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VAIHDETAAN 
TAHTIA

AHTI RUOPPILA

KOULUTUS
Oppiminen ja sivistys edistävät 
hyvää elämää. Ihminen ei ole 
vain tuotannontekijä. Laadu-
kas varhaiskasvatus, joustava 
koulupäivä, oppioikeuden 
pidentäminen ja elinikäinen 
oppiminen mahdollistavat täy-
sipainoisen  osallistumisen 
yhteiskuntaan. 
Lukion ja ammatillisen koulutuk-
sen oppikirjat maksuttomiksi.

TYÖ
Suomalainen hyvinvointiyhteis-
kunta rakentuu uutteruudelle ja 
ammattitaidolle. Työstä työhön 
siirtyminen on tehtävä helpoksi. 
On luotava malli, jolla työn vaih-
tuessa toimeentulon edellytykset 
turvataan. Työttömiä kurmuut-
tava aktiivimalli kumottava. Kur-
jistaminen ei ole kannustamista. 
Perhevapaamallia  uudistamalla 
edistetään tasa-arvoa. Palkalla 
on voitava tulla toimeen.

HOIVA
Inhimillinen ja turvallinen hoito 
on ihmisoikeus. 
Lasten, vammaisten ja 
ikäihmisten hoivapalveluja ei saa 
alistaa markkinavoimille, eivätkä 
ne saa olla rikastumisen väli-
neitä. 
Hoitajamitoitus  on kirjattava 
lakiin, laatua valvottava ja rik-
komukset sanktioitava. 
Neuvolapalveluja ei pidä yksi-
tyistää.

TURVALLISUUS
Suomen on oltava turvallinen 
kaikille. Taloudellinen ja so-
siaalinen tasa-arvo on vakaan 
yhteiskunnan perusta. 
Yleisturvamalli antaa tur-
vaverkon jokaiselle. 
Kansalaisten ja valtion turvana 
olevat hätäkeskukset, poliisi, 
rajavartiosto, tulli ja puolustusvo-
imat on säilytettävä uskottavina. 
Terroristijärjestöihin kuuluvien 
paluu Suomeen estettävä

ILMOITUSLIITE
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Vaihdetaan tahtia
Suomi on kaikilla mittareilla – jopa lämpö-

mittarilla – yksi parhaita maita maailmassa. 
Sellaisena se tulee säilyttää. 

Suomi on kaikilla mittareilla – jopa lämpömitta-
rilla – yksi parhaita maita maailmassa. Sellaise-

na se tulee säilyttää. Ei enää riitä, että aino-
astaan sanotaan, että halutaan talouskasvua 
ja hyvää koko isänmaalle. Hyvän pitää 
kohdistua tasaisemmin kaikille. Säilyt-
tääksemme horjuvan hyvinvointimme 
meidän on palattava yhteisvastuun, 
tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden 
arvoihin. Niiden varassa Suomesta ra-
kennettiin hyvinvointivaltio ja niiden 
avulla se voidaan sellaisena pitää.

Materiaalisesti menestyvä pintato-
dellisuus kätkee Suomessakin alleen 
monien ihmisryhmien henkistä ja 
fyysistä hyvinvointia ravisuttavia on-
gelmia, joiden juurisyy on kaikkialle 
yhteiskuntaan levinnyt kilpailu ja 
yksilökeskeisyys. Samoista ongelmista 

kärsii koko Eurooppa yhteiskuntarau-
haa uhkaavine lieveilmiöineen. 

Ikäihmisten ja lasten hoivassa esiin tulleet 
epäinhimilliset laiminlyönnit ovat rujo il-

mentymä kilpailuyhteiskunnan tuottamasta 
yksin jättämisestä. Yksin jäivät niin hoitajat, 

kuin hoidettavat. Näimme jäävuoren huipun 
mitä tapahtuu ihmisarvolle, kun raha ja markki-

nat pääsevät isännän asemaan. Pinnan alla vaaniva 
katastrofi on torjuttavissa toisenlaisella politiikalla. 

On aika vaihtaa tahtia!

