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Löydätkö omaan ehdokkaasi heidän 
joukostaan?

SEIjA bUcKTMAN 
Kristillisdemokraatit
1. Olen toiminut liki 20 
vuotta lääketeollisuudessa 
ja nyt viimeiset 4 vuotta 
olen vetänyt valtakunnallis-
ta suolistosyöpäyhdistystä. 
Kiinnostukseni kohteena 
ovat luonnollisesti ihmisten 
terveyteen ja terveydenhuol-
toon liittyvät asiat.

Perusterveydenpalvelut 
maassamme eivät toimi kaik-
kialla. Tarvitaan järkeviä uu-
distuksia, joiden myötä lää-
käriin ja tutkimuksiin pääsyä 
voidaan paitsi nopeuttaa 
myös tehostaa. SOTE -uu-
distus vaatii ripeitä toimia 
ja yhteistyötä eri puolueiden 
kesken.

Suomen valtion velka lä-
henee 50 % bkt:sta. Työttö-
myysaste oli tammikuussa 
2015 8,8 %. Yritysten toi-
mintaedellytyksiä ja inves-
tointihalukkuutta Suomessa 
pitää lisätä mm. vähentämäl-
lä byrokratiaa.

2. Kauniaisissa, kuten mo-
nessa muussakin kunnassa, 
väestö ikääntyy. Tarvitsem-
me Kauniaisiin enemmän 
työssäkäyviä ja nuoria lapsi-
perheitä, mutta se edellyttää 
houkuttelevia palveluita ja 
nykyistä edullisempia asun-
toja nuorille perheille. 

vERONIcA REHN-KIvI
RKP
1. Haluan edistää kansa-
laisten perusturvallisuutta 
ja arjen sujuvuutta niin, että 
voimme helposti saada niitä 
palveluita, joita tarvitsem-

me, omalla äidinkielellämme. 
Olen varma, että inves-

toinnit toimiviin lähipalve-
luihin, ennaltaehkäisevään 
toimintaan, hyviin kouluihin 
ja arvostavaan vanhusten-
hoitoon maksavat itsensä 
takaisin. 

Pidän kuntien omaa pää-
tösvaltaa tärkeänä ja uskon, 
että myös metropolialueen 
erityisongelmiin löydämme 
jatkossakin ratkaisut kunta-
rajat ylittävällä vapaaehtoi-
sella yhteistyöllä.

Suomen talous on saatava 
jaloilleen ja haluan edistää 
työllisyyttä parantavia työ-
elämän uudistuksia. Sään-
nöksiä on muutettava niin, 
että työnteko on kannatta-
vampaa kuin tukien varassa 
eläminen. Nuorten työllisty-
mistä on tuettava ja naisten 
asemaa työelämässä sekä 
tasa-arvoa on parannettava. 

Elävä kaksikielisyys, moni-
kulttuurinen elinympäristö 
sekä ympäristöarvot ovat 
minulle tärkeitä. Hyvin 
suunniteltu yhteiskunta on 
turvallinen yhteiskunta.

2. - Olen mukana asetta-
massa toiminnalliset ja ta-
loudelliset tavoitteet SOTE-
uudistukselle.

 - Puolustan lähidemokra-
tiaa ja kuntien itsenäisyyttä.

- Edistän vähäpäästöistä 
raideliikennettä ja varmistan 
että kaupunkiradan jatkon 
rakentaminen alkaa.

vESA HELKKULA 
Keskusta
1. Pitkä yritysjohtaja- ja yrit-
täjäkokemukseni antaa mi-
nulle oivat valmiudet vaikut-
taa eduskunnassa keinoihin 
taloutemme kääntämiseksi 
terveelle uralle. Paikallinen 
sopiminen ja joustamismah-
dollisuuksien luominen erää-
nä tärkeänä keinona tuovat 
pitkäjänteisellä tavalla etua 
työntekijöille, yrittäjille ja 
yrityksille.

Todennäköisen pääminis-
teripuolueen vaikutusky-
kyisenä kansanedustajana 
työskentelisin sen eteen, että 
näkemiämme huonosti val-
misteltuja ja perusteettomia 

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:

kuntien pakkoliitosyrityksiä 
ei käynnistettäisi ja SOTE-
uudistus valmisteltaisiin täl-
lä kerralla ammattitaidolla 
aidosti kuntalaisten palve-
lutarpeet huomioiden.

Ilmastonmuutoksen hi-
dastamisen osalta toimisin 
rakentaaksemme toimin-
taympäristöä ja reunaehtoja, 
jolla yritystoiminta voi ja ha-
luaa kehittää vientikelpoisia 
puhtaita ratkaisuja.

