
JOTTA 
MEIHIN TAAS 
LUOTETTAISIIN
Tämä on keskustelunavaus helsinkiläisen sosiaalidemokratian 
tulevaisuudesta piirikokousedustajille ja kaikille piirin aktiiveille. 
Kirjoitus perustuu reiluun 100 käymääni keskusteluun eri 
helsinkiläisten tovereiden kanssa. Kirjoituksen johtopäätöksistä 
vastaan kuitenkin ihan itse. Toivon, että tämä antaa eväitä 
yhteiselle työlle, jotta meihin helsinkiläisiin demareihin taas 
luotettaisiin. 



YHDESSÄ ME 
VOIMME MENESTYÄ

Sosialidemokratian kannatus ei ole Helsingissä sillä tasolla kuin se minusta kuuluisi olla. 
Olen ehdolla Helsingin sosialidemokraattisen piirin puheenjohtajaksi, koska haluan palauttaa 
helsinkiläisten luottamuksen sosialidemokratiaan. 

Valtakunnallisesti sosialidemokratialla menee pitkästä aikaa paremmin kuin vuosiin. 
Olemme pääministeripuolue ja valtakunnallisessa keskustelussa meillä on aloitteellinen roo-
li. Olemme kiinni ajassa ja sen kysymyksissä. Se ei ole syntynyt sattumalta, vaan tavoitteelli-
sella yhteisellä tekemisellä. Se näkyy.

Olen varma, että voimme menestyä myös Helsingissä, kun teemme oikeita asioita. Uskon, 
että perinteisille sosialidemokraattisille arvoille on kysyntää, jos valitsemme tavat ja keinot 
modernista ajasta. 

Kun minulta kysyttiin, haluaisinko asettua ehdolle Helsingin sosialidemokraattisen piirin 
puheenjohtajaksi, ensireaktioni oli, että se on liian suuri pala purtavaksi. Enhän ole edes 
nykyisen piirihallituksen jäsen tai muutenkaan merkittävässä asemassa piirin sisällä.

 Pohdittuani asiaa vakavasti, tulin johtopäätökseen, että juuri näistä syistä minun tulee 
paikkaa tavoitella. Katson toimintaa sopivan etäisyyden päästä, mutta minulla on pitkä ko-
kemus puolueesta ja sellaista muuta hankittua osaamista, joista ajattelen olevan piirille juuri 
tässä ajassa suurta hyötyä.

Koska en ole asettumassa ehdolle kuntavaaleissa, kykenisin antamaan täysimääräisesti 
panokseni piirin kuntavaalikampanjaan ja sen menestyksekkääseen läpiviemiseen. Haluaisin 
ja voisin panostaa piiriin, koska piiri tarvitsee huomiota myös vaalien välillä. Puoluetyö on 
enemmän kuin pelkkä vaalityö. 

Politiikassa ei ole koskaan tarjolla pikavoittoja, luottamusta ei voi palauttaa sormia nap-
sauttamalla, eikä sitä kukaan yksin voi tehdä. Ei yhdet vaalit vielä kesää tee, mutta positii-
visen kierteen syntyminen kuntavaaleissa voi sysätä meidät tielle kohti parempaa. Yhdessä 
sen voimme tehdä.

MIKSI POLITIIKKA ON 
NYKYÄÄN NIIN VAIKEAA?

Ei ole varmaan liioiteltua sanoa, että poliittiset puolueet ovat hiljalleen menettäneet otetaan poliit-
tiseen agendaan. Erityisesti viestintäteknologian murroksen myötä yhteiskunnallisen keskustelun 
areenat ovat peruuttamattomasti mullistuneet ja moninaistuneet. Kahvipöytien ja yleisön osastojen 
kirjoitukset ovat nyt luettavissa kaikkialla ja reaaliajassa. 

