien auto-
nomiaa tulee tukea erilaisissa tilanteissaan.” 
Koikkalainen kokee, että nämä tehtävät 
ovat myös vahvistaneet valmiuksia kan-
sanedustajan lainsäädäntötyöhön.

Nyt on oikea aika kehittää 
vaikuttavuuden arviointia.

“Olemme Suomessa – länsieurooppalaisessa 
hyvinvointivaltiossa – viime vuosikymmeninä 
tottuneet ajatukseen turvallisesta arjesta 
monella tapaa itsestäänselvyytenä. Erilaisten 
uhkakuvien olemassaolo on tiedostettu, mutta 
ne ovat olleet kaukana, joko tuhansien kilo-
metrien tai vuosien päässä. Korona ja vuoden 
2022 maailman tapahtumat särkivät tällaisen 
nyt jopa naiivilta vaikuttaneen turvallisuuden 
tunteen. Maailma on muuttunut pysyvästi.

Seuraava eduskunta ja hallitus joutuvat 
tekemään entistä tavoitteellisempaa, konk-
reettisempaa ja aidosti vaikuttavampaa 
työtä tulevaisuuden turvallisuuden eteen 

kaikilla osa-alueilla. Tarvitaan selkeää työn-
jakoa ja vastuullista johtajuutta. Enää ei ole 
aikaa takertua maskin nyöreihin tai jäädä 
jumiin hallintokuntien välisiin kuiluihin.“

Kuuntelen. Otan selvää. Vaikutan. 

“Vuosien varrella ja luottamustehtävien 
kokemukseni kautta olen oppinut päätösten 
tekemiseen asiapohjalta. Laaja perehtyminen 
aiheiden taustoihin sekä valmisteilla olevien 
päätösten tosiasialliseen vaikuttavuuteen 
on ainoa tie vastuulliseen ja vaikuttavaan 
päätöksentekoon. Minulla on vahva tahtotila 
vaikuttaa ja olla edistämässä ratkaisuja 
Keski-Suomen parhaaksi. Parhaimmillaan 
päätöksenteko tukee meidän kaikkien luotta-
musta tulevaisuuteen. Uskon, että luottamus 
rakentuu ennen kaikkea asiapohjalta”, kuvaa 
Koikkalainen. 

Nyt on oikea aika tehdä politiikasta 
Koikkalaiselle päätyö. 

ELINVOIMAINEN MAASEUTU  
ON SUOMEN KIVIJALKA
Maaseutukuntien elinvoima rakentuu vireästä yri-
tystoiminnasta ja tasapainoisesta kuntataloudesta.

YRITTÄJYYS  
KANTAA SUOMEA
Kaikki hyötyvät, kun yhteiskunta takaa edellytykset 
reilulle kilpailulle.

ON PIDETTÄVÄ HUOLTA ENERGIATALOUDEN 
OMAVARAISUUDESTA JA HUOLTOVARMUUDESTA
Venäjän toimet Ukrainan hyökkäyssodan yhteydessä 
ovat avanneet silmämme.
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TURVALLISTA ARKEA
 

Kirjoittaja: Emilia Koikkalainen

Suomen julkisen talouden raskas alijäämä ravistelee hyvin-
vointivaltiomme perustaa. Seuraavalla hallituskaudella 
tullaan väistämättä menosopeutusten eteen. Hallitus joutuu 
priorisoimaan menoja, jotta voimme edelleen tarjota kansa-

laisille turvallista arkea. Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn totesi 
Suomen Yrittäjen yrittäjägaalan juhlapuheessaan osuvasti: “Meillä 
on melko kelpo hyvinvointiyhteiskunta, mutta liian pieni kansakunta 
kannattelemaan sitä.”  

Haluan olla rakentamassa Suomea, jossa arjen turvallisuutta raken-
netaan kestävästi. Emme voi lainata hyvinvointiamme lapsiltamme, 
vaan meidän on kyettävä rakentamaan hyvinvointia lapsillemme. 
Haluan rakentaa Suomea, jossa apua saa, kun sitä tarvitsee. Julkisen 
talouden tasapainoon saattaminen edellyttää menojen priorisointia: 
Kaikki valtion budjetista rahoitetut asiat ovat varmasti hyödyllisiä, 
mutta ovatko ne kaikki välttämättömiä?

