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4PUHEENJOHTAJAN
PALSTA

– niin eduskunta- kuin EU-vaaleissa!

Eduskuntavaaleihin on enää muutama 
viikko. Antti Rinne on taas johdossa ja 
puolueen muu johto vahvaa kokemus-
ta rikkaampina. Kun demarit ovat gal-
lupeissa ja arvioinneissa kärjessä, on 
haukkuminen, jahtaaminen ja panette-
lu huipussaan.  Tuntuu, että vain ko-
koomuksella tai keskustalla on oikeat 
ajatukset ja oikeat ratkaisut. 
Kaikki se, mitä demarit esittävät, on 
väärin, tuhlausta ja taantumukseen – 
jopa sosialismiin - vievää. Jos demari 
sanoo jotain, se on ehdottomasti vää-
rin. Jos taas ei heti ilmoita jotakin, niin 
sanotaan, ettei ole kantaa. Tämä tulee 
päivittäin esiin mm. pääministerin 
suusta. Olisi ilmeisesti puhuttava vain 
säästöistä, leikkauksista, ulkoistami-
sesta, yksityistämisestä ja markkina-
voimien kaikkivoipaisuudesta, jotta 
oltaisiin kokoomuksen ja keskustan 
mielestä oikealla tiellä. Kärkenähän 
on väite, että demarit tuhoavat kaiken 
sen hyvän, minkä nykyhallitus on saa-
nut aikaan.

- - - - 
Esimerkiksi demareiden toistama 
eriarvoistuminen herättää varsinkin 
kokoomuksessa voimakkaat vasta-
lauseet. Helsingin Yliopiston Tiede-
kulmassa puhuttiin äskettäin terveys-
eroista. Siellä kysyttiin, kuinka mon-
ta syntymäpäiväjuhlaa on edessään 
25-vuotiaalla suomalaisella? 47 vai 
61? Molemmat ovat oikein riippuen 
nuoren sosioekonomisesta asemasta ja 
sukupuolesta. Jos naisista poimitaan 

Nyt on äänestettävä ja 
saatava myös nuoret äänestämään
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esiin parhaiten toimeentulevat ja mie-
histä huonoiten pärjäävä viidennes, on 
ryhmien välinen ero valtava: onnek-
kaammalla on edessään 14 elinvuotta 
enemmän. Köyhyys ei tapa suoraan, 
vaan niukkuuteen liittyvät elintavat ja 
olosuhteet. Eniten köyhien elinvuosia 
vievät alkoholi ja verenkiertoelinten 
sairaudet. 
Helsingin Sanomissa 3.3. oli tärkeä 
kirjoitus siitä, että Suomessa elää 
120 000 lasta köyhyydessä. Suomessa 
sijoitetaan enemmän lapsia kodin ul-
kopuolelle kuin missään muussa Poh-
joismaassa jne. Tehokkainta erojen 
kaventamisen politiikkaa ja samalla 
terveen yhteiskunnan luomisen poli-
tiikkaa on hakeutua kiireesti eri tavoin 
huono-osaisuuden juurille tukemaan 
lapsiperheitä, ehkäisemään syrjäyty-
mistä, mahdollistamaan koulutuspol-
kuja, huolehtimaan esiopetuksesta ja 
päivähoidosta, huolehtimaan kohtuu-
hintaisista asunnoista, työllisyydestä 
jne. Tämä on sitä sosialidemokraattien 
kestävää ja välittävää yhteiskunnan 
kehittämistä!

- - - - 
Sosialidemokratialla on kunniallinen 
historia vastuullisena tekijänä ja ih-
misten tarpeiden huolehtijana eikä se 
vastuuntunto ole mihinkään hävinnyt! 
Jo Väinö Voionmaa sanoi 1919, että 
jokaisella kansalaisella on vastuu Suo-
mesta. Hän sanoi myös, että parasta, 
mitä Suomi voi tarjota, on koulutus. 
Samat periaatteet soveltuvat sosialide-
mokratiaan edelleen. Sosialidemokra-
tialla on edelleen annettavaa ja tarvet-
ta koko ajan muuttuvissa olosuhteissa. 
Puolueella on nyt vaalikärkien takana 
laaja 150-sivuinen ohjelma-asiakir-
ja ”Inhimillinen, tasa-arvoinen ja rei-
lu Suomi”, jota on ollut usean sadan 
joukko tekemässä.  On erinomaista, 

että puolueella on vuoteen 2030 saak-
ka ulottuva kirjattu tavoitteisto, ja kui-
tenkin niin, että se tukee jo eduskunta 
– ja EU-vaalityötä. Se on osoitus kes-
tävästä ajattelusta!
Yksi asia, missä meidän on pystyttävä 
parantamaan, on saada mukaan run-
sain mitoin nuoria. Ylen galluptulok-
set alle 35-vuotiaiden vähäisestä kiin-
nostuksesta SDP:tä kohtaan on vakava 
paikka. Sinänsä tie puolueessa on ollut 
avoin merkittävillekin luottamuspai-
koille jo vuosikausia, mutta suurina 
massoina se näy. Meillä on paljon hy-
viä tekijöitä ja erinomaisia esimerkke-
jä nuorille Sanna Marinista ja Mik-
kel Näkkäläjärvestä lähtien, mutta 
nuoria äänestäjiä tarvitsemme. 

- - - - 
Ja lopuksi. EU- vaalit ovat nyt entis-
tä tärkeämmät! Äärioikeistolaiset eri 
maissa Euroopassa eivät enää vastus-
ta EU:ta sinänsä, vaan haluavat vallata 
sen. Siksi jokainen ääni demokraatti-
sille voimille myös Suomesta on erit-
täin tärkeä. Meillä sosialidemokraa-
teilla on erinomaisia ehdokkaita myös 
EU-vaaleissa! Hyvä ehdokas löytyy 
joukosta varmasti. 
Elokuussa kokoonnumme retkeily-
päiville Jyväskylään. Silloin vaalit on 
käyty ja pureudumme demokratian ja 
sosialidemokratian tulevaisuuteen ja 
varmistamiseen. 
Jo edellä mainitsemani Väinö Voion-
maa piti äänestämättömyyttä epäyh-
teyskunnallisuutena. Siis, äänestämään 
ja vaikuttamaan!