2. - SOTE-uudistuksessa 
mahdollisimman moni lähi-
palveluna toimiva tehtävä on 
jätettävä kunnallemme.

- Ei metropolihallintoa.
- Helsingissä käytössä ole-

vaa puoluepoliittista virkani-
mityskäytäntöä ei päästetä 
laajenemaan Kauniaisiin.

TAISTO MIETTINEN 
Perussuomalaiset
1. Oikeudenmukaisuus: 
Holhousta ja byrokratiaa 
vähennettävä, kauppojen ja 
palvelualan vapaa aukiolo-
aika, opiskelijoiden tulon-
hankkimismahdollisuuksia 
kohennettava, koulutukseen 
ja sen maksuttomuuteen pa-
nostettava, Suomen verotus-
ta yhdenmukaistettava mui-
hin jäsenmaihin mm. auto- ja 
alkoholiverotus.

Järkevä valtion talous: 
Valtion velan alentaminen, 
EU:lta vaadittava enemmän 
ja maksettava vähemmän, 
työn vastaanottaminen tai 
yrittäjäksi ryhtyminen tu-
lee olla kannattavampaa kuin 
työttömänä olo, yrittäjyyden 
kynnystä on alennettava 
tukemalla yritystoiminnan 
aloittamista,  yhtiöiden ve-
rotuksen sijaan painopiste 
osakkaan verotukseen, julki-
nen liikenne ja tieverkosto te-
hokas ja ympäristöä säästävä.

Terveellinen, turvallinen 
ja työllistävä elinympäristö: 
työttömyyden vähentämi-
nen, turvallisuus, ennalta-
ehkäisevä tuki erityisesti 
perheet, vanhukset ja nuoret, 
kohtuuhintaisia asuntoja tar-
vitseville, julkisen rakentami-
sen valvontaa tehostettava 
homekoulujen ja -rakennus-
ten estämiseksi.

2. - Kauniaisten itsenäisyy-
den, terveyspalveluiden ja 
lukioiden säilyttäminen. 

- Päätöksenteon ja palve-
luiden säilyttäminen Kauni-
aisissa.

TAPANI ALA-REINIKKA 
Kokoomus
1. Koulutus- ja kehitystyös-
sä: Suomen lukioverkosto 
säilyy kattavana ja kaikki-
en halukkaiden saavutet-
tavana, peruskoulujamme 
kehitetään jatkuvasti, tie-
totekniikka on otettava 
käyttöön opetuksen tueksi 
kaikille ikäluokille, opetta-
jien koulutus on ajanmukai-
sella tasolla, lisä- sekä jat-
kokoulutuksiin on päästävä 
joustavasti, toisen asteen 
koulutus palvelee kansa-
kuntamme tarpeita nyt ja 
tulevaisuudessa. Opiskelu 
on nivottava työelämään 
läheisemmin, peruskoulun 
läpäisseille taataan jatko-
opiskelupaikka, ”nuoriso-
takuu”, yliopistot ja kor-
keakoulut saavat riittävät 
resurssit jatkuvaan kehit-
tämiseensä, innovatiivisten 
oivallustensa toteuttami-
seen, pienempienkin ope-
tuslinjojen ylläpitämiseen, 
tutkimus- ja tuotekehitystä 
tuetaan voimallisesti. Ns. 
homekoulut kunnostetaan, 
jotta opiskeluympäristö on 
terve. Leikkaukset eivät saa 
huonontaa koulutuksen ta-
soa millään osa-alueella!

Työssä olemista pidem-
pään tuetaan eri toimen-
pitein: kuntoutuksella, 
vuorotteluvapailla, työs-
kentelyolojen ja -ilmapiirin 
parantamisilla. Aloittavien 
pk-yritysten verotusta ke-
vennetään ja uusien työn-
tekijöiden rekrytointia 
joustetaan: työllistämises-
sä koeaika pidemmäksi ja 
erillismaksut alussa pois-
tettava. Yritysten verotusta 
viedään Viron mallia kohti; 
siitä tuloksesta ei veroteta, 
joka kohdistetaan yrityksen 
laajentamiseen ja kehittä-
miseen. Kiinteistövero teh-
dään harkinnanvaraiseksi 
sotaveteraaneille ja vähä-
varaisille. 