Turvallisessa arjessa yhteiskunnan palvelut ovat kaikkien saatavilla. 
Tavat, joilla palvelut saavutamme voivat muuttua - ja muuttuvatkin. 
Osa palveluista digitalisoituu, koska myös yhä useampi meistä valitsee 
digipalveluita perinteisten kontaktien ohella. Samaan aikaan kuitenkin 
tarvitsemme myös yhä enemmän ihmisiä tarjoamaan meille palveluita: 
tarvitsemme enemmän hoivaa ja hoitoa sekä kaipaamme enemmän 
arjen apua ja elämyksiä. 

Turvallista arkea ovat elinvoimaiset lähiyhteisöt, palveleva hyvin-
vointialue ja kunta, joka edustaa arjen elämisen perusyksikköä. Elin-
voimaiset kunnat ovat elämisen ehto. Parhaillaan kunnat uudistuvat 
suuren alueuudistuksen jälkimainingeissa. Meidän tulisi rohkeasti lisätä 
kuntien toimintavapautta, purkaa sääntelyä ja viedä läpi kuntakokei-
luohjelma. Sallitaan kuntien uudistuminen ja hallinnon erilaistuminen. 
Kuntalaiset ansaitsevat yhdenvertaiset palvelut, siltikin tehtävä- ja 
työnjako erilaisissa kunnissa voivat poiketa toisistaan. Kunnat tarjoavat 
elämisen raamit kaikille meille. Kasvatamme juuret kotipitäjään, josta 
voimme ponnistaa elämässä haluaamme suuntaan. Kotikuntamme 
tarjoavat sivistyksen, harrastukset, työtä ja yhteisöllisyyttä - sisältöä 
elämään. Turvallinen arki toimii kasvualustana elämänpolulle.

Turvallisessa arjessa voimme luottaa, että lopultakin meille käy 
hyvin. Sellaista Suomea ja sellaista arkea haluan olla rakentamassa.

PÄ Ä K I R JOI T US

SAAVUTETTAVA  
KESKI-SUOMI

Maaseutukuntien elinvoimaisuus edellyttää hyviä yhteyksiä. 
Keski-Suomella on potentiaalia toimia koko valtakunnan tasolla 
maanteiden ja rautateiden poikittaisyhteyksien solmukohtana. 
Poikittaisyhteyksien kehittämiseen on saatu suunnittelurahaa. 

Sen avulla saamme tavoitteitamme askeleen eteenpäin. Tarvitaan edelleen 
päättäväisyyttä ja yhteistyötä yli maakuntarajojen, jotta pääsemme kohti 
toteutussuunnitelmia.

Liikenteen päästöjen vähennystavoitteet edellyttävät rahaa tiestöön, tien 
hyvä pintakunto on edellytys taloudelliselle ajolle. Myös talvikunnossapidon 
merkitys on valtava niin sujuvuudelle, turvallisuudelle kuin päästöillekin. 
Märkä ja sohjoinen tie kasvattaa polttoaineenkulutusta 10-20%.

Nopeat, vakaat valokuituyhteydet ovat maaseudun elinvoiman elinehto. 
Yhteyksiä tarvitaan sekä yritystoiminnassa, ruokatuotannossa ja palveluissa 
että arjessa. Infran rakentamiseen tarvitaan reilua kilpailua ja markki-
naehtoisuutta, mutta on varauduttava yhteiskunnan tukiin alueilla, joilla 
markkina ei toimi.

CV
• Keuruun kaupunginhallituksen 

1. varapuheenjohtaja, 
kaupunginvaltuutettu vuodesta 
2017 alkaen kaupunginhallituksen 
edustaja Keurusselän ympäristön-
suojelujaoksessa vuodesta 2021 alkaen

• Kokoomuksen puoluevaltuuston 1. 
varapuheenjohtaja ja jäsen vuodesta 
2022 alkaen, Keuruun Kokoomus 
ry:n puheenjohtaja ja Keski-Suomen 
piirihallituksen jäsen vuodesta 2021 
alkaen.

