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AFM, Projektchef,
MMM, Projektipäällikkö

Kodinhoitaja,
tuote-esittelijä

Sosionomi,
ohjaaja

Lektor i religion, teol.mag. /
uskonnon lehtori, TM

För en barnvänlig stad
- lapsiystävällisen kaupungin puolesta

Olen 54-vuotias helsinkiläinen syntyjäni. Työskentelin laitossiivoojana
sairaalan pitkäaikaisosastoilla, terveyskeskuksissa sekä eri kouluissa. Neljä
vuotta asuin ja tein vapaaehtoistyötä
hostellissa Israelin Tiberiaksessa. Kannatan Aito avioliitoa, ei eutanasialle, ei
abortille, köyhät huomioitava
enemmän, kunnioitettava vanhuksia,
lapset ohjattava oikeaan suuntaan, ei
väkivallalle.

Helsinki on myös lasteni kotikaupunki,
jota tahdon olla kehittämässä parempaan suuntaan. Sosiaali- ja terveysalan haasteet ovat tutut työelämässä
ja niiden selvittämiseen haluan
vaikuttaa. Tavoitteena Helsinki, jossa
jokainen apua tarvitseva saa avun
oikea-aikaisesti. Koulujen sisäilmaasioihin täytyy suhtautua vakavasti.
Yhteisöllisyys ja elävä kaupunkikulttuuri lisäävät hyvinvointia. Ekologisuus ja kestävä kehitys ovat tärkeitä
päätöksenteossa.

För en trygg och en aktiv Helsingfors - turvallisen ja sktiivisen
Helsingin puolesta.
Jag är 4-barnsfar, för tillfället vårdledig, men till vardags högstadielärare i
Helsingfors. Vi bor i Lillhoplax och på
fritiden är jag verksam inom hyresdemokratin (Heka) och som frivillig inom
församlingen och kyrkans missionsorganisationer. Jag har erfarenhet av
kommunala förtroendeuppdrag.

Yrittäjä,
toimitusjohtaja

Keskeiset uudistukset, jotka haluamme toteuttaa

DETTA VILL VI GENOMFÖRA

1) Ikäihmisille mahdollisuus aktiiviseen toimintaa,
hoitoa ja välittämistä.
2) Kotihoidontuki ja Helsinki-lisä säilytettävä.
3) Home- ja sisäilmaongelmat kouluissa ja työpaikoilla korjattava.
4) Päiväkotien ja koulujen ryhmäkoot pienemmiksi.
5) Lasten, nuorten ja ikäihmisten liikuntaa edistetään
ja tuetaan tasapuolisesti.
6) Asumisen kustannukset kohtuullistettava.
7) Kaupunkipuistot ja viheralueet säilytettävä.
8) Mahdollisuudet yli 65-vuotiaiden maksuttomaan 				
joukkoliikenteen käyttämiseen tutkittava.
9) Helsinkiläisten mahdollisuuksia työllistyä edistettävä.
10) Yrittämisen tukemisella lisättävä työllisyyttä.
11) Edistämme maahanmuuttojärjestelmän kehittämistä 			
helsinkiläisten eduksi.

1) Vi vill ge äldre möjlighet till aktivitet, god vård och omsorg.
2) Vi vill behålla vårdbidraget och Helsingfors-tillägget
3) Vi vill sanera skolor och arbetsplatser där det förekommer
mögel- och inomhusluftproblem
4) Gruppstorlekarna i daghem och skolor bör bestå av färre barn.
5) Barns, ungdomars och äldre människors fysiska 				
aktiviteter bör främjas och stödjas jämlikt.
6) Boendekostnaderna bör hållas på en rimlig nivå.
7) Stadsparker och grönområden bör bevaras.
8) Det bör undersökas möjligheten till gratis kollektivtrafik
för över 65 åringar.
9) Sysselsättningsmöjligheterna för Helsingforsbor bör främjas
10) Företagen bör stödas i syfte att höja sysselsättningen
11) Vi vill främja utvecklingen av invandringssystemet 			
till förmån för Helsingforsbor.
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FM, tutkija

Projektchef
projektipäällikkö

Sosionomi,
perhetyöntekijä

Pastori,
raamattukouluttaja

Omaishoitaja,
eläkeläinen

Auktorisoitu yritysneuvoja,
diplomi-insinööri

Kohti entistäkin vireämpää Helsinkiä
Olen 30-vuotias aviomies ja kahden
tyttären isä Vuosaaresta. Työskentelen
tutkijana ja valmistelen musiikin tuottamista käsittelevää väitöskirjaa.
Työskentelen myös laajemmin musiikin ja median parissa ja pitkään koulutusalalla vapaan sivistystyön sektorilla.
Kuluvalla vaalikaudella olen toiminut
Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön
hallituksessa.

I politiken vill jag arbeta för följande
saker:
- Ungdomar. De unga behöver stödas
till att få jobb eller studieplats och på
så vis hitta sin plats i samhället.
- Företagande. Samhället bör skapa
förutsättningar för företagande. Företagande är grunden till vår välfärd.
- Kristna värderingar. Jag anser att en
hållbar värdegrund är nödvändig för
att man ska kunna ta beslut som rör
andra människor och samhället.

Tukea vanhemmuuteen lasten ja
nuorten parhaaksi. Toimintaani
ohjaa kristillinen maailmankuva.
Inhimillisempi ote perhepolitiikkaan,
kotihoidon tuen kuntalisä säilytettävä.
Taattava nuorten korkeatasoinen koulutus ja työllistyminen. Työnteko
tehtävä kannattavaksi. Maahanmuuttajien mahdollisuudet ja osaaminen
yhteiskunnan rakentamiseen. Ympäristöstä huolehtiminen.

Tahdotko, että rahat riittävät kaikkeen
tarpeelliseen? Tahdotko kaupungin
välttävän turhia kuluja? Tahdotko,
että korjausvelkaa supistetaan ja
parannetaan koulujen, päiväkotien
ja sairaaloiden kuntoa? Tahdotko
tehokkaan mutta kohtuuhintaisen
joukkoliikennejärjestelmän yksityisautoilua kiusaamatta? Tahdotko että
ristiriitatilanteessa kaupunkilaisen
kanssa kaupunki kantaa mukisematta
vastuunsa? Minä tahdon. Toivottavasti
sinäkin!

Vanhustyön ja erityisesti omaishoitajien työn ja aseman parantaminen!
Osallistun aktiivisesti Opiskelija- ja
koululaislähetyksen toimintaan.
Kaupungin eri luottamustoimissa
kuulun tällä hetkellä poliisin neuvottelukuntaan. Olen mieheni omaishoitajana 11:ttä vuotta. Laulan Helsingin
Evankelisessa Kuorossa, erinomainen
voimanlähde elämääni ja vaativaan
työhöni.