2. - Ajan lukioiden säily-
mistä Kauniaisissa ja niiden 
sekä peruskoulujen itsenäis-
tä kehittämismahdollisuutta 
sitomatta sitä valtionosuu-
den euromäärään

 - Puolustan Kauniaisten 
itsenäistä asemaa mahdol-
lisissa metropolikaupunki-
ratkaisuissa ja metropoli-
hallintolain voimaan tullessa 
uudessa muodossaan

- Kannatan sosiaali- ja ter-
veyspalveluiden säilymistä lä-
hipalveluina kauniaislaisille.

RIcHARd jäRNEfELT 
Muutos 2011
1. Olen tarjoutunut ehdok-
kaaksi, koska mielestäni 
nykyinen eduskunta ei he-
rätä luottamusta. Kuten 
me kaikki Muutos 2011 
– puolueessa, haluan ajaa 
suoran demokratian asiaa, 
ja henkilökohtaisesti sitou-
dun myös aina äänestämään 
kansan enemmistön mielipi-
teen mukaan, jopa ohi oman 
kantani, mikäli enemmistön 
mielipide on saatavissa luo-
tettavasti selville. Jos asiois-
ta ei ole enemmistön varmaa 
kantaa, toimin oman pääni 
mukaan. Itselleni tärkeää on 
rehellisyys ja oikeudenmukai-
suus. En tykkää poliittisesta 
pelistä enkä arvosta sellaista 
asioidenhoitotapaa. Haluan 
pitää kansamme puolia, ja 
mielestäni eniten puolenpi-
tämistä tarvitsevat tavalli-
set, heterot, suomenkieliset 
suomalaiset. Kukaan ei ole 
ajanut heidän etujaan, sen 
sijaan on ajettu erilaisten 
vähemmistöjen etuja, min-
kä seurauksena Suomessa on 
paljon “positiivista syrjintää”, 
mikä ei koskaan ole positii-
vista. Olen skeptinen EU:n 
ja euron suhteen, vastustan 
Nato-jäsenyyttä ja haluaisin 
palauttaa maahanmuuton 
Eila Kännön aikaan.

2. - Vastustan kaikkia yri-
tyksiä luoda "ylikunnallisia" 
hallinto- ja palvelurakenteita 
(esim. metropolihallinto tai 
SOTE).

- Kannatan sellaisten alu-
eitten elävää kaksikielisyyttä, 
jotka lähtökohtaisesti ovat 

elävästi kaksikielisiä, kuten 
Kauniainen-Grankulla on.

- Vastustan asiansa hyvin 
hoitaneiden kuntien rankaise-
mista ja rahastamista huonos-
ti toimineiden kuntien eduksi.

PETRI LEHTINEN
Perussuomalaiset
1. Ihminen ihmiselle: Sy-
däntäni lähellä ovat mm. 
työttömät, eläkeläiset, vähä-
varaiset, yksinasuvat, sink-
kutaloudet, lapsiperheet, 
kodittomat ja sairaat.

Massatyöttömyyden hoi-
taminen: Pätkätyön vas-
taanottaminen, byrokratian 
minimointi ja työttömyys-
turva. Tukiprosessien sel-
keyttäminen, verotus, viran-
omaiskohtelu ja suojaosuus. 
Kauppojen, ravintoloiden ja 
palveluiden aukiolovapaus.

Työntekijöiden asema: 
Sairaanhoitajien ja hoitohen-
kilökunnan asianmukainen 
palkkaus on taattava. Suo-
malaisten lentoemäntien 
ja stuerttien työtilanteen 
turvaaminen. Esiintyvien 
taiteilijoiden ja artistien työ-
tilanteen vakauttaminen ja 
työnsaannin vahvistaminen. 
Taksilupia ei tule vapauttaa, 
koska sillä on vaikutus myös 
esteettömiin takseihin ja nii-
den kiintiöihin.

 Ongelmien ennaltaehkäisy: 
Koulu- ja työpaikkakiusaami-
nen sekä nuorten syrjäytymi-
nen. Ikärasismi työttömien 
sekä työelämässä olevien 
kohdalla.

Merenkulku: Suomalais-
ten alusten ulosliputusuhan 
minimointi ja miehistöjen 
säilyttäminen suomalaisina. 
Suomen huoltovarmuuden 
varmistaminen kriisitilanteis-
sa. Merimiesten työnvälitys 
on järjestettävä erikoisalan 
taitavien ammattilaisten 
hoitamiksi.  

2. _ Kauniaisten pysyminen 
itsenäisenä = Itsenäinen Kau-
niainen.

_ Tasa-arvoinen kaksikie-
lisyys, peruspalvelut turvat-
tava. 

– Alhainen veroprosentti 
säilytettävä.
NINa WINqUISt

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 sattuman-
varaisessa järjestyksessä.


