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Yannick Lahti
eurovaaliehdokkaana

EUROPARLAMENTTIVAALIT VAALIEXTRA TOUKOKUU 2019

91Yannick Lahti tapasi äänestäjiään Huhtasuon  ostoskeskuksessa lauantaina 
18.5. Sisäsivuilla Yannick Lahden ajatuksia.     

Su – Ke 11. – 14.08.2019 

(1-hh lisämaksu 50 €/3 
yötä) Ateriat: meriaamiainen 
(1), hotelliaamiainen (2), 
päivällinen (2), päiväkahvitus 
(1) Viiking: sauna- ja 
vesikeskus Saagan rajaton 
käyttö, Opastukset: Pärnu-
Tori sis. pääsymaksun 
Siidrutalo (3h), Taageperän 
linna sekä Tartton kiertoajelu 
(2h) Meno buffet-illallinen  
sis. ruokajuomat virvokkeet, 
vesi sekä kahvi.

Järjestelyvastuu Palokan & Lohikosken-Huhtasuon Sosialidemokraatit 

Lähde matkaan !

KESÄMATKA PÄRNUUN 
ja TARTTOON 350 eur

Bussimatkat JKL-Helsinki-JKL, 
Laivamatkat Helsinki-Tallinna-Helsinki
Yöpyminen laivalla mennessä. 
Majoitus hotellissa 2-hengen huoneissa 
Ilmottaudu mieluimmin sähköpostilla 
tai tekstiviestillä.

Timo Korhonen puh. 0443416207
korhonentimo83@gmail.com

Matkan varausmaksu on maksettava 
13.07.2019 mennessä 

Retkelle otetaan llmoittautumisjärjestyksessä
joten toimi nopeasti.  

MATKA-MAINIO OY – Nilsiä
Puh. 017 – 46 33 666  
henna@matkamainio.fi

Nuori kaupunkilaispoika lähetetään 
maaseudulle kesätöihin.  Suistuuko 
kaupunkilaisen elämä maaseudulla 
raiteitaan. Lapinlahden Lintujen 
tunnetuimpien hittien tahdissa. Tämä 
kulttuuripaketti maksaa 32 €

Ilmoittautumisia vastaanottaa 
Raimo Rajanen 045 6798234 
raimo.t.rajanen@gmail.com

TEATTERIRETKI MIKKELIIN
Musiikkikomedia Elämä Janottaa, 
kesäteatterissa Naisvuorella 
lauantaina 6.7.2019  VARAA PAIKKASI 

TOUKOKUUN AIKANA!

Ohjelma: Lähtö Palokann 
kirjaston edestä klo 8.00                                                                             
Tilausajolaiturista Harjukadulta 
8.20 , Mikkelissä ollaan noin klo 
10.00,  kuullaan Mikkelin kuulumiset 
paikallis- poliitikolta, kiertoajelu.   
Omakustanteinen ruokailu.                                                                                                                   

Järjestelyvastuu Palokan ja Lohikosken – Huhtasuon Sosialidemokraateilla

Kuva: JP
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26. Toukokuuta pidetään 
Euroopan parlamenttivaalit. 
Nämä vaalit ovat tärkeät 
siitä yksinkertaisesta syystä, 
että Euroopan parlamen-
tilla on paljon valtaa, myös 
meidän yhteisten asioiden 
hoitamiseen Suomessa. Sen 
takia onkin tärkeää, että me 
äänestämme meidän asioista 
päättämään mahdollisimman 
pätevät ja kansainväliset 
Suomi-osaajat.

Äänestysprosentti on ikävä kyl-
lä aina Eurovaalien alla jättänyt 
toivomisen varaan ja usein kuu-
leekin, että sillä yhdellä äänellä ei 
ole väliä. Tämä ei yksinkertaisesti 
pidä paikkaansa.

Ohessa esitän kolme syytä miksi 
omalla äänellä on aina väliä ja 
miksi kannattaa äänestää.

1. Mitä mieltä tahansa onkaan 
nykyisestä Yhdysvaltain presiden-
tistä tai Iso-Britannian EU-erosta 
eli Brexitistä, tosiasia on, että mo-
lemmissa vaaleissa äänestämättä 
jättäneet ratkaisivat tuloksen. 
Mikäli kaikki äänioikeutetut oli-
sivat käyneet äänestämässä olisi 
Atlantin takana toinen presidentti 
eikä Iso-Britannia olisi äänestänyt 
EU-eron puolesta. Nämä esimerkit 
hyvässä tai pahassa ovat suurim-
massa mahdollisessa mittakaavas-
sa osoitus siitä, että äänestyspää-
töksellä on suuri merkitys.