Politiikka ei ole kadonnut mihinkään, mutta sen tekemisen paikat ovat lisääntyneet. Mah-
dollisuus asettaa poliittista agendaa on siirtynyt kaikkien oikeudeksi. Yritykset, yksittäiset 
aktiiviset kansalaiset ja aktivistiryhmät nostavat teemoja ja keskusteluita, joihin poliittinen 
koneisto joutuu vastaamaan. Esimerkiksi Facebookin Lisää kaupunkia Helsinki -ryhmä on 
hyvä esimerkki, kuinka keskustelu kaupunkisuunnittelusta on avautunut kaikkien kiinnostu-
neiden areenaksi ja aloitteiden tekijäksi. 

Politiikan murros on tehnyt politiikalla hallitsemisen entistä hankalammaksi. Ei liene sat-
tumaa, että viimeisen kymmenen vuoden aikana Suomessa on ollut seitsemän eri pääminis-



teriä. Valtaan voi päästä, mutta siellä on vaikea pysyä. 
Erityisen haastavaa murros on perinteisille keskilinjan puolueille, joihin myös sosialidemo-

kraatit lukeutuvat. Polarisoitunut poliittinen kenttä ja keskustelu repivät puolueita useaan 
suuntaan. Sosialidemokratialle tyypillinen ratkaisukeskeinen maltillisuus on joutunut koe-
tukselle.

Puolueet sellaisina kuin olemme ne oppineet vuosien saatossa tuntemaan, ovat kadotta-
neet yhteyttään niihin ihmisiin, joiden elämään ne pyrkivät vaikuttamaan. Vaikka äänestysin-
to on edelleen melko hyvää, kokevat ihmiset muut kanavat merkityksellisiksi oman elämänsä 
parantamisessa.

 Yhteyden hiipuminen on näkynyt muun muassa puolueiden jäsenmäärien laskuna, vaikka 
piristymistä viime aikoina on taas ollut nähtävissä. Politiikka kiinnostaa, vaikka puolueet ja 
osin järjestöt yleisesti ovat tyhjentyneet ihmisistä ja muuntuneet yhä enemmän kampanja-
koneiden rooliin. Työväenliikkeelle tämä kehitys on ollut erityisen ankara ja vaikea. Sosialide-
mokraattinen puolue on ja on oltava enemmän kuin vaalikone.

Arkeamme määrittävät yhä voimallisemmin arvoihin ja identiteettiin liittyvät kysymykset. 
Ei ole uutta, että identiteetin kautta määritellään politiikan kysymyksiä, mutta kommunikaa-
tiovallankumous on tuonut ne silmillemme tavalla, jolta emme voi piiloutua.

Ymmärrän hyvin turhautumisen tunteen, kun pieni yksityiskohta politisoituu ja iso kuva 
menettää merkitystä. Miksi yksittäisestä rakennushankkeesta keskustellaan enemmän kuin 
siitä, millainen on tasapainoisen kaupungin kehitys? Miten reagoida siihen, että pienistä 
asioista tulee suuria ja löytää se oma helsinkiläinen identiteetti, jolle rakentaa sosialidemo-
kraattista vaihtoehtoa? 

Uskon, että ratkaisuja näihin kysymyksiin löytyy omaa sanottavaa, tekemisen tapaa ja kes-
kinäistä luottamusta rakentamalla. Ensin on oltava sanottavaa ennen kuin voi puhua. 

JOTTA MEIHIN VOI LUOTTAA, 
ENSIN ON LUOTETTAVA ITSEENSÄ

Tätä kirjoitusta varten olen keskustellut usean helsinkiläisen toverin kanssa. Olen kaikilta 
kysynyt, mitä meidän pitäisi Helsingissä tehdä? Esiin on noussut kaksi asiaa ylitse muiden: 
helsinkiläisen sosialidemokratian identiteetin epäselvyys ja piirin jakautuneisuus. Selvä 
viesti myös on ollut, että muutokselle on tarvetta. 