Kari Salmi 
puheenjohtaja   
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-Antakaa kokemuksenne käyttöön 
eduskuntavaaleissa menemällä mu-
kaan ehdokkaiden tukiryhmiin. Teh-
kää vaalityötä omissa harrastusryh-
missänne. Ketään ei tarvitse yrittää 
käännyttää, mutta viritelkää keskuste-
lua vaaleista, lähettää SDP:n puolue-
sihteeri Antton Rönnholm terveisiä 
Wanhoille Tovereille.
Aamun (21.2.) HS-gallupissa SDP on 
edelleen piikkipaikalla 20,8 prosentin 
kannatuksella. Kokoomus on runsaat 
kaksi ja keskusta yli kuusi prosent-
tiyksikköä takana.
-On vaikea ymmärtää, miksi kanna-
tuksemme on alle 23 prosenttia. Osin 
tätä selittää se, että epävarmojen ää-
nestäjien määrä on niin suuri, yli 40 
prosenttia. Äänestäjät eivät ole sisäis-
täneet niitä asioita, joita SDP edustaa. 
Brändien rakentaminen kestää 3-5 
vuotta, pohtii Rönnholm.
Vaalikentillä vallitsee ikään kuin hiih-
toloma. Keskustelu vanhusten hoivas-
ta on pyörremyrskyn lailla haudannut 
alleen puolueiden kampanja-avauksis-
sa esiin nostamat vaaliteemat. 
-Vaalikampanjat ovat lyhentyneet 
vuosi vuodelta. Eduskuntavaalit al-
kavat kiinnostaa noin kuukausi ennen 
äänestyspäivää.

Hyvä ehdokasjoukko
Puoluesihteeri Antton Rönnholm on 
tyytyväinen SDP:n ehdokastilantee-
seen. Listat ovat täynnä kaikissa vaa-
lipiireissä. 
-Olemme saaneet ehdokkaiksi ihmi-
siä, jotka haluavat tehdä muutosta. 
Ehdokkaista puolet on naisia ja puolet 
miehiä. Keski-ikä on 43 – 45 vuotta. 
Ehdokasjoukko edustaa monia eri am-

matteja ja taustoja. Urheilun tai viih-
teen julkkisehdokkaita ei meillä näissä 
vaaleissa ole listoilla, luettelee Rönn-
holm.
SDP haluaa nostaa vaalikeskusteluun 
mm. koulutuksen ja työelämän kysy-
mykset. Aiheet eivät valitettavasti ole 
kuitenkaan ottaneet tuulta alleen. 
-Esimerkiksi oppivelvollisuuden pi-
dentäminen ei ole tunnepuolella niin 
kiinnostava aihe kun hoivakeskuste-
lu. Miten saisimme nostettua painetta 
keskusteluun nuorten syrjäytymises-
tä? SDP on vahvoilla työelämäkysy-
myksissä, mutta ne eivät nyt vielä tun-
nu riittävästi kiinnostavan. Totta kai 
vaalikeskusteluissa nousevat esiin il-
masto- ja ympäristökysymykset, listaa 
Antton Rönnholm.

Ihmisiä pitää kuunnella
Missä huhtikuun eduskuntavaalit sit-
ten ratkaistaan? Somessa, mediassa, 
toreilla, televisioväittelyissä vai ovi-
kelloja soittamalla?
-Luottamus rakennetaan ihmisten hen-
kilökohtaisissa kohtaamisissa. Pysäy-
tetään ihminen kadulla ja kysytään, 
mitä sinulla on sydämelläsi? Tai soi-
tetaan ovikelloa ja kysytään, mikä si-
nusta on näiden vaalien tärkein kysy-
mys? Ja kuunnellaan ihmisiä, korostaa 
Antton Rönnholm.
Puoluesihteerillä on valtavasti puo-
luebarometrien ja muiden tutkimusten 
tuottamaa taustatietoa vaaleista ja ää-
nestäjistä. –Makkaragrilli ja soppatyk-
ki pysäyttävät edelleen ihmiset. 14:stä 
vuoropuhelusta tulee yksi ääni, kun 
vastaavasti tuhannesta jaetusta esit-
teestä tulee yksi ääni. Kun esittää ih-
miselle kysymyksen, hän pysähtyy ja 

Puoluesihteeri Antton Rönnholm kannustaa 
Wanhoja Tovereita aktiiviseen vaalityöhön
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herää miettimään asiaa.

Kokemus käyttöön
Wanhoille Tovereille puoluesihteeril-
lä on selkeät vaaliterveiset. –Antakaa 
oma kokemuksenne ja näkemyksenne 
käyttöön ehdokkaiden tukiryhmissä. 
Menkää nuorten ehdokkaiden tueksi. 
-Tehkää vaalityötä oman jaksamisen-
ne rajoissa. Jättäkää esitteiden luukut-
taminen nuoremmille. Keskustelkaa 
omissa harrastusryhmissänne vaaleis-
ta ja aktivoikaa ihmisiä mukaan vaali-
työhön ja äänestämään. Ketään ei tar-
vitse yrittää käännyttää, mutta viritel-
kää keskusteluja.

Puoluesihteerin vaalilupaus
Vaalien alla ilma on täynnä lupauksia. 
Mikä on puoluesihteeri Antton Rönn-
holmin vaalilupaus?
-Oho, tuollaista ei ole kukaan aiem-
min kysynytkään.
-Vaalit ja vaaleissa menestyminen on 

vain yksi osa sitä kokonaisuutta, mistä 
puolueen vaikutusvalta rakentuu. Sitä 
rakennetaan yhteistyössä eri tahojen, 
kuten työelämän toimijoiden, yritys-
ten ja kolmannen sektorin, kanssa. Tä-
män työn hedelmät poimitaan tulevai-
suudessa, ei kevään vaalien jälkeen. 
-Puolueen ohjelmatyö ei pysähdy vaa-
leihin. Eduskunta- ja hallitusyhteis-
työllä on omat agendansa ja puolueoh-
jelmilla omansa, pohtii Rönnholm.

Perusteltua toivoa paremmasta
Mitä puoluesihteeri Antton Rönnhol-
min kalenterissa on vaalien jälkeisenä 
maanantaina 15.4.?
-Olen sen viikon politiikkapäivystäjä. 
Tulen tänne puoluetoimistoon kello 
kahdeksan maissa. Vastailen toimitta-
jien kysymyksiin ja uskon, että meillä 
on vaalien jälkeen perusteltua toivoa 
paremmasta. 
Rönnholm toivoo, ettei vaalikampan-
jasta tulee kaiken repivää. –Suomeen 
pitäisi saada hallitus nopeasti, sillä 
EU-puheenjohtajuuskausi odottaa ke-
sällä. 
Hallitusneuvotteluja käydään samaan 
aikaan, kun jo seuraavat vaalit eli Eu-
roopan parlamentin vaalit ovat ovella 
toukokuussa. Uhkaavatko EU-vaalit 
jäädä eduskuntavaalien jalkoihin?
-EU-vaalikamppailu pääsee vauhtiin 
toukokuun alusta, jolloin käydään tii-
vis kolmen viikon kampanja. Meillä 
on aito haaste saada äänestäjät kiin-
nostumaan EU-vaaleista, tietää SDP:n 
puoluesihteeri Antton Rönnholm.

