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”Tarvitaan idearikkautta  
ja kovaa tahtoa”

Ongelmatilanteet ja muutokset perheiden 
arjessa ovat liian usein sellaisia, joista 
perheet eivät yksin selviä. Tarvitaan voi-

makastahtoista lainsäätäjää, joka ymmärtää per-
heiden tuentarpeen ennaltaehkäisevästi. Tuen 
Emmi Mäkistä eduskuntaan, sillä perheelliset 
tarvitsevat edustajia, jotka uudistavat politiik-
kaa. Emmi tuntee lapsiperheiden arjen, hänellä 
on tieto siitä, miten heidät tulee ottaa huomioon 
poliittisessa päätöksenteossa.

Eduskunnassa tarvitaan arjen osaajia, vah-
voja päättäjiä, idearikkaita päätöksiä ja ennen 
kaikkea kovaa tahtoa tehdä asioita, joilla on mer-
kitystä paremman huomisen rakentamiseksi. Li-
säksi: Emmillä on syvä tuntemus työelämään liit-
tyvistä asioista. Emmi lähtee siitä, että jokaisella 
oikeus sellaiseen työhön, jolla tulee toimeen.

Emmillä on kaikki edellytykset toimia uudis-
tuslinjan kansanedustajana.  

Jaana Hono
TE-toimiston 
asiantuntija
Järvenpää

Arvo ja aatepohja 
käytännön teoiksi

Emmi tekee enemmän kuin puhuu ja se on 
piirre, jonka toivoisi löytyvän näinä aikoina 
useammalta politiikolta. Emmi osoittaa käy-

tännön tasolla mitä hän on valmis laittamaan 
peliin. 

Minä olen aina arvostanut tekoja yhteisön 
eteen ja erityisesti yhteisön kanssa. Emmin aktii-
visuus kehittää oman asuinalueensa palveluita, 
järjestää juhannusjuhlat vähävaraisille perheille 
tai toiminta työpaikkansa luottamushenkilönä, 
ovat niitä käytännön tekoja, jotka nostavat Em-
min esiin muiden ehdokkaiden joukosta.

Emmi yhdistää arvo- ja aatepohjansa käytän-
nön teoiksi, joita tehdään yhteisön tarpeista, 
yhteisön kanssa. Emmi on ehdokkaani tulevissa 
eduskuntavaaleissa ja tiedän Emmin tuntevan 
kehyskuntien perheiden tarpeet. Haluan hänet 
eduskuntaan, koska tiedän, että silloin minun ja 
muiden lapsiperheiden sekä työtätekevien ääni 
kuuluu ja pääsemme yhdessä Emmin kanssa 
myös tekemään asioita.

Aslak Haarahiltunen 
SDP:n kampanja-
päällikkö 2009-2011
Sipoo

Siksi
Emmi.

Eniten tahdomme työtä ja 
palkallaan toimeentuloa

Muistan Emmin nuorena liittokokous- 
edustajana, joka piti kokousväelle vai-
kuttavan puheenvuoron työelämän on-

gelmista. Vierustoverini, vanha pääluottamus-
mies sanoi, että tuosta naisesta vielä kuulemme. 

Emmillä on sydäntä muita kohtaan, kykyä 
nähdä epäoikeudenmukaisuutta ja ongelmia 
sekä tarmoa korjata niitä. Haluan hänet vaikutta-
maan isoihin kysymyksiin yhteiskunnassa. 

Eduskunta on paikka, jonne haluan ihmi-
sen, jolla on duunarin sielu, ja joka tietää mitä 
tarkoittaa elää pienellä palkalla, työttömyys-
korvauksella tai epävarmoilla pätkätöillä. Emmi 
jakaa vanhemmuuden huolet eriarvoistuneessa 
maailmassa, jossa lasten pitäisi voida kasvaa ja 
kehittyä turvallisesti elämään kiinni. 

Yhteiskunnassa on asioita, joihin haluan in-
himillisyyttä, oikeudenmukaisuutta kaikkia koh-
taan. Työelämän tuntemus on Emmin vahvuus ja 
äidinsydän lasten ja perheiden tarpeille. Luotta-
musmiehenä hän on neuvotellen saanut ratkai-
suja, joilla turvataan työn jatkuvuutta. 

Duunarit tarvitsevat edustajansa. Siksi läh-
din Emmin tukiryhmään. Tiedän, että hänellä on 
kyky kasvaa vaikuttavaksi edunvalvojaksi yhteis-
kunnassa. Eniten tahdomme työpaikkoja ja pal-
kallaan toimeentuloa.