• Aluevaltuuston 1. varajäsen ja 
aluehallituksen varajäsen

• Aktiivinen toimija Keski-Suomen ja 
Keurusseudun yrittäjäjärjestöissä jo 
vuodesta 2012 alkaen. 

• Energia- ja ilmastovaliokunta, 
puheenjohtaja, Suomen Yrittäjät 

• Kuntaliiton valtuuskunta, jäsen 
ja kansainvälisiä luottamustoimia 
vuodesta 2022 alkaen. 

• Suomen Nuorkauppakamarit ry:n 
myöntämä senaattorin arvo erittäin 
aktiivisesta toiminnasta liki 10 vuoden 
ajalta.

• Keurusseudun Kehittäjä 2022 
-tunnustus seutukunnan eteen tehdystä 
työstä

ELINVOIMAINEN MAASEUTU ON 
SUOMEN KIVIJALKA 

Maaseudulla tuotetaan ruoka ja vienti-
tuotteet. Useat meistä käyvät maalla 
ja luonnossa virkistäytymässä ja voi-
maantumassa, vaikka emme asuisi 

vakituisesti maaseudulla. Monilla on juuret maa-
seudulla. Juuret tuovat turvaa ja ovat osa iden-
titeettiämme. Suomalaisia kehutaan maailmalla 
luonnonläheisiksi ihmisiksi. Maaseudulla kasvetaan 
tekemisen kulttuuriin ja tekevään elämään – työn ja 
tekemisen arvostukseen. Kaupunkiympäristö haastaa 
usein luontosuhdetta, rakennettu ympäristö ohjaa 
tekemistä ja tarjoaa virikkeitä, mutta ruokkiiko se 
luovuuttamme? 

Muutto pois kasvukeskuksista on monille koet-
tuun hyvinvointiin ja elämänlaatuun liittyvä valinta. 
Seutukaupungissa keskiansioilla voi asua omarantai-
sessa rivi- tai omakotitalossa taajaman keskustassa. 
Lapset kulkevat turvallisesti harrastuksiin ja kouluun. 
Harrastuksia ja palveluita on kaikkea riittävästi. Ei 
ruuhkia eikä parkkimaksuja, ja tunnissa ehdit käy-
mään pankissa, virastossa, kirjastossa ja kaupassa. 

Maaseutukuntien elinvoima rakentuu vireästä 
yritystoiminnasta ja tasapainoisesta kuntatalou-
desta. Keski-Suomessa elinvoima rakentuu pitkälti 

maa- ja metsätaloudesta, puun- ja metallinjalostuk-
sesta. Teknologiateollisuuden toimialat, joihin myös 
metallinjalostus laajuudessaan lukeutuu mm. yhdessä 
ohjelmistokehityksen kanssa, vastaa n. 75 % kaikista 
T&K-investoinneista Keski-Suomessa, ovat luoneet 
n. 25% työpaikoista ja tuottavat noin puolet alueen 
tavaraviennistä. Teknologiateollisuuden yksi työpaikka 
luo välillisesti n. 1,1 muuta lisätyöpaikkaa. Työpaikat 
syntyvät niin keskuskaupunkiin kuin maakuntaankin.

Maaseutua ja metsiä ei pidä museoida, vaan 
niiden pitää pystyä tarjoamaan työtä,  toimeentu-
loa ja kehittymisnäkymiä myös tulevaisuudessa. 
Maaseutupitäjissä kasvaa osaamista  ja rakentuu 
vientituotteita. Siksi maaseudulla pitää olla mah-
dollisuus hyvään arkeen ja palveluihin. 

Vastuullinen ruokatuotanto, sähköistyvä teollisuus 
ja hoidetut metsät turvaavat elämisen edellytykset 
maakunnassa. Varmistetaan yhdessä osaajien saa-
tavuus, kansainvälinen kustannuskilpailukyky sekä 
Suomen energiahuolto- ja toimitusvarmuus. Vauhdi-
kas vihreä siirtymä luo suomalaiselle teollisuudelle 
uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja luo Suomeen 
kestävää kasvua.
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YRITTÄJYYS KANTAA 
SUOMEA

Yrittäjät luovat työpaikat, joista ihmiset saavat toi-
meentuloa ja maksavat veroja, joilla rahoitetaan 
hyvinvointivaltion palveluita. Kaikki hyötyvät, kun 
yhteiskunta takaa edellytykset reilulle kilpailulle.