2. Mikäli et anna ääntäsi näissä 
Eurovaaleissa on hyvin todennä-
köistä, että joku muu kuin juuri 
sinun ja meidän kaikkien yhtei-
siä etuja ajava ihminen päättää 
tulevaisuudessakin asioistamme. 
Mikään ei muutu eivätkä kasvot 
muutu, ellemme itse äänestä muu-
toksen puolesta.

3. Europarlamenttivaalit ovat 
maailman toiseksi suurimmat 
demokraattiset vaalit. Ne ovat 
aidosti vapaat ja äänioikeutta kun-
nioittaen toteutettu kansanvaali. 
Tämä ei ole nykyajan maailmassa 
itsestäänselvyys ja on etuoikeus 
olla osana näitä vaaleja.

Vaikka tulevaisuus näyttäisi 
epäselvältä tai juuri sinua kaikissa 
asioissa miellyttävää ehdokasta 
ei löytyisikään, on ensiarvoisen 
tärkeää käydä äänestämässä. 
Seuraavan viiden vuoden aikana 
tulee ratkaista Eurooppatasolla 
maahanmuuton haasteet ilmas-
tonmuutoksesta puhumattakaan. 
Suomi voi Euroopan unionin 
osana olla mukana päättämässä 
meidän kaikkien tulevaisuudesta 
ja juuri siksi on tärkeää, että me 
suomalaiset äänestämme par-
haat kykymme maanosamme 

päättäviin elimiin. Uskon EU:n 
suurista puutteistakin huolimatta 
sen suunnattomaan potentiaaliin. 
Suomi on aina ollut osa Eurooppaa 
ja me suomalaiset olemme omina 
itsenämme eurooppalaisia. Me 
olemme Eurooppa.

Kolme syytä äänestää EU-vaaleissa 

LOHIKOSKI - HUHTASUO

Oletko noin 15 – 35 vuotias, silloin olet oikea henkilö. Olemme päättäneet tehdä 
näytelmän, kavalkadin, Lohikosken Sosialidemokraattisen nuoriso-osaston  100-
vuotisesta taipaleesta.  Mukaan pitää saada haitarin, kitaran ja viulun soiton taitajia. 
Tanssin ja laulun harrastaminen ei ole pahasta, mutta ei välttämätöntä. Mukaan 
mahtuu noin 15 asiasta innostunutta.  Lisää tietoa  saat raimo.t.rajanen@gmail.
com    p. 0456798234

Kiinnostaako kokeilla laulua, tanssia ja näyttelemistä ? 

Yannick Lahti
Eurovaaliehdokas

VUOKRATAAN KOKOUS-, 
JUHLA- JA 

KOULUTUSTILAA
50 hengen kokoustilat, 
15 hengen kabinetti 
keittiö, 2 x wc
Edullinen vuokra

Kolikkotupa, Kolikkotie 2 C Holsti     
0400 542859 / Allan Kemiläinen

Perhejuhliin
koulutus-,kerho- 
tai kokoustilaksi. 

50 hengen kahviastiasto
40 hengen ruokailuvälineet
     ja astiasto

soita ja varaa !

su 26.5.

Eu-vaalit

Julkaisija ja kustantaja: 
Lohikosken-Huhtasuon Sosialidemokraatit ry
Palokan Sosialidemokraatit ry

Päätoimittaja:Allan Kemiläinen
Verkkojulkaisu

VAALIEXTRA

toimitus:
Kolikkotupa, Kolikkotie 2 C, 
40320 Jyväskylä

pohjoinen-jyvaskyla.fi
toukokuu 2019

VAALIEXTRA

VISALA - 
HYVÄ PAIKKA 

JUHLIIN JA 
KOKOUKSIIN 

Vuokraamme lähes 100 m2 kokous- ja 
juhlatilaa osoitteessa Visalantie 5, 

40270 Palokka
Yhteydenotot:

040-034 5268 Erkki Huusko
ekihuusko@gmail.com
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VAKAA  JA REILU EUETT STABILT OCH RÄTTVIST
Sopimalla ja yhdessä rakentamalla      Vi bygger det tillsammans

