
LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄNI
- Kouvolan kaupunginvaltuuston varajäsen
- Kouvolan kaupungin tarkastuslautakunnan jäsen
- Sosialidemokraattisten Naisten toinen varapuheenjohtaja
- Kaakkois-Suomen Sosialidemokraattien 

piirihallituksen jäsen
- Kymen Demarinaisten puheenjohtaja
- Kouvolan Sosialidemokraatit ry:n puheenjohtaja
- Kouvolan Sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön 

edustajiston jäsen
- SPJL:n eli Suomen Poliisijärjestöjen Liiton Kaakkois-

Suomen aluetoimikunnan varajäsen ja varasihteeri
- Kymen Seudun Osuuskaupan edustajiston jäsen
- Kouvolan Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry:n 

hallituksen varajäsen
- Vapaus valita toisin ry:n perustajajäsen, hallituksen jäsen ja 

taloudenhoitaja

MINUSTA
Olen työskennellyt poliisina 26 vuotta. Tällä hetkellä toimin 
Keskusrikospoliisissa Kouvolassa Maarajaliikenteen 
PTR-rikostiedusteluyksikössä rikosylikonstaapelina.

Perheeseeni kuuluu aviomiehen lisäksi viisi lasta, 23-, 
22- ja 12-vuotiaat sekä 10-vuotiaat kaksoset, sekä kolme 
shetlanninlammaskoiraa. Olen joukkuepelaaja; 
olen harrastanut jalkapalloa Susissa, KTP:ssä ja MYPAssa, 
sekä kyykkää ja sählyä. 
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TALOUDESTA
Suomi nousee taas jaloilleen, kun panostamme julkisen 
talouden elvyttämiseen ja työllisyystilanteen parantamiseen, 
unohtamatta kuitenkaan sosialidemokraattisia arvoja, kuten 
oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa.

Globaalin talouselämän rakenteita on tervehdytettävä. 
Veroparatiisien ja harmaan talouden vastaiseen toimintaan on 
panostettava ja saatava sieltä nyt saamatta jäävät verotulot 
yhteiskunnan käyttöön.

Uusia työpaikkoja saadaan esimerkiksi energiantuotantoalalle 
uusien puu-, bio- ja uusioenergiantuotantomenetelmien sekä 
metsä- ja paperiteollisuuden innovaatioiden myötä.

Haasteellisesta taloustilanteesta huolimatta on etenkin 
lapsiperheiden, ikäihmisten ja erityisryhmien, kuten 
vammaisten hyvinvoinnista huolehdittava.

EHDOKKUUDESTANI
Nuorin lapsistamme, 10-vuotias Aleksi, on Downin 
syndrooma -lapsi, mikä on tuonut mukanaan sekä haasteita 
että positiivisuutta ja aurinkoa.

Tiedän, millaista paperisotaa byrokratian koukeroissa 
vammaiset ja heidän perheensä joutuvat käymään läpi.

Yhteiskunnan kaikilla tasoilla on oltava heikoimmassa 
asemassa olevien puolesta taistelevia ihmisiä. Taloudellisesti 
haasteellisina aikoina se on entistä tärkeämpää. Eduskunta on 
paikka, jossa heitä erityisesti tarvitaan.

Se on yksi tärkeä syy siihen, miksi lähdin ehdokkaaksi 
eduskuntavaaleihin. Olen valmis astumaan valtakunnan 
politiikkaan ja tekemään siellä parhaani, jotta myös 
yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevien ääni tulisi 
kuulluksi.

POLITIIKASTA
Politiikka on yhteisten asioiden hoitoa.

SDP:n paikallistoiminnassa olen ollut mukana yhdeksän 
vuoden ajan. Olen muun muassa Kouvolan Sosialidemokraatit 
ry:n puheenjohtaja ja Sosialidemokraattisten Naisten toinen 
varapuheenjohtaja.

Luottamustehtävissäni olen päässyt hyvin verkostoitumaan, ja 
tiedän, mitä yhteiskunnallinen vaikuttamistyö on käytännössä.

Omien etujensa ajamisen suhteen heikoimmassa asemassa 
olevien puolesta taistelevia täytyy yhteiskunnassa ja 
politiikassa olla.

Ollaan yhteyksissä:

Sähköpostilla: sari.melkko@hotmail.com
Puhelimitse: 040 572 8220

TURVALLISUUDESTA
Turvallisuus on varmuutta siitä, että yhteiskunta pystyy 
huolehtimaan tasapuolisesti kansalaisistaan.

Lakisääteisiä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden tehtäviä ei 
pidä siirtää yksityissektorin hoidettavaksi, vaan vastuu niiden 
järjestämisestä ja tuottamisesta pitää olla kokonaisvaltaisesti 
julkisella sektorilla, valtiolla. Turvallisuutta ei saa jättää 
markkinavoimien armoille.

Yhteiskunnallinen vakaus ja yhteisöllisyys luovat 
osaltaan arjen turvaa. Niin yksilölle kuin yhteisöllekin 
turvallisuutta tuo myös Suomen vakaa ja vahva ulko- ja 
turvallisuuspolitiikka. 

Meidän pitää vaalia sitä, että Suomi on turvallinen maa elää 
meille kaikille – sinullekin.

SINULLE TURVAA.


