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Vahva vaikuttaja
Olen erittäin innostunut ja motivoitunut jatkamaan työtäni. Eduskuntaryhmämme varapuheen-
johtajana olen päässyt päätöksenteon ytimeen. Viikoittaisissa ministeriryhmän kokouksissa on 
ollut luontevaa edistää tärkeäksi kokemiani asioita. Ensi kaudella eduskunnassa tarvitaan toi-
saalta vahvaa talousosaamista ja toisaalta myös lämmintä sydäntä ja inhimillisyyttä. Haluan 
kantaa vastuuta paitsi taloudesta myös ihmisistä. Etelä-Savo tarvitsee vahvan edustajan 
Arkadianmäelle. 

Vastuuta myös vaikeina aikoina
Vaikka katse onkin jo tulevaisuudessa, olen myös tyytyväinen päättyvän eduskunta-
kauden moneen päätökseen. Vaikeasta talouskriisistä selvisimme paremmin kuin 
uskalsimme odottaa. Työllisyys on kohentunut ja Suomen talouskasvu on Euroopan 
kärkipäästä. Kaikkein heikko-osaisimpien asemaan tehtiin merkittäviä parannuksia 
huolimatta vaikeasta taloustilanteesta. Tämä oli tärkeää ja kokoomuksen arvoihin 
pohjautuva valinta. Takuueläke astui voimaan, opintorahaan tehtiin viimein korotus 
ja lapsiperheiden pienimpiin päivärahoihin tehtiin reilu kuukausikorotus. Maailma ei 
kuitenkaan vielä tullut valmiiksi.

Minun Suomi
Minun Suomi on maa jossa työnteko ja yrittäminen kannattaa, heikommista 
huolehditaan, nuorilla on opiskelupaikka ja työtä, ikäihminen ei tunne oloaan 

turvattomaksi, työ ja yrittäminen motivoi ja työssä jaksetaan. Suomi kaipaa 
vahvoja arvoja, joita ovat rehellisyys, kohtuus, oikeudenmukaisuus, ahkeruus, 

välittäminen ja vastuullisuus.

Tekoja Etelä-Savon parhaaksi
Maakunta tarvitsee vahvan puolestapuhujan, joka pystyy edistämään 

maakunnan yksituumaisuutta. Eripura on syönyt vaikutusvaltaamme 
ja heikentänyt ääntämme. Nyt tarvitaan yhteistyökykyä ja koko 
maakunnan kattavaa näkemystä tulevaisuuden turvaamiseksi.
 Koulutus on maakunnan kehittymisen avainasia. Ammatti-
korkeakoulumme vahvistaminen on tärkeää, metsäinen maakunta 

tarvitsee vankkaa metsäosaamista, digitointiosaaminen on tulevai-
suutta. Opettajankoulutuksen on säilyttävä Savonlinnassa. Sujuvat 

liikenneyhteydet ovat elintärkeitä maakunnallamme. Viitostie Mikke-
listä Juvalle on saatava hallitusohjelmaan. 

Olen valmis jatkamaan työtäni 
maakunnan väen hyvän tulevaisuuden eteen. 

Rehellisesti ja ahkerasti kuten tähänkin asti. 
Teen enkä meinaa!

Lenita Toivakka

Teen enkä 
meinaa!

Neljä vuotta eduskuntatyötä on nyt takana ja edessä jännittävät vaalit. Toimimalla 
eduskunnassa samoin kuin aikaisemmissa työtehtävissäni yritysmaailmassa olen 
saanut tärkeitä vastuutehtäviä myös Kokoomuksessa. Ahkeruus, perusteellisuus 
ja yhteistyökyky ovat minun tapani tehdä työtä myös kansanedustajana. Uskon 
että näin voin jatkossakin olla parhaiten hyödyksi Etelä-Savolle.

