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K AU PU N K I

STA DEN

Löydätkö omaan ehdokkaasi heidän
joukostaan?
Eduskuntavaalien ennakkoäänestys tapahtuu 8.–14.4. ja varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 19.4.
Ehdokkaina vaaleissa on seitsemän kauniaislaista kuudesta eri puolueesta. Heistä yksi edustaa
rkp:ta, yksi kokoomusta, yksi kristillisiä, yksi keskustaa ja yksi Muutos 2011:ta liikettä;
perussuomalaisia ehdokkaita on kaksi. Löydätkö oman ehdokkaasi heidän joukostaan?
Pyysimme kaikkia ehdokkaita vastaamaan kahteen kysymykseen:

1. Eduskunnassa haluaisin
työskennellä seuraavien
asioiden puolesta:
2. Uskon että voin ajaa
Kauniaisten asioita
seuraavasti:
Vastauksien pituudeksi
pyysimme 1000 merkkiä
ja kolme ranskalaista
viivaa.
Ohessa on heidän
vastauksensa sattumanvaraisessa järjestyksessä.

Seija Bucktman
Kristillisdemokraatit
1. Olen toiminut liki 20
vuotta lääketeollisuudessa
ja nyt viimeiset 4 vuotta
olen vetänyt valtakunnallista suolistosyöpäyhdistystä.
Kiinnostukseni kohteena
ovat luonnollisesti ihmisten
terveyteen ja terveydenhuoltoon liittyvät asiat.
Perusterveydenpalvelut
maassamme eivät toimi kaikkialla. Tarvitaan järkeviä uudistuksia, joiden myötä lääkäriin ja tutkimuksiin pääsyä
voidaan paitsi nopeuttaa
myös tehostaa. SOTE -uudistus vaatii ripeitä toimia
ja yhteistyötä eri puolueiden
kesken.
Suomen valtion velka lähenee 50 % bkt:sta. Työttömyysaste oli tammikuussa
2015 8,8 %. Yritysten toimintaedellytyksiä ja investointihalukkuutta Suomessa
pitää lisätä mm. vähentämällä byrokratiaa.
2. Kauniaisissa, kuten monessa muussakin kunnassa,
väestö ikääntyy. Tarvitsemme Kauniaisiin enemmän
työssäkäyviä ja nuoria lapsiperheitä, mutta se edellyttää
houkuttelevia palveluita ja
nykyistä edullisempia asuntoja nuorille perheille.
Veronica Rehn-Kivi
RKP
1. Haluan edistää kansalaisten perusturvallisuutta
ja arjen sujuvuutta niin, että
voimme helposti saada niitä
palveluita, joita tarvitsem-

me, omalla äidinkielellämme.
Olen varma, että investoinnit toimiviin lähipalveluihin, ennaltaehkäisevään
toimintaan, hyviin kouluihin
ja arvostavaan vanhustenhoitoon maksavat itsensä
takaisin.
Pidän kuntien omaa päätösvaltaa tärkeänä ja uskon,
että myös metropolialueen
erityisongelmiin löydämme
jatkossakin ratkaisut kuntarajat ylittävällä vapaaehtoisella yhteistyöllä.
Suomen talous on saatava
jaloilleen ja haluan edistää
työllisyyttä parantavia työelämän uudistuksia. Säännöksiä on muutettava niin,
että työnteko on kannattavampaa kuin tukien varassa
eläminen. Nuorten työllistymistä on tuettava ja naisten
asemaa työelämässä sekä
tasa-arvoa on parannettava.
Elävä kaksikielisyys, monikulttuurinen elinympäristö
sekä ympäristöarvot ovat
minulle tärkeitä. Hyvin
suunniteltu yhteiskunta on
turvallinen yhteiskunta.
2. - Olen mukana asettamassa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet SOTEuudistukselle.
- Puolustan lähidemokratiaa ja kuntien itsenäisyyttä.
- Edistän vähäpäästöistä
raideliikennettä ja varmistan
että kaupunkiradan jatkon
rakentaminen alkaa.
VESA HELKKULA
Keskusta
1. Pitkä yritysjohtaja- ja yrittäjäkokemukseni antaa minulle oivat valmiudet vaikuttaa eduskunnassa keinoihin
taloutemme kääntämiseksi
terveelle uralle. Paikallinen
sopiminen ja joustamismahdollisuuksien luominen eräänä tärkeänä keinona tuovat
pitkäjänteisellä tavalla etua
työntekijöille, yrittäjille ja
yrityksille.
Todennäköisen pääministeripuolueen vaikutuskykyisenä kansanedustajana
työskentelisin sen eteen, että
näkemiämme huonosti valmisteltuja ja perusteettomia

