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Kysyessäni sadulta ajankäytöstä hän tote-
aa hymähtäen, että moni on kysynyt samaa: 
Miten oikein hanskaat kaiken tuon? 

– Luonteenpiirteeltäni olen aktiivinen, ja 
lähisukulaisissani on paljon yrittäjägeenejä. 
Olen kasvanut maatilalla, ja jo pienestä pitä-
en minua ohjattiin itsenäiseen ajatteluun. 

– Opiskelemaan lähdin 1990-luvun lopul-
la Pieksämäen Diakonia-ammattikorkeakou-
luun, josta valmistuin sosionomiksi vuonna 
2001. Opiskeluaikoina minussa syttyi kas-
vava halu löytää keinoja yhteiskunnalliseen 
vaikuttamiseen ja elämän erilaisten ongel-
mien ratkaisemiseen.

Satu kertoo, että kuopuksen äitiysloman 
päätyttyä viime vuoden syksyllä hän perusti 
oman yrityksen. 

Media-alan yritys toimii perheen omakoti-
talossa. – Pihallamme pyörivät sovussa 4-vuo-

tias Jesper, 3-vuotias Jerry, 1,5-vuotias Pessia 
ja 7-vuotias saksanpaimenkoira Mindy, jonka 
kanssa harrastamme aktiivisesti agilityä.

– Toinen mieliharrastukseni on ratsastus. 
Omaa hevosta minulla ei tällä hetkellä ole, 
mutta lainahevosella pyrin käymään ratsas-
tamassa kerran viikossa.

Satu korostaa, että työn, perhe-elämän ja 
harrastusten yhteensovittaminen onnistuu, 
kun puoliso on tukemassa ja osallistuu ko-
din asioitten pyörittämiseen tasavertaisesti.

Vuonna 2000 hänet valittiin kunnallisvaa-
leissa varavaltuutetuksi. Kaksissa seuraavissa 
vaaleissa Satu on valittu Mikkelin kaupungin-
valtuustoon, jossa hän toimii nykyään SDP:n 
valtuustoryhmän puheenjohtajana. 

Lisäksi Taavitsainen toimii luottamushen-
kilönä muun muassa Mikkelin kaupungin-
hallituksessa, Etelä-Savon maakuntahalli-

tuksessa, seurakunnan luottamustehtävissä 
sekä useissa yhdistyksissä ja yrityksissä.

OP:n asiakas Satu on ollut koko ikänsä. – 
Vuonna 2005 minua pyydettiin mukaan Ete-
lä-Savon OP:n edustajiston vaaleihin, mikä 
ilmeisesti johtui yhteiskunnallisesta aktiivi-
suudestani. Tulin tuolloin valituksi ensimmäi-
sen kerran ja viime toukokuussa uudestaan.

Etelä-Savon Op:n vaaleissa Taavitsainen 
sai 139 ääntä ja kuului suurimpien henkilö-
kohtaisen äänipotin saajien kärkijoukkoon.

– Edustajistossa haluan tuoda esiin ikäis-
teni asiakkaiden toiveita palveluiden kehittä-
miseksi. Esimerkiksi pankkimme nettisivujen 
aktivointiin on syytä kiinnittää huomiota. 

– Työskentely omistajajäsenten edustaja-
na on ollut helppoa, koska hallituksen esi-
tykset edustajistolle ovat olleet selkeitä ja 
hyvin perusteltuja, toteaa Taavitsainen. 

Satu Taavitsainen on 32-vuotias kolmen lapsen äiti, kunnallispoliitikko, yrittäjä ja 
järjestöaktiivi. Toukokuussa hänet valittiin Etelä-Savon Osuuspankin edustajiston.
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