Olen aktiivinen ja monipuolisesti ammattitaitoinen helsinkiläinen diplomiinsinööri. Olen suorittanut myös auktorisoidun yritysneuvoja-ammattitutkinnon sekä virallisen Asioimistulkki
tutkinnon. Nykyisin työnantajani on
Helsinginkaupungin elinkeinopalvelu.
Vapaa-aikanikuluu politiikka ja kulttuuriharrastuksissa sekä vapaaehtoistyössä. Kielitaitoni on suomi, englanti,
arabia, ja ranska, ruotsin kielen taitoni
on tyydyttävä.
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Opettaja,
eläkeläinen

Teologian ylioppilas,
nuorisotyöntekijä

Lastenhoitaja,
lastenerikoistoimintaterapeutti

Hum.kand,
freelancer

Työskentelen tällä hetkellä kristillisessä päiväkodissa. Olen työskennellyt
lähihoitajana sairaaloissa ja kotihoidossa, joten vanhustenhoito on lähellä
sydäntäni. Kristilliset arvot ja kristillinen
kasvatus lapsille on tärkeää. Päättäjinä meidän tulee huolehtia heikoista
ja vähävaraisista. Kaunis luonto on
säilytettävä kaupunkiympäristössä.
Inhimillisyys ja oikeudenmukaisuus
päätöksentekoon.

Olen 28-vuotias ja opiskelen teologiaa
Helsingin yliopistossa. Teen vapaaehtoistyötä Suomen ainoan kristillisen
nettinuorisotyöjärjestön Uskovaiset
nuoret ry:n nuorisotyöntekijänä.
Elämässä minulle ovat tärkeitä kristillinen usko ja arvomaailma sekä sen
todeksi eläminen. Lähimmäisenrakkaus ajaa taistelemaan ihmisoikeuksien,
ihmisarvon ja nuorten hyvinvoinnin
puolesta.
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Pastori,
kauppatieteen maisteri

Sairaanhoitaja

Filosofian maisteri,
lähihoitaja

Kosmetologi,
tekstinkäsittelijä

Opettaja,
lahetystyontekija

Psykiatrinen sairaanhoitaja

Diplomi-insinööri,
eläkkeellä

Merikapteeni,
turvallisuuskoordinaattori

Asioimistulkki,
sosionomi

Vakuutusmatemaatikko,
itsenäinen yrittäjä

Tahdon olla luomassa välittävää ja toimivaa Helsinkiä. Resursseja on käytettävä viisaasti ja toimintoja kehitettävä
pitkäjänteisesti. Perheenisänä pidän
erityisen tärkeänä panostusta lapsiin
ja nuoriin. Vanhemmilla on oltava
mahdollisuus valita lapsilleen kristillistä arvopohjaa tukeva kasvatusympäristö. Nuorten kannustava ja asiantunteva ohjaaminen jatko-opintoihin ja
työelämään on kannattavaa.

Vaaliteemani ovat: Heikompien
puolustaminen, vastuunkantaminen
lähimmäisistämme, vanhuksista, sairaista, yksinäisistä, kaikista heistä, jotka
eivät kykene itse itseään puolustamaan. Yhdessä eteenpäin, turvallisesti,
kuunnellen ja keskustellen. Ketään ei
jätetä yksin taakkoineen, välitetään
lähimmäisistämme.

Kristilliset arvot antavat terveen pohjan yhteiskunnan rakentamiseksi. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen on asia, josta kannan
huolta ja vastuuta. Asun Viikissä, kaksi
aikuista tytärtä ja yksi lapsenlapsi. Valmistuin aineenopettajaksi 2000-luvun
alussa ja mielenterveys- ja päihdetyön
lähihoitajaksi 5 vuotta sitten. Työskentelen perhetyöntekijänä. Minulla on
lasten ja nuorten hoidon ja kasvatusja osaamisalan pätevyys.

Terve ihminen on inhimillinen. Olen
tehnyt hoitotyötä, avustustyötä ja
tekstinkäsittelytyötä. Vapaaehtoistyötä
olen tehnyt musiikin parissa ja Pertti
Purhosen Kriisipalvelussa. Köyhien
Asialla -puolueessa olin vuosia ja
myös ehdokkaana. Haluan vaikuttaa
siihen, että kaikilla ihmisillä palkka tai
eläke riittää toimeentuloon harrastuksineen. Ketään ei saa syrjäyttää.

Kristilliset arvot kunniaan monikulttuurisessa Suomessa. Paluumuuttajana Suomessa (USA) osaan arvostaa
huolehtivaa yhteiskuntaamme
mutta näen sen heikkoutena vahvan
identiteetin puutteen. Kristillisyys on
voimavaramme. Olen yksihuoltajana
kasvattanut kaksi poikaa. Erityisesti
motivoin huomioimaan perheettömia
ja yksinhuoltajia. Vetaistukiryhmät
tärkeät.

Ihmisarvoista elämää! Vanhusten
hoitoon enemmän resursseja, niin laitoshoitoon kuin kotihoitoonkin, sillä tulevina vuosina laitoshoitopaikoista tulee
pakostakin pulaa ja on jo tullut! Myös
omaishoidon tuki kaikille omaishoitajille
suuremmaksi. Kelan kuntoutuspsykoterapiajärjestelmän säilyttäminen ja
avohoitopalvelujen tehostaminen on
ensiarvoisen tärkeää myös ennaltaehkäisevästi vaikka se ei välttämättä ole
aina ja heti rahalla mitattavissa!

Kunnallishallinnossa kaavoitus on erityisen tärkeää. Se on osa suunnittelua.
Varhaiskasvatus alkaa jo kotoa, lapsi
on silloin erittäin vastanottovalmis.
Varhaiskasvatuksen toimivuuteen ja
koulutulokkaiden opetukseeen kiinnitän päättäjänä huomiota.

Koulutukseltani ja ammattistatukseltani olen merikapteeni. Olen opiskellut
myös tietotekniikkaa, markkinointia ja
yrittäjyyttä ja työskennellyt niiden parissa. Kuntapolitiikassa olen toiminut
eri lautakunnissa (mm. Kaupunkisuunnittelulautakunnassa ja aluesairaalan
kuntainliiton johtokunnassa).
Yhteiskunnallisissa asioissa ovat olleet
turvallisuus ja terveydenhoito tärkeitä.
Työelämässä suorastaan keskeisiä.