kuntien pakkoliitosyrityksiä
ei käynnistettäisi ja SOTEuudistus valmisteltaisiin tällä kerralla ammattitaidolla
aidosti kuntalaisten palvelutarpeet huomioiden.
Ilmastonmuutoksen hidastamisen osalta toimisin
rakentaaksemme toimintaympäristöä ja reunaehtoja,
jolla yritystoiminta voi ja haluaa kehittää vientikelpoisia
puhtaita ratkaisuja.
2. - SOTE-uudistuksessa
mahdollisimman moni lähipalveluna toimiva tehtävä on
jätettävä kunnallemme.
- Ei metropolihallintoa.
- Helsingissä käytössä olevaa puoluepoliittista virkanimityskäytäntöä ei päästetä
laajenemaan Kauniaisiin.
TAISTO MIETTINEN
Perussuomalaiset
1. Oikeudenmukaisuus:
Holhousta ja byrokratiaa
vähennettävä, kauppojen ja
palvelualan vapaa aukioloaika, opiskelijoiden tulonhankkimismahdollisuuksia
kohennettava, koulutukseen
ja sen maksuttomuuteen panostettava, Suomen verotusta yhdenmukaistettava muihin jäsenmaihin mm. auto- ja
alkoholiverotus.
Järkevä valtion talous:
Valtion velan alentaminen,
EU:lta vaadittava enemmän
ja maksettava vähemmän,
työn vastaanottaminen tai
yrittäjäksi ryhtyminen tulee olla kannattavampaa kuin
työttömänä olo, yrittäjyyden
kynnystä on alennettava
tukemalla yritystoiminnan
aloittamista, yhtiöiden verotuksen sijaan painopiste
osakkaan verotukseen, julkinen liikenne ja tieverkosto tehokas ja ympäristöä säästävä.
Terveellinen, turvallinen
ja työllistävä elinympäristö:
työttömyyden vähentäminen, turvallisuus, ennaltaehkäisevä tuki erityisesti
perheet, vanhukset ja nuoret,
kohtuuhintaisia asuntoja tarvitseville, julkisen rakentamisen valvontaa tehostettava
homekoulujen ja -rakennusten estämiseksi.

2. - Kauniaisten itsenäisyyden, terveyspalveluiden ja
lukioiden säilyttäminen.
- Päätöksenteon ja palveluiden säilyttäminen Kauniaisissa.
TAPANI ALA-REINIKKA
Kokoomus
1. Koulutus- ja kehitystyössä: Suomen lukioverkosto
säilyy kattavana ja kaikkien halukkaiden saavutettavana, peruskoulujamme
kehitetään jatkuvasti, tietotekniikka on otettava
käyttöön opetuksen tueksi
kaikille ikäluokille, opettajien koulutus on ajanmukaisella tasolla, lisä- sekä jatkokoulutuksiin on päästävä
joustavasti, toisen asteen
koulutus palvelee kansakuntamme tarpeita nyt ja
tulevaisuudessa. Opiskelu
on nivottava työelämään
läheisemmin, peruskoulun
läpäisseille taataan jatkoopiskelupaikka, ”nuorisotakuu”, yliopistot ja korkeakoulut saavat riittävät
resurssit jatkuvaan kehittämiseensä, innovatiivisten
oivallustensa toteuttamiseen, pienempienkin opetuslinjojen ylläpitämiseen,
tutkimus- ja tuotekehitystä
tuetaan voimallisesti. Ns.
homekoulut kunnostetaan,
jotta opiskeluympäristö on
terve. Leikkaukset eivät saa
huonontaa koulutuksen tasoa millään osa-alueella!
Työssä olemista pidempään tuetaan eri toimenpitein: kuntoutuksella,
vuorotteluvapailla, työskentelyolojen ja -ilmapiirin
parantamisilla. Aloittavien
pk-yritysten verotusta kevennetään ja uusien työntekijöiden rekrytointia
joustetaan: työllistämisessä koeaika pidemmäksi ja
erillismaksut alussa poistettava. Yritysten verotusta
viedään Viron mallia kohti;
siitä tuloksesta ei veroteta,
joka kohdistetaan yrityksen
laajentamiseen ja kehittämiseen. Kiinteistövero tehdään harkinnanvaraiseksi
sotaveteraaneille ja vähävaraisille.