Tärkeimmät luottamustoimet:
•  Kansanedustaja Etelä-Savosta
•  Kokoomuksen eduskuntaryhmän 
 1. varapuheenjohtaja
•  Etelä-Savon Maakuntavaltuuston puheenjohtaja
•  Kokoomusnaisten varapuheenjohtaja
•  Päättämässä sosiaaliturvasta ja terveydenhuollosta
 sosiaali- ja terveysvaliokunnassa 
•  Päättämässä kuntien asioista ja sisäisestä 
 turvallisuudesta hallintovaliokunnassa

Lenita Toivakka, 49 v
Eteläsavolainen kansanedustaja, 
kauppatieteiden maisteri, 
työelämän kasvatti,
äiti ja vaimo
Perheeseen kuuluvat puoliso Jukka, 
kolme aikuista tytärtä ja Romeo-koira. 
Koti on Lähemäellä Mikkelissä.



Peruspalveluministeri 
Paula Risikko:
Ikäihmisille 
tarvitaan oma 
lainsäädäntö
Sosiaali- ja terveysministeriössä on 
vastikään valmistunut luonnos laiksi, 
jolla turvattaisiin iäkkäiden oikeus 
tarpeenmukaiseen hoivaan ja pal-
veluihin. 

Laki iäkkäiden palvelujen 
saannin turvaamiseksi tarvitaan, 
sillä palvelujen saamisessa on tun-
nistettu epäkohtia. Laki olisi ensim-
mäinen laatuaan koko Euroopassa. 
Suomessa väestö ikääntyy Euroo-
pan maista ensimmäisenä, joten on 
luonnollista, että toimimme tämän 
lainsäädännön osalta edelläkävijä-
nä ja mallina myös muille maille. 

Ikäihmisten hoivaa ja palvelui-
ta on tähän saakka ohjeistettu laa-
tusuosituksilla. Laatusuosituksia ei 

kuitenkaan ole noudatettu, ja käy-
tännöt eri puolilla maata ovat vaih-
delleet. Siksi aloitteestani ryhdyttiin 
syksyllä 2009 valmistelemaan ikäih-
misille kohdistuvaa lainsäädäntöä.

Päätavoitteena on, että ikäih-
misellä on mahdollisuus elää it-
senäistä, mielekästä ja turvallista 
elämää. Lakiluonnoksen mukaan 
jokaiselle 75 vuotta täyttäneelle 
ikäihmiselle taattaisiin palvelutar-
peen selvitys. Iäkkäällä henkilöllä 
olisi oikeus palvelussuunnitelmassa 
määriteltyyn hoivaan ja kuntou-
tukseen sosiaalipalveluissa. Laki 
vahvistaisi tulevaisuudessa myös 
iäkkään henkilön oikeutta avun saa-
miseen hänen kotonaan ja kodin ul-
kopuolella tapahtuvissa päivittäisis-
sä perustoiminnoissa, joista henkilö 
ei suoriudu ilman toisen henkilön 
tukea.

Merkittävä ikäihmisten ase-
maa parantava uudistus olisi myös 
se, että iäkkäälle henkilölle nimet-
täisiin vastuutyöntekijä. Vastuutyön-
tekijä vastaisi yleisesti siitä, että 
ikäihminen saa ne palvelut, jotka 
on hoitosuunnitelmaan kirjattu. Oi-
keuksien parantamisen lisäksi laki 
vahvistaisi myös yleisesti ikäihmis-
ten asemaa päätöksenteossa. Jo-
kaisen kunnan olisi asetettava jat-
kossa vanhusneuvosto valvomaan 
ja parantamaan ikäihmisen asiaa 
kunnissa. 

Ikäihmisemme ansaitsevat 
oman lainsäädännön. 

Lenita on 
loistotyyppi! 
Etelä-Savon ykkös-
nainen, todellinen 
ammattilainen!”

Ulkoministeri 
Alexander Stubb, 

Espoo

Alexin
terveiset
Lenita
-liitteen
lukijoille.
Avoin ja aktiivinen 
ulkopolitiikka
Seuraava eduskunta ja hallitus tekevät ulkopolitiik-
kaa vauhdilla muuttuvassa maailmassa. Kansainvä-
listä politiikkaa tehdään tulevina vuosina useam-
massa pääkaupungissa kuin ehkä koskaan. 

••••
Miten EU ja Suomi pärjäävät tässä moninapaisessa 
maailmassa? Erittäin hyvin – jos toimimme fi ksusti. 
Talous ei ole nollasummapeliä, jossa yhden voitto 
olisi automaattisesti muilta pois. 