Seija Laosmaa
TEAM-valtuuston 
puheenjohtaja, 
kirjatyöntekijä, 
pääluottamusmies 
Porvoo

Kansanedustajan on 
tunnettava koko 
elämänkaaren kirjo

Kun vajaa pari vuotta sitten tapasin ensim-
mäisen kerran Emmin, niin hyvin nopeas-
ti huomasin, että meillä on poliittisesti 

samansuuntaiset arvot ja näkemykset. Emmin 
huolenaiheet ja ajatukset ovat laajakantoisesti 
lapsista vanhuksiin. Hän on huolestunut lasten 
ja nuorten turvallisesta ympäristöstä ja tulevai-
suudesta. Emmin näkemys eläkeläisten asemas-
ta on hyvin selkeä. Eläkkeellä oleville eläke ja 
sen taso ovat kiitoksen osoitus tehdystä työstä, 
josta yhteiskunta on saanut osansa. Eläkkeen on 
riitettävä normaaliin elämiseen. 

Työelämästä Emmillä on selkeät näke-
mykset ja siihen vaikuttaa myös ammatti- 
yhdistysaktiivisuus. Emmin näkemys on, että yh-
den työnantajan palveluksessa ansaitulla palk-
katulolla pitää tulla toimeen ja että kokoaikatyö-
tä tulee olla tarjolla kaikille. 

Emmin asettuessa eduskuntavaaliehdok-
kaaksi hän kysyi minua mukaan tukiryhmäänsä. 
Hetkeäkään en miettinyt pyyntöä, vaan vastasin 
myöntävästi. Eduskuntaan tulee saada kansan-
edustajia, jotka tuntevat elämänkaaren koko 
kirjon laidasta laitaan ja Emmi on juuri sellainen 
henkilö.

Risto Lehto,
Järvenpää 
Tarkastaja
Etelä-Suomen 
aluehallintovirasto,  
työsuojelun 
vastuualue

Tärkeää ymmärtää  
tavallisen ihmisen arkea

Olen kahden teinin ja yhden vaippaikäisen 
lapsen isä Vantaalta. Tein kolmivuorotyö-
tä, kun vanhimmat lapset olivat tarhaikäi-

siä. Olin myös yksinhuoltaja tuolloin. Minulla on 
kokemusta Vantaan palveluista lapsiperheille. 
Kokemukset ovat ristiriitaisia, toisaalta palvelui-
den parantumista ja toisaalta huonontumista. 
Nykyään pystyy netistä varamaan ajan lastenlää-
kärille seuraavalle päivälle terveyskeskukseen, 
mutta lasten kannalta tärkeää omaa ”neuvolan-
tätiä” ei tavoita.

Kokemukseni mukaan parannukset palvelui-
hin ovat usein perheellisten edustajien aikaan-
saannosta ja heikennykset niitä ymmärtämät-
tömien. Tämä on ehkä yleistys, mutta kertoo, 
miten tärkeitä ovat edustajat, jotka ymmärtävät 
perheellisen arkielämää.

Tarvitsemme siis edustajiksi henkilöitä, joil-
la on omakohtaista kokemusta perhe-elämästä 
sekä yhteisten asioiden edistämisestä työelä-
mässä. Pitkällisen ja perusteellisen harkinnan 
jälkeen valitsin ehdokkaakseni Emmi Mäkisen, 
neljän pienen lapsen äidin Järvenpäästä.

Mikko Torvi
Kolmen lapsen isä
Aviomies
Pääluottamusmies
EWC-valtuutettu
Vantaa

Haastattelut:  
Kirsi, Ari ja Timo
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72 kinkkistä kysymystä – elämän joka alueelta
heikompia käytetään hyväksi ja kiristetään työpaikan 
säilyttämisen pelossa. En voi sietää mitään tämän 
tyyppistä toimintaa ja siksi tulin luottamustehtäviin 
kuin luonnostaan.
Miksi lähdit ay-touhuihin?

Alunperin taisin osallistua johonkin liiton nuoriso-
kurssiin ihan ensimmäisen työpaikan aikana. Tes-ky-
symykset mietityttivät, sillä nuorena en tiennyt mis-
tään mitään. Sille tielle jäin...
 Olet Suomen vanhimman ammattiosaston, 145- 
vuotiaan Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistyksen 
puheenjohtaja. Mitä se Sinulle merkitsee?

Se on ehdottomasti kunnia. Osastostamme on 
lähtöisin Suomen ensimmäinen työehtosopimus vuo-
delta 1900. Tässä edistyksellisessä vihkosessa otet-
tiin myös ensimmäisen kerran kantaa tasa-arvoiseen 
palkkaan. Naisille ja miehille piti maksettavan saman 
suuruista palkkaa samasta työstä. Tämä ei toteudu 
vielä tänä päivänäkään. Olen myös yhdistyksemme 
ensimmäinen naispuheenjohtaja, mikä myös on suuri 
kunnia.
Ovatko loimaankassalaiset loisia?