Soteuudistuksen kariutuminen perustuslaillisiin ongel-
miin kertoo, että mammuttimaisten hallinnollisten järjes-

telmäuudistusten aika on ohi. Se mikä on hyvää, toimivaa ja 
maailman parasta tulee uudistaa pienempinä paloina. Tulevai-

suus tehdään fiksuilla toteuttamiskelpoisilla ratkaisuilla nyt, ei 

abstrakteilla hallintohimmeleillä ja rakenteilla. 

Elämme maailmassa, jossa pysyvää on ainoastaan muutos. Nopea 
muutos on synnyttänyt jopa poliittisten päättäjien keskuudessa har-
hakäsityksen demokratian toimimattomuudesta ja kyvyttömyydestä 
vastata muutoksiin. Kyllä se voi ja kykenee, mutta iso laiva ei käänny 
hetkessä. Ongelmat on nähtävä ja niitä on ratkottava käytännöllisesti, 
ei vain ideologisesti. Ihmisillä on oikeus odottaa, että huomenna on 
paremmin kuin tänään.  

Suomi ei voi toimillaan pelastaa koko maailmaa sen paremmin ilmas-
tonmuutoksen kuin humanitääristen ongelmien edessä. Me voimme 
kuitenkin näyttää suuntaa muulle maailmalle samalla kun huoleh-
dimme omien kansalaistemme turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. 
On huolehdittava siitä, että ilmastotavoitteet eivät aiheuta liiaksi 
haittaa suomalaiselle elinkeinoelämälle ja ihmisten arjelle tässä ja nyt. 
Tänäänkin on voitava elää. 10 suurinta voimalaitosta on helpompi 
muuttaa hiilineutraaliksi, kuin kolme miljoonaa autoa.  

Nyt on muutoksen aika. On aika ajaa markkinat isännän paikalta 
rengin asemaan. On aika palata yhteisvastuun henkeen ja kanssaih-
misen kunnioittamiseen. Vaihdetaan tahtia ja nostetaan inhimilliset 
tarpeet pääoman tarpeiden sijaan takaisin poliittisen päätöksenteon 
lähtökohdaksi. Tehdään se yhdessä!

AHTI RUOPPILA

Taitaa olla sama suunta
Olen 55-vuotias työelämän ja yhteiskunta-alan 

asiantuntija.  Elämääni kuuluu Helsingissä 
asuva aikuinen Venla-tytär, sekä sairaanhoitaja-

na työskentelevä avovaimoni ja hänen viisi lastaan.
Tunnen kotimaakuntani Keski-Suomen erinomaisen 
hyvin. Maakuntavaltuuston varapuheenjohtajana ja 
palkansaajaliikkeen aluejohtajana olen saanut vierailla 
kaikissa kunnissa ja sadoilla työpaikoilla. Minulle on 
annettu mahdollisuus edustaa keskisuomalaisia SDP:n 
puoluehallituksessa, mikä on erinomainen vaikuttami-
sen paikka.

Yhteiskunnallisen vaikuttamisen ohessa harrastan lii-
kuntaa, lukemista ja matkailua sekä hevos- ja penkkiur-
heilua, kuten niin moni muukin suomalainen. 
Verkostot ja kontaktit minulla on valmiina. Eduskunta 
tuli tutuksi kolmen vaalikauden aikana kansanedustaja 
Reijo Laitisen avustajana. Sen jälkeen työni SAK:ssa 
ja monipuolinen luottamustoimiurani on vahvistanut  
yhteiskunnallista osaamistani. 
Tule mukaan, meillä taitaa olla sama suunta!

AHTI RUOPPILA

Työelämä murroksessa
Työmarkkinoilla ja työelämässä tapahtuu merkittä-

viä muutoksia, joilla on vaikutusta sopimuspoli-
tiikkaan. Nuoria ikäluokkia tulee työmarkkinoille 

vähemmän kuin työvoimasta lähtee eläkkeelle. Syntyvyys 
laskee ja väestön kasvu on maahanmuuttajien varassa. 
Työperusteista maahanmuuttoa tarvitaan pelisäännöillä, 
jotka eivät synnytä kahden kerroksen työmarkkinoita.