Tällä hetkellä on kiistatta onnenpotku elää 
Euroopassa: Newsweek-lehden arviossa maailman 
parhaista maista 25 parhaan joukkoon mahtui 15 
EU-maata. Globalisaatio on tuomassa miljardeja 
ihmisiä ensi kertaa kansainvälisen talouden, koulu-
tuksen ja hyvinvoinnin piiriin. Kasvava keskiluokka 
nopeasti kasvavissa talouksissa hakee elämäntyy-
lin mallia vahvasti Euroopasta. 

Meidän suomalaisten ei pidä pelätä kilpailua. 
Muiden rikastuminen tarkoittaa myös uusia mark-
kinoita yrityksillemme. Emme voi ehkä tehdä hal-
vemmalla, mutta meidän on tehtävä paremmin ja 
innovatiivisemmin. 

••••
Suomalaisten hyvinvointi riippuu yhä enemmän ra-
jojemme ulkopuolella tehtävistä päätöksistä. Näi-
hin päätöksiin meidän on pystyttävä vaikuttamaan 

– itse ja EU:n kautta. EU:n ulkopolitiikan vahvistumi-
nen ei ole tekosyy Suomen ulkopolitiikan passivoi-
tumiseen, vaan päinvastoin: se tarjoaa meille uusia 
vaikuttamiskanavia. 

Kansainvälisen politiikan murrosvaiheessa 
aktiivisella Suomella voi olla kokoaan suurempi 
painoarvo. Asiantuntevuuden ja verkostoitumisen 
merkitys korostuu. Parhaat ideat voittavat, jos nii-
den esittäjä on täysipainoisesti mukana kansainvä-
lisessä päätöksentekoverkostossa.

Aktiivisuus ei kuitenkaan auta pitkälle ilman 
kansalaisten tukea. Se on kaiken uskottavuuden 
edellytys. Ulkopolitiikkakin on politiikkaa, jossa 
kansalla on viimeinen sana. Ulkopolitiikasta tulee 
voida keskustella yhtä avoimesti kuin vaikkapa 
koulutuspolitiikasta. Samalla pitää olla rohkeutta 
kyseenalaistaa vanhentuneet toimintamallit ja rat-
kaisut.

Alexander Stubb
Ulkoministeri

”Lenita Toivakka 
monipuolinen ja 
yhteistyökykyinen 
osaaja, jolle palve-
lujen puolustaminen 
on sydämen asia.”

Peruspalveluministeri 
Paula Risikko, Espoo

Yhteinen tahto.

Lenita Toivakka on 
osoittanut kansanedusta-
jana, että hän ymmärtää 
talouden tosiasiat ja 
uskaltaa seistä vaikeiden-
kin päätösten takana 
silloin kun niitä todella 
tarvitaan. Siksi Lenita 
Toivakka onkin oikea 
valinta kovien haasteiden 
eteen joutuvaan uuteen 
Eduskuntaan.”

Ministeri
Iiro Viinanen, Lahti
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Ministeri 
Iiro Viinanen:
Päättäjillä 
on vastuu 
tulevaisuudesta
Maassa kaikki hyvin”, voisi päätellä 
käynnissä olevasta poliittisesta kes-
kustelusta, josta realismi on kau-
kana. Valtion eli meidän kaikkien 
suomalaisten talous on vakavasti 
epätasapainossa, mutta mitään 
ehdotettua toimenpidettä ei saa-
da päätettyä päästäksemme edes 
hieman lähemmäksi tasapainotilaa. 
Jarrumiehiä löytyy milloin poliitti-
selta, milloin ammattijärjestöjen tai 
työnantajien toimesta. 

Odotellaanko jälleen sitä isoa 
rysähdystä 90-luvun alun tapaan. 
jolloin budjetin alijäämä kovasti 
muistuttaa nykypäivän tilannetta? 
Tuolloin tasapainon löytäminen, 
kestääkseen vain hetken, vei lähes 
10 vuotta. Silloinkin esiintyi äänek-
käitä puheenvuoroja, joilla todis-
teltiin kasvun kyllä hoitavan alijää-
mäongelmat. Toisin kävi ja tarvittiin 
edellisten lisäksi vielä kiristettyä 
verotustakin.