Teksti ja kuva
Mikko Karlsson

Puoluesihteeri Antton Rönnholm ke-
hottaa kysymään äänestäjiltä, mitä 
heillä on sydämellään.

Eduskuntavaalit, ennakkoäänestys 3.-9.4., 
varsinainen vaalipäivä 14.4. Euroopan 
parlamentin vaalit, ennakkoäänestys 15.-
19.5., varsinainen vaalipäivä 26.5.
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Suomen Wanhat Toverit antoi Jyväs-
kylän Wanhoille Tovereille järjestet-
täväksi vuoden 2019 retkeilypäivät. 
Otimme tehtävän mielihyvin vastaan. 
Retkeilypäivät on vakiintunut ja hyvä 
toimintamalli ja sen puitteissa täällä-
kin mennään.
Ohjelmassa on työväenhistoriaa ja 
-kulttuuria sekä kaupunkiin tutustu-
mista. Tulopäivänä on Demokratian 
tulevaisuus Euroopassa -seminaari 
Aalto-salissa ja illanvietto Jyväskylän 
Työväenyhdistyksen Juurikkasaaren 
paviljongissa Päijänteen rannalla. 
Retkeilijät pääsevät tutustumaan pai-
kalliseen arkkitehtuuriin heti ilmoit-
tautumisen yhteydessä. Alvar Aalto on 
suunnitellut Jyväskylän työväentalon, 
missä avajaiset ja seminaarit pidetään. 
Majoitushotellit on varattu aivan ydin-
keskustaan, lyhyen kävelymatkan pää-
hän työväentalosta. Teemme parhaam-
me vieraidemme viihtymisen eteen.

Tervetuloa Jyväskylään Wanhat Toverit

Järjestelyväki toivottaa Suomen Wan-
hat Toverit lämpimästi tervetulleiksi 
Jyväskylään 23. - 24.8.2019!

Pertti Sarja
JTY:n Veteraanikerhon puheenjohtaja

Retkeilypäivien huippuseminaari
DEMOKRATIAN TULEVAISUUS EUROOPASSA

Jyväskylä, Työväentalon Aalto-Sali, 23.8.2019, klo 12.30
Seminaarissa tarkastellaan mm. Euroopan 
Unionin tilannetta kevään parlamenttivaa-
lien ja Brexit-ratkaisun jälkeen. Mikä on  
populistiliikkeiden kannatus ja mitkä ovat 
heinäkuussa alkavan Suomen puheenjohta-
jakauden näkymät?

Seminaarin luennoitsijoina toimivat entinen 
Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen ja 
Oxfordin yliopiston politiikantutkimuksen 
laitoksen väitöskirjatutkija Ilona Lahdelma.

Ilona LahdelmaErkki Liikanen



9

Jyväskylän kaupunki perustettiin maa-
liskuussa 1837. Jyväskylä sijaitsee ne-
lostien varrella ja Päijänteen pohjois-
päässä kolmen suuren vesireitin ris-
teyksessä. Kaupungin keskusta on tii-
vistynyt Harjun ja Jyväsjärven väliin. 
Jyväskylän menneisyys on myös sen 
tulevaisuutta. Samat elementit ovat ais-
tittavissa kaupungissa tänään kuin sen 
historiassa. Nyt vain kehittyneempinä, 
omia juuriaan kunnioittaen.
Jyväskylän sydän on aina ollut koulu-
tuksessa ja sivistyskasvatuksessa, ehkä 
siksi Jyväskylää sanotaan Suomen 
Ateenaksi. Siihen kuuluu myös ”terve 
sielu terveessä ruumissa”, joten myös 
ruumiinkulttuuri on kuulunut Jyväsky-
län dna:han. Jyväskylän yliopistossa 
on Suomen ainoa liikuntatieteiden tie-
dekunta. 
Jokaisella paikalla on oma identiteet-
tinsä. Sen aistii ihmisistä, ympäristöstä 
ja paikkakunnan rakenteista. Jyväsky-
län tunnelma syntyy lisäksi sen moni-
muotoisesta kulttuurista ja elinkeinois-
ta. Kaupungin bonuksena on ympäris-
tö, joka muodostuu metsäisistä kukku-
loista ja vuorista sekä joka suuntaan 
avautuvasta kauniista järviluonnosta. 
Alvar Aalto sai inspiraationsa näis-
tä maisemista, hän kutsui Jyväskylää 
Pohjolan Firenzeksi.
 
Alvar Aallon Jyväskylä
Leimaa antavana Jyväskylälle on ollut 
arkkitehti Alvar Aallon panos Jyväsky-
län kaupunkisuunnittelulle. Jyväsky-
lässä ja sen ympäristössä on runsaasti 
Alvar Aallon suunnittelemia rakennuk-
sia. Usein esillä ovat Säynätsalon kun-
nantalo, Jyväskylän yliopiston päära-
kennus, Jyväskylän Työväentalo, Kau-

punginteatteri ja monia virastotaloja 
Jyväskylän keskustassa ym. (Lähem-
piä tietoja antaa Alvar Aallon museo, 
Alvar Aallonkatu 7). 
Sieltä naapurista löytyy myös hänen 
suunnittelemansa Keski-Suomen mu-
seo. Aalto piirsi myös monia toteutu-
mattomia suunnitelmia Jyväskylään. 
Mieltä kiehtoo Aallon paikallislehtiin 
1920-luvulla laatimat kirjoitukset Jy-
väskylän torielämästä ja Harjun lael-
le suunnitellusta kulttuurisaunasta.  
 