Itse ajattelen, että identiteetin epäselvyys ja joukkojen jakautuminen liittyvät elimellisesti 
toisiinsa. Kun sanomamme on epäselvä, on vaikea löytää myös yhdessä tekemiselle merki-
tystä. Horisontti on hämärä. Kun maalia ei näy, juoksemme kentällä välillä kuin silmät sidot-
tuina. Mitä vastata, kun kysytään, mikä on tärkein asia mitä me Helsingiltä tahdotaan? Mikä 
on se yhteinen kuva, jota rakennamme?  

Uskon, että kun löydämme yhteisen sanoman, löydämme myös toisemme.
Helsingissä olemme menettäneet kannatustamme yhtäjaksoisesti 2000-luvun alkupuolel-

ta asti. Syitä on monia ja ääniä olemme menettäneet moneen suuntaan. Vihreät ovat kyen-
neet puhuttelemaan uskottavalla ja inhimillisellä tulevaisuusviritteisellä vaihtoehdollaan ja 
ihan viime vuosina myös vasemmistoliitto on kasvattanut kannatustaan kustannuksellamme. 
Myös perussuomalaiset ovat pysyvä toimija poliittisella kartalla. 

Eduskuntavaalitutkimuksen mukaan SDP:n kannatus oli vuoden 2019 vaalien jälkeen suu-
rinta matalammin koulutettujen keskuudessa. Vihreät ja Kokoomus ovat suosituimpia kor-
keasti koulutettujen keskuudessa. Korkeasti koulutetutuista noin joka toinen äänestää joko 
Kokoomusta tai Vihreitä. 



Vaikka helsinkiläiset ovat korkeammin koulutettuja kuin suomalaiset keskimäärin, Helsin-
gissä asuu myös muuta Suomea enemmän pelkän perusasteen koulutuksen varassa olevia. 
Helsingin eri alueilla asukkaiden koulutustaustat poikkeavat toisistaan, ja etenkin korkea-
koulutettu väestö Helsingissä keskittyy vahvasti alueellisesti.

Helsinki väestöllinen pohja on sosialidemokraateille haasteellinen. Meidän olisi pystyttä-
vä puhuttelemaan uusia kohderyhmiä nuorista koulutettuihin samalla, kun pidämme kiinni 
meille uskollisesta äänestäjäkunnasta. Jokainen ääni on yhtä tärkeä.

Minun poliittinen tuntemukseni ei riitä katsomaan riittävän pitkälle historiaan, että osaisin 
vastata aukottamasti luottamuksen häviämisen syihin, mutta kannatuksen lasku on pitkän 
rapautumisen tulos. Se ei ole kenenkään syy tai vika. Se on aikaa myöten hiipinyt yhteinen 
ongelmamme. 

Jotta meihin voi luottaa, on meidän luotettava ensin itseemme ja omaan tekemiseen. Vaa-
liteltalla on uskallettava seisoa rohkealla mielellä ja osattava kertoa mitä me haluamme. Mikä 
on ajatuksemme Helsingistä ja sen tulevaisuudesta? Jos emme sitä osaa sanoittaa itsellem-
me, emme osaa kilpailla sanomalla muidenkaan kanssa.

En ajattele, että me olisimme vailla suuntaan. Aikammekin on sumuinen ja monimutkai-
sempi. Poliitikan vaihtoehdot ovat entistä moniulotteisempia, mutta vaihtoehtoamme Hel-
singissä on syytä kirkastaa ja selkeyttää.
 

OHJELMALLINEN TYÖ ON 
KAIKEN POLITIIKAN KIVIJALKA

Ihmiset lähtevät mukaan poliittiseen toimintaan muuttaakseen asioita. Osa haluaa muuttaa 
isoja asioita, toiselle tärkeää on lähipäiväkodin asiat. Vaikuttamisen halu on kuitenkin yhtei-
nen.

Kun ihminen ottaa sen askeleen, että liittyy puolueen jäseneksi, haluaa hän tulla myös 
kuulluksi. Vaikuttaa yhteiseen linjaan ja sanomaamme. Se on mielestäni puolueen ja piirin 
perimmäinen tehtävä. Koota yhteen ihmisten näkemyksiä mitä tulevaisuudelta ja politiikalta 
tahdomme.