Miten sen nyt ottaa. Luulen, että he eivät ole tietoi-
sia loimaankassan ja ammattiliiton kassan eroista ja 
eduista. Loimaankassasta ei saa oikeustukea tai mui-
takaan neuvoja alakohtaisiin työelämän ongelmiin. 
Ammattiyhdistysliikehän tekee tärkeää työtä joka 
hetki säilyttääkseen ja kehittääkseen työelämän peli-
sääntöjä. Loimaankassan jäsenet nauttivat kuitenkin 
täysin rinnoin saavutetuista eduista – osallistumatta 
maksuihin tai työhön, jolla työntekijöitä puolustetaan 
joka ainut päivä työpaikoilla.

TYÖTTÖMYYS JA EMMI
Puoluetoverisi Juhana Vartiainen sanoo, että mitä 
enemmän on työvoimaa tarjolla, sitä parempi on 
työllisyys. Uskotko tuollaiseen?

En usko. Eivät työpaikat lisäänny työvoiman tar-
jonnalla. Liika tarjonta lisäisi työehtojen polkemista. 
Ihmiset taistelisivat vielä nykyistäkin enemmän pai-
koista ja todennäköisesti jopa tinkimällä eduistaan. 
Työnantajat palkkaisivat vain niitä ihmisiä, jotka ovat 
eniten valmiita luopumaan eduistaan. Osasta palk-
kaakin.
Miksi Suomessa on työttömyyskriisi?

On menossa globaali työn uusjako. Esimerkiksi 
käsityövaltainen teollisuustyö näyttää valuvan halpa-
maihin. Taustalla on omistajien voitontavoittelu ja ah-
neus – mikään ei riitä, vaan työntekijöitä irtisanotaan 
jopa erittäin voitollisista yrityksistä osakkeenomista-
jien lompakon kasvattamiseksi. Voiton maksimointi 
on mennyt liiallisuuksiin. Samaan aikaan automaatio 
lisääntyy nopeammin kuin koskaan ja vie ihmisiltä 
töitä. Myös suuren kansanosan päästäminen vähäva-
raisiksi on käynnistänyt oravanpyörän, jossa kulutta-
jat eivät enää uskalla kuluttaa, mikä vähentää tuottei-
den kysyntää ja näin ollen myös palvelualan yritykset 
pystyvät työllistämään kokoajan entistä vähemmän. 
Ja kun työ vähenee, verot vähenevät ja se heijastuu 
julkisen alan työllisyyteen ja palveluihin.
Montako työtöntä tunnet?

Voi niitä on niin paljon, etten edes tiedä. Lähipii-
ristä muutamia, mutta yhdistyksen kautta satoja.
Miten parantaisit työllisyyttä?

Aiemmin sanoin, että työttömyyden taustalla on 
ahneus, pyrkimys voittojen kohtuuttomaan lisäämi-
seen sille pitäisi tehdä jotain. Mutta vaikeaa se on, ja 
onnistuu luultavasti vain verotuksen kautta. Pitkällä 
aikavälillä automatisoituminen ja robotit pakottavat 
miettimään työajan lyhentämistä.  Itse olen miettinyt 
paljonkin  työaikakysymyksiä. Suomen osalta SDP:l-
lä on erinomainen työllisyysohjelma ja sen takana 
seison.
Onko Suomen veroaste liian korkea?

Ei välttämättä liian korkea, mutta jakautunut epä-
oikeudenmukaisella tavalla. Mielestäni kaikkein pie-
nituloisimpia tulisi myös verottaa suhteessa huomat-
tavasti kevyimmin.
Mitä ajattelet työpajatoiminnasta?

Se on tärkeää ja inhimillistä toimintaa. Sen täytyy 

kuitenkin olla valvottua ja sille tulisi luoda selkeät pe-
lisäännöt. Ei ole tervettä, jos yritykset käyttävät työ-
pajoja parantamaan tulostaan. 

EMMIN ASENTEET
Elämäsi kolme tärkeintä asiaa?

Perhe, ystävät ja elämä, joka näistä minulle muo-
dostuu.
Mitä mieltä olet sivareista?

Osa kokonaisuutta nimeltä Suomi. Jokaisella pitää 
olla mahdollisuus tämän tyyppisissä asioissa noudat-
taa omaa vakaumustaan. Jokaisella yhteiskunnan jä-
senellä oma roolinsa, jolla ylläpidetään demokratiaa 
ja itsenäisyyttä.
Sukupuolineutraalista avioliittolaista?