Työn murros sekä hävittää että synnyttää työpaikkoja. 
Työmarkkinat saattavat polarisoitua niin, että keski-
luokkaisten ja -palkkaisten työt vähenevät. Työntekijät 
vaihtavat ammattia useamman kerran. Työnvaihtoa 
edesauttaa osaamisen parantaminen ja muutosta tukeva 
työttömyysturva.

Yhä useampi kohtaa useita työn tekemisen muotoja. 
Kahta työtä tekevien osuus on yli 150 000 ja itsensä työl-
listävien ja yksinyrittäjien osuus kasvaa. Alustatalouden 
merkitys kasvaessa tarvitaan selkeitä pelisääntöjä.

Työmarkkinakeskusjärjestöillä on tulevaisuudessakin 
tärkeä tehtävä neuvotella palkkaperusteiseen sosiaalitur-

vaan koskevista uudistuksista, työelämän lainsäädännön 
kehittämisestä ja työntekijöiden osaamisen vahvista-
miseen liittyvistä ratkaisuista. Järjestöjen on pystyttävä 
yhteisiin linjauksiin.

Sipilän hallituksen aikana kolmikantavalmistelu siirret-
tiin sivuraiteille. Seuraavaan hallitusohjelmaan on tärkeää 
kirjata yhteistyöhön perustuva kolmikantavalmistelu. So-
pimusten yleissitovuutta ei saa heikentää lainsäädännöllä.

SDP:n vaaliohjelmassa on lukuisia tavoitteita niin 
työllisyyden parantamiseksi kuin työelämän uudistami-
seksi. Yhteistoimintalaki kaipaa uudistamista enemmän 
työelämän kehittämislaiksi.

On kyse arvovaaleista eli siitä, rakennetaanko hyvin-
vointiyhteiskuntaa vai kammetaanko sitä markkinayhteis-
kunnaksi ja arvostetaanko palkansaajien turvaksi raken-
nettuja sopimuksia vai rapautetaanko niiden merkitys.

LAURI IHALAINEN
Kansanedustaja, ministeri Lauri mukana Ahdin kiertueella 22.3. ja 5.4.

 

Antti Rinnekin ehti saada tämän lehden ensimmäisen painoksen.
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Jyväs-Pakarin leipuri/yrittäjä 
Simo Pynnönen on teolli-
suuden rakennemuutoksen 

kautta ajautunut yrittäjäksi. Työ 
on samaa, leipä elättää.

Vaasan Oy lopetti Jyväskylän 
leipomon vuonna 2012. Työnte-
kijät, myös 11,5 vuotta pääluotta-
musmiehenä toiminut Pynnönen 
mittivät, voisiko toimintaa jatkaa 
osittain entisellä porukalla.

– Ahti neuvoi uusiyrityskeskuk-
seen, Finnveraan, pankkiin ja luu-
kuille, joista löytyi apua yrittäjän 
alkutaipaleelle.  Ahtista on ollut 
merkittävä apu myös markki-
noinnissa, esimerkiksi Keskimaan 
asiakkuus avautui sitä kautta.

Jyväs-Pakari työllistää kaksi 
yrittäjää ja 11 työntekijää. Ahti 
on kulkenut rinnalla koko ajan, 

hän järjesti Jyväs-Pakarin hankin-
tarenkaaseen. Yksi työpaikka tuli 
sitäkin kautta.

– Onneksi itse tunnen alan ja 
sen työehtosopimukset tosi hyvin. 
Niitä asioita ei tarvitse aina olla 
kyselemässä. Yrittäjän työpäivät 
eivät koskaan ole 8-tuntisia. Usein 
enemmän, joskus vähemmänkin, 
Pynnönen naurahtaa.

Simo Pynnösen ja Jyväs-Pakarin 
kunnia-asia on lähiruoka. Raaka-
aineet tulevat kotimaakunnasta: 
ruis Konneveden ja Lievestuoreen 
myllyiltä, kaura Puuppolasta ja 
muukin vilja maakunnan pelloilta.

– Keskisuomalaisten kansan-
edustajien pitäisi muistaa huol-
tovarmuus. Kun elintarvikkeet 
tulevat läheltä, myös poikkeus-
oloissa pärjätään. 