Minä haluan nostaa piirissä poliittisen valmistelutyön arvostusta. Se on kivijalka itsetun-
nollemme ja kaikelle tekemiselle. Ilman sanottavaa puolueella on vähän. Tarvitsemme oman 
poliittisen ohjelmamme, joka ymmärtää alueelliset erot ja kokoaa ajattelumme. 

Työnjaollisesti ajattelen, että piirin tehtävänä on katsoa pidemmälle ja valtuustoryhmä 
kantaa vastuu päivänpolitiikasta. Siksi pitkien kaarien ja tavoitteiden asettelu on piirin 
tehtävää ja keinot näiden tavoitteiden saavuttamisessa on valtuutetuilla ja muilla luottamus-
henkilöillä. Ensin tavoitteet, sitten keinot.

Minä haluaisin rakentaa tiiviin ohjelmallisen työn mallin, jossa moottori on piirihallitus ja 
tärkeimmät luottamushenkilöt. Sitoisin työn lautakuntarakenteen ympärille, jotta ajattelutyö 
tukisi myös päivänpoliittista keskustelua ja aloitteellisuutta. Riittävän kevyesti, mutta tavoit-
teellisesti. 

Haluaisin myös avata ohjelmatyötä kaikille halukkaille helsinkiläisille sosialidemokraateille 
ja muille mukaan tahtoville. Meillä täällä on paljon lunastamatonta potentiaalia.



 
 

VAPAAEHTOISTYÖN 
PITÄÄ OLLA MIELEKÄSTÄ 

Helsinki on upea kaupunki, koska se tarjoaa meille niin paljon virikkeitä. Luontoa, kulttuuria 
ja ihmisten kohtaamista. Puoluetyö kamppailee ihmisten ajasta, jota meillä jokaisella on 
rajallinen.

Jotta voimme voittaa ihmisten aikaa puoluetyölle, pitää tekemisen olla merkityksellistä 
ja innostavaa. Minusta puoluetyön pitää olla myös hauskaa. Vakavaa asiaa kevyellä mielellä. 
Puoluetoiminnasta pitäisi aina lähteä kotiin voimaantunut ja motivoitunut ihminen. 

Tekemisen mielekkyys syntyy merkityksellisyydestä. Kun sanomamme puhuttelee, in-
nostaa se myös lähtemään vaalityöhön räntäsateeseen tai jakamaan iltamyöhään esitteitä 
postilaatikoihin. 

Hyvää tekemistä emme saa lisää puolueosastoja yhdistämällä, vaan yhteisiä tavoitteita 
asettamalla ja suuntaamalla tekemisemme myös uusille sosialidemokratiasta kiinnostuneil-
le. Kun olemme kiinni niissä keskusteluissa, joita työpaikkojen, kotien ja koulujen pöydissä 
käydään, olemme kiinni helsinkiläisten elämässä. 

Puolueosastot tarvitset tukea ja aktiivimme koulutusta. 

MINÄ HALUAISIN KESKITTYÄ 
TEKEMÄÄN TYÖTÄ PIIRIN ETEEN

Haluaisin keskittyä piirin puheenjohtajan työhön ja siksi en ole ehdolla kaupunginvaltuus-
toon. En väheksyäkseni valtuustotyötä, koska vaalien kautta poliittisten liikkeiden luottamus 
mitataan, mutta haluan antaa aikaa omalle ansiotyölleni, läheisille ja muulle elämälle. Uskon, 
että se olisi paras tapa kantaa korteni kekoon yhteisen tavoitteen eteen. Piirin johtaminen 
vaatii aikaa ja panoksen. 

Ensinnäkin piirin puheenjohtaja vastaa piirihallituksen työstä. Päätökset ovat yhteisiä, 
mutta puheenjohtaja kantaa vastuuta mitä piirihallituksen työltä tahdotaan ja mihin suun-
taan sitä viedään. Puheenjohtaja johtaa piirin poliittista ja järjestöllistä työtä sekä viestintää. 