Reilun kilpailun yhteiskunta  
kannustaa riskinottoon

Reilussa kilpailussa kaikki noudattavat samoja sääntöjä, joita 
myös valvotaan. Ei ole reilua hakea kilpailuetua veronkierrolla 
tai teettämällä työtä kohtuuttoman pienellä palkalla. Kilpailua 
vääristää myös se, kun julkisomisteiset yhtiöt, joiden kilpailu-
kyky on rakennettu julkisin varoin rakennetun infran turvin 
tai julkisiin palveluihin laadittujen lupien avulla, tarjoavat 
palveluitaan samoilla markkinoilla kuin omalla riskillään 
kilpailukykynsä rakentaneet yksityiset yritykset. Tämä on 
nykypäivää esimerkiksi ympäristöpalveluissa. 

Julkisomisteisen liiketoiminnan tehtäväksi tulisi rajautua 
yhteiskunnan kriittisten sektoreiden turvaaminen ja toiminta 
siellä, missä yksityiset yritykset eivät tarjoa samaa palvelua. 
Oman liiketoimintariskin kasvattamisen sijaan julkisyhteisön 
tulisi edistää markkinaehtoisten palveluiden syntymistä. 
Näin taataan verovarojen vastuullinen käyttö ja palveluiden 
kehittyminen.

Luonnollinen monopoli on perusteltu kriittisen infrastruk-
tuurin, mm. sähköverkko- ja vesiliiketoiminnan kohdalla. 
Yhteiskunnan turvallisuuden kannalta tärkeät toiminnot 

edellyttävät erityisen tarkkaa, vastuullista omistajuutta ja 
sääntelyä.

Markkinavalvonta toimii reilun kilpailun yhteiskunnassa. 
Valvontaviranomaisten, mm. verottajan, aluehallintoviraston, 
ympäristöviranomaisten, kuluttaja- ja kilpailuviranomaisten 
sekä poliisin on tunnistettava väärinkäytökset ja puututtava 
viipymättä laittomaan toimintaan. Asianmukaiseen valvon-
tatyöhön on oltava riittävät resurssit esimerkiksi ihmiskaup-
paepäilysten käsittelemiseksi. Sääntelyä ja valvontaa on 
myös kehitettävä reilun kilpailun lisäämiseksi. Esimerkiksi 
anniskelu- ja ravitsemusliikkeiden sääntelyä on kevennettävä 
ja kilpailuviraston tehtäviä täsmennettävä. 

Riskinotto oltava kannattavaa

Yrittäjälle on taattava kannustimet riskinottoon. Koro-
navuodet ovat osoittaneet sen, että yrittäjällä on oltava 
taloudellinen puskuri, sillä rahantulo voi yllättävistä syistä 
laskea jopa vuosiksi. Taloudellista puskuria tarvitaan myös 
yrityksen liiketoiminnan kasvattamiseen. Investoinnit tai 
uusien työntekijöiden palkkaaminen syövät yrityksen kassaa 
ja lähtökohtaisesti kasvu johtaa kassakriisiin. Liiketoiminnan 
kasvu vahvistaa yrityksen tulosta viiveellä ja ainoa kulu, josta 
yrittäjä voi seuraamuksitta luopua, on oma palkanmaksu. 
Riskinoton vastapainona on oltava mahdollisuus taloudel-
liseen menestymiseen.

ON PIDETTÄVÄ HUOLTA 
ENERGIATALOUDEN 

OMAVARAISUUDESTA JA 
HUOLTOVARMUUDESTA

Venäjän toimet Ukrainan hyökkäyssodan yhteydessä 
ovat avanneet silmämme. Suomi ja Eurooppa tar-
vitsevat nopeaa energiasiirtymää. Yhteiskuntamme 
sähköistyy voimakkaasti ja energiankulutus kasvaa. 

Tarvitsemme uusiutuvaa energiaa, ja sen rinnalle tarvitaan 
edelleen säätövoimaa tasaamaan vaihtelevia luonnonolosuh-
teita. Suomi on nyt ja jatkossakin riippuvainen eurooppalai-
sesta ja pohjoismaisesta yhteistyöstä energiatuotannossa. 
Vain riittävä tuotanto takaa energian kohtuullisen hintatason.