Ihmisarvo on jakamaton. Kaikkein tärkeintä on 
mielestäni kuitenkin rakkaus itsessään, ilman rak-
kautta emme olisi mitään. Miksi siis haluaisimme tu-
kahduttaa mahdollisuuden tähän?
Kuulutko kirkkoon?

Kuulun.
Otetaanko Suomeen liikaa pakolaisia?

Ei tämän hetkisten tietojeni pohjalta. Kaikkia 
niitä, joita auttaa voimme, on myös syy auttaa. Ym-
märrän kuitenkin myös kiukun ja keskustelun siitä, 
voisimmeko auttaa tai pitäisikö meidän auttaa ensik-
si oman maan kansalaisia paremmin. Suomaisetkin 
ovat olleet joskus pakolaisen osassa ja jos emme 
tuolloin olisi saaneet apua, olisimmeko tässä nyt niin 
kuin olemme?

tulisi sen sijaan yrittää auttaa avuntarpeen lähtökoh-
dassa enemmän, jottei kenenkään tarvitsisi olla ker-
jäläinen.
Tarvitaanko esimerkiksi virkoja täytettäessä  
sukupuolikiintiöitä?

Toivoisin, ettei tarvittaisi, joskus vielä eläisimme 
maailmassa, jossa ei edes tarvitsisi miettiä moista. 
Nyt kuitenkin selkeästi vielä tarvitaan. 

HARRASTAJA-EMMI
Olet nyrkkeillyt, olitko siinä hyvä?

Sitä pitäisi ehkä kysyä muilta kuin minulta itsel-
täni, heh.
Pitääkö mielestäsi harrastuksissa pyrkiä 
olemaan hyvä?

Ei, pääasia on, että harrastaa jotain, mistä tykkää 
ja saa edes mahdollisuuden harrastaa.
Mitä muuta olet harrastanut?

Partiota, jalkapalloa, punttista, krav magaa, tyhjä-
pää, jotain varmasti unohtuu.
Onko perheelläsi yhteisiä harrastuksia?

Juu, me tykkäämme käydä yhdessä metsässä 
vaikkapa sienessä ja marjassa, pitkillä kävelyillä, pa-
tikoimassa. Puutarhaa hoidamme yhdessä.
Pidätkö eläimistä?

Pidän todella paljon, olen tosin joillekin todella 
allerginen.
Oletko kissa- vai koiraihminen?

Koira.
Mikä kirja on yöpöydälläsi?

Ei ole yöpöytää, enkä oikein kerkeä lukemaan ro-
maanikirjallisuutta.
Entä mikä on jäänyt hyllyyn pölyttymään?

Hävettää vähän, mutta ei meillä ole edes kirjahyl-
lyä eikä muita kuin lastenkirjoja.
Kuka on suosikkikirjailijasi?

Stephen Kingin ja Patricia Cornwellin romaanit oli 
listalla silloin kun vielä nuorempana kerkesin luke-
maan.
Suosikkinäyttelijäsi?

Vesa-Matti Loiri.
Paras katsomasi elokuva?

Punaisen lokakuun metsästys.
Huonoin katsomasi elokuva?

Jaa-a niitä on monta.

EMMI JA MAAILMA
Mitä sinulle tulee ensimmäisenä mieleen EU:sta?

Ei välttämättä ole näyttäytynyt niin hyvänä Suo-
men kannalta kuin liittyessämme uskoimme. Tosin 
EU:n positiivisista asioista uutisoidaan aina vähem-
män kuin negatiivisista.
Mitä ajattelet Ukrainan kriisistä?

Kamala tilanne. Ihmiset kärsivät taas ihan koh-
tuuttomasti.
Pystyykö Suomi puolustamaan itseään?

Pystyy varmasti. Itsenäinen puolustus on säily-
tettävä vahvana. Silti diplomatia on tärkein työkalu 
sodan ja rauhan asioissa. Kynnys uhata EU-maata on 
korkealla eli uskon, että EU:lla on turvallisuuspoliit-
tista merkitystä. 
Pitäisikö Suomen liittyä Natoon?

En usko sen olevan nyt ajankohtainen kysymys. 
Kannatan laajempaa turvallisuuteen liittyvää yhteis-
työtä muiden pohjoismaiden kanssa.
Pitäisikö EU:n kehittyä liittovaltioksi?

Ei.
Oletko huolissasi yleiseurooppalaisesta 
oikeistolaisesta ja nationalistisesta kehityksestä?