Olen ollut paljon järjestötyössä ja tiedän mitä on vapaaehtoistyön johtaminen. Direktio-oi-
keutta ei ole, pitää osata kannustaa ja motivoida. Luoda edellytyksiä yhteiselle tekemiselle ja 
onnistumiselle. Saada kaikkien osaaminen käyttöön.

Haluaisin olla tekemässä strategisempaa ajattelua kaikkeen tekemiseen. Tehdään asioita, 
joilla on vaikuttavuutta ja merkitystä. Valitaan taistelut, jotka haluamme yhdessä voittaa. 

Lisäksi ajattelen, että voisin olla taustapelaaja ja sparraaja yhteiselle tekemiselle laajem-
min täällä Helsingissä. Vahvuutenani pidän omaa työn ja puolueen kautta kertynyttä koke-
musta ja osaamista sekä kykyä katsoa asioita analyyttisesti ja laaja-alaisesti. Osaan erottaa 
isot ja pienet asiat.

Olen myös hyvin verkostoitunut. Tunnen toimijoita puolueen sisältä ja sen ulkopuolelta. 
Tarvitsemme yhteyksiä ammattiyhdistysliikkeeseen, kansalaisjärjestöihin ja elinkeinoelä-
mään. Olen yhteistyöhakuinen ja neuvotteleva. Yksin mitään ei voi saada aikaiseksi, ei myös-
kään yksi puolue. Siksi tarvitaan siltoja ja yhteistyötä.

Olen myös huolissani, ettei piirillä ole tällä hetkellä riittävää vaikutusvaltaa puolueen suun-
taan, vaikka saimmekin kaksi edustajaa puoluehallituksen pöydän äärelle. Pää- 



kaupungin ääni pitää kuulua pääministeripuolueessa. Haluaisin myös rakentaa siltaa muiden 
piirien puheenjohtajien suuntaan.

Politiikka on päivä päivältä enemmän henkilöitynyttä. Haluan olla tekemässä meidän val-
tuutetuista ja muista luottamushenkilöistä tähtiä tukemalla heidän työtään.

Erityisesti tarvitsemme valoa ja tekemisen iloa. Uskon, että se, jonka kampanjatyössä on 
hauskinta, voittaa. Esimerkillä voi tehdä paljon. Ensin piirihallituksen pöydän ympärille hyvän 
kehä ja sen jälkeen sen ulkopuolelle. Hyvä huomataan. 

VIESTINNÄSTÄ 
KOMMUNIKAATIOON

Vaalitappioiden hetkellä usein todetaan, että viestimme ei mennyt perille. Väitän, että usein 
juuri noissa tilanteissa viesti on mennyt perille, mutta se on ollut äänestäjille epämieluisa. 

Elämme läpiviestinnällistyneessä maailmassa, jossa kohtaamme viesti tulva on suurta. 
Kun ennen kanavina olivat iltauutiset ja aamun lehti, nyt politiikkaa kommentoidaan ja teh-
dään reaaliajassa sosiaalisen median kanavissa. Politiikan tekemisen paikkoja enemmän ja 
ne ovat sirpaleina maailmalla. TikTokista Hakaniemen markkinoille. 

Enää ei riitä, että viestimme hyvin. Tässä ajassa pitää pystyä kommunikoimaan, koska vuo-
rovaikutuksessa syntyy kaikki merkityksellinen. Poliitikolle se näyttäytyy siltä kuin seisoisi 
24/7 Hakaniemen torilla. Se on myös raskasta.

Mutta siitä voi selvitä, vaikkei uutta aikaa voi hallita. Kommunikaatio ei voi olla yksin pii-
rin harteilla, siihen tarvitaan meidät kaikki. Voima syntyy sisällöistä ja niiden saattajista. On 
meidän kaikkien vastuulla käydä ne keskustelut ja puolustaa näkemyksiämme. 

