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Sari Essayah kuntoilee itse ja kannustaa 
jokaista liikkumaan. 

Merja Eräpolku & Kristiina Kunnas

velylenkin. 
Joku käyttää tiimipaitaa 

kuntosalilla, toinen jum-
passa.

Ostamalla oman oranssin 
”Team Sari” -urheilupaidan 
voi tukea Sarin eurovaali-
kampanjaa ja kirittää hän-
tä jatkokaudelle Euroopan 
parlamenttiin ensi touko-
kuun vaaleissa. 

Paita on ns. tekninen 
urheilupaita, joka läpäisee 
hien ja pitää ihon kuivana. 

Liikunta ja hyvä seura 
vahva piristysruiske

Lahden KunnonNainen-ta-
pahtumassa syyskuussa oli 
mukana myös meppi Sari 
Essayah ja kymmenkunta 
oranssipaitaista Team Sari 
-kuntoilijaa.

Välillä satoi, välillä pais-
toi, mutta kaiken aikaa oli 
hauskaa.

– Liikunta ja hyvä seura 
yhdessä antoivat vahvan 
piristysruiskeen. Yhdessä 
tekemisessä on oma tai-
kansa, kuvailee mukana 
ollut kaupunginvaltuutettu 
ja KD-eduskuntaryhmän 
pääsihteeri Marjo Lopo-
nen.

– Juoksimme hyvän ajan, 
nauroimme paljon ja viih-
dyimme toistemme seuras-
sa. Lopussa saimme naut-
tia auringonpaisteesta, hy-
västä keitosta ja liikunnan 
tuomasta mielihyvästä, 
Marjo Loponen kertoo.

Team Sari 
-paita 
tukee Sarin 
kampanjaa!

•  Kokoja on nais-
ten leikkauksella 
melko pienet 
S, M ja L sekä 
unisex-malliset 
S, M, L, XL ja 
XXL (tulossa 
myös XXXL). 
Hinta 20 euroa /
kpl + postimaksu 
2e.

•  Tilaa oma paitasi 
sähköpostit-
se osoitteella 
teamsari@kd.fi. 
Paidan ostajat 
saavat silloin 
tällöin myös tii-
mipostia ja mm. 
Sarin harjoitte-
luvinkkejä sekä 
tapahtumatieto-
ja.

”Running in the MEP Race”

Sarin tiimissä pääsee liikkeelle

Elokuun lopun puolueko-
kouksessa Hämeenlinnassa 
nähtiin oranssin tiimin vaa-
listartti. Team Sari mepin 
osastolla: europarlamentaa-
rikko Sari Essayah, avustaja 
kotimaassa Pilvi Rämä, har-
joittelija Johanna Kosunen 
sekä Brysselin-avustaja 
Merja Eräpolku.

–Nauroimme paljon, väittää pääsihteeri Marjo Loponen (takana oikealla) Lahden KunnonNainen-tapahtumasta. Kuvan 
mukaan väitteeseen on helppo uskoa.

Välillä satoi, 
välillä pais-
toi, mutta 
kaiken aikaa 
oli hauskaa. 
Liikunta ja 
hyvä seura 
yhdessä an-
toivat vahvan 
piristysruis-
keen. Yhdessä 
tekemisessä on 
oma taikansa.

Europarlamentaarikko, en-
tinen huippu-urheilja Sari 

Essayah pitää huolta kun-
nostaan ja jaksamisestaan 

kiireessä säännöllisen lii-
kunnan avulla. Hän haluaa 
kannustaa jokaista liikku-
maan.

Oranssissa tiimissä 
jo 200 liikkujaa

Elokuun lopussa Hämeen-
linnan puoluekokouksessa 
alkanut ”Team Sari - Run-

ning in the MEP race” 
-kampanja on saanut jo 
mukaansa lähes 200 orans-
sipaitaista liikkujaa. 

Syksyn aikana Sari ja 
tiimiläisiä on osallistunut 
KunnonNainen-tapahtu-
massa Lahdessa ja Osmon 
hölkkään Pieksämäellä. 

Espoossa ja Tampereella 
on Sari vetänyt yhteisen kä-