ÄÄNESTÄ PAREMMAN EUROOPAN PUOLESTA
EU-VAALIT SU 26.5.2019

EERO 
HEINÄLUOMA
puhemies, emeritus
Helsinki

HELENA 
MARTTILA
maisteri
Espoo

TIINA 
HEIKKINEN
luottamusmies
Kajaani

CAMILLA 
GUNELL
ministeri
Ahvenanmaa

NIKO 
ESKELINEN
yrittäjä
Hyvinkää

ALETTIN 
BASBOGA
yrittäjä
Lahti

HUSU 
HUSSEIN
konsultti
Helsinki

TOMI 
KONTKANEN
tutkija
Helsinki

YANNICK 
LAHTI
tohtorikoulutettava
Jyväskylä

TUULIA
PITKÄNEN
opiskelija
Helsinki

SATU 
TAAVITSAINEN
toiminnanjohtaja
Mikkeli

JAANA 
YLITALO
edunvalvontajohtaja
Helsinki

83 84 85 86 87

88 89 90 91 92

93 93 95 96 97

98 99 100 101 102

MIAPETRA
KUMPULA-NATRI
europarlamentaarikko
Vaasa

SARI
MELKKO
rikoskonstaapeli
Kouvola

MIKKEL
NÄKKÄLÄJÄRVI
opiskelija
Rovaniemi

KAISA
PENNY
toiminnanjohtaja
Tampere

ANTTON
RÖNNHOLM
puoluesihteeri
Helsinki

PEKKA
SHEMEIKKA
diplomaatti
Helsinki

KIRSI-KAISA
SINISALO
toimitusjohtaja
Tampere

IRJA
SOKKA
maisteri
Kuopio

VAALIEXTRA



44 LOHIKOSKI - HUHTASUO

Johtokunta 2019
Aarno Lahtinen pj.
Timo Korhonen varapj.
Paavo Luukkonen siht.
Erkki Huusko taloudenhoit.
Anneli Lahtinen
Mauri Lappalainen
Heikki Tolvanen
Jouni Arnberg
Veikko Päivinen

Jaana Luukkonen - Kytömäki

Palokan demarit

Verkkovastaava

pohjoinen-jyvaskyla.fi/paso/

Johtokunta 2019
Allan Kemiläinen pj.
Raimo Rajanen varapj.
Birgitta Vänttinen siht.
Irmeli Huuskonen 
Kyösti Takkinen
Tony Melville
Petri Rantanen
Juha Paananen
Ellen Tuikkanen
Jarno Kemiläinen
Marja-Liisa Tuikkanen
Milka Holopainen

Lohikosken-
Huhtasuon demarit

pohjoinen-jyvaskyla.fi/lohu/

Suurkiitos kaikille 
Teille, jotka 
äänestitte minua 
eduskuntavaaleissa!
Työ paremman Suomen 
puolesta jatkuu !

Jarno Kemiläinen

VAALIEXTRA

Keskisuomalainen 
europarlamenttiin

Yannick Lahti

Minulle on valtava kunnia 
asia olla SDP:n ainoa eu-
rovaaliehdokas Keski-Suo-
messa. Pidän myös erittäin 
tärkeänä, että meillä yli-
päätään on oma ehdokas 
maakunnastamme.

Olen aidosti keskisuo-
malainen, jyväskyläläinen 
ja eurooppalainen. Olen 
viettänyt suurimman osan 
elämästäni asuen Jyväsky-
län Halssilassa, ja kävin 
koulut aina yliopistoon 
asti kotikaupungissani. 
Samalla pääsin viettämään 
kesiä äitini kotiseuduilla 
Belgian Bruggessa. Vuon-
na 2018 valmistuin filoso-
fian maisteriksi viestintä-
tieteistä. Olen ylpeä siitä, 
kuinka paljon Jyväskylä ja 
Keski-Suomi ovat minulle 

tarjonneet elämäni eri vai-
heissa.

Vuonna 2017 sain kun-
nian toimia Jyväskylän 
Demarinuoret ja -opis-
kelijat (JSDN) puheen-
johtajana. Se oli upea nä-
köalapaikka paikalliseen 
nuorisotoimintaan.

Keski-Suomen ja Jy-
väskylän lisäksi minulla 
on melko kansainväliset 
juuret, sillä äitini on bel-
gialainen. Puhuimmekin 
kotona neljää kieltä ja ny-
kyään pystyn toimimaan 
viidellä eri kielellä. Uskon, 
että muun muassa tästä on 
paljon etua, mikäli pääsen 
Euroopan parlamenttiin.