Hyvinvointivalto alusta loppuun.Olen
kokenut sosiaalialan ja perhe-elämän
asiantuntija. Laaja-alainen kokemukseni perustuu työhöni ohjaajana sekä
asioimistulkin tehtävissä. Tunnen hyvin
Helsinkiläisen arkielämän haasteet
neljän lapseni kautta. Haluan ylläpitää
ja edistää suomalaista hyvinvointia,
vapautta, vastuuta ja välittämistä
Helsingissä.

Olen vakuutusalan ja it-alan erityisosaaja. Toimin aktiiviaikanani it-alan
opettajana Helsingin yliopistossa,
vakuutusyhtiöissä tietotekniikkaasiantuntijana, tuotekehittelijänä ja
vakuutusmatemaatikkona. Olen kirjoittanut satoja artikkeleja alan lehtiin
tietokoneiden sovelluksista käytännön
tehtäviin. Itsenäisenä yrittäjänä valmistin kirjanpito-ohjelmia noin tuhannelle
asiakkaalle.
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Yrittäjä

Lähihoitaja,
perhetyöntekijä

Koulutettu kokemusasiantuntija

Terveydenhoitaja-kätilö

Pankkitoimihenkilö,
kv vapaaehtoistyön koodinaattori

Sairaanhoitaja diakonissa

Toimittaja,
eläkeläinen

Raitiovaununkuljettaja

Eläkkeellä

Opiskelija,
postityöntekijä

Vehreä valinta. Synnyin Thaimaassa,
jossa lähetystyöntekijävanhempani
suorittivat elämäntehtäväänsä. Tuolloin hankin sellaisia sosiaalisia taitoja,
joista on ollut hyötyä myöhemminkin.
Osallistunut vapaaehtoistyön hankkeisiin sekä kotimaassa että ulkomailla.
Toimin Ristiaallokko ry:n puheenjohtajana. Arvostan rehellistä yrittämistä.
Puolustan perhearvoja. Nuorison
mahdollisuus kouluttautumiseen ja
joustava työelämään siirtyminen
kannustavasti.

Olen paljasjalkainen helsinkiläinen,
kahden pojan äiti ja kolmen lapsenlapsen mummi. Minulla on kokemusta
uran- ja alanvaihdosta. Oltuani 27
vuotta konttoritöissä lähdin opiskelemaan kodinhoitajaksi ja lähihoitajaksi. Lähes parinkymmenen vuoden
ajan työskentelin erilaisissa hoitajan
tehtävissä vanhainkodissa, palvelutalossa ja lapsiperheiden kotipalvelussa
perhetyöntekijänä. Minulle on tärkeää,
että yhteiskunnan asioita kannetaan
yhdessä.

Ohjaan Mieli maasta ryhmää masentuneille, Moniääniset ryhmää
ääniäkuuleville ja raamattupiiriä.
Lähellä sydäntäni ovat mielenterveyskuntoutujat. Haluan edistää kristillisiä
arvoja ja kristillistä lähimmäisenrakkautta. Olen koulutettu maallikkosaarnaaja ja evankelista. Olen ollut MTKLn
liittovaltuustossa ja olen Suomen
Moniääniset ry:n puheenjohtaja, tukiyhdistys Majakan johtokunnan jäsen,
KoKoAn hallituksen varajäsen.

Hyvää palvelua kuntalaisille!

Olen aktiivinen asiakaspalvelija elämän monilla eri alueilla, huomioiden
ja auttaen lähimmäistä, mikä perustuu
kristillisiin avoihin ja vakaumukseeni.
Haluan että maassamme uutisointi
on totuudenmukaista. Kv yhteyksien kautta olen luonut verkostoja
ulkomaille kouluttajana ja avustusten
organisoijana. Helsinkiläisenä on tärkeää kohdata uudet lähimmäisemme
inhimillisesti.

Vanhusten voimavarat käyttöön.
Sain olla mukana vanhusten arjessa
sairaanhoitajana ja tavannut heitä
myös vapaaehtoistyössä, jossa herännyt ajatus vanhusten olojen parantamisesta. Henkilökohtaisesti pidän vanhustyössä haasteena yksilöä ja hänen
arvomaailmaansa heikosti tavoittavan
hoitojärjestelmän jossa tehokkuutta ja
suorittamista ylitarjotaan.

Lukutaito aikuisille

Asunut Helsingissä 20 vuotta.
Ajanut raitiovaunuja 10 vuotta.
Arjen realismia täysipäiväisesti.

I am an Assyrian. I came as refuge
with my husband and two children (1
year and 2,5 year) from Irak to Finland
in 1991.
Olen assyrialainen. Tulin Suomeen
1991 Irakin pakolaisena mieheni ja 1v
ja 2,5v lasteni kanssa.

Olen 25-vuotias. Asemani ja ystäväpiirini vuoksi olen saanut nähdä
ja kuulla, miten eri leikkaukset ovat
vaikuttaneet ihmisten elämään ja
se saa minut surulliseksi. Suomea ei
napsautuksella saada kuntoon, mutta
päätökset, joita edessä näkyvällä
kaudella tullaan tekemään, tulevat vaikuttamaan pitkällä tähtäimellä moniin
ihmisiin syvästi.

Anna äänesi ja tukesi!

Lue lisää ehdokkaistamme www.kd.fi/ehdokkaat -> Helsinki
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Lähihoitaja,
yo- merkonomi

Henkilökohtainen avustaja,
elintarviketieteiden kandidaatti

Teologian yo,
Security Officer (HEL)

Ravintolatyöntekijä

Opiskelija, yrittäjä

markkinointisihteeri,
koulunkäyntiavustaja

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Toimittaja

Metallimies,
puuseppä

Asun mieheni ja anoppini kanssa.
KD-puolue on lähinnä omia arvojani.
Olen huolestunut tasa-arvokeskustelussa, että monet eivät tohdi tuoda
esille omaa kantaansa mm perinteisen
avioliiton puolesta. Haluan vaikuttaa
siihen, että lapset, nuoret, aikuiset ja
vanhukset saisivat elää inhimillistä
ja turvallista elämää ja että apua on
aina tarjolla, samalla olla ehkäisemässä yksinäisyyttä.

- enemmän maaseutuväestön arvostusta kaupunkilaisten keskuuteen
- luonnonvaroillemme kohtuullinen
kulutus ja luomakunnan varjeleminen
- elintarvikeomavaraisuuden varmistaminen

Olen kristillisen kasvatuksen saanut
Jumalan mies, aviomies, isä, teologi
ja raamatunopettaja Vuosaaresta. Työskentelen turvatarkastajana
Helsinki-Vantaalla. Ikää on kertynyt 29
vuotta, perheeseeni kuuluu vaimoni, 2-vuotias poikani ja huhtikuussa
syntyvä vauva.