Jyväskylä matkailukaupunkina
Matkailijalle löytyy muitakin kiinnos-
tavia kiintopisteitä Jyväskylän keskus-
tassa: Toivolan Vanha Piha, jossa on 
käsityöläispajoja, ravintola ja kesäisin 
paljon myytävää ja vaihtelevaa ohjel-
maa. Kauppakadulta noustessa Gum-
meruksenkatua ylöspäin Yliopiston-
kadulle löytyy Harjun portaat (puhe-
kielessä ”Neron portaat”), joita pitkin 
pääsee Harjun laelle ja siitä näkötor-
niin, josta avautuu upea näkymä Jyväs-
kylään ja sitä ympäröivään maisemaan.
Vesilinnan välitasanteelta löytyy näl-
käisille viiden tähden ravintola, joka 
on auki varsinkin kesäisin. On ai-
nutlaatuista, että keskellä kaupunkia 
on massiivinen harju, mikä näyttäy-
tyy avoimena myös matkailijoille. 
Kulttuuritapahtumista mainittakoon 
mm. talvella työväen kulttuuritapahtu-
ma Jyväskylän Talvi, keväällä Yläkau-
pungin Yö ja heinäkuun alussa Jyväs-
kylän Kesä, syksyllä Valonkaupunki 
Jyväskylä sekä autourheilun ystäville 
elokuussa Suomen MM-ralli.
 
Marja-Leena Kotimäki
JWT:n sihteeri

Jyväskylä on Järvi-Suomen helmi
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Wanhojen Toverien retkeily- ja kulttuuripäivät 
Jyväskylässä 23.-24.8.2019

Retkeily- ja kulttuuripäivät ovat SDP:n Wanhojen Toverien tärkeä kohtaamisti-
laisuus ja ohjelmaltaan mieleenpainuvia elämyksiä tarjoava yhteistapaaminen. 
Retkeilypäivien seminaarissa elokuussa käsitellään demokratian tulevaisuutta 
Euroopassa. Seminaarin puhujiksi ovat lupautuneet entinen Suomen Pankin 
pääjohtaja Erkki Liikanen ja väitöskirjatutkija Oxfordin yliopiston politiikan-
tutkimuksen laitokselta Ilona Lahdelma.
 
Ohjelma

Perjantai 23.8.2019 
klo 10.00 - 12.00   Ilmoittautuminen ja tulokahvit 
                              Aalto-salin lämpiö, Väinönkatu 7
klo 12.30 - 15.00   Avajaiset ja seminaari 
         Demokratian tulevaisuus Euroopassa        
klo 15.00 - 18.30   Majoittuminen 
klo 18.15 - 18.45   Bussikuljetus hotelleilta 
 Juurikkasaareen Toveri-illallisille
klo 19.00 - 23.00   Toveri-illalliset ja tanssia 
 Juurikkasaaren Rantapaviljongissa
klo 22.00 alkaen   Paluukuljetukset hotelleille lähtevät 
 porrastettuna

Lauantai 24.8.2019
klo 07.00 - 10.00   Aamiainen hotelleissa
klo 10.00 - 11.30   Kiertoajelut – tutustuminen Jyväskylään
klo 12.00 - 13.00   Päätöslounas, Aalto-sali, Väinönkatu 7

Ilmoittautuminen
Retkeily- ja kulttuuripäivien osallistumismaksu on 75 €/henkilö. Osallistumis-
maksu sisältää tulokahvit, buffet-muotoisen toveri-illallisen ja päätöslounaan 
sekä kuljetukset Juurikkasaareen toveri-illallisille ja Jyväskylän kiertoajelun. 
Ainoastaan perjantain ohjelmaan osallistuville osallistumismaksu on 55€/hen-
kilö. 
Osallistumismaksu tulee maksaa 15.6.2019 mennessä Suomen Wanhat Tove-
rit ry:n tilille IBAN FI22 8146 9710 0818 93. Viestiin merkitään osallistujien 
nimet. Kerhoittain tai useamman henkilön yhteismaksussa viestiin merkitään 
kerhon nimi. Osallistujalista toimitetaan sähköpostilla asiamies Heikki Kehä-
linnalle.
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Hotellit ja hinnat
Retkeilypäivien osallistujille on varattu huonekiintiöt Original Sokos Hotel 
Aleksandrasta ja hotelli Versosta. Hotellivaraukset on hyvä tehdä hyvissä ajoin, 
kuitenkin viimeistään kesäkuun loppuun mennessä. Sekä yksittäisten henkilöi-
den että kerhojen majoitusvaraukset tulee tehdä suoraan hotelleihin. Huoneva-
rauksia on tehty pienempi määrä molemmista hotelleista myös torstai – perjan-
tai väliseksi yöksi.

Original Sokos Hotel Aleksandra 
Hannikaisenkatu 35, puhelin +358 20 1234 642
1- tai 2-hengen huone (standard parivuoteella) 
1- tai 2-hengen huone (standard erillisillä vuoteilla)
Hinta/vrk 
102 € 1-hengen huone (standard) 
112 € 2-hengen huone (standard) 
Varauskoodi: BWANHATTOVERIT  Varaukset www.sokoshotels.fi  
Huonehinta sisältää runsaan buffet-aamiaisen, hotelliasukkaiden saunavuoron 
sekä voimassa olevan ALV:n. Hotellin takapihalla sijaitsevalla pysäköinti-
alueella pysäköintimaksu 14,50€/vrk, lisävuorokausi 9,50€

Hotelli Verso 
Kauppakatu 35, puhelin 014 333 999 
info@hotelliverso.fi
1-hengen/2-hengen standard-huone
Hinta/vrk 
85 € 1-hengen huone 
95 € 2-hengen huone
Varaustunnus: Wanhattoverit
Huonehinnat sisältävät Verson suomalaisen aamiaisen, wi-fin sekä asiakassau-
nojen käytön. Hotellin autopaikat parkkihallissa ovat käytössä hintaan 14,50€/
vrk

Tiedustelut
Retkeilypäiviin liittyviin tieduste-
luihin vastaavat Jyväskylän Wanho-
jen Toverien puheenjohtaja Pertti 
Sarja puh. 050 371 4290 pertpai-
vio@gmail.com ja SWT:n asiamies 
Heikki Kehälinna puh. 040 500 
1186 heikki.kehalinna@elisanet.fi
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Suomessa huhtikuussa pidettävät edus- 
kuntavaalit ovat kutkuttavan jännit-
tävät. Euroopan parlamentin vaalit 
toukokuussa suorastaan dramaattiset. 
Suomessa sosialidemokraatteihin luo-
tetaan enemmän kuin pitkiin aikoihin, 
joten Suomessa kevään muotiväri on 
punainen. Euroopassa saatetaan pu-
keutua kenties mustaan.

Demarien pitkäjänteinen ja laajapoh-
jainen ohjelmatyö näkyy juuri nyt hy-
vänä tulevaisuusotteena. Siitä ansait-
sevat kiitokset sadat jäsenemme, jotka 
ovat ottaneet osaa ohjelmatyöhön.