Olen, kaikki ns. ääriliikkeet sekä liiallinen omaan 
napaan tuijottaminen eivät auta oikean avuntarpees-
sa olevia. •

Miten yleisesti ottaen suhtaudut maahanmuuttoon?
Tämä on taas hyvin laaja-alainen kysymys. Mieles-

täni maahanmuutossa on paljon hyvää, mutta myön-
nän, että löydän siitä myös kyseenalaisia kohtia. Epä-
oikeudenmukaisuuden tunnetta esiintyy täkäläisillä 
ja tulijoilla. Aihepiiri kaipaisi enemmän rehellistä kes-
kustelua ketään syyllistämättä. 
Annatko rahaa romanikerjäläisille?

En. Rahan antaminen lisäisi mahdollisesti ihmis-
kauppaa sekä järjestäytynyttä rikollisuutta. Meidän 
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Tie äidiksi ja poliitiikoksi on välillä karu ja kivinen

Ei, onko mun pakko? Ajattelen siinä vaihees-
sa kun EN ole vielä hereillä.

”Sukka irtiii, mä vedin päivin öin…”, 
kantautuu korviini, siis isommat pojat ovat he-
ränneet. Vilkaisu kelloon todistaa epäilykseni, 
vaikkei mielestäni vielä ole aamu.

Klo: 6.10, on pakko nousta

Aamu on tavallisen vauhdikas: aamupalaa, 
vaatteen vaihtoa ja hampaanpesua neljältä lap-
selta. Pikkukakkosen alkaessa ehdin hörpätä 
kahvit ja kurkata peiliin ennen varsinaista suo-
ritusta. ”Pukee, pukee, pukee, hanskaa, pipoa 
ja huivia, ennen toppapukuja.”

Pakkasta miinus 12 astetta ja uutta lunta 10 
senttiä.

Mäkisen karavaani lähtee kohti esikoulua, 
jonne vanhin poika olisi saatava ennen yhdek-
sää. Matkaa on pari kilometriä, ei kuullosta pa-
halta. Huomaan kuitenkin harmikseni kulkeva-

ni taas auraamattomassa maastossa työntäen 
tuplarattaita ja vetäen perässäni kahta stigaa. 
Aamukiukku on valmis.

Kiroan itseni alimpaan helvettiin, miksi en 
lähtenyt autolla? Tänään se olisi ollut käytössä, 
miehellä on iltavuoroviikko.

Perille päästyämme tunnen, kuinka hiki vir-
taa solkenaan pitkin selkääni. Nyt mä vilustun! 
Esikoululainen sisään ja kohti seuraavaa seik-
kailua. Tarpominen jatkuu, välillä on onneksi 
joku pätkä, jonka joku ystävällinen on oman 
talonsa kohdalta kolannut. Viisi- ja kolmevuo-
tiaiden kerhot alkavat tasan ysiltä, ei saa myö-
hästyä. Pusujen ja halien jälkeen takaisin kotiin 
pienimmäisen kanssa.

Kotiin palatessa, syvä huokaus

Pyykin pesua, ruoan laittoa, leipätaikinan teko. 
Sähköpostin luku ja vastaus, nopea käväisy 
facebookissa.

Taikinan rauhassa kohotessa on aika taas 
pukea ja hakea lapsia, tällä kertaa kotiin päin. 
Sama show umpihangessa ja järjetön hiki kotiin 
päästessä. Lapsille välipalaa ja leivät uuniin.

Tässä kohtaa talossa vallitsee pikkuhiljaa jo 
positiivinen kaaos. Sekasorto, jonka seasta ei 
ulos löydä, eikä toisaalta tarvitsekaan. Tämä on 
elämää.

Neljän lapsen taukoamaton huomion haku 
ja korvia viiltävä melu, joka helpottaa vain het-
kittäin. Lasten juostessa ympäri taloa leikin 
pyörteissä, on pystyttävä keskittymään, valmis-
tautumaan tulevaan hallituksen kokoukseen. 
Esityslistan viimeistely ja loppuviikon ruokalista 
kauppalappuineen syntyy kuin itsestään, en ai-
nakaan näin jälkikäteen muista niitä laatineeni, 
ainakaan ajatuksella. Se siitä keskittymisestä.

Vaarallisia tilanteita ja helliä halauksia, rii-
taa, räiskettä ja rakkautta – niistä on meidän 
päivät tehty. Leivät pois uunista, toisen vien 
naapurille.

Järvenpääläinen Emmi Mäkinen tietää, 
millaista elämä on silloin kun se oi-
keasti koettelee. 38-vuotiaana hän on 
kokenut ja nähnyt jo paljon elämästä 
– myös sen varjopuolia. 

