Terveyden ja hyvinvoinnin uranuurtaja.
Koulutuksen puolustaja.
Kansainvälinen suomalainen.
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ASIANTUNTIJA & VAIKUTTAJA
PUOLUSTAMAAN JA EDISTÄMÄÄN SUOMELLE
TÄRKEITÄ ASIOITA EUROOPAN PARLAMENTTIIN
Tutustu ajatuksiin ja osaamiseen: www.pekkapuska.fi

ASIANTUNTEVA, KOKENUT JA
KANSAINVÄLISET YHTEYDET
OMAAVA VAIKUTTAJA
EU-PARLAMENTTIIN
EU:n päätöksillä on yhä suurempi
vaikutus meidän kaikkien suoma
laisten elämään – sekä myöntei
sesti että kielteisesti. Päätösten
tulee olla suomalaisten eduksi.
Siksi tarvitaan pätevä, valmiiksi
verkostoitunut edustaja puolus
tamaan Suomea ja suomalaisia
EU:n päätöksenteossa.
EHDOKAS, JOLLA ON TAITO
VAIKUTTAA JA SAADA AIKAAN
TULOKSIA
EU:n päätöksissä tulee puolustaa
suomalaisten terveyttä, hyvinvoin
tia, turvallisuutta ja luontoa.
Tärkeää on myös edistää meitä hyö
dyttäviä koulutuksen ja tutkimuksen
asioita.

Pekka
Puska

EU:N TULEE EDISTÄÄ SUOMEN
TALOUTTA
EU:ta tarvitaan hyödyttämään
suomalaisten yritysten kansain
välistä toimintaa. EU:n politiikassa
tulee turvata oma ruoantuotantom
me sekä hyvä suomalainen metsä
politiikka.

lääkäri,
professori
Tutustu ajatuksiin ja osaamiseen: www.pekkapuska.fi

EU:N TULEE PANOSTAA YHTEISIIN TÄRKEISIIN ASIOIHIN
EU:n tulee ajaa tiukkaa ilmasto
politiikkaa, pakolaisasioiden
hyvää hoitamista ulkorajoilla sekä
yhteistä kehitysyhteistyötä, varsin
kin Afrikassa. EU:n tulee olla vahva
puolustamaan Eurooppaa ja etu
jaan suhteessa USA:han, Kiinaan ja
Venäjään.
EU:N LIITTOVALTIOKEHITYSTÄ
EI TULE TUKEA
EU:n tulee olla vahva isoissa asiois
sa ja vähentää holhoavaa byrokra
tiaa. EU:n tulee puolustaa yhteisiä,
eurooppalaisia arvoja.
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Kahden vaikuttajan kohtaaminen
eduskunnassa, Pekka ja
Anneli Jäätteenmäki
Koti ja läheiset
ovat tärkeä
voimavara

Rentouttava
kesäpaikka
Vaasan
rannikolla

Tee hyvä päätös ja
äänestä kokenut, tuloksia
aikaansaava ehdokas
Euroopan parlamenttiin!

Tutustu ajatuksiin ja osaamiseen: www.pekkapuska.fi
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• Kansanterveyslaitosten
maailmanjärjestön
(IANPHI) presidentti
• Maailman sydänfederaation
(WHF) presidentti
• WHO:n syöväntutkimuksen (IARC)
hallintoneuvoston puheenjohtaja

Pekka ja edesmennyt,
laajasti arvostettu
Kofi Annan 2012

Katso tästä, mihin Pekan
asiantuntemus ja
osaaminen perustuvat:

koko
suomessa

• Useiden kansainvälisten konferenssien järjestelytehtävissä ja tieteellisten lehtien toimituskunnissa
• Stanfordin yliopiston vieraileva tutkija
• WHO:n tupakkakonvention globaalin vaikutus
arvioinnin asiantuntijaryhmän pj.
Aiempia kotimaisia luottamustehtäviä
• Terveys ry:n ja Terveyskasvatuksen Keskus ry:n
puheenjohtaja
• UKK-instituutin hallituksen puheenjohtaja

Pekka Puska – lääkäri, professori

• Turun yliopiston kansleri

• Syntynyt ja käynyt koulut Vaasassa

• Valtion ravitsemusneuvottelukunnan pj.

• Valmistunut lääkäriksi ja valtiotieteiden maisteriksi Turun yliopistosta, väitellyt lääketieteen
tohtoriksi Kuopion yliopistossa

• Runsaasti muita terveys-, sosiaali- ja tutkimusalan luottamustehtäviä, komiteoita, neuvottelukuntia ja työryhmiä

• Asunut Vaasan jälkeen Turussa, Kuopiossa,
Joensuusssa, Genevessä ja Helsingissä

Poliittisia tehtäviä

• Vaimo: Arja Puska, terveydenhoitaja ja
terveystieteiden maisteri
• Lapset: Eeva-Maria (26 v.), Juha-Pekka (25 v.)
• Kesämökki Vaasan rannikolla ja erämökki
Ilomantsissa (”vuoden mökkiläinen” 2009)
• Vapaa-ajalla tärkeintä: perhe, liikunta ja
luonnossa liikkuminen
• Sotilasarvo: lääkintäyliluutnantti

• Kansanedustaja, Pohjois-Karjala 1987–91,
Helsinki 2017–19
• Kaupunginvaltuutettu, Joensuu
• Tasavallan Presidentin valitsijamies 1988
Kirjallinen toiminta
• Yli 500 tieteellistä julkaisua kansanterveyden alalta
• Useita terveysalan kirjoja, viimeksi ”Raha tai henki”
Huomionosoitukset

Työura Suomessa
• Pohjois-Karjala projektin päätutkija,
Kuopion yliopisto
• Kansantautiepidemilogian osaston johtaja,
Kansanterveyslaitos, Helsinki
• Kansanterveyslaitoksen pääjohtaja, Helsinki
• Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL)
pääjohtaja, Helsinki
Työ ja aiemmat tehtävät ulkomailla
• Kroonisten tautien ehkäisyn ja terveyden
edistämisen johtaja, Maailman terveysjärjestö
(WHO), Geneve

• Lissabonin ja St Andrews’in (Skotlanti)
yliopistojen sekä Turun ja Kuopion yliopistojen
kunniatohtori
• Akateemikko, Venäjän luonnontieteiden akatemia
• Valtion kunniamerkkejä, viimeksi Suomen
Valkoisen Ruusun ritarikunnan 1. luokan
komentajamerkki
• Useita merkittäviä kansainvälisiä ja kotimaisia huomionosoituksia (mm. WHO:n
terveyskasvatuspalkinto, Rank-säätiön suurpalkinto, Pohjoismainen kansanterveyspalkinto, Yrjö Jahnssonin säätiön tunnustuspalkinto,
Chilen senaatin 200 v. mitali)

Katso ja lue lisää: www.pekkapuska.fi