Ihmiset arvioivat ennen vaaleja, onko 
harjoitettu politiikka ollut hyvää vai 
huonoa, mutta se ei ratkaise vaalikäyt-
täytymistä. Toki yleensä hallituspuo-
lueet kärsivät tappioita, ja oppositio 
etenee, mutta mitään automaattista 
vaalivoittoa ei oppositiossa oleminen 
suinkaan tuota.

Vaaliuurnilla ei myöskään usein kiite-
tä eikä tuomita menneestä politiikas-
ta. Hallitusvastuussa olevat puolueet 
saavat toki kovempaa kritiikkiä, mutta 
myös oppositiossa olleisiin puoluei-
siin suhtaudutaan kriittisesti. Vaaleissa 

Luottamuspääoma kasvaa korkoa

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 40 vuotta siitä, kun Liisa Jaakonsaari aloitti kan-
sanedustajana. Europarlamentissa hän on työskennellyt kymmenen vuotta. Hän 
ei ole ehdolla kevään vaaleissa.
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myös protestoidaan ja halutaan muu-
tosta, mutta ei kerrota, mitä muutosta 
halutaan ja mihin suuntaan halutaan 
mennä.

Loppujen lopuksi kysymys on luot-
tamuksesta suhteessa tulevaisuuteen. 
Puolueiden ja ehdokkaiden kykyyn 
ratkaista, ei menneitä, vaan tulevia 
haasteita.

- - - - - 
Suomen demareihin luotetaan juuri 
nyt. Vuosikymmeniä kasvatettu luot-
tamuspääoma kasvaa nyt korkoa. Itse 
asiassa menneiden sukupolvien ja 
vanhojen tovereiden keräämä luotta-
muspääoma on nyt kovempaa valuut-
taa kuin kenties ymmärrämme.

Monet vanhentuneiksi tai itsestään 
selvyyksiksi tuomitut demariajatukset 
ovat itse asiassa mitä moderneimpia. 
Tasa-arvoa edistävät julkiset palvelut 
ovat olennaisia yhteiskunnan eheydel-
le. Davosissakin todettiin, että maail-
man suurin uhka on kasvavan epäta-
sa-arvon synnyttämä epävarmuus. 

Sukupolvien sodastakin on siirrytty et-
simään enemmän yhteisiä kuin erotta-
via asioita. Ehtoopuolen eriarvoisuus 
ja hoivakriisi puhuttelevat niin nuoria 
kuin ikääntyneitäkin kansalaisia.
  - - - - -  
Toukokuussa ovat Euroopan parla-
mentin vaalit, joissa voi käydä todella 
huonosti, jos äärioikeiston ja populis-
tien riemumarssi jatkuu. Jo viime vaa-
leissa EU-myönteiset poliittiset liik-
keet hävisivät, mutta Euroopan unio-
nia rakentava enemmistö säilyi, kun 

uudet tulokkaat eivät pystyneet keske-
nään yhteistyöhön.

Nyt pelätään, että kenties ainakin 
USA:n äärioikeiston avittamana ää-
riryhmittymät muodostavat yhteisen 
ryhmän ja koko EU: n toiminta saat-
taa halvautua. Euroopan parlamentti 
on aina ollut rakentava, integraatiota 
eteenpäin vievä voima. Olisi surul-
lista, jos parlamentista tulisi pelkkä 
”puhujalava” ja jäsenmaiden sisäisten 
kiistojen värittämä taistelutanner.

Suomi tulee olemaan parlamentti-
vaalien jälkeisessä myrskynsilmäs-
sä. Puheenjohtajuuskausi antaa meil-
le mahdollisuuden puskea eteenpäin 
Suomelle ja koko Euroopalle tärkeitä 
kärkiteemoja, kuten sosiaalinen ulot-
tuvuus, kiertotalous sekä arktisuus ja 
pohjoinen ulottuvuus sekä tietenkin il-
mastonmuutoksen hillintä. Veronkier-
to on otettava myös esityslistalle. On 
hieno asia, että puheenjohtajuuteen on 
Suomessa pystytty valmistautumaan 
hallituspuolueiden ja opposition yh-
teistyöllä.

Varmaa on, että yllätyksiä tulee, mut-
ta, jos tietäisimme kaiken, mitä edessä 
on, ne eivät olisi yllätyksiä.

Liisa Jaakonsaari
Laborectur molestrum volores 
tiscianda conet ex et ese

Euroopan parlamentin vaalit, ennakkoää-
nestys 15.-19.5., varsinainen vaalipäivä 
26.5.
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Vapise porvari, sillä soppatykit on 
ajettu vaaliasemiin! 
Ne ovat vielä sinisten pressujen alla 
Hakaniemen tukikohdassa Helsingis-
sä. Mutta tulevina viikkoina ne ovat 
ahkerassa käytössä paitsi pääkaupun-
kiseudulla myös muualla Suomessa. 
Nimittäin soppatykit. 
Nelikko Ari Kekkinen, Petra Hy-
värinen, Reino Sarjanen ja Tarmo 
Hyvärinen on kokoontunut Hakanie-
men ay-talon kellariin, soppatykkitu-
kikohtaan. Tällä kvartetilla on paitsi 
keittotaito hyppysissä myös valtavasti 
muistoja vaaleista ja kokemusta ruo-
kajakelusta.
-Elettiin 1990-luvun loppua ja pohdit-
tiin uusia ideoita vaalityöhön SAK:n 
järjestösihteerien demariryhmässä. 
Soppatykkiaatteen isä oli SAK:n jär-
jestösihteeri Pekka Sarkkinen, joka 
toi idean Ruotsista. Sieltä tulivat myös 
ensimmäiset tykit. Nämä nykyiset 
ovat kotimaista työtä Teuvalta, muis-

telee Ari Kekkinen, joka työskenteli 
pitkään puolueen ay-sihteerinä.
Muut kvartetista ovat tulleet mukaan 
touhuun 2000-luvun alkupuolella. 
Kaikilla on taustaa ammattiyhdistys-
liikkeestä. Kaikkia yhdistää myös kol-
me kirjainta SDP. He kutsuvat itseään 
Senioriosaajiksi.

