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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