Vakaa käsitykseni on, että ti-
lanne on samanlainen nytkin, vaik-
ka sitä ei uskalleta kunnolla ääneen 
sanoa ja vaatia konkreettisia toimia. 
Jopa oppineet kansantalousmiehet-
kin suurelta osin todistavat kasvun 

kyllä hoitavan ongelman. Mut-
ta mistä se kasvu tulee, jos 

työpaikkoja ei synny tai ne 
perustetaan Suomen sijas-
ta halpapalkkamaihin. On 
helppo vastustaa kaikkia 

uudistuksia, verotusta, 
etujen supistamista, 

kuntaliitoksia, tukien 
leikkauksia ja yleen-
sä kaikkea mikä 
muuttaa nykyistä 
elämänmenoa. Vas-
tuullisia päätöksiä 

vältellen siirretään 
vaan ongelmat tule-

vaisuuteen ja tuhotaan odottele-
malla suuressa huudossa olevan 
hyvinvointivaltion perusteet.

Uuteen Eduskuntaan ei tarvi-
ta vastuuta pakoilevia jäseniä vaan 
henkilöitä, joilla on uskallusta pis-
tää itsensä peliin ja tehdä kipeitäkin 
päätöksiä jos ne koituvat koko Suo-
men hyväksi. Kannattaa aina muis-
taa, että todellista Itsenäisyyttä ei 
ole, ellei maa ole taloudellisesti 
muista riippumaton. Se on viimek-
si nähty edellä mainittujen maiden 
ajauduttua taloudelliseen umpiku-
jaan. Sitä tuskin me suomalaiset 
haluamme kokea ja vastuu riippu-
mattomuuden säilymisestä lankeaa 
uusien Kansanedustajien harteille.
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Lisää tärkeitä teemojani 
löydät verkkosivuiltani 
www.lenitatoivakka.fi 

Näitä asioita haluan edistää:
Vain vahva talous 
turvaa palvelut.
Suomessa tarvitaan jatkossakin järkevää talous-
osaamista. Jokaiselle työkykyiselle ja työhalui-
selle on löydyttävä työtä. Tarvitsemme lisää työ-
paikkoja ja palkanmaksajia. Työn tekemiseen ja 
yrittämiseen täytyy kannustaa. Aina!

Nuoret on saatava 
työpolulle.
Meidän on estettävä nuorten syrjäytyminen tar-
joamalla peruskoulun jälkeen jokaiselle nuorelle 
riittävä opintojen ohjaus ja opiskelupaikka. Nuo-
rille on tarjottava enemmän tukea kaikissa kas-
vun vaiheissa ja esimerkiksi nuorten mielenter-
veyspalvelut on saatava ehdottomasti kuntoon!

Etelä-Savoon on 
panostettava enemmän.
Etelä-Savo tarvitsee enemmän työpaikkoja ja 
yrittämiseen kannustavaa ympäristöä. Panostuk-
sia tarvitaan erityisesti matkailuun, luomutuotan-
toon ja lähiruokaan. Valtakunnallinen luomuinsti-
tuutti on saatava Mikkeliin. Opettajien koulutus 
kuuluu Savonlinnaan. Uusiutuva energia tuo val-
tavasti työpaikkoja maakuntaan, joten myös alan 
koulutuksen on oltava vahvaa Etelä-Savossa. Vii-
tostie pitää pikaisesti kunnostaa Juvalle saakka.

Kannustetaan 
yrittäjyyteen.
Maakunta tarvitsee lisää yrittäjiä ja työpaikkoja. 
Yrittäjämyönteinen ympäristö ja kannustava ve-
rotus houkuttelee uusiakin yrittäjiä. Yrittäjän so-
siaaliturvan on oltava aito turva yrittäjyyden eri 
vaiheissa. Yrittäjämainen toimintatapa on otetta-
va käyttöön laajemmin julkisella sektorilla.