Fiksuja ihmisiä! Olen elämän kouluttama optimisti, en valita pikkuasioista
vaan menen eteenpäin. Huumori,
perhe ja usko auttavat. Ystävyys on
yksi maailman parhaista asioista. Politiikkaan lähdin mukaan koska maailmantilanne huolestuttaa ja Helsinki
masentaa. Hyvässä yhteiskunnassa
yksilön vastuu korostuu yhteiskunnan
sijaan. Yhteiskunnan tarjottava sellaiset puitteet, ettei sijaa nurinalle ole.

Olen Helsingin KD Nuorten hallituksen jäsen, 28 vuotta ja opiskelen
Helsingin yliopistossa teologiaa,
sivuaineina vanhenemisen tutkimus ja
sosiaalityö. Helsingistä inhimillisempi
ja parempi paikka asua kaikenikäisille.
Palveluasumiseen pääsyä tulee helpottaa. Omaishoitajien arvokasta
työtä tuettava. Eutanasialle ei, panostettava laadukkaaseen saattohoitoon.
Rakennemuutoksissa tulee huomioida
eri ikäryhmät. Vapaaehtoistyön houkuttelevuutta lisättävä kaikenikäisten
keskuudessa mm verohelpotuksin.

Sydämmelläni: Ihmisen korvaamaton arvo. Harrastan kuvataiteita
mm. ikonimaalausta, kuorolaulua ja
lukemista. Kirjoitan kirjaa Kristinuskosta ja nykyajan valheista. Arvopohja
elämässäni perustuu Raamattuun ja
sieltä nousevaan ihmisen ja elämän
kunniottamiseen kaikissa olosuhteissa.

“Inhimillistä lämpöä päätöksentekoon”. Lupaan tehdä kaikkeni, että
Helsingissä on hyvä kasvaa, elää ja
toimia. Laadukas varhaiskasvatus,
opetus, kohtuuhintainen asuminen,
ikäihmisten päivätoiminta ja edullinen
liikkuminen joukkoliikenteessä ovat
minulle tärkeitä asioita, joita haluan
viedä eteenpäin yhteistyössä muiden
kanssa. Lämpö, inhimillisyys ja oikeudenmukaisuus tärkeitä.

Olen ihanan inhimillinen Kriske.
Välitän sinusta. Rakastan Helsinkiä.
Haluan, että sen paljasjalkaisilla asukkailla, junan tuomilla (kuten minä,
8-vuotiaana) tai vastentahtoisesti saapuneilla, on täällä hyvä elää. Sydämelläni ovat pienten lasten perheet,
vanhukset, yksinäiset ja syrjäytyneet.
Asun Laajasalossa.
Puolustan Malmin lentokentän säilyttämistä. Olen ollut vaimo jo 35 vuotta,
toimittaja koko työikäni. Poikani asuvat Kalliossa ja Pikku-Huopalahdessa.

Syy vai seuraus
Rauhallisuuden asialla vastustaen
jihadismin nousua Suomessa.
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Teologian kandidaatti (BA),
terveydenhuollon sihteeri

Eduskunta-avustaja, HuK

Kuntohoitaja

Toimitusjohtaja

Fysioterapeutti

Olen valmistunut kosmetologiksi,
opiskelin terveydenhuollon sihteeriksi
Amiedusta, teologian kandidaatiksi
(BA) Global University/Iso Kirja. Pastoripuolisoni kanssa olin helluntaiseurakuntien työssä. Toimin eläkeläiskuoron
johtajana. Vanhusten yksinäisyys
hoidettava sekä palvelu- ja ryhmäkotikustannukset kaikille sopiviksi.
Lasten koti- ja yksityishoitoa tuettava
kuntalisällä.

Ulla
LeppäkoskiJuvonen

545

sit.

Lastenhoitaja,
puhelinmyyjä

Kotiäiti

Valtiotieteen tohtori,
matemaatikko

Tunne mennyt! Näe nykyhetki!
Tunnista tulevaisuus!
Helsinki tarvitsee kestäviä arvoja
päätöksentekoon. Kuinka kannamme vastuun ikääntyvästä väestöstä?
Kuinka varustamme tulevat sukupolvet Suomen seuraavaan 100 vuoteen?
Kristillisen arvomaailmani asialla!
Sydämeni asiat:
- Vanhusten hoito
- Lasten ja nuorten koulutus

Lääkäri,
yrittäjä

Siivoja

Harkiten vastuullisiin ratkaisuihin.
Sydäntäni lähellä ovat perheet, lapset,
ikäihmiset ja terveydenhuolto.

Nuorten tulevaisuus turvattava.
Syrjäytymisen ehkäisyyn etsittävä
keinot. Etävanhempien taistelut ovat
kärjistyneet ja näihin pitäisi saada
uusi lakipykälä lastensuojelussa.
Vankilatuomion poistuessa ehkäisy
rikos- ja päihdekierteeseen. Tiukempi
valvonta, koevapauksia pidennettävä
ja mahdollisuus antaa koti ja uusi
tilaisuus. Karsittava rankalla kädellä
päihdeongelmaiset, jotta rikoskierre
saataisiin kuriin.

Jani
Liukkonen

Marja-Liisa
Lohikoski

Anneli
Louneva

Kalevi
Lundell

Irmeli
Luoma

Krista
Lyyränen

Asmo
Maanselkä

Markus
Mannfors
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Beata (LUMI)
MartinezToiviainen

554

Yrittäjä

Nuorisovaikuttaja

FM, äidinkielen opettaja

Verovirkailija,
matkanjohtaja

Levyseppähitsaaja,
eläkeläinen

Opettaja

Muusikko,
opiskelija

Puoluesihteeri, KTM, YTM

Ekonomisti

Lähihoitaja

Olen kauneudenhoitolan maahantuoja ja hoitolayrittäjä vuodesta 1998.
Puheenjohtaja Suomen Ammattikosmetiikan Tukkukauppiaissa ja hallituksen jäsen Kanta Helsingin Yrittäjissä.
Yrittäjyys on kunnan tärkein voimavara. Elinkeinoasiat kuntoon. Palveluseteli. Pienetkin yritykset mukaan osaksi
palveluketjuja. Järkevät liikenneratkaisut. Ekologinen energia. Nuorten
harrastusmahdollisuudet.