Viestinnän ja kampanjan sisältöjen suunnittelun osaan, mutta yksin sitäkään viestiä ei ku-
kaan saa vietyä ihmisten sydämiin. Tarvitaan tunnetta ja taitoa sanoittaa tavoitteemme niin, 
että ne puhuttelevat meille tärkeitä kohdeyleisöjä. 
  

MITÄ SITTEN AJATTELEN 
POLITIIKAN SISÄLLÖISTÄ?
 

Ensinnäkin ajattelen, että en ole ehdolla piirin puheenjohtajaksi muuttaakseni poliittista lin-
jaamme, mutta kirkastaa ja terävöittää sitä tahdon. Jos linjamme olisi täydellinen, ei meillä 
varmasti olisi myöskään kannatusongelmaa täällä Helsingissä.

Se mitä seuraavassa kirjoitan, on vain pieni pintaraapaisu siitä ajattelusta ja näkemyk-
sistäni, joita minulla politiikasta, puolueesta ja Helsingistä on. En edes yritä tarjota mitään 
näkemystä poliittisesta linjasta, jota meidän pitäisi ajaa. Kerron vain hahmotelmia ja minulle 
tärkeitä teemoja, joiden kautta hahmotan Helsinkiä ja politiikkaa.

Poliittisessa ohjelmatyössä on kyse vaihtoehdon rakentamisesta, jonka taakse voimme 
yhdessä ryhmittäytyä, ja jolle uskomme saavamme kannatusta. Uskon, että keskittymällä 
kuuntelemaan ja analysoimaan ympäröivää maailmaa, löytyvät myös ne kysymykset, jotka 
ansaitsevat huomion. Arvomme kyllä sitten johdattavat ongelmista kohti ratkaisuja.

Minut on tuonut puoluetoimintaan kiinnostus tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kysymyk-



sistä. Toive vapaudesta. Toive siitä, että yhteiskunta on sellainen, jossa jokainen voi kasvaa 
täyteen potentiaaliinsa ja toteuttaa itseään vapaasti loukkaamatta toisen vapauksia. Suomi 
ja erityisesti pääkaupunkimme Helsinki on monin tavoin sellainen, vaikkei millään muotoa 
täydellinen.

Itse ajattelen, että kaiken vapauden perusta on laadukas ja tasavertainen varhaiskasvatus 
sekä peruskoulu. Kasvoi sitten Kontulassa, Ullanlinnassa tai vaikka Viitasaarella, josta itse 
olen kotoisin, koulun tulee tarjota yhdenvertaiset edellytykset ponnistaa elämään ja jatko- 
opintoihin. Elämänpolkua ei saa määritellä se mihin syntyy.

Politiikalla tarjotaan edellytyksiä hyvään elämään. Mahdollistetaan se, että jokainen voi to-
teuttaa itseään ja elää vapaana ja onnellisena. Kun elämän perusedellytykset ovat kunnossa, 
voi ihminen jakaa energiaansa myös toisille.

Meidän vaihtoehto syntyy asioiden ympärille, jotka ovat meidän arvojen ytimessä. Puhua 
niiden puolesta, joiden ääni ei kovimmin huuda Twitter-keskusteluissa. Jokaisella on oikeus 
elää hyvää ja ihmisarvoista elämää.

Me puhumme arjen kysymyksistä. Miten päästä nopeasti hoitoon, onko päiväkodissa riit-
tävästi henkilökuntaa ja miten isovanhempani saavat hoivaa, kun eivät kotona enää jaksa. 
Tavallisia asioita, jotka kuitenkin koskettavat meitä jokaista elämänpolkumme varrella. Ehkä 
harmaita, mutta ehdottoman tärkeitä.

Koronakriisi on tuonut näkyväksi valtion ja julkisen vallan tehtäviä myös sukupolville, joille 
kaikki on tuntunut ehkä itsestäänselvyydeltä. On väliä miten asiat on järjestetty. Tätä on sitä 
ydintä mitä sosialidemokratialla rakennetaan; yhteiskuntaa joka toimii, turvaa ja antamaa 
mahdollisuuksia. 