Annetaan lapsille 
enemmän aikaa.
Perheiden arkeen tarvitaan uudenlaista joustoa, 
jotta vanhemmat jaksavat olla äitejä ja isiä. Kou-
lujen ryhmäkoot on saatava pienemmiksi, sillä 
opettajalla täytyy olla aikaa jokaiselle lapselle. 
Kaikkiin kuntiin pitää tehdä lasten- ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelma.

Turvallisuutta 
kaduille ja kotiin.
Tarvitsemme väkivaltaa vähentävän toimintaoh-
jelman, jotta kaduilla on turvallisempaa ja ko-
deissa ei enää lyödä. Myös lähisuhdeväkivallan 
uhrit tarvitsevat pikaisesti nykyistä vahvemmat 
tukiverkot. Poliisien voimavarat on turvattava.

Potilasta ei saa pompot-
taa luukulta toiselle.
Edistetään terveyttä ja puututaan ongelmiin 
ajoissa. Kaikkien tulee saada laadukkaat perus-
palvelut kyllin läheltä. Terveyskeskuksiin on tuo-
tava myös erikoisosaamista.

Vanhenemista 
ei tarvitse pelätä.
Vanhuspalvelulaki on saatava pikaisesti voimaan, 
jotta turvataan palvelut kaikenkuntoisille ikäih-
misille. Lait ja eurot eivät yksinään riitä turvaa-
maan inhimillistä ikääntymistä. Avuksi tarvitaan 
toista ihmistä. Viranomainen tai laitos ei korvaa 
lähimmäistä.

Lisää tärkeitä teemojani 
löydät verkkosivuiltani 
www.lenitatoivakka.fi 

Yrittäjämyönteinen ympäristö ja kannustava ve-
rotus houkuttelee uusiakin yrittäjiä. Yrittäjän so-
siaaliturvan on oltava aito turva yrittäjyyden eri 
vaiheissa. Yrittäjämainen toimintatapa on otetta-

Vastuuta 
paitsi 
taloudesta, 
myös 
ihmisistä.

Lenita Toivakka
Kansanedustaja, KTM, 
työelämän kasvatti, 
äiti ja vaimo



Ahti Myllys
puheenjohtaja, SKAL, Rantasalmi

”Ajanut 
vahvasti 
maakunnan asioita!
Lenita Toivakka on ensimmäisellä kansan-
edustajakaudellaan ajanut vahvasti oman 
maakuntansa asioita ja osallistunut aktiivi-
sesti niihin lobbaustilaisuuksiin, joita SKAL 
on pääkaupungissa järjestänyt oman alu-
een kansanedustajille. Hän on osoittanut 
aitoa kiinnostusta asioihin, ja yrittäjätaus-
taisena ihmisenä samaistunut luontevasti 
alan yrittäjien ongelmiin. Lenitalla on hy-
vät näytöt ensimmäiseltä kaudelta ja hän 
on täyttänyt selvästi paikkansa.”

Lenita on jatkokauden ansainnut. Äänestä sinäkin!

Eduskunnan kuppilassa aamukahvilla kansanedustaja Lenita Toivakka, 
Kokoomuksen varapuheenjohtaja 
Anne-Mari Virolainen ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheen-
johtaja Sirpa Asko-Seljavaara.

Vapaa-aikana on ihana rauhoittua Saimaan rannalla Hurissalossa,puhtaasta järviluonnosta nauttien.

Kansanedustajan työn 
äärellä eduskuntatalossa.

Työtäni ja mielipiteitäni voit helposti 
seurata myös www.lenitatoivakka.fi  
-sivujen blogissa ja uutisissa tai
liittymällä Facebook-kaverikseni. 
Ja pysyt aina ajan tasalla!

>>  Lenita Facebookissa

KANSANEDUSTAJALENITA 
TOIVAKKA

Risto Dufva
jääkiekkovalmentaja, 
Mikkeli

”Yksi 
harvoista, 
joka ei ole 
poliittisessa 
työssään tavoitellut 
omaa etuaan!
Lenita Toivakalla on mielestäni hyvä so-
siaalinen vaisto siitä, minkälaista  hyvä 
elämä on. Ensimmäisellä kaudellaan hän 
on osoittanut sitä  kannanotoissaan ja te-
kemisissään. Lenita on yksi niistä harvoista, 
joka ei ole poliittisessa työssään  tavoitel-
lut omaa etuaan. Hän uskaltaa rohkeasti 
sanoa oman mielipiteensä  asioista. Epäit-
sekäs ja globaalisti ajatteleva ihminen.”