Emmi Mäkinen on keväällä ehdolla eduskun-
taan Uudeltamaalta. Hyvä, että on. Emmi 
nimittäin ei ole syntynyt kultalusikka suussa 

parempiin piireihin, joista on helppo ponnistaa 
ylöspäin. Päinvastoin. Emmi sai elämälleen niin 
karun alun, että on oikeastaan pieni ihme, miten 
hän on jaksanut kasvaa aktiiviseksi vaikuttajaksi 
– näytöt ovat jo nyt  poikkeukselliset.

Emmi ei haluaisi nostaa lapsuutensa ankeuk-
sia erityisesti esille. Mutta ehkä äänestäjien on 
hyvä tietää ehdokkaiden joukossa olevan myös 
taustaltaan rosoisempiakin tarinoita.

Emmin äiti oli lääkkeiden ja huumeiden seka-
käyttäjä ja se koitui hänen kohtalokseen. Isä ei 
edes tiennyt tytön olemassaolosta. Kun äidistä 
ei ollut äidiksi, Emmi joutui pienestä pitäen kier-
tämään sukulaiselta toiselle. Lapsuuteen ja nuo-
ruuteen mahtui haasteita laidasta laitaan. 

– Kenenkään ei pitäisi kokea sitä, mitä minä 
koin, Emmi sanoo.

Onneksi sukulaiset jaksoivat ottaa vastuuta 
tytöstä ja he ovatkin ihmisiä, joita Emmi muiste-
lee lämmöllä.

– Vaari ja mummo kertoivat, että olen yhtä 
tärkeä kuin muut ja samalla istuttivat minuun oi-
keudenmukaisuuden siemenen. Samaan ajatus-
maailmaan haluan kasvattaa myös neljä omaa 
lastani, Emmi kertoo.

”Jotain täytyi tehdä”

Oikeudenmukaisuuden ajatus joutui testiin jo 
varhain työelämässä.

– Jouduin raastupaan, kun aloin pitää työka-
vereideni puolta. Työnantaja toimi vastoin työ-
ehtosopimusta, työntekijöitä uhkailtiin irtisano-
misilla ja kiristettiin häikäilemättömästi. Kukaan 
ei uskaltanut sanoa vastaan. Jotain täytyi tehdä, 

koska kaikkea ei ole pakko sietää.
Emmi selvisi ensimmäisestä työelämän tu-

likokeestaan, kun työnantaja huomasi törmän-
neensä tavallista kovempaa luuhun, vaikka luu 
olikin vasta kaksikymppinen nuori nainen. Asia 
sovittiin kesken oikeuskäsittelyn, työnantajan 
tahdosta.

Emmi lähti mukaan ay-toimintaan ja hä-
nestä tuli pian mm. liittonsa nuorisojaoston 
vetäjä. Muutama vuosi sitten Emmi valittiin 
Suomen vanhimman ammattiosaston, 145- 
vuotiaan Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistyk-
sen (HKY) ensimmäiseksi naispuheenjohtajak- 
si. HKY on kuin pieni ammattiliitto 3 900 jäsenel-
lään.

HKY:n jäsenet ovat tällä hetkellä kovassa 
paineessa, sillä graafisella alalla menee nyt 
huonommin kuin muuten teollisuudessa. Työttö-
myys on yli 20 %:n luokkaa. Emmi seuraa kym-
meniä yt-neuvotteluja ja tukee satoja työttömiksi 

Lapsiperheen normipäivä

”Kaikkea ei ole 
pakko sietää”

joutuvia kohtaloita. Myös omalla työpaikallaan 
Erweko Oy:ssä oli viime vuonna kahdet yt-neu-
vottelut. Yksitoista työkaveria sai kenkää.

Emmi on sitä mieltä, että tavallisella duunaril- 
la ja lapsiperheillä eivät asiat ole niin hyvin kuin 
yleensä mielletään.

– Kuinka moni painii asuntolainansa kanssa 
ja pelkää samalla työttömyyttä. Kuka päättäjis-
tä tuntee työttömiä tai edes tietää, millaisissa 
oloissa pienituloiset lapsiperheet elävät. Tuntuu, 
että päättäjät ovat menettäneet kosketuksensa 
kansan arkeen. Ihmisiä käsitellään enää kasvot-
tomina talouden tunnuslukuina. Duunarin todel-
lisuutta ei tunneta, Emmi miettii.

Viime kesänä Emmi järjesti vähävaraisille 
lapsiperheille juhannusjuhlan (josta lisää juttua 
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Neljän lapsen työssäkäyvä äiti sen tietää, jos kuka: kaikkea ei voi, eikä ehdi 
tehdä itse. Emmi Mäkisen lähihistoriasta löytyykin monia sellaisia projekteja, 
joissa Emmi itse on toiminut ideoijana, liikkeellepanijana ja koordinaattorina, 
ja varsinainen toteutus on hoidettu lukuisien vapaaehtoisten voimin. Yhteisenä 
tavoitteena on ollut apua tarvitsevien ihmisten auttaminen.  