Tykki irtosi kepun koukusta
Sopankeittäjien ryhmän vetovastuussa 
ovat Sarkkisen jälkeen olleet Pekka 
Lahtinen, Keijo Kaleva, Erkki Pe-
kola ja Tarmo Hyvärinen.  
-Parhaaseen aikaan meitä oli noin sata 
asiaan sitoutunutta talkoolaista. Hom-
ma toimi hyvin ja soittamalla sai aina 
ihmiset liikkeelle. Väki on vanhentu-
nut ja muuttanut synnyinseuduilleen. 
Soppatykkikonsepti on hyvä ja toimi-
va. Nyt tarvittaisiin uusia voimia ja 
vetäjiä, pohtii Tarmo Hyvärinen.
-Vaalikentillä on kierrelty vaikka mil-
laisissa myrskyissä, tuiskuissa ja pak-

Soppaa ja sosialidemokratiaa

Kvartetti Reino Sarjanen (vasemmalla), Tarmo Hyvärinen, Ari Kekkinen ja Pet-
ra Hyvärinen on keittänyt ja jakanut hernekeittoa tuhansia annoksia.
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kasissa. Pahimmillaan pakkasta oli 
-28 astetta vuonna 2006. Välillä piti 
käydä sisällä lämmittelemässä ja taas 
jatkettiin jakamista, muistelee Petra 
Hyvärinen.
-Tämä on ollut antoisaa työtä. Muu-
taman kerran on käynyt niin, ettei eh-
dokkaita ollut lainkaan paikalla, vain 
me jakajat, naurahtaa Reino Sarjanen.
Tarmo Hyvärisen mukaan ehdotto-
masti paras jakelupaikka on Vantaa 
Tikkuraitti. –Siellä on asiat aina hoi-
dettu mallikkaasti. 
-Stockan edessäkin olemme olleet ja-
kamassa ja hyvin kelpasi soppa siellä-
kin, toteaa Ari Kekkinen.
Soppatykit ovat käytössä SDP:n ja 
ammattiyhdistysliikkeen tapahtumis-
sa. Kerran tykkiä lainattiin kepulle. 
–Tykki irtosi vetokoukusta jo tuossa 
hallista nousevassa luiskassa, muistaa 
Ari Kekkinen.

Antti-pasta paloi kiinni
Hernekeitto on ehdoton ykköstuo-
te. Tilastoista löytyy huimia lukuja. 
Eduskuntavaaleissa 2007 Helsingissä 
ja Uudellamaalla hernesoppaa tarjot-
tiin kaikkiaan yli 38 000 kupillista. 
Herneitä tuon määrän tuottamiseen 
kului 1 800 kiloa, lihaa 900 kiloa ja 
suolaa 45 kiloa.
Tarja Halosen kampanjassa 2005 
– 2006 Helsingissä ja Uudellamaal-
la hernekeittoa tarjottiin lähes 29 000 
kupillista.
Toki muitakin keittoja tykissä valmis-
tuu tilaajan toiveiden mukaan. Onpa 
tykistä tarjottu Antti-pastaakin.
-Pasta ostettiin valmiina ravintolasta 
ja jaettiin tykistä Kolmen sepän pat-
saalla. Pastaa en kuitenkaan suosittele 
tykkiruuaksi. Se paloi kiinni ja tykin 
puhdistamiseen kului viisi tuntia, ker-
too Tarmo Hyvärinen.

Soppaa leipäjonossa
Vaalien lisäksi Senioriosaajat ovat 
keittäneet ja jakaneet soppaa muissa-
kin tilaisuuksissa. Esimerkiksi viime 
vuonna Tie Tammisaareen -tapahtu-
massa oli koko kalusto eli kuusi tykkiä 
muonittamassa osanottajia.
Syvän vaikutuksen talkoolaisiin on 
tehnyt Herttoniemen seurakunnan 
kanssa yhteistyössä usean vuoden 
ajan toteutettu soppajakelu Myllypu-
ron leipäjonossa. –Olimme siellä ker-
ran kuukaudessa. Leipäjonossa näki, 
millainen Helsinki todellisuudessa on 
eivätkä leipäjonot ole mihinkään hä-
vinneet, huokaa Petra Hyvärinen.
Tämän hyväntekeväisyystempauksen 
eväät kustansi ay-liike.

Kokoomuksen häpeä
Pitkään soppatykeillä ahertanut Erk-
ki Pekola ei päässyt mukaan haastat-
teluun. Hän muistelee talkoita sähkö-
postissaan.
-Oli kova paikka, kun näki käytännös-
sä, millaisen inhimillisen hädän kim-
pussa olimme poliittisen toiminnan 
ohella. Kun nuoria äitejä tulee parin 
kolmen pienokaisen kanssa ja vähän 
häpeillen sanovat, että lapset tykkää-
vät hernesopasta. Tai, kun siisti aikui-
nen mies sanoo, että annatko toisen 
annoksen, kun oli niin hyvää.
-Jos Petteri Orpon mielestä ”autot 
kuuluvat teille”, niin kenelle kuuluu 
se häpeä köyhien unohtamisesta? Se 
kuuluu heille, kirjoittaa Erkki Pekola.
Tämä on hyvä muistaa ja nostaa esille 
vaalikohtaamisissa. Soppatykeillä ta-
vataan!

Teksti ja kuva
Mikko Karlsson
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Toimintaperiaatteet 
Tarkoitus 
Suomen Wanhojen Tovereiden toimin-
nan tarkoituksena on koota Suomen 
Sosialidemokraattisessa Puolueessa, 
ammattiyhdistys-, osuustoiminta-, si-
vistys- ja urheiluliikkeessä sekä työvä-
enliikkeen liikelaitoksissa tai yhteiskun-
nallisissa tehtävissä toimineet puolueen 
eläkkeellä olevat jäsenet yhteistoimin-
taan, jolla tuetaan puolueen aatteellista 
työtä.
 
Toiminnalla jäsenille tarjotaan mahdol-
lisuus tavata toisiaan luento-, kulttuuri- 
ja virkistystilaisuuksien sekä matkailun 
avulla. Vaikka yhteisöllä ei ole varsinai-
sia edunvalvontatehtäviä, voidaan ha-
luttaessa ottaa kantaa yhteiskunnallisiin 
kysymyksiin. 

Jäsenet 
Jäsenet voivat osallistua toimintaan 
paikallisissa tai alueellisissa kerhoissa. 
Kerhot päättävät jäsenyyden hakemi-
sesta, hyväksymisestä ja erottamisesta. 
Mahdollisuudesta liittyä kerhoihin tie-
dotetaan vuosittain Wanhojen toverien 
kotisivuilla. Liittyminen kerhoon ja sii-
nä toimiminen on vapaaehtoista. Kerhot 
ylläpitävät jäsenluetteloita tiedotuksen 
vuoksi.
 
Kerhot 

Suomen Wanhat Toverit - yhteisö mu-
dostuu paikallisista tai alueellisista ker-
hoista, jotka ovat itsenäisiä mutta re-

kisteröimättömiä. Kerhot perustetaan 
omatoimisesti. Niiden perustamisesta il-
moitetaan Suomen Wanhat Toverit ry:n 
asiamiehelle sekä puoluejärjestölle. 