Hanna Peltonen 
välivuotta pitävä ylioppilas, Kerimäki

”Paneutuu 
asioihin!
En ole vielä päättänyt, ketä äänestän. Le-
nita Toivakassa on hyvää se, että hän on 
ollut paljon esillä ja paneutunut asioihin 
huolellisesti ja tunnollisesti. Hän vaikuttaa 
aikaansaavalta ja puhuu asioista niin, että 
kaikkien on helppo ymmärtää, mitä on 
meneillään.”

Tiina Cederstöm 
toiminnanjohtaja, nuorisotyöntekijä, 
Savonlinna

”Kiitos kun 
taistelet!
Lenitalla on vahva kokemus ja näkemys 
Etelä-Savon tulevaisuuden ja hyvinvoinnin 
kehittämiseen, opiskelupaikkojen säilyttä-
miseen sekä usko, että lapsissa ja nuorissa 
on tulevaisuutemme. Kiitos, kun olet tais-
tellut myös Savonlinnan yliopiston säilymi-
sen eteen. ”

Markku Paksu
kotiseutuneuvos, Mikkeli

”Aktiivista 
otetta!
Ilolla olen pannut merkille, miten Lenita 
Toivakka on ensimmäisenä edustajakau-
tenaan ollut aloitteellinen. Hänen teke-
misissään on ollut aktiivista otetta. Olen 
aina itse suosinut karjalaisjuurisia kansan-
edustajia ja Lenita on ihminen, joka ajaa 
minulle tärkeitä asioita. Hänen persoonas-
taan kertoo myös se, miten paljon hänestä 
on ensimmäisen kauden aikana kirjoitettu 
lehdistössä. Uskon ja toivon, että Lenita 
valitaan myös seuraavalle kaudelle.”

Tiina Maczulskij
markkinointipäällikkö, Mäntyharju

”Avoin, iloinen 
ja jalat maassa, 
todellinen symppis!
Lenita Toivakka on valintani siitä yksinker-
taisesta syystä, että hän on oikea ihminen 
paikallaan. Hän hoiti viimeiset neljä vuotta 
meidän eteläsavolaisten asioita eduskun-
nassa. Hän on rehellinen, nöyrä, asiantun-
teva ja asioihin paneutuva. Joka kerran 
viettäessäni aikaa Lenitan kanssa koen, 
että arvomaailmamme kohtaavat. Hän on 
avoin, iloinen ja  jalat maassa oleva ihmi-
nen, todellinen symppis! En voisi ajatella-
kaan äänestäväni ketään muuta.”

Hannu Toivonen
eversti, Mikkeli

”Merkittäviä 
saavutuksia 
ensimmäisen 
kauden 
edustajalle!
Olen oppinut tuntemaan Lenitan ihmisenä, 
joka ottaa asioista selvän ja ajaa suoma-
laisen yhteiskunnan hyvinvointia. Työnsä 
ansiosta hän on noussut Kokoomuksen 
johtohenkilöiden joukkoon, mikä on mer-
kittävä saavutus ensimmäisen kauden 
kansanedustajalta. Hän on toiminut maa-
kuntavaltuuston puheenjohtajana ponnek-
kaasti maakunnan puolesta. Mielestäni 
Lenita ansaitsee valtakirjan myös toiselle 
kaudelle.”

Maiju Laakso
eläkeläinen, Pieksämäki

”Osoittautunut 
luottamuksen 
arvoiseksi!
Lenita Toivakka on ensimmäisenä kansan-
edustajakautenaan osoittautunut luotta-
muksen arvoiseksi. Siitä osoituksena ovat 
mm. eduskuntaryhmän ja Kokoomuksen
Naisten Liiton varapuheenjohtajuus. Lenita 
on erittäin työteliäs, empaattinen ja läm-
min ihminen, jota on helppo lähestyä. Hän 
myös pitää lupauksensa. Hyvään alkuun 
päässyt työ on kesken, joten äänestetään 
Lenita jatkokaudelle!”