”Luokkaerojen  
kasvaessa paisuvat 
myös erot rikkaan  
ja köyhän perheen  

lasten välillä.”

Lasten juhannusjuhla ja  
muuta hyvää – tahtonainen
innostaa auttamaan

Emmin miettimään, mitä asialle voisi konkreet-
tisesti tehdä. Hän otti yhteyttä tapahtumapaikan 
eli Vanhankylänniemen kartanon yrittäjiin ja sopi 
tapaamisen.

– Siitä se sitten lähti, hän muistelee nauraen.

Satoja kävijöitä odotettiin, 
enemmän tuli

Hän antaakin erityiskiitoksen hankkeessa muka-
na olleille yrittäjille sekä vapaaehtoisille. Tapah-

huomattavasti enemmän. Edes juhannusaaton 
poikkeuksellisen kylmä sää ei säikyttänyt juhli-
via perheitä.

Emmin ja hänen apujoukkojensa ylläpitämien 
ohjelmapisteiden tuotto, 700 euroa, lahjoitet-
tiin kokonaisuudessaan vähävaraisille perheille. 
Käytännössä rahoilla tuettiin perheiden lasten 
harrastusmahdollisuuksia, sillä Emmin mukaan 
liian monen lapsen harrastukset jäävät siinä vai-
heessa, kun perheen rahat loppuvat.

Jalkapallon pelaaminen 
ei päättynytkään

Juhlassa saatujen tulojen turvin esimerkiksi nel-
jä lasta sai jatkaa jalkapalloharrastustaan ilman 
huolia kuluvan kauden kausimaksusta. Lopuilla 
rahoilla tuettiin muun muassa järvenpääläisten 
lasten uimahallikäyntejä.

– Olen monessa yhteydessä ottanut kantaa 
lasten harrastuksiin. Luokkaerojen kasvaessa 
paisuvat myös erot rikkaan ja köyhän perheen 
lasten välillä. Huoltani on vähätelty, vaikka 
kukaan ei kiellä harrastusten merkitystä las-
ten kasvulle ja kehitykselle, kertoo Emmi.

Samalla hän toivoo, että viime kesän ta-
pahtuma motivoisi muitakin ihmisiä yrittä-
mään ja järjestämään jatkossa jotain yhteisen 
hyvän nimissä. Hyvien tekojen on nimittäin 
tapana poikia lisää hyvää, ja auttajalle jää te-
kemisistään väistämättä hyvä mieli.

– Ihmiset pystyisivät tekemään paljon 
enemmänkin toisten ihmisten eteen yllättä-
vän pienellä vaivalla, hän arvioi. •
 
Sirpa Taskinen

tuman vapaaehtoiset hän etsi jo hyvissä ajoin 
etukäteen. Heidän avullaan ohjelmatarjontaa 
pystyttiin kasvattamaan siten, että jokaiselle kä-
vijälle löytyi varmasti mielekästä tekemistä. 

Tapahtuman suosio yllätti kaikki. Kun paikalle 
odotettiin muutamia satoja ihmisiä, kävijöitä oli 
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Kun Järvenpäässä järjestettiin viime kesänä 
Lasten Juhannusjuhla, Emmi oli puuhanai-
sena mukana silloinkin. Tapahtuman tavoit-

teena oli tarjota mukava juhannus niille, joilla ei 
ole mahdollisuutta viettää keskikesän perinteis-
tä kokkojuhlaa perheen omalla rantamökillä.

– Lapsi ei saisi joutua kärsimään perheen 
köyhyydestä. Kun kesäloman jälkeen palataan 
kavereiden pariin, pitäisi jokaisella olla mukavia 
ja tavallisesta arjesta poikkeavia kesämuistoja 
kerrottavanaan, hän pohtii vakavana.

Juhlan monipuolisessa ohjelmassa oli po-
niratsastusta, pomppulinnaa, kasvomaalaus-
ta ja lasten ongintaa. Vierailipa siellä Herra 
Hakkarainenkin ja lisäksi kävijöille oli järjes-
tetty monenlaista muuta aktiviteettia ja ihme-
teltävää.

Oman kaupungin tilanne 
pisti miettimään

Lastenjuhlaa järjestämässä oli joukko vapaa-
ehtoisia puuhaihmisiä yhteistyössä paikallis-
ten yrittäjien kanssa. Vastaava juhla oli jär-
jestetty jo aiemminkin, mutta koskaan ennen 
ohjelmatarjonta ja yhteistyö eivät olleet olleet 
yhtä monipuolisia.

