
Toimitaan tulevaisuudelle, nyt!
Politiikka tarvitsee myös vahvoja naisia, Leena Harkimo.

Leena Harkimo on hahmona 
ja nimenä kaikille tuttu. Hän 
on ansainnut kannuksensa 
kovassayritysmaailmassa ja 
politiikassa.

- Harvoin kukaan sitä ky-
seenalaistaa. Olen tehnyt 
kaikki tehtäväni hyvin ja pää-
tökseen saakka - jo yrittäjä-
perheen kasvattina minut on 
opetettu vastuunkantoon ja 
omatoimisuuteen.

- Kun 1999 päätin toimitus-
johtajan urani jääkiekon paris-
sa Jokereiden toiminnan kas-
vaessa hallihankkeiden myötä 
Euroopan laajuiseksi, halusin 
itselleni uusia haasteita ja siinä 
elämäntilanteessa eteeni tullut 
pyyntö astua politiikkaan sat-
tui sopimaan, enkä ole päätös-
täni katunut. 

- Varsinkin toimintani liiken-
ne- ja viestintävaliokunnassa 
on ollut sekä haastavaa että 
palkitsevaa. 
- Valtion liikuntaneuvoston 
kautta olen ollut auttamassa 
mm. jäähallin rakentamista 
Raaseporiin ja kyseisen hank-
keen avustusrahoista päätetään 
aivan lähiaikoina.

Toimiva liikenneverkko 
tukemaan uusmaalaisten 
tarpeita

- Haluan, että teillä olisi tur-
vallisempaa ja sujuvampaa 
liikkua. Mutta paljon on vie-

lä tekemistä meille, teille ja 
asenteille. Pääkaupunkiseudun 
liikenneumpisolmut tarvitse-
vat oikeita tekoja ja päätöksiä 
kohtaamaan ajan vaatimukset 
ja ihmisten tarpeet.
- Suoraan sanoen, investoinnit 
on suunnattava sinne, missä 
liikennettä on eniten.

- Hyvinkää-Hanko -radan 
sähköistäminen, Pisara-radan 
eteenpäin saaminen, satamien 
kehitys - nämä ovat osa toimi-
vaa liikenneverkkoa, ja jotta 
Läntistä Uuttamaata voidaan 
edelleen kehittää, on raidelii-
kenne saatava kuntoon.

Liikunnasta perusoikeus

- Liikunta on ensiarvoisen 
tärkeää meille kaikille: lapsil-
le ja nuorille, opiskelijoille, 
työikäisille, ikäihmisille, vam-
maisille, pitkäaikaissairaille, 
toimintarajoitteisille, mielen-
terveyspotilaille... 

- Liikunta on sydämenasiani 
ja perusoikeutemme, jonka tu-
lee liikuttaa meitä kaikkia.

- Jo toimiessani Jokerit HC:n 
toimitusjohtajana näin ur-
heilun myönteisyyden yhtei-
söllisenä tekijänä, ja samalla 
naisena toimiminen tuossa 
ympäristössä lisäsi omanar-
vontuntoani sekä osaamiseeni 
luottamistani.

Puhdas ympäristö on 
yhteinen etu

- Monta vuotta olen paiski-
nut hommia sen hyväksi, että 
myös lapsenlapsemme voivat 
pulahtaa Itämereen. Ja hihat 
käärittyinä pitää painaa edel-
leen.

- Puhdas ja terve ympäristö 
jos mikä on yhteinen etumme, 
joka vaatii arjen tekoja meiltä 
kaikilta.

- Mutta ympäristöasioissakin 
pitää muistaa järjen käyttö - 
esimerkiksi kauppalaivastom-
me rikkipäästöjen rajaaminen 
muita alueita tiukemmin vie 
vientiteollisuudeltamme kil-
pailukykyä, ja siihen meillä ei 
ole varaa.

- Voimme aloittaa Itäme-
ren pelastamisen pienistä yk-
sinkertaisista asioista, kuten 
matkustajalaivojen harmaan 
veden käsittelystä, jotta sai-
simme laivat jättämään ne jo 
satamassa eikä päästämään 
käymäläjätteitä kansainväli-
sille vesille, olkoon se kuinka 
helppoa tahansa.
- Toisekseen valtion pitäisi 
kannustaa yksittäisten ihmis-
ten ja yritysten siirtymistä vä-
häpäästöisiin kulkuneuvoihin 
kuten sähkö- ja maakaasu-
autoihin.

Pienyrittäjien 
sosiaaliturva kuntoon

- Ei auta yrittää, jos 
vain asenteet ovat 
myönteisiä, mutta todel-
lisuus jotain ihan muuta

- Alkajaisiksi yrittäji-
en syrjityn enemmistön 
eli pienyrittäjien so-
siaaliturva on saatava 
kuntoon ja tasavertai-
seksi. Miksikö? Juuri 
yrittäminen kannattelee 
Suomea, rakentaa hy-
vinvointiamme ja syn-
nyttää työpaikkoja. Se 
luo tulevaisuutta. 

- Myös lainsäädännös-
sä löytyy aina parannet-
tavaa ja tuota työtä halu-
an jatkaa.

- Ei ole aivan realistista 
että yksinyrittäjä pitäisi 
vanhempainvapaansa ja 
laittaisi liikkeensä sik-
si ajaksi kiinni - pitää 
löytää ratkaisuja, joilla 
voidaan taata  yrittäjä-
vanhemmalle samat oi-
keudet kuin työssäkäy-
ville vanhemmille.

www.leenaharkimo.fi
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