
Politiikan uusi sukupolvi puoluekokoukseen!

Elina Aaltio
Olen 29-vuotias varavaltuutettu ja 
opetuslautakunnan varapuheen-
johtaja. Viime kaudella edustin 
puoluettamme kaupungin tasa-ar-
votoimikunnassa. Päivisin työsken-
telen sosiaalialan kehittämistehtä-
vissä. Teen voitavani taistellakseni 
uusliberaalia politiikkaa vastaan 
paikallisella, kansallisella ja globaa-
lilla tasolla.

Jussi Ahokas
Työskentelen tutkijana Valtion taloudelli-
sessa tutkimuskeskuksessa ja valmistelen 
talousmaantieteen väitöskirjaa Itä-Suo-
men yliopistossa. Puoluepolitiikan lisäksi 
toimin aktiivisesti kansalaisjärjestökentällä 
muun muassa Suomen Attacissa. Yhteis-
kunnallisena tavoitteenani on kapitalis-
min ymmärtäminen, muovaaminen ja 
lopulta kumoaminen. Myös muut sortavat yhteiskunnalliset 
valtarakenteet joutavat mennä. Olen 27-vuotias.

Tiina Hiltunen
Olen Tiina Hiltunen, 31-
vuotias. Työskentelen 
eduskunnassa Tuula 
Peltosen avustaja-
na.  Olen kulttuuri- ja 
kirjastolautakunnan 
jäsen, piirihallituksessa 
sekä työvaliokunnassa. Puoluekokous on 
meidän tärkein areenamme vaikuttaa 
puolueen linjaan ja politiikkaan. Haluan 
tuoda lisää kansainvälisiä näkökulmia 

sekä vahvistaa omalta osaltani puolu-
een kulttuuripolitiikkaa.

Inari Juntumaa
Olen 29-vuotias näyttelemistä 
ja lenkkeilyä harrastava tutkija-
opiskelija sosiaalipsykologian 
laitoksella ja toimin kansanedus-
tajan avustajana. Olen ehdolla, 
sillä kahden vuoden takaisen 
puoluekokousedustajuuden 
jälkeen haluan olla jälleen 
mukana luomassa puolueen 

keskeisiä linjauksia. Erityisesti tätä motivoi se, että 
Suomessakin pinnalla ollut markkinausko on lisän-
nyt hyvinvointieroja ja muuttanut julkisen sektorin 
projektimaisemmaksi. Turvattomuuden vähentä-
minen ja vapauden ja turvallisuuden lisääminen 
maailmassa edellyttää johdonmukaista, luovaa ja 
kriittistä sosialidemokratiaa, ja sellaisessa SDP:ssa 
haluan toimia.

Antti Alaja
Sosialidemokratian on jälleen otettava se edistyksellisen 
muutosvoiman rooli yhteiskunnassa, joka sillä on ollut 
monta kertaa historiansa aikana. Säätelemätön kapitalis-
mi kuriin: tarvitaan arvopaperien, valuuttojen ja johdan-
naisten kauppaan kohdistuva finanssitransaktiovero. 
Tarvitaan tuloerojen tasaamista, joka johtaa vakaampaan 
talouskehitykseen. Veroaste saa nousta, jos julkisten 
palvelujen tarpeet sitä edellyttävät. Tarvitaan kunnianhi-
moinen kasvihuonepäästöjä leikkaava ilmastolaki

Me, joukko globaalisosialidemokraattien (GSD) ja opiskelijoiden sos.dem. yhdistyksen (OSY) nuoria edustajia, pyrimme edustajiksi 
toukokuussa järjestettävään Sdp:n puoluekokoukseen. Tavoittelemme globaalia demokratiaa ja kollektiivista emansipaatiota –  
laaja-alaista vapautta kaikille ihmisille. Näemme, että vallitsevien sortavien valtarakenteiden murtaminen ja kapitalistisen järjestel-
män muuttaminen edellyttävät kriittistä ajattelua ja siitä ponnistavaa yhteiskunnalliseen muutokseen pyrkivää politiikkaa. Politiik-
kaa, joka luo uutta sen sijaan, että se olisi sidottu perinteisiin ajattelumalleihin ja toimintatapoihin. Näiden tavoitteiden puolesta ja 
näihin välineisiin nojautuen tulemme toimimaan myös puoluekokouksessa.
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Elisa Lipponen
Olen 27-vuotias maailmanpolitiikan opiskelija 
ja olen hyvin kyllästynyt nykymenoon. Viimeis-
tään nyt kaikille on selvää, että sekä talous että 
politiikka ovat ajautuneet kriisiin. Systeemi, SDP 
mukaan lukien, ei tarvitse hienosäätöä, vaan to-
dellista muutosta. Anna politiikan “realiteeteille” 
kyytiä ja äänestä minua.
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Olen 25-vuotias Kalli-
ossa asuva ekonomisti. 
Olen töissä SAK:ssa, 
jossa vastaan sosiaali-
turvan taloudellisesta 
analyysista ja työttö-
myysturva-asioista. Olen 
ehdolla puoluekokouk-
seen, koska SDP:n on 
jälleen palattava maan 
uskottavimmaksi talous- ja sosiaalipolitiikan 
harjoittajaksi. Sen eteen haluan tehdä töitä.

