
KD-ehdokkaita tavattavissa - tule juttusille:
Inkoon S-Market pe 24.3. klo 16-18, Lohjan tori la 25.3. klo 10-12,  
Vihdin kk S-Market ti 28.3. klo 15-17 

Suomea on johdettu ajatuksella, että  
vaikeat päätökset voi jättää myöhemmäksi 

ja velkaa voi ottaa loputtomiin. 
Silti palvelut eivät ole parantuneet ja 

arjen menot sen kun kasvavat.

Ideologisia hankkeita on ajettu 
perusasioiden kustannuksella. 

Ei mitään järkeä, sanoo moni kansalainen.  
Ei meidänkään mielestämme. 

Suomi tarvitsee suunnanmuutoksen 
järjenkäytön ja vastuullisuuden tielle. 

On palattava perusasioiden ja -arvojen 
äärelle. On kyse yrittäjyydestä ja työstä, 

hyvinvointipalveluista ja kasvusta, 
yhteisöllisyydestä ja toisistamme 

huolen pitämisestä. 

Politiikka tarvitsee järjen ääntä  
– Suomi tarvitsee suunnanmuutoksen.

Sari Essayah
puheenjohtaja, Kristillisdemokraatit

Tutustu ehdokkaisiimme 
kd.fi/ehdokkaat
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Terveyskeskuslääkärinä ja hyvinvoin-
tialuevaltuutettuna olen nähnyt nyt 
käsillä olevat ongelmat. Ne johtuvat 
pitkään jatkuneesta kalliiden erikois-
sairaanhoidon toimenpiteiden  suo-
simisesta perusterveydenhuollon 
kehittämisen kustannuksella. Sen 
seurauksena meillä on hoitojonot 
joka paikassa, päivystykset tukossa 
ja henkilökuntaa pakenee alalta. 
Nämä ongelmat vaativat edus-
kuntatason ratkaisuja välittömästi. 
Mitkään resurssit eivät riitä, jos terve-
yskeskusten toimintaan ja ennalta-
ehkäisyyn ei panosteta.

Päihde- ja mielenterveyspotilaiden 
kohdalla pitkät hoitojonot nostavat 
kustannukset moninkertaisiksi. Ma-
talan kynnyksen päihde- ja mielen-
terveyspalveluita tarvitaan lisää.
Erityisesti tarpeita on lasten ja nuor-
ten mielenterveyspalveluiden raken-
tamisessa ja ikäihmisten turvallisen 
vanhenemisen puitteiden luomises-
sa. 

Omaishoitojärjestelmä on yhteis-
kunnalle edullisin ja usein hoidetta-
valle inhimillisin hoitomuoto. Siksi 
maksettavat korvaukset pitää saa 
asialliselle tasolle ja verovapaiksi, ja 
hoitajien pitää saada tukea raskaas-
sa työssään.

Sosiaaliturvan remontti on aloitetta-
va byrokratian ja tuloloukkujen pur-
kamiseksi. 

Lasten ja nuorten ja heidän koko per-
heittensä hyvinvointi ovat mielestäni 
aivan ykkösasioita. Koulutukseen, 
erityisesti varhaiskasvatukseen, pe-
rusopetukseen ja toiselle asteelle, on 
keskitettävä voimavaroja.

Koen, että yhteiskunnan ilmapiiri 
on muuttunut suvaitsemattomaksi. 
Erilaisia mielipiteitä on saatava esit-
tää ja keskustella ystävällisesti toisia 
kunnioittaen. 
On järjetöntä, jos ihmiset eivät us-
kalla enää vapaasti sanoa mielipitei-
tään. Kaikilla pitää olla mahdollisuus 
tuoda omia mielipiteitään esille ja 
saada harjoittaa omaa uskontoaan 
pelkäämättä. 

Olen ollut jo yläkouluikäisestä al-
kaen kiinnostunut vaikuttamaan yh-
teiseen päätöksentekoon. Kun otan 
jonkin asian hoitaakseni, hoidan sen 
kunnolla loppuun asti. 