Väriä seiniin ja lämpöä sydämiin.
Jani Katupaimen Liukkonen on 35
vuotias aviomies, kahden tytön isä.
Jani on toiminut vuosia nuorisovaikuttajana perustamansa Katupaimen
yhdistyksen kautta ja toiminut puhujana mm. kouluissa, tapahtumissa,
seurakunnissa ja televisiossa. Jani
harrastaa graffiteja ja kalastusta.

Turvallinen Helsinki, rakkaudella
ohjaus elämään.
Koti+koulu vai katu? - perheiden tuet
kuntoon! Ikäihmiset ja nuoret yhteen
- viisaus & nopeus
Pienryhmille tukea - lisää aikuisten
läsnäoloa. Osa-aikatyölle arvo - pienten lasten vanhemmille valinta työ/
koti. Naisille oikea palkka - perheille
aito vapaus isä/äiti hoitovapaan
käyttäjänä.

Minulla on unelma -- toteutan sen!
Vanhuksille hyvä hoito ja hoiva sekä
ilmaiset matkaliput. Lapsille opetuksessa pienet ryhmäkoot. Ei tornitaloja
Pasilaan! Sote-palvelut lähelle ihmistä!
Kokemus: Vuosia vapaaehtoistyötä
vanhusten ja lasten hyväksi.
Luottamustoimia: KD puoluevaltuusto,
KD Naiset, Euroopan rakennerahaston seurantakomitea, Meilahden srk.
Naisten Valmiusliitto Hgin ANK ja
HVSSY ry.

Suomen laissa on törkeitä vääryyksiä
kansalaisia kohden. Edunvalvojat eivät
aja päähenkilön etuja, vaan kunnan
tai valtion etuja. Perintölaki vaihtelee
ihmisestä riippuen.

Haluan olla rakentamassa Helsinkiä,
jossa kunnallishallinto perustuu avoimeen vuorovaikutukseen kuntalaisten,
päättäjien ja viranhaltijoiden kesken.
Hyvän kuntapolitiikan lähtökohta on
kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen. Koti, työ, sosiaali- ja terveyspalvelut, koulutus ja kulttuuripalvelut
ovat nyt ja tulevaisuudessa niitä, joidenka avulla rakennetaan parempaa,
kuntalaisten näköistä tulevaisuutta.

Nuorisotyöttömyyden määrä on
erittäin huolestuttava. Meidän tulee
satsata etenkin nuoriin. Syrjäytyneitä
ja mielenterveysongelmista kärsivien
nuorten ongelmiin tulee panostaa ja
keskittyä. Vähäosaiset ja heikot ja vanhukset ovat etenkin kohde keitä tulee
tukea. Suomella on liikaa velkaa,joten
rahalliset sijoitukset tulisi tehdä järjellä.
Tukia ei tule viedä niiltä,jotka apua
eniten tarvitsevat.

Selkärankaa Maanselästä. Perheeseen kuuluu vaimo ja nelivuotias
tytär. Asumme Tapanilassa. Haluan
parantaa lapsiperheiden asemaa,
edistää yrittäjyyttä, puuttua Helsingin
asuntopulaan ja tehdä työnteosta
kannattavaa. Kaikkia ihmisiä on kohdeltava inhimillisesti. Päivähoitomaksuja alennettava perheiltä, joilla on
hoidossa kaksi lasta. Uskon heikoimmista huolehtivaan sekä perhekeskeiseen yhteiskuntaan, lujaan työntekoon, kansalliseen kulttuuriin sekä
Jumalaan.

Arvoistasi asiantuntemusta

Kaikilla ihmisillä on oikeus elää
Suomessa tasavertaisesti
Olen kotoisin Dominikaanisesta
tasavallasta ja olen asunut Suomessa yli 23 vuotta. Työskentelen
Diakonissalaitoksessa lähihoitajana ja
erikoistunut päihde- ja mielenterveyspuolelle. Haluan auttaa vaikeuksissa
olevia ihmisiä esim. yksinhuoltajaäidit,
nuoret, lapset, sairaat, vanhukset ja
syrjäytyneet.

Pentti
Mattila

Maija
Mecklin

Anja
Meijula

Tarja
Niemi

Tia
Nuutinen

Eevaliisa
Nwogu

Becky Lillian
Owiti

Jouko
Paananen

Linda-Riina
Paavilainen

Raija
Paramo
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Opettaja

Filosofian maisteri,
sosiaalityöntekijä

Kassa, myyjä

Yo-merkonomi

Erikoissairaanhoitaja,
evankelista

Koulunkäyntiavustaja

Olen 61-vuotias ammattioppilaitoksen
painoviestintäalan opettaja v. 1990
alk. (osa-aikaeläkkeellä 1.8.2016 alk).
Elämäntilanteestani johtuen erityisesti eläkeläisten ja vähäosaisten asiat ovat
erityisesti sydämelläni. Olen osallistunut monenlaiseen vapaaehtoistyöhön
Suomessa, Venäjällä, Intiassa jne.
KD-puolueen ehdokkaana olen ollut jo
monta kertaa erilaisissa vaaleissa, sillä
kuntatasollakin elämme haastavia aikoja ja uskon kokemustani tarvittavan,
jotta meillä kaikilla olisi hyvä olla.

Välittäminen luo toivoa ja turvallisuutta. Pidän tärkeänä kodeissa
tapahtuvaa hoito- ja kasvatustyötä
sekä vanhusten kotihoitoon ja terveydenhuollon toimivuuteen panostamista. En kannata eutanasiaa vaan
saattohoidon laajentamista. Yksinäisyyttä, pahoinvointia ja syrjäytymistä
tulee ehkäistä ja vahvistaa välittämisen
asennetta yhteiskunnassa. Ikääntyneet
ja maahanmuuttajat nähtävä voimavarana ei rasitteena.

Nuorten syrjäytymistä on pyrittävä
torjumaan tehokkaammin. Asumisen
hintaa ei saa enää ylihinnoitella, vaan
myös pienituloisen on voitava asua
kaupungissa. Lähiluontoa on vaalittava, sillä se tuottaa kaikille hyvinvointia
edullisesti, tulotasoon katsomatta.
Malmin lentokenttä on säilytettävä
ilmailukäytössä, sillä sen toiminta tuo
verotuloja ja mahdollistaa lentäjien
koulutuksen. Alue on myös kulttuurihistoriallisesti arvokas ja kuuluisa.