Vapaa-aikana on ihana rauhoittua Saimaan rannalla Hurissalossa,
Saimaan rannalla Hurissalossa,puhtaasta järviluonnosta nauttien.
puhtaasta järviluonnosta nauttien.

Miksi Lenita?

Eduskunnan kuppilassa aamukahvilla kansanedustaja 
Kokoomuksen varapuheenjohtaja 
Anne-Mari Virolainen
terveysvaliokunnan varapuheen-
johtaja 

Kansanedustajan työn 
äärellä eduskuntatalossa.

Miksi Lenita?

Tule mukaan tukitiimiin! Klikkaa www.lenitatoivakka.fi 

Teen 
enkä 
meinaa!

Pirkko Valtola
johtava työterveys-
lääkäri, Mikkeli

”Lenita 
ei ole 
yhden asian nainen!
Lenitan työtapaa kunnioitan asioihin pe-
rehtyjänä, kuuntelijana ja sovinnon haki-
jana. Lenitan näkemykset tulevaisuudesta 
ja yhteiskuntamme velvoitteista on helppo 
hyväksyä ja hänen kanssaan voi asiois-
ta keskustella ja välittää paikallista tietoa 
pohjaksi valtakunnalliseen päätöksen te-
koon. Lenita ei ole yhden asian nainen, hä-
nellä on elämän kokemusta. Paikallisesti 
ajatelleen varmaan ainoa realistinen ehdo-
kas jopa eteläsavolaiseksi ministeriksi.”

    Vahva
vaikuttaja.

Heikki Viitikko
yrittäjä, Puumala

”Uskaltaa olla aito ja 
sanoa myös oman 
mielipiteensä!
Lenita Toivakan olen oppinut tuntemaan 
miellyttävänä ihmisenä ja varteenotetta-
vana poliitikkona. Alueemme kansanedus-
tajista hän on ainoa, jolla on todellinen 
mahdollisuus ministeriksi. Ensimmäisen 
kautensa hän on hoitanut esimerkillisesti, 
hän uskaltaa olla aito ja sanoa myös oman 
mielipiteensä.”

Kansanedustaja tarvitsee työssään myös hyvää 
kielitaitoa. Lenita puhuukin englantia, saksaa, 
ruotsia, ranskaa ja espanjaa.



Aurinkoisissa tunnelmissa Sulkavalla Ritva Auvinen, 

Kalervo Auvinen, Anna-Maija Häkkinen, 

Lenita ja Ossi Jääskelä.

Maalismarkkinoilla Mikkelissä.

Tykkään

Elämäni tärkeimmät arvot olen saanut lapsuudenkodistani. 
Äitini on syntynyt ja varttunut maanviljelijä- ja kalastaja-
perheessä Heinävedellä ja jo edesmennyt isäni lähti evakko-
taipaleelle Karjalankannakselta, Metsäpirtin Saaroisten 
kylästä. Vanhemmiltani sain kaikkea toimintaani määrittävät 
elämänarvot: perhe ja koti, oikeudenmukaisuus, turvallisuus, 
yrittäjyys ja ahkeruus. Näiden voimalla on hyvä elää ja 
tehdä työtä.

Arvomaailmani

Välikysymykskeskustelussa eduskuntaryhmän puheenvuoroa pitämässä 
kansanedustaja Lenita Toivakka. Ministeriaitiossa puhetta kuuntele-
massa myös pääministeri Mari Kiviniemi ja valtiovarainministeri Jyrki 
Katainen.

Myös valiokuntatyössä on erinomaiset mahdol-lisuudet vaikuttaa maakunnan asioihin.

Aurinkoisissa tunnelmissa Sulkavalla Ritva Auvinen, Ritva Auvinen, Ritva Auvinen

Anna-Maija Häkkinen

KANSANEDUSTAJALENITA 
TOIVAKKA

Voit ottaa yhteyttä myös lähettämällä sähköpostia lenita.toivakka@eduskunta.fi , 
soittamalla 050 512 2928 tai verkkosivujeni www.lenitatoivakka.fi  palautelomakkeella. 
Maakunnan ihmisten palautteet ovat minulle ja työlleni tärkeitä!