Lähiruokaa ja 
huoltovarmuutta

SDP ohjaa jatkuvaa muutosta siten, että kehitys johtaa uusia 
työpaikkoja luovaksi taloudeksi. Samalla pitää turvata kansalaisten, 
kuluttajien ja uusien töiden tekijöiden oikeudet. Arvot ja periaatteet, 
ketä haluaa kuunnella ja keiden asiaa ajaa, eivät muutu miksikään 
Euroopan parlamentin ja eduskunnan välillä.

        MIAPETRA KUMPULA-NATRI
        Europarlamentaarikko - ehdolla jatkamaan  

        Kansanedustaja 2003-2014

Maakunnan elinkeinopolitiikan, työllisyyden, liikenneolosuhteiden 
ja palveluiden turvaamiseen tarvitaan osaavat edustajat käyttöömme. Äänestäen vaikutat.

       JARI BLOM
       Toimitusjohtaja, Maakuntaneuvos 

Neljän vuoden ajan olemme joutuneet vastaanottamaan heiken-
nysesityksiä niin työssä olevien kuin työttömienkin etuihin. Eivät 
eläkeläisetkään, saati opiskelijat ole jääneet vaille tätä vyörytystä. 
Pelin henki on ollut, että hallitus sanelee ja muut yrittävät selvitä 
kykynsä mukaan.  Miten torjumme jatkossa vastaavat vyörytykset. 
Välittömin vaikutus on hyvin yksinkertaisella toimella: äänestetään 
vaaleissa!   RIKU AALTO

    
Teollisuusliiton puheenjohtaja

Syyskuussa 2018 Tuusulassa käynnistettiin palkansaajanuorten toimesta kansanliike, joka 
nimettiin Vapaiden Valtakunnaksi. Nuoret olivat huomanneet, että nykyisen hallituksen 
politiikka syrji heikommassa asemassa olevia, nuoria, työssäkäyviä, pienituloisia ja tähän 
haluttiin puuttua. Ahti eduskuntaan rakentamaan Vapaiden Valtakuntaa.

       MIKAEL OJOMAA
       Puheenjohtaja
       SAK Nuoret, Keski-Suomi

Me eläkeläiset ja ikäihmiset olemme yhteiskunnan voimavarana 
kukin mahdollisuuksiemme mukaan. Isovanhemmuus tukee 
kasvavan nuorison kiinnittymistä sukupolvien ketjuun, perinteisiin 
ja yhteiskuntamme arvoihin. Äänestäminen on Suomessa 
mahdollisuutemme vaikuttaa yhteiskuntamme tulevaisuuteen.  
    SEIJA LEPPÄLEHTO

       Toiminnanjohtaja (eläkk.)

Vanhustenhoito on retuperällä ja tuloerot kasvaneet. Se on SDP, joka saa muutoksen aikaan.
       EEVA KORHONEN 
       K-S Demarinaiset pj. KONNEVESI

Sosialidemokraatit ovat tietoisia siitä, että systemaat-tisesti toteutettu ammatillinen 
aikuiskoulutus on oleellinen osa tehokasta talouspolitiikkaa. Tulevaan eduskuntaan tarvitaan 
ammatillisen aikuiskoulutuksen tuntevia kansanedustajia, sellaisia kuten Ahti Ruoppila.   
       JORMA SINKKONEN

       Aikuiskoulutuksen rehtori (eläkk.)

Mitkä puolueet ovat eri väestöryhmien edut turvanneet ja mikä tavallisen palkansaajan elintaso 
vertailussa on.? Torjutaan nykyinen kehitys ja huolehditaan koulutuksesta, työstä, hoivasta ja 
turvallisuudesta – äänestämällä    KYÖSTI TAKKINEN

       Pääluottamusmies (eläkk.)
 

Olen tehnyt Ahtin kanssa yhteistyötä lähes 20 vuotta ja hän on 
ollut aina valmis tekemään työtä palkansaajien ja postilaisten 
hyväksi. Ahtista keskisuomalaiset saisivat osaavan edustajan 
eduskuntaan!   HEIDI NIEMINEN

       Puheenjohtaja
       Posti ja logistiikka-alan unioni PAU

Sosialidemokraattien paluu 
johtoon korjaa soten 
markkinamallin ja työt-

tömien aktiivimallin. Se pitää 
huolta palkansaajan oikeuksista 
ja menestyvästä yritystoiminnasta 
yhteistyössä.