Inhimillisempää elämää vanhuksille
Olen 69-vuotias yo-merkonomi. Olen
työskennellyt kymmeniä vuosia toimistosihteerinä. Olen Kristillisdemokraattien Pohjois-Helsingin paikallisosaston puheenjohtaja. Toimin myös
KD:n Helsingin naispiirissä ja Helsingin
piirihallituksessa. Harrastan kuorolaulua. Olen myös oman seurakuntani
seurakuntaneuvoston varajäsen. Jokainen ikäihminen ansaitsee arvokkaan vanhuuden. Ikääntyvien liikunnasta tulisi myös huolehtia kohtuuhintaan.

Hyvinvointia Helsinkiin Sinulle
Aiemmin akuuttisairaanhoidossa sekä
vanhusten sairaanhoidon pitkäaikaispuolella sekä työikäisten tutkimuspuolella sairaanhoitajana työskenneltyäni, olen saanut nähdä eri ikäisten
helsinkiläisten palvelutarpeita läheltä.
Julistustyössä rukous- ja sielunhoitotilanteissa erilaisten ihmisten ongelmat
ovat tulleet eteeni.On paljon asioita,
millä voidaan edistää helsinkiläisten
hyvinvointia, ja ratkaista ongelmia
oikeiden arvojen pohjalta.

Pienen ja ison ihmisen puolesta
Olen neljän lapsen äiti, yhden erityislapsen omaishoitaja. Naimisissa. Päivätyöni teen Ala-asteella 1.-2. luokkalaisten kanssa. Toimin MLL Myllypuron
puheenjohtajana, ihmisen kohtaaminen arjessa tasavertaisesti. Monikulttuurisuus on lähellä sydäntä. Mahdollisuudet kaikille kansalaisuutta tai
kulttuuritaustaa katsomatta,ihmisen
näkemisen persoonan ja mahdollisuutena yhteiskunnalle.

Sairaanhoitaja,
pastori

sit.
Ansiolentäjä

Teologi, (B.A.),
KD Nuorten pääsihteeri

Liikunnanopettaja,
eläkeläinen

Hankesuunnitteluun ja kehitysyhteistyöhön erikoistunut teologi, (B.A) joka
haluaa ekologisen Helsingin jossa
joukkoliikenne toimii, vanhustenhoidossa ja kouluissa on riittävästi käsiä,
nuoria mukana päätöksenteossa ja
jossa lähidemokratia toteutuu.
Lisätietoja Linda-Riina.fi
Twitter: @LindaRiinav

Lapsissa on tulevaisuus. Tehdään
kaikki minkä voimme heidän parhaakseen. Olen kolmen lapsen äiti ja
kuuden lapsen isoäiti. Olen ollut sekä
kotiäitinä että liikunnan opettajana
Rovaniemellä ja Helsingissä. Viime
vuosituhannella olen toiminut lisäksi
Helsingin Opetuslautakunnan varajäsenenä. Olen myös työskennellyt
vanhainkodissa ja päiväkodissa sekä
perhepäivähoitajana.
Inhimillinen arki kuuluu kaikille.

Tiina
Parkkinen

Riitta
Pekkanen

Paula
Pennanen-Aitta

Satu
Pihl

Lea
Pinomaa

Elliot
Plank

Paula
Plysjuk

Mariitta
Pulkkinen

Arto
Puusa

Mikko
Rekimies
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Virikeohjaaja,
toimittaja

Keh. vam. ohj.,
lentoemäntä,

Kehitysvammaisten hoitaja,
osastoesimies

Opettaja, KM

Sairaanhoitaja,
eläkeläinen

Opiskelija

Diplomikielenkääntäjä,
“leijonaemo”

7 lapsen äiti, lähihoitaja

Yhdessä toimivampaan Helsinkiin!
Olen 64v kehitysvammaisen pojan äiti,
käräjäoikeuden lautamies. Aiemmin
sijaisvanhempi, liikunta-virikeohjaaja
(vanhainkoti, sairaala), nykään radiotoimittaja. Päivähoito, koulutus,
perheet (elinvoimaisiksi), mielenterveyspotilaat (terapiaa, ei vain pillereitä), työttömät (ei syrjäytymiselle),
vanhukset(koti ja laitoshoito kuntoon).
Työn ja yrittämisen kunnioittaminen.
Kuntalaisten talous ja henkinen hyvinvointi tasapainoon.

Olen eläkkeellä oleva kehitysvammaistenhoitaja ja lentoemäntä. Rakastan
kauneutta ja rakkautta, mutta maailmassa on niin paljon epäoikeudenmukaisuutta, että myös järjen käyttö
on todella sallittua. Tehdään yhdessä
asioita ja Jumala meitä siunatkoon ja
ohjatkoon.

Minkä tahdotte ihmisten teille tekevän tehkää te samoin myös heille.
Työskentelin kehitysvammaisten parissa Hgin Aula-työkodissa, jossa mm.
valmensin kehitysvammaisia avoimille
työmarkkinoille palkkatyöhön. Olin
kaupungin terveys- ja tarkastuslautakunnan jäsen. Vanhusten ja vammaisten palvelut toimimaan kotona ja
laitoksissa. Kotipalvelut kodinhoitajatyyliin. Terveys- ja sosiaalipalveluissa
ennaltaehkäisevä linja.

Välittämistä, iloa, osaamista
- hyvinvointia kotikaupunkiin!
Varhaiskasvatuksen ja päivähoidon
kysymykset ja ratkaisut perheiden
parhaaksi. Lähikoulun ja koulujen
resurssit realisoitava, jotta petussuunnitelmauudistukset kyetään hyvin
toteuttamaan myös erityistä tukea
tarvitsevien lasten ja perheiden kohdalla. Ihmisistä on kysymys, vaikuta
kaupunkisi hyväksi!

Olen ollut vuodesta 2015 Helsingin
varhaiskasvatuslautakunnan varajäsenenä. Minulla on ollut 13 vuotta
hoito- ja palvelualan yksityisyritys
Kulta-apila. Kokemusta on 25 vuoden
ajalta sairaanhoitajana eri Helsingin
sairaaloissa ja vanhainkodeissa.

Yhteiskunnallisista aiheista kiinnostunut ihminen. Mielestäni tämä maa,
kaupunki ja aika hyötyisi kristillisen
perinteen tunnustamisesta ja löytämisestä. Peruspilarini ovat yksilönvapaus,
vastuunkantaminen ja kansallisen
identiteetin tukeminen. Vanhustyö on
minulle tärkeää ja sitä ynnä muuta
terveydenhuoltoa on parannettava.
Pyrin rehellisyyteen, en anna tyhjiä
lupauksia.

