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Olen 56-vuotias ensimmäisen kauden kansanedustaja. 
Eduskunnassa kuulun sosiaali- ja terveysvaliokuntaan sekä 
työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. Koulutukseltani olen 
sairaanhoitaja, terveydenhuollon opettaja ja terveystieteiden tohtori. 
Olen syntynyt Tohmajärvellä ja muuttanut 18-vuotiaana Joensuuhun. 
Perheeseeni kuuluu aviomies Jukka Ropponen. Minulla on kolme 
tytärtä - Kati, Heli ja Mari - sekä 11 lastenlasta.
 
Työskentely eduskunnassa on ollut luonteva jatko työuraani ja olen 
voinut hyödyntää monin tavoin asiantuntijuuttani. Olen kokenut, että 
minulla on paljon annettavaa lainsäädäntötyöhön.

Merja

ASIANTUNTIJA
Olen antanut politiikan käyttöön asiantuntemukseni ja 
osaamiseni erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon alalta 
sekä lasten ja nuorten asioissa. Myös työhyvinvointiin 
liittyvät asiat ovat minulle tuttuja entisen työni kautta. 
Olen kirjoittanut neljä työelämää käsittelevää kirjaa.
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Arvoni perustuvat kristilliseen ja humanistiseen 
maailmankatsomukseen. Kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia 
varallisuudesta ja yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta. 
Yhteiskunnan sivistyksen paras mittari on siinä, miten se huolehtii 
heikommassa asemassa olevista kansalaisistaan. Luonto kohtelee 
ihmistä siten, miten ihminen kohtelee luontoa.
 
Tuloerojen kasvu on pysäytettävä. Työttömyydestä, sairaudesta 
tai muusta syystä aiheutuva eriarvoistumiskehitys on estettävä! 
Jotta nämä arvot toteutuisivat Suomessa, on vanhustenhoito, 
terveydenhuolto sekä lasten ja nuorten hyvinvointi asetettava 
etusijalle verovarojen käytöstä päätettäessä.

Arvoni
Teen työni hyvin, 
eduskunnassakin.
 
Oikeudenmukaisuus 
on kaiken toimintani 
lähtökohta.

ÄÄNESTÄ!
Vain äänestämällä olet itse se muutos,
jonka haluat tapahtuvan.
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KOULUTUS
1981  Sairaanhoitaja
1983  Erikoissairaanhoitaja
1991  Terveydenhuollon opettaja
1993  Terveydenhuollon hallinnon
             tutkinto
1995  Terveydenhuollon lisensiaatti
1998  Terveystieteiden tohtori
2003  Draamakouluttaja
 
LUOTTAMUSTEHTÄVIÄ
•   Kansanedustaja
•   Eduskunnan sosiaali- ja
     terveysvaliokunnan jäsen
•   Työ- ja tasa-arvovaliokunnan
      jäsen
•   Sivistysvaliokunnan varajäsen
•   Joensuun kaupunginvaltuuston 
     puheenjohtaja
•   Muistiliiton hallituksen
     puheenjohtaja
•   Kelan tilintarkastajien
     varapuheenjohtaja
•   SDP:n puoluehallituksen jäsen 

TYÖURA
•  Sairaanhoitaja
•  Erikoissairaanhoitaja
•  Osastonhoitaja
•  Terveydenhuollon opettaja
•  Aikuiskoulutusjohtaja
•  Yliopettaja
•  Työyhteisökouluttaja
 
KIRJALLINEN TUOTANTO mm.
•   Me teemme sen. Kirjayhtymä
•   Yhdessä onnistumme. Tammi
•   Tarinat työn tukena. Tammi
•   Vuorovaikutustaidot sosiaali- 
      ja terveysalalla. Tammi
 
HARRASTUKSET
• Järjestötoiminta
• Lukeminen
• Kirjoittaminen
• Lenkkeily/kävely
• Matkailu

•  Pieniin eläkkeisiin on saatava 
 tasokorotus.
•  Lähipalvelut on turvattava sosiaali- 
 ja terveydenhuollon uudistuksessa.
•  Omaishoitajien oikeudet on taattava 
 lainsäädännöllä.
•  Ikäihmisille on tarjottava 
 kuntoutusta, jotta kotona asuminen 
 olisi mahdollista.
•  Yhteisökoteja vanhuksille, joilla ei 
 ole halua tai kykyä asua omassa
 kodissa.
•  Työhyvinvointiin on panostettava.
•  Peruskoulu on tasa-arvoisen 
 yhteiskunnan kivijalka.
•  Oppivelvollisuusikä on nostettava
 18 vuoteen.
•  Jokaisen nuoren on päästävä 
 opiskelemaan peruskoulun jälkeen.
 

Tahtoa

MERJA MÄKISALO-ROPPONEN
Maamiehenkatu 18 as 2, 80100 Joensuu
merja.makisalo-ropponen@eduskunta.fi
facebook.com/merja.makisaloropponen • twitter: @merjamakisalo
www.merjamakisalo.fi
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