Palkansaajat ansaitsevat työ- ja 
virkaehtosopimusten suojan. 
Palkansaajan perusturvan, työ-
ehtosopimusten yleissitovuuden 
hävittäminen kasvattaisi tuloeroja 
ja syrjäytymistä. Markkinat eivät 
huolehdi heikommista ja jokainen 
meistä voi olla jossain elämänvai-
heessa se heikompi.

Tarvitsemme kukoistavia 
pienyrityksiä, mutta yrittäjänkin 
etu on, että vähimmäisehdot on 
sopimuksin määritelty. Pientä 
yritystoimintaa helpottamaan 
tarvitsemme arvonlisäveron alara-
jan nostoa ja tukea ensimmäisen 
työntekijän palkkaamiseen.

Tasapainoisen aluekehityksen on 
oltava valtiovallan tavoitteena tai 
vapaat markkinat siirtävät kaiken 
toiminnan muutamiin keskuksiin.

 EERO HEINÄLUOMA
 Kansanedustaja, 
 europarlamenttiehdokas

Palkansaajat
ansaitsevat tes:n

Kaikki tehty työ ei ole men-
nyt hukkaan, mutta nyt on 
palattava uudistuksen alku-

peräisiin tavoitteisiin: hyvinvointi- 
ja terveyserojen kaventaminen sekä 
laadukkaat ja tasapuoliset palvelut, 
joiden pohjana pitää olla sosiaa-
li- ja perusterveydenhuollon sekä 
erikoissairaanhoidon integraatio. 

Ei palveluiden pilkkominen 
tai hajottaminen yhä pienem-
piin kokonaisuuksiin. Vain näin 
on mahdollista saavuttaa myös 

kustannussäästöjä tai edes hillitä 
kustannusten nousua. Uudista-
miseen erittäin tärkeänä osana 
kuuluu myös ikäihmisten hyvän 
hoivan varmistaminen. 

Tähän ja moneen muuhun 
työhön eduskunta tarvitsee osaajia. 
Sellaisia, joilla erinomaiset yhteis-
työtaidot, laajat verkostot ja taito 
kuunnella. Ahdilta löytyy edellä 
mainittujen lisäksi vuosikymmen-
ten kokemus päätöksenteosta, 
laaja tietopohja yhteiskunnallisista 

asioista sekä aito halu olla kehit-
tämässä meille kaikille yhteisiä 
asioita, myös koko maakunnan 
tasolla. 

Erityisesti arvostan sitä, että hän 
tuntee muiden tehtäviensä kautta 
hoitotyön ja terveydenhuollon 
haasteita sekä tietää hyvin kipupis-
teet ikäihmisten palveluissa.

  MERVI HOVIKOSKI  
 sairaanhoitaja

Sosiaali- ja terveyspalvelut
tarvitsevat uudistamista

VAIHDETAAN TAHTIA
Julkaisijat:  Säynätsalon Työväenyhdistys
 Ahti Ruoppilan tukiryhmä
Päätoimittajat: Ahti Ruoppila, Simo Halttunen
Paino: Lehtisepät Oy, Jyväskylä 2019LUE PIDEMMÄT VERSIOT teksteissä kotisivun lehdesta ahtiruoppila.fi    
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AHTI TAVATTAVISSA!  TULE JUTUSTELEMAAN

