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Hyvät toverit, savonlinnalaiset ja vierailijat, 

Minulta on kysytty usein, miksi poliittisesti sitoutumattoman perheen kasvatti valitsee 

lähteä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen? 

Ja miksi valitsin puolueekseni juuri sosialidemokraatit vaikka suvaitsevalle, feministiselle ja 

luovasti ajattelevalle nuorehkolle naiselle oli huomattavasti mediaseksikkäämpiäkin 

vaihtoehtoja tarjolla? 

Valintani perustuu arvoihin. 

Sosialidemokratian perusarvoja ovat vapaus, tasa-arvo ja solidaarisuus. 

SDP:n nettisivuilla demariaate on tiivistetty niin hyvin, että uskallan lainata sen suoraan 

tähän vappujuhlaamme: 

”Demokratia ja yhteisvastuu ovat olennaista hyvässä yhteiskunnassa.  

Jokainen voi toimia kykyjensä ja jaksamisensa mukaan ihmisten ja ympäristön 

hyvinvoinnin puolesta.  

Sosialidemokraatit rakentavat oikeudenmukaista yhteiskuntaa ja maailmaa.  

Vapauden täytyy voittaa alistaminen, humaanisuuden suvaitsemattomuus ja 

oikeudenmukaisuuden itsekkyys.” 

Minulle yhteisvastuu Savonlinnan päätöksenteossa tarkoittaa sitä, että tunnemme 

historiamme, ja kykenemme tulevaisuuden ennakointiin.  

Nykymaailmassa tutkimustuloksia ja ennusteita tarjoillaan lähes syliin, joten tiedon 

puutteeseen ei päätöksenteossa voi vedota. 

Tyhmyys onkin sitten toinen juttu. 

Ellemme hyödynnä tarjolla olevaa faktatietoa, puolueettomien asiantuntijoiden lausuntoja, 

ja tee tutkittuun tietoon perustuvaa tulevaisuusennakointia, emme voi kuin todeta, että 

tyhmyys vei voiton. 

Yhteisvastuu on todellakin vastuuta: vastuun kantamista viisaasti ja yhdessä. 

Vapaus on suomalaisessa yhteiskunnassa monelle itsestäänselvyys.  

Vapautta pitää kuitenkin vaalia jatkuvasti.  

Olemme yksilöinä vapaita tekemään omat päätöksemme, mutta aito vapaus myös 

velvoittaa. 



Meillä on sanan- ja mielipiteenvapaus.  

Ne pohjautuvat ajatukseen sivistysvaltiossa elävistä sivistyneistä ihmisistä. 

Eduskuntavaalikampanjoinnin aikana Suomessa näkyi ehkä ennätysmäärä tämän 

vapauden väärinkäyttöä, sivistymättömyyttä.  

Ehdokkaita nimiteltiin mitä rumimmilla nimityksillä, kiviä heiteltiin kohti, takkia käännettiin ja 

syljettiin päälle. 

Naisehdokkaat saivat asiatonta kommenttia ulkonäöstään, ja joitain ihmisyhmiä 

halveksittiin avoimesti. 

Sosialidemokraateilla on vielä paljon työnsarkaa vapauden, tasa-arvon ja solidaarisuuden 

kentillä. 

Onneksi Savonlinnassa demarit saivat vaaleissa vahvan tuen, kun katsotaan 

kaupungistamme annettuja demariääniä koko vaalipiirissä.  

Demareiden tekemään vastuulliseen, tasa-arvoiseen ja ihmisarvoa jalustalla pitävään 

politiikkaan uskotaan ja luotetaan laajasti. 

Savonlinnassa eletään nyt vaikeita aikoja. 

Kivun hetkellä viisaus punnitaan.  

Se, joka heiluu kuin tuuliviiri, ei pysty kuin pyörimään itsensä ympärillä.  

Savonlinnassa tarvitaan vahvaan vastuullisuuden kivijalkaan rakentuvaa, tulevaisuuteen 

katsovaa sivistynyttä toimintakulttuuria ja päätöksentekoa. 

Savonlinna ja Suomi tarvitsee sosialidemokratiaa pyrkimyksissämme kohti sivistysvaltion 

ihanteita. 

Niin on aina ollut, ja niin on aina oleva. 

Vappu on työväen ja ylioppilaiden juhla.  

Juhlikaamme nyt, mutta älköömme jääkö laakereilla lepäämään. 

Sivistystä, ihmisyyttä, solidaarisuutta ja tasa-arvoa on vaalittava, jotta yhteiskuntamme ja 

kaupunkimme on mahdollista hengittää vapaasti nyt ja tulevaisuudessa. 

 

 