Energiakriisin myötä olemme myös ymmärtäneet omat 
mahdollisuutemme vaikuttaa energiankulutukseen arjessa. 
Moni meistä on pakon edessä laskenut kulutuksensa minimiin. 
Kokoomus onkin sitoutunut edistämään sähkön kulutusjous-
tojen yleistymistä. Kannustamme sähkönmyyjiä tarjoamaan 
sähkösopimuksia, joissa kiinteän hinnan vakaus yhdistyy 
mahdollisuuteen säästää rahaa siirtämällä kulutusta pois 
huippukulutustunneilta.

EU ja Suomi ovat asettaneet kunnianhimoisia tavoitteita 
hiilineutraaliuden suhteen. Tavoiteasetanta on tärkeää, 
samoin se, että keinovalikoima jätetään avoimeksi. Tekno-
loginen kilpajuoksu on käynnissä, eikä sitä tule rajoittaa 
poliittisella päätöksenteolla tai sääntelyllä.

On elintärkeää, että pidämme huolta energiatalouden 
omavaraisuudesta ja huoltovarmuudesta. Kasvun Suomi 
tarvitsee päästöttömiä energiaratkaisuja, uusiutuvien ohella 
tarvitsemme vielä pitkään myös ydinvoimaa. Kehittämisessä 
tulee painottaa säätövoimaa, uusiutuvia energialähteitä sekä 
energiavarastoinnin kehittymistä.

YRITYSTEN  
OSINKOVERO- 
KANNUSTIN  

SÄILYTETTÄVÄ

Listaamattomien yhtiöiden osinkoverotuksesta käy-
dään aina vaalien alla keskustelua. Verotuksen tulee 
aina kannustaa työntekoon ja yritysverotuksen 
riskinottoon. 

Suomeen tarvitaan lisää yritteliäisyyttä ja vahvaa inves-
tointikykyä ja -halua. Suomalaiset pk-yritykset työllistävät 
1,4 miljoona ihmistä ja tuottavat 40% Suomen bruttokan-
santuotteesta. Samaan aikaan 61% yrittäjistä ilmoittaa 
kuukausituloikseen 1000-5000 euroa. Suomen hyvinvointi 
kasvaa, kun yritykset kasvavat. Listaamattomien yhtiöiden 
kokonaisveroastetta ei tule kiristää, ja yrittäjävähennys 
tulee säilyttää. 



Tutustu! Tule mukaan!
Tarkista tapahtumat nettisivuiltani  
ja tule keskustelemaan kanssani!

Löydät minut

 koikkalainenkeskisuomesta

 emkoikkalainen

www.emiliakoikkalainen.fi

Voit tukea kampanjaani 
taloudellisesti
Tukiohjeet osoitteessa  
www.emiliakoikkalainen.fi/kampanjatuki/

Ota yhteyttä
mukana@emiliakoikkalainen.fi
Puhelin: 050 318 0553 / Emilia
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VASTUUNTUNTOA JA 
KOTISEUTURAKKAUTTA 

Emilia Koikkalainen on 42-vuotias avovaimo ja äiti. 
Perheeseen kuuluvat avopuoliso Aleksi sekä taaperoi-
käinen Jussi-poika. Arjessa Koikkalainen toimii yrit-
täjänä, huopakauppiaana Koskenpään Huopatehdas 

Oy:ssä. Hän on jatkanut yrityksessä isänsä jalanjäljillä. Tänä 
päivänä huopatehdas toimii huopatekstiilien palvelevana 
materiaalitukkuna. “Olen kauppias kolmannessa polvessa”, 
kuvailee Koikkalainen.