Politiikka ja Sdp tarvitsevat uutta 
suuntaa ja tuoreita ajatuksia. Niitä 
haluan olla tarjoamassa myös 
puoluekokouksessa. On noustava 
kehityksen kärkeen. Olen kaupun-
kisuunnittelulautakunnan jäsen, 
ylioppilaskunnan edustajiston jä-
sen ja Eurooppanuorten puheen-
johtaja, 22 vuotta. Edustin piiriä myös viime puoluekokouksessa. 
Loppu muutoksenpuutostaudille ja yhteiskunnan epäkohdille!

Matti Niemi

Joonas Rahkola

26-vuotias helsinkiläistynyt rovanieme-
läinen yhteiskuntatieteiden kandidaatti, 
joka taistelee heikompiosaisten oikeuksi-
en puolesta!

Jussi-Pekka Rode

Olen 28-vuotias aktivisti, 
opiskelija ja kosmopoliitti 
koti-isä. Toimin sosialide-
mokraattisen liikkeen lisäksi Attacissa, sosiaalifooru-
meissa ja lukuisissa epämuodollisissa verkostoissa. 
Harrastuksiini lukeutuvat musiikki, elokuvat, luonto 
ja meri, joiden puolesta olen myös valmis barrikaa-
deille.

Poliittisen toimintani tärkein motiivi on kamppailu 
heikompien puolesta. Heikompien puolustaminen 
tarkoittaa nykymaailmassa myös puuttumista glo-
baalin kapitalismin rakenteisiin. Nykyinen talouskriisi 
osoittaa, että finanssipelurit leikittelevät oikeiden 
ihmisten elämillä. Kriisi jättää jälkeensä miljoonia 
työttömiä ja särkyneitä unelmia.

Politiikassa uskon suoraselkäisyyteen, visioihin ja 
toisten kunnioittamiseen. Ilman niitä poliittinen 
toiminta muuttuu kieroksi peliksi, jossa taistellaan 
vallasta vallan vuoksi ilman näkemystä sen käytöstä. 
Maailma ei tarvitse tällaisia pelejä. Maailma tarvitsee 
ideologiaa ja moninaisuutta.

Mikko Sauli

Olen 20-vuotias kansantaloustieteen opiskelija. 
Lähellä sydäntäni ovat talous- ja kansainvälinen 
politiikka. Puolueellamme on loistavat mah-
dollisuudet olla näiden molempien alueiden 
edelläkävijä. Suurin osa kansalaisista kannattaa 
sosiaalisempaa ja tasa-arvoisempaa Suomea, 
Eurooppaa ja koko maailmaa, mikä vastaa SDP:
n arvomaailmaa. Puoluekokouksessa tulisi 
kirkastaa näitä arvoja ja osoittaa puolueemme 
olevan todellinen vaihtoehto.

Elisa Selinummi

SDP:stä parempi puolue ja 
maailmasta parempi paikka. 
Olen 26-vuotias valtiotieteiden 
maisteri, äiti ja sosialidemokra-
tian fani. Työskentelen työtä 
etsivien maahanmuuttajien 
kanssa ja harrastan kirjallisuut-
ta ja kehityspolitiikkaa.  Olen 
toiminut aktiivisena piiriko-
kousedustajana ja Opiskelijoiden Sosialidemokraatti-
sessa yhdistyksessä. Onnistunut puoluekokous, toimiva 
puolue, työelämän uuden ratkaisut ja oikeudenmukai-
nen maailma (jota emme tuhoa) ovat linkkejä yhdessä 
ketjussa, jonka puolesta toimimme.

Reetta Tilvis

Puoluekokousedustajien jäsen-

vaali 12.-26.3. postiäänestyksenä. 

Käytä ääntäsi!
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