Tätä nykyä asun Italian 
Bolognassa yhdessä kihlat-
tuni ja 1-vuotiaan poikam-

me kanssa. Työskentelen 
tohtorikoulutettavana Bo-
lognan yliopistossa ja tut-
kin poliittista viestintää. 
Yhtenä isona aiheena olen 
perehtynyt varsinkin nyt 
vaalikevään aikana paljon 
pinnalla olleeseen ilmiöön 
nimeltä populismi. Popu-
lismia esiintyy tällä hetkel-
lä melkeinpä joka puolella 
Eurooppaa, ja toki meillä 
siitä näkyvin esimerkki on 
perussuomalaisten poliit-
tinen retoriikka.

Eurooppa on antanut 
minulle todella paljon, ja 
uskon, että niin on anta-
nut monelle muullekin. 
Meidän on tärkeää pystyä 
säilyttämään EU yhtenäi-
senä ja vakaana, jolloin 
me jäsenmaat ja niiden 

asukkaat pääsemme naut-
timaan unionin luomasta 
vapaudesta. Toki maa-
hanmuutto ja ilmaston-
muutos ovat merkittäviä 
riskitekijöitä, mutta nyt 
koko maanosamme onkin 
tehtävä entistä yhtenäi-
semmät eettiset pelisään-
nöt sekä linjaukset siihen, 
että Euroopan ulkorajoja 
pystytään kontrolloimaan 
entistä paremmin.

Olen saanut Euroopalta 
paljon, mutta nyt on aika 
huolehtia sen kantokyvys-
tä ja elinvoimaisuudesta. 
Minä, sinä ja me kaikki – 
me olemme Eurooppa.

Yannick Lahti

Yannick Lahti vaalityössä Huhtasuolla, missä sosialidemokraateilla oli eduskuntavaaleissa 
kova kannatus. Kuva: Jouni Pänkäläinen.    
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Edistyksellinen ilmastopolitiikka osa 
kansainvälistä yhteistyötä
Ilmaston lämpeneminen 
on ihmiskunnan suurin 
yhteinen haaste. Suomen 
on toimittava Euroopan 
Unionissa ja globaalissa 
ilmastopolitiikassa edel-
läkävijänä, katsoo SDP. 
Tavoitteensa puolue jul-
kisti tammikuussa 2019 
ilmasto-ohjelmasssaan. 
SDP:n energia- ja ilmasto-
työryhmän puheenjohtaja 
Miapetra Kumpula-Natri 
ja työryhmän toinen pu-
heenjohtaja Aira Kalela 
painottivat ohjelman jul-

kistamisen yhteydessä sitä, 
että oikeudenmukainen 
siirtymä on sosiaalises-
ti kestävä tapa toteuttaa 
yhteiskunnan muutos 
vähähiiliseen talouteen. 
Samalla on pidettävä 
huoli siitä, että tuloerot 
ja eriarvoisuus eivät kasva 
toimenpiteiden myötä yh-
teiskunnassa. Tehdessään 
työtä ilmastonmuutoksen 
pysäyttämiseksi Suomi sa-
malla luo mahdollisuuksia 
uudelle kasvulle ja työlle. 
Vähähiilinen yhteiskunta 

pakottaa löytämään uusia 
ratkaisuja ja toimintamal-
leja, jotka generoivat uu-
denlaista tuotantoa ja työ-
tä. Samalla luodaan hyviä 
käytäntöjä, joita voidaan  
siirtää uusille alueille ja 
uusiin toimintaympäris-
töihin. 

Pieni jalanjälki, suuri 
kädenjälki

SDP:n ilmasto-ohjelma 
on hyvin valmisteltu ja 
pohdittu laaja kokonai-

suus toimenpiteitä ja ta-
voitteita. Ohjelma on lu-
ettavissa puolueen sivuilta 
www.sdp.fi.

Ohjelmassa vaaditaan 
välittömiä ja tarpeeksi te-
hokkaita toimenpiteitä 
lämpenemisen pysäyttä-
miseksi tasolle, jossa se 
on vielä hallittavissa. Il-
mastokestävä tulevaisuus 
luodaan tänään, sillä esi-
merkiksi sähkö- ja läm-
pövoimaloiden käyttöikä 
on pitkä ja nyt käyttöön 
otettavat voimalat toi-

mivat vielä kuluvan vuo-
sisadan jälkipuoliskolla. 
SDP pitää tärkeänä sitä, 
että Suomi toimii EU:ssa 
ja globaalissa ilmastopo-
litiikassa edelläkävijänä 
- ”pieni jalanjälki, mutta 
suuri kädenjälki”, kuten 
puolueen puheenjohtaja 
Antti Rinne on asiaa luon-
nehtinut.

