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Luottamuksesi arvoinen.

Olen ehdokkaana kevään 2019 eduskuntavaaleissa, koska haluan vaikuttaa Suomen ja Keski-Suomen tulevaisuuteen.
Hyvät liikenneyhteydet, elinvoimainen maaseutu, tasapainoinen aluekehitys, yritysten toimintaedellytysten parantaminen, lapsiperheiden
aseman helpottaminen ja vakauden säilyttäminen ulkopolitiikassa ovat
minulle tärkeitä teemoja.
Vaikka Suomen talous on saatu kuluneella vaalikaudella lähes kuntoon,
haasteita riittää runsaasti tulevillekin vuosille.
On tärkeää, että politiikkaa tehdään oikeudenmukaisuuden periaatetta
noudattaen ja köyhän asia mielessä pitäen. Yhteiskunta voi säilyttää eheyden ja poliittinen toiminta kansalaisten luottamuksen vain sitä kautta,
että tehtävillä päätöksillä on legitimiteetti, oikeutus.
Näin ei ole menneinä vuosina aina ollut.
Tulevalla vaalikaudella on keskityttävä niihin asioihin, joilla Suomen
talouskasvu ja sitä kautta työllisyys ja ihmisten hyvinvointi voidaan parhaiten turvata. Panostaminen koulutukseen, uuteen teknologiaan, tutki-
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mukseen ja tuotekehitykseen on aivan olennaista uuden kasvun luomisessa.
Myös maakuntien ja niiden avainalojen tulevaisuus on turvattava, sillä
niissä Suomen luonnonvarat ovat ja pääosa Suomen kasvusta tuotetaan.
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin vaatimiin resursseihin ja ikääntyvän väestön palvelutarpeiden kasvuun tulee kiinnittää erityistä huomiota.
Politiikassa tärkeintä on vaikuttaa asioihin niiden valmisteluvaiheessa.
Valmiisiin esityksiin tehdään harvoin enää suuria muutoksia. Oleellista
on siis tuntea keskeisiä virkamiehiä ja poliitikkoja. Tällaisten verkostojen rakentaminen edellyttää pitkäaikaista, jopa vuosikymmeniä kestävää,
yhteistyötä.
Keski-Suomen on saatava eduskuntavaalien kautta vahva edustus niihin pöytiin, joissa meitä koskevia päätöksiä tehdään.
Olen käytettävissä tähän tehtävään.
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