ke 20.3. klo 10 -12 KANNONKOSKI 
 klo 18 - KINNULA, Keskuskoulu, vaalipaneeli 
to 21.3. klo 10 KIVIJÄRVI, kahvila Lumipulla, Sdp-ehdokkaat  
 klo 13.30 KYYJÄRVI, Paletti, Sdp-ehdokkaat                 
 klo 17-19 NIKOLAINKULMA, Jkl, Vaalipaneeli
pe 22.3. klo 10 JÄMSÄ, kiertue Lauri Ihalaisen kanssa 
  klo 12 KEURUU, kiertue Lauri Ihalaisen kanssa
 klo 13.30 PETÄJÄVESI, kiertue Lauri Ihalaisen kanssa 
 klo 15-17 JYVÄSKYLÄ, kiertue Lauri Ihalaisen kanssa 
la 23.3.  klo 13-14 KÄVELYKATU, Jkl 
  Vapaiden valtakunta-tapahtuma, Ann Selin 
 klo 15-23 JYVÄSKYLÄ, JYY-vuosijuhlat  
su 24.3.  klo 13 SÄYNÄTSALO, Kalle-Sali, Eläkkeensaajat  
 klo 13.45-15 LOHIKOSKI, perhetapahtuma   
 klo 16-19 KILLERI, Jkl, Vaaliravit, oma lähtö 
to 28.3.  klo 13-15 HANKASALMI, Sdp-ehdokkaat 
pe 29.3.  klo 11-13 PIHTIPUDAS, Sdp-ehdokkaat 
 klo 15-18 ÄÄNEKOSKI, SM-hiihdot
 klo 18 - VAAJAKOSKI, Urheilutalo, Vaalipaneeli, K. Kiljunen
la 30.3.  klo 10-11 PETÄJÄVESI, puolueiden tapahtuma                
 klo 11.30-13 KEURUU, Sdp-piirikiertue   
 klo 19 ÄÄNEKOSKI,   SM-hiihdot, iltatilaisuus 
 klo 14-15 KAUPPAKESKUS SEPPÄ, Jkl, Sdp-ehdokkaat 
ma 1.4.  klo 11 TOIVAKKA Vaalikiertue, makkaraa
 klo 13 JOUTSA, tori, Vaalikiertue, makkaraa
 klo 18-20          JYVÄSKYLÄ, kirjasto, Palkansaajien vaalipaneeli
ti 2.4.  klo 15-17 GRADIA, Jkl,  Vaalipaneeli   
 klo 17-19 AMARILLO, Jkl, SAK nuoret 
ke 3.4.  klo 9-10 VAALITOIMISTO, Jyväskeskus 
  ENNAKKOÄÄNESTYSKAHVIT                 
 klo 11 MULTIA, Sdp-ehdokkaat             
 klo 14 SAARIJÄRVI, Sdp-ehdokkaat  
 klo 16 KARSTULA, Oma vaalikiertue 
to 4.4.  klo 9-10 VAALITOIMISTO, Ennakkoäänestyskahvit  
 klo 11 UURAINEN Sd-piirikiertue               
 klo 14-15 LAUKAA, LIEVESTUORE, Sdp-piirikiertue  
 klo 16.30- SCANDIC LAAJAVUORI, Jkl 
  Vaalipaneeli: Metsät ja ilmastonmuutos 
pe 5.4.  klo 9-10 VAALITOIMISTO, Ennakkoäänestyskahvit  
 klo 11 JYVÄSKYLÄ, kiertue Lauri Ihalaisen kanssa
 klo 13 ÄÄNEKOSKI, kiertue Lauri Ihalaisen kanssa 
              klo 15 VIITASAARI, kiertue Lauri Ihalaisen kanssa  
              klo 17 PIHTIPUDAS, kiertue Lauri Ihalaisen kanssa 
la 6.4.  klo 9-11 VAALITOIMISTO, Ennakkoäänestyskahvit  
 klo 11-16 KAUPPAKESKUS SEPPÄ, Jkl, Sdp-ehdokkaat 
su 7.4.  klo 10 JÄMSÄ, vaalikiertue, makkaraa  
              klo 13 MUURAME, vaalikiertue, makkaraa 
ma 8.4.  klo 9-10 VAALITOIMISTO, Ennakkoäänestyskahvit  
 klo 10  JYVÄSKYLÄ, Sdp-ehdokkaat
ti 9.4.  klo 9-10 VAALITOIMISTO, Ennakkoäänestyskahvit  
 klo 10-14 JYVÄSKYLÄ, Sdp-ehdokkaat   
 klo 15-17 MUURAME Sdp-ehdokkaat  
ke 10.4.  klo 17.30 VESANKA KUOHU,  Jkl kaupungin asukastilaisuus 
to 11.4.  klo 17 KAUPUNGINKIRJASTO, Jkl, Korkea rakentaminen 
pe 12.4. klo 7-20 JYVÄSKYLÄ Vaalikiertue   
la 13.4.  klo 10-20 JYVÄSKYLÄ Vaalikiertue   
su 14.4.  klo 9-12 EDUSKUNTAVAALIT 2019
  VAALITOIMISTO, Jyväskeskus, Vaalikahvit
HUOM!  Muutokset mahdollisia! 