Olen tottunut ajamaan läpi erilaisia,
mahdottomiakin asioita suomalaisella
sisulla ja Jumalaan turvaten. Osallistun
Käsi kädessä -kehitysvammatyöhön
seurakunnassani. Ponnisteluni ovat
kohdistuneet avioliiton säilyttämiseen
lainsäädännössä miehen ja naisen
välisenä liittona. Kannatan omaishoitajien aseman parantamista sekä
kotihoidontuen säilyttämistä sellaisella
tasolla, mikä turvaa perheille mahdollisuuden valita vapaasti alle 3-vuotiaan hoidon kotona.

Vaaliteemani ovat: Heikompien
puolustaminen, vastuunkantaminen
lähimmäisistämme, vanhuksista,
sairaista, yksinäisistä, kaikista heistä,
jotka eivät kykene itse itseään puolustamaan.
Yhdessä eteenpäin, turvallisesti, kuunnellen ja keskustellen. Ketään ei jätetä
yksin taakkoineen, välitetään lähimmäisistämme.

Puolueen järjestöpäällikkö

ATK-matemaatikko,
eläkkeellä

Äänestä nyt miestä - Rekimiestä!
Olen 9-vuotiaan pojan isä Malmilla, ja
haluan vaikuttaa, että lapsillamme ja
lapsenlapsillamme tulee olemaan
turvallinen tulevaisuus turvallisessa
Helsingissä. Tämä onnistuu, kun mm.
päiväkotien ja peruskoulujen ryhmät
ja luokkakoot ovat mahdollisimman
pieniä. Toimin myös lapseni koulun
johtokunnan varapuheenjohtajana, jossa pyrin vaikuttamaan lasten
parhaaksi. Työssä toimin puolueen
järjestöpäällikkönä. Äänestä isää Inhimillisyyttä lisää!
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Suntio

Filosofian maisteri,
KD Naisten edellinen toiminnanjohtaja

Eduskunta-avustaja,
yrittäjä

Oopperalaulaja,
yhteiskuntatieteen maisteri

Hyvinvointi kuuluu kaikille
Olen 58 vuotias avioliitossa elävä
täysi-ikäisen jo omillaan elävän pojan
isä sekä kahden pojan isoisä. Asun
Tapaninkylässä, lähialueisiin kuuluu
Malmi minkä yleisnäkymästä olen
erityisen huolissani. Yhteiskunnan eriarvoistumisen lopettaminen on aivan
keskeisiä asioita arvomaailmassani.
Harrastuksiini kuuluu monipuolinen kuntoliikunta, Rotukissat sekä
Laatuviinit. Omaan hyvät kristilliset
perusarvot.

Politiikka ja siihen liittyvät luottamustehtävät ovat yhteisten asioitten
hoitamista. Yhteistyökyky, käsiteltäviin
asioihin perehtyminen ja laaja näkemys yhteiskunnasta ovat vahvuuksiani.
Työhöni kuului yhteistyö eri poliittisten
tahojen kanssa ollessani Naisjärjestöt
yhteistyössä NYTKIS ry:n hallituksesssa. Luottamustehtävissä olen ollut
Helsingin työllistämistoimikunnan
jäsen 2001-2004, seurakuntien hallinnon eri tasoilla vuosia sekä oman
ammattiyhdistykseni hallituksessa.

Soppaa, saippuaa ja sosiaaliturvaa
Olen 56v yrittäjä ja poliittinen avustaja. 5 lapsen isä. Pelastusarmeijalainen
koti. Politiikassa mukana 4 valtuustokautta.
Teemat: Kristillisillä arvoilla inhimillistä
politiilkaa. Asumisen hintaan puututtava. Eläkeläisillemme turvattava
arvokas vanhuus, laadukkaat hoivapalvelut.

Tehdään Helsingistä maailman
paras kaupunki lapsille! Helsinki ja
Suomi on todettu maailman parhaaksi paikaksi asua. Mutta vielä on paljon
tehtävää. Lapsilähtöisyys on hyvä
keino tarkastella tulevaisuuden Helsinkiä. Älykkäällä suunnittelulla voimme
toimia suunnannäyttäjänä koko maailmalle. Perheenisänä ja lastenkulttuurin
tekijänä minulla on vahva näkemys
tulevaisuuden kaupungista.

Kauppatieteiden yo,
koulunkäyntiavustaja

Opettaja,
restonomi

Eläkeläinen,
lähetystyöntekijä

Siivooja,
eläkeläinen

Laatu ja niukkuus eivät kulje käsi
kädessä! Olen 59 vuotias ammatillisten aineiden opettaja Stadin
aikuisopistossa. Olen myös leipurimestari, naimisissa ja kolme aikuista
lasta. Harrastuksiini kuuluu partio,
reserviläistoiminta ja vapaaehtoistyö.
Jokaisen tulee saada sellainen korvaus
työstään, että sillä tulee toimeen. Tarvitsemme järjestelmän, joka kohtelee
yhtäläisesti eri elämän tilanteissa
olevia ihmisiä.

Tiedottaja,
työelämäasiantuntija

Yhteiskuntatieteiden maisteri, yrittäjä
politices magister, företagare

Leipää, lääkkeitä, uusia latuja
Keskittyisin pks:n työmarkkinoihin.
Sote-palveluissa poistaisin pahimmat
ruuhkat.Lisäisin kaupunkimatkailun
vetovoimaa Itä-Helsingissä. Työskentelen maailman köyhimpien lasten
auttamiseksi järjestössä. Neuvottelen
moniammatillisen kehitysmaatyön
ehdoista STTK:n alla. Omaan akateemisen kansainvälisen koulutuksen.
Harrastan opiskelua ja kamppailulajeja. Elän monikulttuurisessa perheessä,
toimin myös pastorin apuna MeriRastilassa.

Olen kaupungin ruotsinkielisen sosiaali- ja terveysjaoston sekä Demo ry:n
hallituksen jäsen. Haluan Helsingin
olevan terveellinen ja turvallinen asukkaille, toimiva yrittäjille ja työnantajille
sekä kestävä tuleville sukupolville.
Jag är medlem i stadens svenska social- och hälsosektion och i Demo rf:s
styrelse. Jag vill ha en Helsingfors
som är hälsosam och trygg för dess
invånare, funktionell för företagare
och arbetsgivare samt hållbar för
kommande generationer.