Kerholle valitaan vuosittain puheenjoh-
taja, sihteeri sekä tarvittaessa toimikun-
ta. 

Kerhot eivät ole SDP:n jäsenjärjestöjä, 
mutta ne pyrkivät hyvään yhteistyöhön 
puolueyhdistysten, kunnallis- ja piirijär-
jestöjen sekä Eläkkeensaajien Keskus-
liitto EKL:n yhdistysten kanssa.
 
Kerhon jäsenmäärä ja yhteyshenkilötie-
dot ilmoitetaan vuosittain asiamiehelle. 

Suomen Wanhat Toverit ry.
Wanhojen toverien kerhojen valtakun-
nallisena yhteistyö-, tuki- ja palveluor-
ganisaationa toimii Suomen Wanhat To-
verit ry. joka on SDP:n yhteistoiminta-
järjestö.

Suomen Wanhat Toverit ry. (SWT) huo-
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Tarja Halonen mitali
Arvokas tapa muistaa ansioituneita tovereita

Tiedustelut ja tilaukset: 
Suomen Wanhat Toverit ry, asiamies Heikki Kehälinna, 

puh 0405001186, heikki.kehalinna@elisanet.fi

lehtii yhteisön hallinnollisista tehtävistä, 
taloudellisista ja oikeudellisista vastuis-
ta, kotisivujen ylläpidosta sekä viestin-
nästä. Aikaisemmin kerhojen edustajien 
kokouksessa käsitellyt asiat käsitellään 
SWT ry:n joka toinen vuosi maalis-huh-
tikuussa pidettävässä vuosikokouksessa

SWT ry:n ja kerhojen keskinäinen yh-
teydenpito toimii siten, että kerhojen 
nimeämät yksi tai kaksi henkilöä kut-
sutaan SWT:n henkilöjäseniksi.  SDP:n 
eläkkeellä oleva jäsen voi oma-aloittei-
sestikin anoa SWT:n jäsenyyttä.

Vuosikokousten välivuosina Suomen 
Wanhat Toverit ry. järjestää yhdessä 

paikallisen kerhon kanssa retkeily- ja 
kulttuuripäivät, joilla luento- ja juhlati-
laisuuksien lisäksi tutustutaan eri paik-
kakuntiin, sekä niiden nähtävyyksiin ja 
kulttuuriin. 

Toimintaperiaatteiden muuttaminen 
Muutoksia tähän asiakirjaan voidaan 
tehdä Suomen Wanhat Toverit ry:n vuo-
sikokouksessa.

Lohjalla, elokuun.26. päivänä 2016
Suomen Wanhat Toverit ry
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Suomen Wanhat Toverit ry.
Johtokunta 2019
Puheenjohtaja 
Kari Salmi
Puh. 040 5198473
kari.salmi@phnet.fi
Seppo Fahlström 
Puh. 040 0425 780 
seppo.fahlstrom@gmail.com
Heikki Kautiainen
Puh. 044 302 35 75 
heikki.kautiainen@gmail.com
Pekka Kivekäs 
Puh 0400 760 620 
pekka.kivekas@pp.inet.fi
Raija Meklin 
Puh. 040 0578 268 
raija.meklin@gmail.com
Pekka Myllyniemi 
Puh.050 308 0540
pekka.myllyniemi@kolumbus.fi
Aarre Nord
Puh. 040 839 2403
aarre.nord@pp.inet.fi
Ulla Nordman
Puh. 0500 929 110
ulla.nordman38@gmail.com
Raimo Paalanen 
Puh. 050 338 4233
paalanen.raimo@gmail.com

Ilkka Sepponen 
Puh. 050 538 2838 
ilkka.sepponen@pp2.inet.fi
Matti Sora
Puh. 0400 658 991 
matti.sora@dnainternet.net
Eino Törrönen
Puh. 0500 345 112 
eino.torronen@gmail.com
Marjut Vuotila 
Puh. 040 584 8847
marjut.vuotila@gmail.com
Asiamies
Heikki Kehälinna
Puh. 040 500 1186
heikki.kehalinna@elisanet.fi
Taloudenhoitaja
Kari T. Ahonen
Puh  050 1576
ahonenkarit@gmail.com
Sihteeri
Veijo Lehto
Puh 0500 404 223
veijo.j.lehto@gmail.com

Suomen Wanhat Toverit ry.
Pankkitili: Danske Bank
IBAN FI22 8146 9710 0818 93
BIC/SWIFT   DABAFIHH
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SUOMEN WANHAT TOVERIT
JÄSENKERHOT 2019

Akaan Wanhat Toverit
Anjalankosken Wanhat Toverit
Aurinkorannikon Wanhat Toverit
Espoon Wanhat Toverit
Espoon Rannikon Wanhat Toverit
Etelä-Kymenlaakson Wanhat Toverit
Etelä-Satakunnan Wanhat Toverit
Heinolan Wanhat Toverit
Helsingin Vanhat Toverit
Hämeenlinnan Wanhat Toverit
Imatran ja Ruokolahden Wanhat Toverit
Itäisen Uudenmaan Wanhat Toverit
Jyväskylän Wanhat Toverit
Jämsän Wanhat Toverit
Kankaanpään Wanhat Toverit
Karhulan Wanhat Toverit
Keski-Pohjanmaan Wanhat Toverit
Keski-Uudenmaan Wanhat Toverit
Kirjan Wanhat Toverit
Koivukylän Wanhat Toverit
Kotkan Huru-ukot
Kouvolan Wanhat Toverit
Kuopion Wanhat Toverit
Kuusankosken Wanhat Toverit
Lahden seudun Wanhat Toverit
Lapin Wanhat Toverit
Lappeenrannan ympäristön Wanhat Toverit
Lounais-Hämeen Wanhat Toverit
Läntisen Uudenmaan Wanhat Toverit
Mikkelin Naisvuoren Wanhat Toverit