Tule kysymään, 
kuulemaan ja 
keskustelemaan!

Keskiviikkona 6.4.
Hirvensalmi S-market ....9.30–10.30
Mäntyharju
Kahvila Kaneliässä ........ 11.30–12.30
Ristiina K-Market ......... 13.30–14.30
Mikkeli Akseli..........................15–17

Torstaina 7.4.
Heinävesi tori............... 10.30–11.30
Sulkava K-market ....................14–15
Juva K-market ............... 15.30–16.30

Perjantaina 8.4.
Lenita ja puolustusministeri 
Jyri Häkämies tänään kiertueella
Mäntyharju 
ABC Mäntyharju ...............9.30–10.15
Mikkeli Akseli............... 12.30–13.15
Pieksämäki 
Poleenin kahvio ............ 14.30–15.15
Ristiina Pökkärin terassi ....17–17.30

Lauantaina 9.4.
Pertunmaa K-market .............9–9.45
Pertunmaalla Lenita ja ministeri 
Henna Virkkunen
Mikkeli:
• Hallituskatu .......................10.30–14
  Kävelykadun tapahtumassa mukana 
  myös ministeri Henna Virkkunen ja 
  Taru Tujunen
• Rantakylä K-market .... 14.30–15.30
• Graanin kauppakeskus ..........16–17

Maanantaina 11.4.
Mikkeli Neste Kiisinmäki ............ 8–9
Savonlinna Leivintupa ....... 11-12.30
Savonlinna Citymarket ...........15–17

Tiistaina 12.4.
Juva K-market ............................9–10
Puumala Sale ............... 11.30–12.30
Hurissalo Sale .............. 13.30–14.30
Anttola K-extra ........................15–16
Mikkeli Akseli.....................16.30–18

Keskiviikkona 13.4.
Mikkeli Kauppahalli ..................9–10
Ylen Vaalitentti Akseli .............11–13
Kangasniemellä ja Pieksämäellä 
Lenita ja ministeri Paula Risikko:
Kangasniemi Kunnantalo .. 14.30–15.15 
Pieksämäki Poleeni ..........16–16.45

Torstaina 14.4.
Mäntyharju tori ........... 10.30–11.30
Ristiina K-market ......... 13.30–14.30
Mikkeli Akseli.....................15–16.30
Mikkeli Rokkala K-market ......17–18

Perjantaina 15.4.
Punkaharju K-market .............10–11
Kerimäki K-market ............12–12.30
Savonlinna Prisma .............13.30–15
Mikkeli ...................................16.30–
Tapahtumapaikat tarkentuvat myöhemmin.
 
Lauantaina 16.4.
Savonlinna Citymarket .............9–11
Sulkava Kevätmessut ........11.30–12
Mikkeli ...................................13.30–
Tapahtumapaikat tarkentuvat myöhemmin. 

Sunnuntaina 17.4.
VAALIT 

Jutellaan sinulle 
ja läheisillesi sekä 
maakunnalle ja 
koko Suomelle 
tärkeistä asioista. 
Olen tavattavissa: Lenita on kyvykäs 

ja tarmokas nainen, 
jonka osaavaa työtä 
eduskunnassa 
arvostetaan 
yli puoluerajojen.”

Kansanedustaja 
Ben Zyskowicz, Helsinki

Lenita on jotenkin 
niin perusjärkevä, 
siinä näkyy hänen 
vahva yrittäjätaus-
tansa ja perheen-
äidin rooli.”

Opetusministeri 
Henna Virkkunen, 

Jyväskylä

Eduskuntaan 
tarvitaan jatkossakin 
todellisia osaajia. 
Toivon vilpittömästi, 
että Lenita Toivakka 
on ensi kaudella-
kin mukana tässä 
joukossa.”

Europarlamentaarikko 
Sirpa Pietikäinen, 

Bryssel
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Ohjelmamuutokset mahdollisia.
Päivitetty kiertue-ohjelma www.lenitatoivakka.fi  
ja lehti-ilmoituksissa ennen tapahtumia. 