2. - Ajan lukioiden säilymistä Kauniaisissa ja niiden
sekä peruskoulujen itsenäistä kehittämismahdollisuutta
sitomatta sitä valtionosuuden euromäärään
- Puolustan Kauniaisten
itsenäistä asemaa mahdollisissa metropolikaupunkiratkaisuissa ja metropolihallintolain voimaan tullessa
uudessa muodossaan
- Kannatan sosiaali- ja terveyspalveluiden säilymistä lähipalveluina kauniaislaisille.
Richard Järnefelt
Muutos 2011
1. Olen tarjoutunut ehdokkaaksi, koska mielestäni
nykyinen eduskunta ei herätä luottamusta. Kuten
me kaikki Muutos 2011
– puolueessa, haluan ajaa
suoran demokratian asiaa,
ja henkilökohtaisesti sitoudun myös aina äänestämään
kansan enemmistön mielipiteen mukaan, jopa ohi oman
kantani, mikäli enemmistön
mielipide on saatavissa luotettavasti selville. Jos asioista ei ole enemmistön varmaa
kantaa, toimin oman pääni
mukaan. Itselleni tärkeää on
rehellisyys ja oikeudenmukaisuus. En tykkää poliittisesta
pelistä enkä arvosta sellaista
asioidenhoitotapaa. Haluan
pitää kansamme puolia, ja
mielestäni eniten puolenpitämistä tarvitsevat tavalliset, heterot, suomenkieliset
suomalaiset. Kukaan ei ole
ajanut heidän etujaan, sen
sijaan on ajettu erilaisten
vähemmistöjen etuja, minkä seurauksena Suomessa on
paljon “positiivista syrjintää”,
mikä ei koskaan ole positiivista. Olen skeptinen EU:n
ja euron suhteen, vastustan
Nato-jäsenyyttä ja haluaisin
palauttaa maahanmuuton
Eila Kännön aikaan.
2. - Vastustan kaikkia yrityksiä luoda "ylikunnallisia"
hallinto- ja palvelurakenteita
(esim. metropolihallinto tai
SOTE).
- Kannatan sellaisten alueitten elävää kaksikielisyyttä,
jotka lähtökohtaisesti ovat

elävästi kaksikielisiä, kuten
Kauniainen-Grankulla on.
- Vastustan asiansa hyvin
hoitaneiden kuntien rankaisemista ja rahastamista huonosti toimineiden kuntien eduksi.
Petri Lehtinen
Perussuomalaiset
1. Ihminen ihmiselle: Sydäntäni lähellä ovat mm.
työttömät, eläkeläiset, vähävaraiset, yksinasuvat, sinkkutaloudet, lapsiperheet,
kodittomat ja sairaat.
Massatyöttömyyden hoitaminen: Pätkätyön vastaanottaminen, byrokratian
minimointi ja työttömyysturva. Tukiprosessien selkeyttäminen, verotus, viranomaiskohtelu ja suojaosuus.
Kauppojen, ravintoloiden ja
palveluiden aukiolovapaus.
Työntekijöiden asema:
Sairaanhoitajien ja hoitohenkilökunnan asianmukainen
palkkaus on taattava. Suomalaisten lentoemäntien
ja stuerttien työtilanteen
turvaaminen. Esiintyvien
taiteilijoiden ja artistien työtilanteen vakauttaminen ja
työnsaannin vahvistaminen.
Taksilupia ei tule vapauttaa,
koska sillä on vaikutus myös
esteettömiin takseihin ja niiden kiintiöihin.
Ongelmien ennaltaehkäisy:
Koulu- ja työpaikkakiusaaminen sekä nuorten syrjäytyminen. Ikärasismi työttömien
sekä työelämässä olevien
kohdalla.
Merenkulku: Suomalaisten alusten ulosliputusuhan
minimointi ja miehistöjen
säilyttäminen suomalaisina.
Suomen huoltovarmuuden
varmistaminen kriisitilanteissa. Merimiesten työnvälitys
on järjestettävä erikoisalan
taitavien ammattilaisten
hoitamiksi.
2. _ Kauniaisten pysyminen
itsenäisenä = Itsenäinen Kauniainen.
_ Tasa-arvoinen kaksikielisyys, peruspalvelut turvattava.
– Alhainen veroprosentti
säilytettävä.
NINA WINQUIST