Vuosiin yrittäjänä on mahtunut kaikenlaista, mutta koro-
navuosi 2020 testasi toden teolla kriisinsietokykyä. Koronavuo-
sien aikana Koikkalainen toimi myös Keurusseudun Yrittäjien 
puheenjohtajana. “Maailman sulkeuduttua maaliskuussa 
löysin itseni tilanteesta, jossa yritykseni tilaukset pysähtyivät 
kuin seinään ja kärsin samaan aikaan hartaasti toivotun 
raskauden aiheuttamasta pahoinvoinnista. Miehen työsuhde 
päättyi yt-neuvotteluiden seurauksena. Yrittäjäyhdistys 
pyöritti kehittämishanketta ja yhdistyksen varainhankinta 
oli kriisissä. Hanke ja varainhankinta pohjasivat molemmat 
tapahtumiin. Pahoinvointi oli onneksi lievää", naurahtaa 
Koikkalainen. "Muutaman hetken haukoimme henkeä joka 
puolella, ja sitten ryhdyimme toimiin. Hankkeelle haettiin 
uutta suuntaa ja sisältöä, ja yhteistyössä kahden muun 
hankkeen kanssa kehkeytyikin timanttinen lopputulema, 
Mun Keuruu -toimintamalli ja -elinvoimasivusto. Yrityksen 
toimintaa sopeutettiin, otettiin aikaa ulkoiluun ja mies ryhtyi 

työnhakuun - hienolla menestyksellä." 
Heinäkuulle tultaessa Koikkalainen kiidätettiin sairaalaan 

ja erinäisten vaiheiden jälkeen nopeasti vakavaksi kehittynyt 
raskausmyrkytys johti kiireelliseen sektioon. Pikku-Jussi syn-
tyi keskosena. “Vauvavuosi oli haastava ja kuluttava, mutta 
samaan aikaan myös opettava ja vahvistava. Ja täynnä 
rakkautta”, Koikkalainen kiteyttää.

Koikkalaiselle ehdokkuus on merkityksellinen tapa palvella 
demokratiaa. “Minusta on upeaa olla ehdolla eduskunta-
vaaleissa pieneltä ja rakkaalta kotipaikaltani Keuruulta. 
Me kaikki voimme omalla tavallamme rakentaa parempaa 
yhteiskuntaa. Jokainen voi kotipaikkakunnallaan tehdä työtä 
paremman yhteiskunnan eteen, onpa kyse sitten vaikkapa 
kuntademokratiasta tai moninaisesta talkootyöstä järjestössä. 
Kaikki lähtee liikkeelle tahdonvoimalla”, Koikkalainen toteaa.

Näkemyksissään ja vaaliteemoissaan Koikkalainen pai-
nottaa asioihin perehtymistä, päätöksenteon taloudellista 
ja vastuullista kestävyyttä, tulevaisuuden turvaamista sekä 
yhteistyön tärkeyttä: “Päätöksenteko-osaaminen on keskeinen 
taito poliittisessa työssä. Tuota osaamista olenkin jo ehtinyt 
kerryttää reilusti. Kestävät parannukset yhteiskuntaamme 
edellyttävät kokonaisuuden hallintaa. Yrittäjänä ja äitinä 
osaan ja haluan katsoa hyvinvointia pitkälle tulevaisuuteen 

– meille kaikille.”

Miksi haet eduskuntaan?
Jotta pikku-Jussi voisi valita 
elämän elinvoimaisessa maaseutu-
kunnassa. 

Miten kuvailisit itseäsi  
viidellä sanalla?
Määrätietoinen, vahva, utelias, 
lojaali ja nauravainen.

Mikä on politiikan supervoimasi?
Uskallan soittaa ja selvittää asioita 
ennakkoluulottomasti.

Mikä on suurin hyöty kansalaisille, 
kun sinusta tulee kansanedustaja?
Keski-Suomi saa minusta vahvan ja 
yhteistyökykyisen vaikuttajan.

Voiko tiimityötä tehdä  
yli puoluerajojen?
Totta kai - ja pitääkin. Politiikka 
on joukkuelaji ja tuloksia syntyy 
vain yhteistyöllä. Realismia on, että 
poliittiset päätökset edellyttävät 
kompromisseja ja kykyä ymmärtää 
erilaisia näkemyksiä, joista raken-
netaan kaikille osapuolille sopivia 
ratkaisuja.

“OLEN VALMIS. TULE MUKAAN MATKALLE, ANNA  
AJATUKSIASI JA AIKAASI YHTEISEN HYVÄN KASVAMISEEN.”
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