Kauko Pohjonen:
Lasten ja nuorten  
hyvinvointi ykkösasia

Jan Tallqvist: Julkinen talous saatava tasapainoon

Ari Mönttinen: Hyvät peruspalvelut 
vähentävät kalliimpien tarvetta

• 28v., kotoisin Lohjalta, sinkku
• opiskelee luokanopettajaksi
• työskennellyt useita vuosia kouluis-
sa luokanopettajana, erityisopettaja-
na, oppilaanohjaajana ja kirkon nuo-
risotyönohjaajana
• KD Lohjan sihteeri, ollut mukana lut.
srk:n luottamustehtävissä
• harrastuksia: ulkoilu, historia, suku-
tutkimus

IG: @kaukaahaettu, 
FB: Kauko Pohjonen eduskuntaan 2023  
twitter: @KaukoPohjonen

Työnteon tulee aina kannattaa ja mo-
tivoida. On järjetöntä, jos työtä teke-
mällä ei tule toimeen. 
Maahanmuutolle tulee luoda selkeät 
pelisäännöt ja sitä tulee kannustaa, 
jotta tänne saadaan työtä tekeviä uu-
sia veronmaksajia. 

Kouluissa oppilaille ja opettajille on 
saatava hyvä työrauha. Opettaja-, 
erityisopettaja- ja kouluavustajare-
surssit pitää saada asialliselle tasolle. 
Vain ammattitaitoinen henkilökunta 
voi havaita lapsen kehityksen erityis-
tuen tarpeet ajoissa. 

Maatalouden toimintaedellytykset 
on turvattava kotimaisen ruuan ja 
huoltovarmuuden takaamiseksi.

On järjetöntä elää lastenlastemme 
laskuun – jatkuvasti yli varojen ja rat-
kaisemalla ongelmat velalla. 
Julkisen talouden tasapainottami-
nen on välttämätöntä. Vakaa ja kes-
tävä julkinen talous on kansalaisten 
etu ja hyvinvointipalveluiden mah-
dollistaja. 

• 64v, Lohja, naimisissa, 3 aikuista 
lasta, 1 lapsenlapsi 
• yleislääketieteen erikoislääkäri, 
terveyskeskuslääkäri 
• aluevaltuutettu, sote-ltk:n vpj. 
• harrastuksia: seurakuntatoiminta, 
ulkoilu, matkailu, SPR:n kv.työ 
netissä: arimonttinen.fi   
fb.com/arimonttinenpoliitikko
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Julkinen talous on saatava tasapai-
noon. Talousasiat on suunnitelta-
va pitkäjänteisesti, ja kulut saatava 
kuriin. Työn verotusta ei pidä enää 
korottaa, ja työllisyysaste on saatava 
nousemaan.

Haluan lasten ja nuorten hyvinvoin-
nin etusijalle. On varmistettava toimi-
va, turvallinen koulutie ja -ympäristö. 

Pidän tärkeänä, että asiat valmistel-
laan huolellisesti faktoihin perus-
tuen. Hyvä hallinto puuttuu raken-
teelliseen korruptioon ja lobbauksen 

epäkohtiin. 

Olen ollut mukana kunnallisissa luot-
tamustehtävissä vuodesta 2012. Pe-
rehdyn asioihin huolellisesti. Kuunte-
len mielelläni muiden mielipiteitä ja 
teen yhteistyötä yli ryhmärajojen. 

Minulle tärkeää on sitoutumatto-
muus, jolloin en piiloudu ryhmäpää-
tösten taakse, vaan teen päätökset 
oman harkinnan ja arvioni mukaan. 
Ihmisenä olen avoin, luotettava ja oi-
keudenmukainen. Uskallan puuttua 
epäkohtiin ja ikäviin asioihin.   

 • 53v, Lohja, naimisissa, 
3 kouluikäistä lasta 
• FM, kiinteistöpäällikkö
• sitoutumaton ehdokas
• kaup.hallituksen varajäsen, varaval-
tuutettu, Meidän Lohja -ryhmän pj.
• harrastuksia: mökkeily, liikunta

netissä: jantallqvist.com
fb.com/jan.tallqvist  
twitter: @JanTallqvist 
IG: jan.tallqvist
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