Tätä haastattelua tehtäessä oli juuri tullut 
viimeisin Ylen mielipidemittaus; SDP oli 
kasvattanut eron kokoomukseen yli viideksi 

prosenttiyksiköksi 21 – 16%. Keskusta, vihreät ja 
perussuomalaiset olivat 13-14 prosentin tietämillä. 

Seuraavana aamuna kaatui sote ja hallitus.
– Gallupit lupaavat hyvää, mutta ne on otettava 

enemmän varoituksena kuin faktana, muistuttaa 
entinen kansanedustaja Reijo Laitinen.

– Nyt pitää olla tarkkana ja tehtävä entistä kovem-
min työtä,. Vaaleja ei ratkaista mielipidemittauksilla, 
vaan äänestämällä. 

Laitinen arvioi, että hallitusneuvotteluista tulee vai-
keat. Puolueiden tavoitteet ovat kaukana toisistaan. 

– Sosiaali- ja työttömyysturva sekä pienituloisten ja 
eläkeläisten asiat on korjattava edellisen hallituksen 
tekemien heikennysten jäljiltä. Vaalien keskeisiksi 
kysymyksiksi nousevat vanhustenhoito, ilmaston-
muutos ja maahanmuutto. Sote-pyykki jatkuu.

– Kiky-sopimus ei toistu, vaan palataan tuttuun ja 
turvalliseen kolmikantaan. Työntekemisen ehdoista 
sovitaan työmarkkinoilla, ei hallituspöydässä. Kiristä-
mispolitiikasta aito alkiolaisuus olikin kaukana.

Reijo Laitinen pitää myös Keski-Suomen tilannetta 
monimutkaisena ja arvoituksellisena.

– Arviolta vähintään 26 000 ääntä on uusjaossa 
eli Ihalaisen, Huovisen ja Pekkarisen äänet. Kukaan 
ei voi omaa ääntään lukuunottamatta testamentata 

NÄISSÄ VAALEISSA ÄÄNESTETÄÄN AHTIA!

ääniään eteenpäin.
Laitinen on mukana vetämässä Ruoppilan vaali-

vankkureita. Vuorot ovat vaihtuneet, Ahti teki pit-
kään työtä Laitiselle, sekä vaalityötä että 11,5 vuotta 
konkreettista päivänpolitiikkaa eduskunta-avustajana.

Ahti oli täysillä mukana. Kolmen vaalikauden 
aikana hän sai sellaisen valmennuksen, että olisi 
voinut aloittaa kansanedustajana koska tahansa. Kun 
edelliseen yhdistetään kokemus SAK:n tehtävissä, niin 
valmiimpaa kansanedustajaa on vaikea löytää.

Ei varaa ylimielisyyteen 

Nyt haudataan kiky-sopimus ja aktiivimalli. 
Valmetin ex-pääluottamusmies Pentti Mä-
kinen kertoo kiky-sopimuksen alkuhetkistä 

vuonna 2015.
Tes:iin Mäkinen ja kumppanit eivät kiky-sopimusta 

hyväksyneet.  Se kirjattiin tes:n liitteeksi.
– Sipilä kävi SAK:ssa ja liitoissa kertomassa sopi-

muksesta ja lupaamassa yhtä jos toista hyvää. Tuskin 
muste oli papereissa kuivunut, kun työtätekevien 
kyykytys alkoi ja johti esimerkiksi aktiivimalliin.

Paikallinen sopiminen on jo vanha asia, jota on 
toteutettu järkevästi paljon ennen kiky-sopimuksia.  

– Olen pääluottamusmiehenä sopinut kymmeniä, 
jopa satoja asioita paikallisesti ohi tes:n.

Myös sote-runko muuttuu vaalien jälkeen oleellises-
ti. Markkinamalli ei saa Mäkiselta kiitosta.

– Keskusta ja kokoomus toteuttivat sulle-mulle 
-politiikkaa, mutta varmasti sote-valmistelussa on 
paljon hyvääkin, jota voi jatkossa hyödyntää, mutta 
valinnanvapausosio menee uusiksi.