Mäntän Wanhat Toverit
Nokian Wanhat Toverit
Oulun Wanhat Toverit
Pieksämäen Wanhat Toverit
Pirkanmaan Wanhat Toverit
Pohjois-Karjalan Wanhat Toverit
Pohjoisen Keski-Suomen Wanhat Toverit
Porin puolen Wanhat Toverit
Pääkaupungin Wanhat Toverit
Raahen seudun Wanhat Toverit
Rauman Wanhat Toverit
Riihimäen seudun Wanhat Toverit
Rovaniemen Wanhat Toverit
Salon Wanhat Toverit
Savonlinnan seudun Wanhat Toverit
Seinäjoen ja naapurikuntien Wanhat Toverit
Siiliset-alueen Wanhat Toverit
Tampereen Wanhat Toverit
Turun Wanhat Demarit
Turun seudun Wanhat Toverit
Vaasan Seudun Wanhat Toverit
Vakka-Suomen Wanhat Toverit
Valkeakosken Wanhat Toverit
Vantaan Wanhat Toverit
Varkauden Wanhat Toverit
Ylä-Savon Wanhat Toverit

 Kerhojen yhteystiedot löytyvät 
 kotisivulta www.wanhattoverit.fi
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KERHOESITTELY

Kerho on perustettu 1980-luvulla. Toi-
minnan aktiivisuus on vaihdellut vuo-
sien saatossa, mutta kipinää on kuiten-
kin pidetty yllä hiljaisempinakin kau-
sina.
Viimeiset vuodet ovat olleet kerholla 
hyvin aktiivista aikaa. Kokoonnumme 
säännöllisesti kuukausittain. Päivällä 
lounasaikaan saa porukan parhaiten 
liikkeelle.
Aloitamme itse kustanteisella lounas-
ruokailulla, jonka aikana jo vaihde-
taan kuulumisia. Jokaisessa kokoontu-
misessa on vieraileva alustaja. Olem-
me saaneet vieraita paljon Helsingistä. 
Myös maakunnasta olemme saaneet 
alustajia kerhoomme. 
Alustukset ovat käsitelleet hyvin laa-
jasti eri aihepiirejä. Keskustelut ovat 
olleet hyvin kantaaottavia. Jokaisen 
kokoontumisen jälkeen on tyytyväi-

syys vallinnut osanottajien keskuu-
dessa onnistuneesta aihevalinnasta ja 
alustajat ovat saaneet kiitosta siitä, 
että ovat aina hyvin perehtyneet aihee-
seensa.
Kerhon tilaisuuksiin osallistuu po-
rukkaa kolmenkymmenen molemmin 
puolin. Naisia on matkassa ja kovasti 
olemme kannustaneet heitä tulemaan 
mukaan. 
Wanhojen Toverien valtakunnallisiin 
tilaisuuksiin ei meiltä kovin paljon 
ole aktiivisuutta riittänyt. Liekö sitten 
syynä se, että olemme tavanneet omis-
sa tilaisuuksissa paljon valtakunnan 
tason vaikuttajia? Jospa nyt sitten elo-
kuun tapahtumaan Jyväskylään osal-
listujia saataisiin liikkeelle.
Kerhon vetäjänä toimii Aarne Heikki-
lä ja sihteerinä Pentti Pohjola.

Seinäjoen Seudun Wanhat Toverit

Seinäjoen Wanhat Toverit kokoontuu säännöllisesti kuukausittain.
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Wanhojen Toverien kotisivuilla
http://www.wanhattoverit.fi/viikon-kolumni/

Facebookissa
https://www.facebook.com/wanhattoverit

Demokraatin kolumnisivulla
http://demokraatti.fi/kategoria/kolumnit

Maija Anttila  Kari Arola
Eva Donner  Matti Hellsten
Aulikki Kananoja  Pirkko Lahti
Kirsti Lintonen Matti Louekoski  
Annakati Mattila Aimo Massinen
Riitta Myller Pekka Myllyniemi  
Rauno Saari Kari Salmi
Ulf Sundqvist  Matti Tukiainen 
Antti Vuorenrinne Raimo Väyrynen               
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Eespäin väki voimakas!
Työn ja ympäristön puolesta, 
Raideammattilaiset JHL ry
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WWW.PAM.FI/EDUSKUNTAVAALIT
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Muista äänestää inhimillisen, tasa-arvoisen 
ja reilun Suomen puolesta.

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys 3.–9.4.2019
ja vaalipäivä sunnuntaina 14.4.2019. 
Tutustu tavoitteisiimme: www.sdp.fi

MEILLÄ 
TAITAA OLLA 

SAMA SUUNTA
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Haluamme olla jatkossakin osa tarinaasi ja teemme töitä 
suurella sydämellä, jotta voisimme palvella teitä entistäkin 
paremmin. Tervetuloa Turvaan uudet ja vanhat asiakkaat!

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva • turva.fi •  01019 5110

Olette jälleen arvioineet meidät  
vakuutusalan parhaaksi kumppaniksi. 

Lämmin kiitos  
rakkaat asiakkaamme

(EPSI Rating 2018 -asiakastyytyväisyystutkimus)

”Aivan huipun hyvää 

palvelua ja mukavan 

leppoisaa keskustelua, ja 

ammattimaista opastusta 

miten toimia tilanteissa 

kun tilanteissa. Nopeus 

korvausasioissa  
saa myös  
kiitosta.”

”Sain vastauksia useisiin 

kysymyksiini. Ja rauhoittavan 

tunteen liitty
en pitkään 

poissaoloon kotimaasta.  

Juuri tältä pitääkin tuntua,  

kun on soittanut 

vakuutusyhtiöön.” 

”Nopeaa ja asian- tuntevaa palvelua.  
Tunne että asiakas on  

oikeasti tärkeä.”

Sitaatit:  

Turvan asiakas- 

palautekysely



26

www.teollisuusdemarit.fi
Seuraa meitä verkossa facebook.com/teollisuusdemarit
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Omistajuus tekee hyvää
Osuuskunta Tradeka on moderni omistajaosuuskunta ja inhimillisemmän markkinatalouden edelläkävijä.

Toimintamme lähtö kohta on merkityksellinen omistajuus, jota toteutamme monella tavalla. Me omistamme 
ja kehitämme yrityksiä, luomme uutta tukemalla innovaatioiden ja työpaikkojen syntymistä Suomeen, sijoi-
tamme ja turvaamme sekä maltamme myös odottaa  omistustemme kehittymistä. Teemme hyvää tulosta ja 

jaamme tuotoistamme merkittävän osan yhteiseksi hyväksi.

Jäsenyys Tradekassa on merkityksellistä. Olet mukana vaikuttamassa suomalaiseen yhteiskuntaan ja 
talouselämään. Lisäksi saat mahdollisuuden monipuolisiin jäsenetuihin.

220 000 
jäsentä

Hyviä 
jäsenetuja

Moderni omistaja- 
osuuskunta

Merkityksellistä  
omistajuutta

Osallistu  
talouselämään

Vaikuta 
yhteiskuntaan