–  Idea syntyi jo viime kesänä vastaavan juh-
lan jälkeen. Mietin silloin, kuinka paljon potenti-
aalia tapahtumalla kaiken kaikkiaan olisi, kertoi 
Emmi juhlan alla Tuusulanjärven viikkouutisissa. 

Tieto siitä, että jo pelkästään Järvenpäässä on 
satoja perheitä, joilla ei ole mahdollisuutta tarjo-
ta lapsille juhannuksena mitään erityistä, pani 
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Sen myötä Järvenpään Auerkulman lasten-
kotilapsille lahjoitettiin ensimmäisen ker-
ran viime kesänä kesäsukkia. Sittemmin 

yhdistys haastoi kaikki Uudenmaan Työväenyh-
distykset mukaan sukkakampanjaan.

Säiden viiletessä toista sataa käsityöihmistä 
ryhtyi kutomaan lapsille lämpimiä villasukkia. In-
nokkaiden neulojien ansiosta lastenkotilapsille 
lahjoitettiin viimeksi joulun alla jälleen täysi säk-
ki: kaikkiaan säkkiin mahtui liki sata paria suk-
kia, jotka lämmittävät viluisia varpaita. Joulun 
kunniaksi yhdistys lahjoitti myös joulumakeiset.

Emmin mukaan Järvenpään Työväenyhdistyk-
sellä on selkeä tavoite: yhdistyksen väki haluaa 

Sukkakampanja lämmittää  
monen lapsen varpaita

Emmi Mäkinen on alusta saakka ollut ideoimassa oman  
puolueosastonsa, Järvenpään Työväenyhdistyksen,  
sukkaprojektia. 

Kirje työministerille 
työttömien puolesta

Työttömäksi jääneen tilanne on tullut 
Emmi Mäkiselle hyvinkin tutuksi hä-
nen luotsaamansa ammattiosaston 
Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistyk-
sen kautta. 

Yhdistys lähestyi yhdessä Viestintäalan 
toimihenkilöt Grafinet ry:n kanssa viime 
keväänä työministeri Lauri Ihalaista kir-

jeellä, jossa esitettiin useita parannuksia työt-
tömien asemaan.

Kirjeen sisältö syntyi yhdistysten jo useina 
vuosina järjestämällä kurssilla, jossa käydään 
läpi työttömien ja lomautettujen kohtaamia on-
gelmatilanteita ja haetaan ratkaisuja niihin.

Yhdistykset mainitsivat monia konkreettisia 
toimia, joilla työttömäksi jääneiden arkea voi-
taisiin helpottaa. Parannettavaa löytyi niin Työ- 
ja Elinkeinotoimistojen palveluista, kuin niiden 
resurssien vähäisyydestäkin. Myös TE-toimisto-
jen ohjeistukselta ja lausunnoilta kaivattiin yh-
tenäistä linjaa.

Kirjeessä ehdotettiin niin ikään, että kaik-
ki työttömille tarkoitetut kurssit muutettaisiin 
sanktiottomiksi mahdollisuuksiksi pitää itsen-
sä vireessä ja kouluttautua. Ministeriä muistu-
tettiin siitä, että ihmisiä käytetään nykyään jois-
sakin tilanteissa ilmaisena työvoimana, vaikka 
kaikesta työstä olisi maksettava palkkaa.

Työministeriöstä myös vastattiin rakenta-
vaan kirjeeseen ja kerrottiin, että moniin mai-
nittuihin epäkohtiin etsitään parhaillaankin 
ratkaisua. Ammattiosastot puolestaan saivat 
kiitosta tekemästään arvokkaasta työstä jäsen-
tensä tukemiseksi. 

Emmi ymmärtää, että työttömäksi jäänyt 
tarvitsee muutakin apua kuin TE-toimiston 
sähköisiä palveluita.

– Ihmisten voimavarat ovat rajalliset. Moni 
irtisanottu saa shokin, kun lappu isketään kou-
raan, hän sanoo. •
Sirpa Taskinen

osoittaa, että lähimmäisistä huolehtiminen ja 
sen eteen työskenteleminen on meistä itsestäm-
me kiinni. Yhdistyksessä ei kaivata lisää puhei-
ta, vaan konkreettisia tekoja. 

Hänen mielestään avun kohde on ollut loista-
va valinta, sillä Auerkulman lasten-kodissa aute-
taan yli sataa lasta vuosittain.

– Auerkulman lastenkoti tekee todella tär-
keää työtä lasten parissa. Silti pieni lisäapu on 
varmasti ihan tervetullutta, sanoo Emmi. •

Sirpa Taskinen
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