Miksi tuet 
Ahtia?

– Kun kat-
soo ehdokas-
listaa, Ahti on 
lähes ainoa, 
joka tuntee 
ja pystyy 
puolustamaan 
palkansaajan 
ja duunarin 
tarpeita.  

– SAK-koke-
mukselle ja muille 
luottamustoimille on 
pantava arvo. Ahtilla on 
kontaktipinta ja verkostot 
valmiina. Ahtia äänestämällä 
saa ainakin asiantuntemusta.

Jäähyväiset Kikylle

AIKAISEMPIA 
LUOTTAMUSTEHTÄVIÄ
Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta
 puheenjohtaja
 hallituksen jäsen
 rakennustoimikunnan pj.
Jyväskylän yliopisto
 hallituksen varajäsen
 tiedekuntaneuvoston jäsen
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
 hallituksen vpj.
 valtuuston vpj.
 aikuisopiston pj.
Ammatillisten aikuiskoulutus-
keskusten liitto
 hallituksen jäsen
Jyväskylän kaupunki
 sivistyslautakunnan pj.
 kaupunginhallituksen jäsen
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy
 hallituksen vpj.
Osuuskauppa Keskimaa
 hallintoneuvoston vpj.
 hallintoneuvoston jäsen
 S-vaalilautakunnan pj.
 sääntötyöryhmän jäsen
Keski-Suomen pelastusalan liitto
 hallituksen jäsen
Jyväskylän asumisoikeusyhdistys
 hallituksen pj.

NYKYISIÄ 
LUOTTAMUSTEHTÄVIÄ
Keski-Suomen liitto
 maakuntavaltuuston vpj.
Jyväskylän kaupunki
 valtuustoryhmän pj.
 kaupunkirakenneltk:n pj.
SDP
 puoluehallituksen jäsen
 kunta- ja aluetyöryhmän pj.
 Säynätsalon ty:n pj.
Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy
 hallituksen jäsen
Jyväskylän hoivapalveluyhdistys
 puheenjohtaja
Tähtipäiväkodit Oy
 hallituksen pj.
SOVA Oy
 hallituksen pj.
Hoivakeittiöt
 hallituksen pj.
Keski-Suomen ELY-keskus 
 neuvottelukunnan jäsen
MYR, maakunnan yhteistyöryhmä
 jäsen, sihteeristön jäsen
Työvoima- ja yrityspalvelu-nk 
varapuheenjohtaja
Työterveyslaitos
 alueellisen nk:n jäsen 
Vanhustyön keskusliitto
 valtuuston jäsen

AHTI ON TEKIJÄ

Kunnioitan intoa, taitoa ja pontta, joilla Ahti asioihin paneutuu.
Kulunut neljä vuotta on lääkärinä mennyt sydän kurkussa hallintohim-
meleiden ja -härveleiden riitaisaa sotkemista seuraten. Keskustelussa 
on harvoin mainittu potilas muutoin kuin koristeena ja vielä harvem-
min huomioitu terveydenhuollon henkilöstö. 
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus kaipaa toisenlaista linjaa. Ei 
sanelua, vaan yhteistyötä puolueiden kesken. Yhdelläkään puolueella 
ei ole ammattilaisen näkökulmasta moitteetonta soteratkaisua. Edus-
kuntaan tarvitaan ihmisiä, jotka kykenevät rakentamaan vaikeista 
kokonaisuuksista toimivia yhdistelmiä. Ahti on sellainen ihminen. 
      
   MARIA HUTTUNEN
   Ylilääkäri

Suomeen on tullut paljon maahanmuuttajia, nuoria ja lapsia ilman huoltajia. Minusta heitä 
pitää tukea ja järjestää erilaisia kotoutumiskoulutuksia ja saada heidät suomalaiseen yhteiskun-
nan järjestelmään. He ovat meidän tulevaisuus.        
       ALI MORADI
       Datanomi, tulkki

KALENTERI 

Ahdilla on kansalliset verkostot sekä ymmärrys kaupunkiseudun ja modernin työelämän tarpeille. 
       EERO VAINIO

       Kunnanjohtaja, Petäjävesi


