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TYÖ EI OLE IRRALLINEN pala muusta elämästä. Liian monesti työnteki-
jää kohdellaan numerona, talouden tunnuslukuna. Nämä tunnusluvut 
eivät palkitse, toisin kuin ne, joilla yritysjohtajille mitataan ökysuuria 
palkkioita. Ihmisarvolla ei ole mitään väliä pörssikurssien puristukses-
sa. Pitäisi olla!

USKON, ETTÄ KOHTALOA VOI MUUTTAA. Meidän on tehtävä työtä sen 
  eteen, etteivät ihmiset joudu kaltoin kohdelluiksi tai tunne arvotto- 
       muutta sekä voimattomuutta. Liian usein olemme auttaessamme 
               jo myöhässä. Ennalta ehkäisemällä ongelmien syntymistä 
                        säästämme samalla valtion ja kuntien rahoja, mutta  
                                   ennenkaikkea ihmisiä kurjuudelta.

LAPSIPERHEIDEN TUKEMISEEN ON PANOSTETTAVA. Perheille tarkoite-
tut palvelut tulisi olla saatavilla kaikilla niitä tarvitsevilla. Ja samoissa 
määrin kunnasta riippumatta.

                                            JOKAISEN ON TULTAVA TOIMEEN TYÖLLÄ.  
                                              Tähän pääsemme vain pitämällä huolen siitä, 
                                               että töitä riittää kaikille. Tuloeroja on  tasoi- 
                                                tettava. Ihmisen arvoisista työehdoista 
                                                 emme kuitenkaan luovu. Meidän työssä- 
                                                  käyvien on autettava niitä, jotka ovat  
                                                    jääneet työelämän ulkopuolelle.

PÄIVÄKODIT JA KOULUT. Jokainen lapsi ansaitsee
turvallisen ympäristön kehitykselleen. Tähän 
pääsemme vain pitämällä ryhmäkoot riittävän 
pieninä ja takaamalla kasvatushenkilökuntaa 
ryhmän tarpeen mukaan.

LAPSILISÄT EIVÄT OLE OIKEA KOHDE SÄÄSTÄÄ
Lapsilisien leikkaaminen johtaa pahimmassa 
tapauksessa huostaanottojen ja syrjäytymisen
lisääntymiseen. Niistä yhteiskunnalle tulevat lasku on 
paljon suurempi kuin mitä kuvittelemme säästävämme.

SAmAT OPISKELUmAHDOLLISUUDET KAIKILLE. Perheen ansiotaso ei saa 
vaikuttaa lasten yhdenvertaiseen mahdollisuuteen opiskeluissa. Kaikilla 
                                       on oltava mahdollisuus täysipainoiseen opiskeluun 
                                                                jatko-opinnoissaan, riippumatta mm.  
                                                                                          opiskelupaikan sijainnista.

LAPSET OVAT LIIAN PALJON YKSIN. Työelämän rankat vaatimukset  
jättävät liian vähän aikaa perhe-elämään. Joskus työstä saatava palkka 
on niin pieni, että vanhempi joutuu tekemään kahta työtä. Lapset  
saattavat joutua olemaan kamalan pitkiä aikoja yksin. Työelämän on  
joustettava, ei lasten!

Emmi mäkinen

PS. Liity tukiryhmääni ja lähde 
mukaan kampanjaan!

Maarit  

Feldt-Ranta

kansanedustaja

Emmi on moderni työläisäiti, jonka 

arjessa perhe, työ, yhdistystoiminta 

ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen 

yhdistyvät aktiiviseksi elämäksi.

Antti Lindtman
kansanedustajaEmmi on tuore ja energinen. Hän haluaa vaikuttaa tavallisten 

suomalaisten lapsiperheiden arkeen ja toimeentuloon. Eduskunta tarvitsee hänen kaltaistaan.
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Emmi 

Mäkinen
Järvenpääläinen (37 v) 4 lapsen äiti

• Kirjatyöntekijä 

• Erweko Oy:n varapääluottamusmies  

• Helsingin Kirjatyöntekijäin  

Yhdistyksen HKY:n puheenjohtaja
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Timo VallittuTEAM Teollisuusalojen ammatti-liiton puheenjohtajaEmmi on TEAMin suurimman 
ammattiosaston puheenjohtaja ja 

työpaikkansa varapääluottamusmies. 
Hän on ahkera ja yhteistyökykyinen, 

jonka osaaminen näkyy positiivisesti 
ammattiyhdistystoiminnassa.

     mINUN ARVONI OVAT ARJEN TEOISSA 
      – työpaikalla, kotona ja 
      vapaa-ajalla. En jätä
      sosialidemokraattisia
      aatteita helisemään
       sanoina ilmaan. 
        Joskus teot tuntuvat 
        alkuun merkityksettö-
         miltä, mutta usein 
          olen huomannut, 
           että niillä onkin
            ollut kauaskan-
             toiset vaikutukset.