KUNTAVAALIT OVAT MEILLE 
POIKKEUKSELLISEN TÄRKEÄT

Ensi kevään kuntavaaleihin lähdemme hyvässä myötätuulessa. Gallupit Helsingissä povaa-
vat meille edellisiä vaaleja parempaa tulosta ja olemme saaneet uusia jäseniä vahvistamaan 
rivejämme. 

Vaikka sosialidemokraatit ovat nyt gallupkärjessä, emme voi hetkeksikään tuudittautua 
sen lämmittävään tunteeseen. Työtä on tehtävä entistä enemmän, koska meitä myös haas-
tetaan kovempaa. 

Kuntavaalien yksi ratkaisija on onnistunut ehdokasasettelu ja puhutteleva sanoma. Oman 
osaamiseni haluaisin antaa piirin kampanjasanoman rakentamiseen. Sanoman on oltava 
puhuttelevaa, erottuvaa ja ehdottoman totta. Ajassa kiinni olevaa. 

Korona tuonee vaalityöhön rajoitteita tavoilla, joita emme vielä edes näe. Jos fyysisiä koh-
taamisia edelleen rajoitetaan, on se meille vaikeaa. Tarvitsemme ymmärrystä ja osaamista 
verkossa tapahtuvasta kampanjoinnista. Tätä kokemusta minulla on. 

 



Olen 36-vuotias perheellinen nopeasti 
kehittyvästä ja kasvavasta Laajasalosta. 
Itä-Helsinki on paikka, jossa viihdyn. Kotoi-
sin olen Keski-Suomesta, mutta helsinki-
läinen olen ollut jo reilun kymmenen vuotta. 
Perheeseeni kuuluvat puoliso, kaksi lasta ja 
koira. Harrastan 60-luvun rivitalon remon-
tointia alkuperäistä henkeä kunnioittaen, 
yhteiskunnallisten asioiden tuumailua sekä 
maantiepyöräilyä. Olen mukana Team Ryn-
keby -pyöräilyjoukkueessa, jossa keräämme 
rahaa syöpäsairaiden lasten ja heidän per-
heiden hyväksi. 

Ammatiltani olen luovan työn tekijä, johta-
va asiantuntija ja asiakkuusjohtaja muutos- 
ja viestintätoimisto Ellun Kanoissa. Autan 
yrityksiä ja organisaatioita ymmärtämään 
yhteiskunnallisia kysymyksiä ja maailman 
myllerrystä. Työkokemusta minulla on niin 
järjestö- kuin yrityselämästä. Olen työs-
kennellyt taksikuskina, Suomen Ammattiin 
Opiskelevien Liiton - SAKKI ry:n pääsihteeri-
nä ja SOK:n yhteiskuntasuhdepäällikkönä. 

Ehkä voi sanoa, että olen kasvanut sosia-
lidemokraattiseen aatteeseen. Isoisäni oli 
ja on edelleen aktiivinen puolueessa paikal-
lisella tasolla. Esimerkki johdatteli minua 
puolueen luo, vaikka itse päätöksen puolu-
eeseen liittymisestä teinkin.

 Olen tehnyt puolueen piirissä monenlais-
ta. Toiminut vaalipäällikkönä, kaupunginval-
tuutettuna, puolueen työryhmien jäsenenä 
ja puoluevaltuutettuna. Lisäksi sain työs-
kennellä Jyrki Kataisen hallituksen aikana 
Jutta Urpilaisen ja Lauri Ihalaisen erityi-
savustajina. Pian kaksikymmentä vuotta 
puolueen piirissä on jättänyt lähtemättömän 
jäljen omaan ajatteluun.

Minulle ei ole vierasta pystyttää vaali-
telttaa tai jakaa aamuvarhaisella esitteitä 
metroasemalla. Tekisin sitä edelleen valittu-
na piirin puheenjohtajana. 

Olen saanut puolueelta paljon, ja ajattelen, 
että nyt olisi oikea hetki antaa siitä takaisin.

Laajasalossa 30.10.2020, 
Olli-Pekka Koljonen 
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