Edistyksellinen ilmas-
topolitiikka edellyttää toi-
mia kaikilla yhteiskunnan 
sektoreilla ja se on samalla 
yhä tärkeämpi osa kan-

sainvälistä yhteistyötä. Ja 
aivan erityisesti juuri nyt 
kun Suomesta on tulos-
sa EU-puheenjohtajamaa 
kesällä 2019. Ilmaston-
muutoksen torjunta on 
myös tärkeä osa Suomen 
kehitysyhteistyötä.

Suomi on sitoutunut 
useisiin kansainvälisiin so-
pimuksiin, joilla pyritään 
torjumaan ilmastonmuu-
tosta. SDP:n tavoite on, 
että Suomi on hiilineut-
raali jo vuonna 2035.

SDP:n ilmasto-ohjelma

Millaisen maailman 
Sinä haluat jättää 
tuleville sukupolville ?

EU-puheenjohtajuus tuo Suomelle haasteita
Suomen tuleva EU-pu-
heenjohtajuuskausi 1.7.-
31.12.2019 on maallem-
me jo kolmas. Nyt alkava 
toimikausi sisältää useita 
erityispiirteitä, joista suu-
rin on Englannin Brexit. 
Tilanne on vieläkin epä-
selvä ja lisäaikaa on otettu. 
Uusi hallitus Suomessa saa 
EU-puheenjohtajuuden 
hoitaakseen melkein he-
ti. EU-parlamenttivaalit 
pidetään sunnuntaina 
26.5. ja uusi parlamentti 

järjestäytyy heinäkuussa 
ja samaan aikaan alkavat 
korkeiden EU-virkojen 
nimityskierrokset. Uusi 
komissio aloittaa marras-
kuussa Suomen puheen-
johtajakauden lopulla.
Eurooppaneuvostossa kä-
sitellään kesäkuussa 2019 
komission viisivuotis-
suunnitelmaa ja Suomella 
puheenjohtajamaana on 
myös hyvä mahdollisuus 
vaikuttaa viisivuotissuun-
nitelmaan.

Valtioneuvoston kansli-
alla on päävastuu puheen-
johtajakauden suunnitte-
lusta ja ministeriöt vastaa-
vat toimialansa sisältöky-
symyksistä. Valtioneuvos-
ton Eu-sihteeristö sovittaa 
yhteen sisältövalmistelua, 
puheenjohtajuussihtee-
eristö vastaa Suomessa 
järjestettävien kokousten 
käytännön järjestelyistä, 
poliittiset linjaukset teh-
dään Suomen EU-minis-
terivaliokunnassa ja Suo-

men EU-edustustolla on 
keskeinen asema Brysselin 
valmistelussa ja puheejoh-
tajakauden läpiviennissä.

Toimintaa on siis pal-
jon ja monimuotoista. 
Suomi on maailmanlaa-
juisestikin mielenkiinnon 
kohteena. Oman sävynsä 
asiaan tuovat EU:n aset-
tamat pakotteet Venäjää 
vastaan. Suomen asema 
Venäjän rajanaapurina ja 
samalla EU:n puheenjoh-
tajamaana eivät voi olla 

vaikuttamatta siihen mitä 
Kremlissä ajatellaan ja mi-
ten siellä toimitaan.

Suomeen on tulossa 
useita epävirallisia minis-
terikokouksia ja mikäli 
lasketaan mukaan vir-
kamiestason kokoukset, 
tulee kokouksia olemaan 
Suomessa peräti noin 90.

Kansalaisten on nyt ai-
ka käyttää ääntään euro-
vaaleissa. EU-lainsäädäntö 
vaikuttaa suuresti joka-
päiväiseen elämäämme, 

voidaan sanoa, että ny-
kyisin jo enemmän kuin 
kansallinen lainsäädän-
tömme. Tämä siksi, että 
EU-lainsäädäntö ajaa aina 
kansallisen lainsäädännön 
edelle mikäli nämä olisivat 
ristiriidassa. On siis aika 
äänestää. Millaisen EU:n 
me haluamme ? Siitä on 
kysymys.

Jarno Kemiläinen
Kaupunginvaltuutettu

Jarno Kemiläinen