Ritva
Sopanen
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Sorsa-Koskinen

Petri
Stålfors
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Suvivirta
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Matti
Valtonen
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Paniikkihäiriöisten vertaistuki
ry:n perustajia

Terveydenhoitaja,
terveydenhuollon maisteri

Linja-autonkuljettaja

Datanomi

Kasvatustieteen maisteri,
luokanopettaja

Ksvattajaohjaajahoitaja,
lähetyssihteeri

Jokainen tarvitsee joskus olkapään
mihin nojata. Olen Kriisipalvelun
ryhmänohjaaja ollut 13 vuotta. Olin
välillä ISS:n palveluksessa Krematoriossa lauantaisin. Paniikkihäiriöisten
vertaistuki ry:n puhelintuki. Olen sen
tyttäreni kanssa aloittanut vapaaehtoisuuden pohjalta. Olen saannut apua
ja annan sitä myös muille tarvittaessa.
Minulla on kokemusta vierellä kulkemisesta ja auttamisesta.

Rohkeasti kristitty! Kristillisiin
arvoihin sisältyy koko elämän totuus,
kauneus ja viisaus. Oltuani 30 vuotta
työssä terveydenhuollossa, olen nähnyt paljon kärsimystä, epäoikeudenmukaisuutta, muutosta ja myös kovia
liike-elämän arvoja. Tunnen Helsingin
terveydenhuoltoa laajasti ja ymmärrän yksittäisen ihmisen tarpeita.
Erityisesti olen lasten asialla ja niiden,
jotka ovat saaneet heikot elämän
eväät, vanhuksia unohtamatta!

- Vanhuksien, veteraanien, lasten,
nuorten, vammaisten ja mielenterveyden asiat kuntoon.
- Malmin lentoasema säilytettävä
ilmailukäytössä.
- Kiusaamisen vastainen työ kaikilta
osin.

Tavallisten ihmisten asialla
Minä ajan tavalaisten kansalaisten
työllisyyttä. Verotusta kiristetään kotitalous tuotteiden kautta.
Rikkailla verotusta kiristettäisiin jotta
olisi köyhilläkin rahaa.

Tulevaisuus ja toivo - inhimillisesti
katse tulevaisuuteen.
Olen KD-Helsingin piirin pj ja puoluehallituksen jäsen. On tärkeää, että
kodin kristillinen vakaumus otetaan
huomioon päiväkodissa ja koulussa.
Vanhukset hoidetaan, tuetaan perheiden hyvinvointia, kannustetaan nuoria
opiskelemaan, kehitetään keinoja työllisyyden parantamiseen ja rakennetaan Helsinkiin edullisia asuntoja sekä
viihtyisä ympäristö.

Hyvä elämä on vapautta valita!
Ihmislajin biologisen elämän kunnioitus
tuottaa yhteiskunnassa laaja-alaisesti
erilaiset hyvät ratkaisut. ”AGABE rakkaus ei koskaan häviä.” Kaiken ikäi-set
ihmiset tarvitsevat toisten ihmisten
hyväksyvän asenteen. Armo kutsuu
elämään. Tarvitaan hyvyyden voimien
ihmisläheisyyttä. Ihmiset voivat tehdä
kuntapalvelut ihmisille sopiviksi. Lapset
tarvitsevat hyväksyntää ja totuuteen
pyrkivien kristittyjen elämän malleja,
heistä nousee tulevaisuuden vastuunkantajia.

Markku
Varsila

Mauri
Venemies

Tuulikki
Vuorinen

Minna
Väisänen

595

596

597 sit.

598

sit.

Markkinointipäällikkö,
diplomi-insinööri

Pastori

Opettaja sosiaali- ja terveysala,
varavaltuutettu

Terapeutti,
hyvinvointialan yrittäjä

Olen 56-vuotias helsinkiläinen 1993
lähtien, aviomies, isä, valaistusalan
ammattilainen, harrastelijamuusikko ja
seurakunta-aktiivi. Minulla on laaja
työelämän ja arjen kokemuspohja
joka auttaa ottamaan kantaa päätettäviin asioihin ja ymmärtämään
niiden vaikutuksia. Kristilliset arvot
ovat elämän kulmakivenä sekä perhe
ja koti sen ytimenä. Haluan vaikuttaa
asuinympäristöön, rakentamiseen,
koulutukseen ja vanhusten palvelujen
kehittämiseen.

Rakastan stadia! Haluan olla rakentamassa Helsingistä turvallista ja viihtyisää kaupunkia, jossa on kaikkien hyvä
elää, liikkua, tehdä työtä ja harrastaa”

Omaan monipuolisen työkokemuksen terveydenhuoltoalalta sekä
seurakuntatyön tuntemuksen. Olen
myös sairaanhoitaja-diakonissa ja
terveydenhoitaja.Lasten, nuorten ja
lapsiperheiden hyvinvoinnin edistäminen sekä ikäihmisten hyvä hoito
ja huolenpito ovat minulle sydämen
asia. Mielestäni laadukas koulutus ja
varhaiskasvatus ovat investointi tulevaisuuteen, joita tulee kehittää.

Ripaus lämpöä kylmään maailmaan
Lapsen paras paikka on turvallisen
aikuisen syli. Koen tärkeänä pienten
lasten vanhempien tukemisen. Haluan
olla rohkaisemassa perheitä tekemään
heille sopivia ratkaisuja lasten päivähoidon suhteen. Haluan olla myös
myötävaikuttamassa, että Helsingistä
tulisi entistä yhteisöllisempia kaupunki. Kenenkään ei pidä joutua elämään
yksinäisenä tahtomattaan. Vuosia terapeutin työtä tehneenä olen nähnyt
mitä kohtaamattomuus saa aikaan.

Kuntavaalit 9.4.
Kommunalval den 9.4.
ennakkoäänestys
förhandsröstning 29.3.-4.4.

Merkonomi

Eläkkeellä Pääesikunnan
sihteerin virasta

Yrittäjä

DI, sähköurakoitsija

Olen elämäniloinen ja positiivinen.
Lapsuudenkodissani arvostettiin
kristillisiä elämänarvoja. Niihin kuuluu
pitää huolta heistä, jotka eivät siihen
itse kykene, erityisesti lapsista ja
vanhuksista. Uskon, että yhteiskunnan
sivistys puntaroidaan siinä, miten se
kohtelee heikoimpia jäseniään. Olen
mukana vapaaehtoistoiminnassa mm.
lähetyksen hyväksi. Puolustusvoimien
pääesikunnassa opin toisten ihmisten
huomioimista sekä organisointi- ja
yhteistyökykyä.

Videoalan yrittäjä ja isä Viikinmäestä.
Harrastan 2-pyöräisillä ajamista, musiikkia ja sijoittamista. Opiskelen myös
maisteritason tv- ja elokuvatuotannon
kursseja Aallossa. Koulutuksia: puuseppä, tradenomi, vartija, sijoitusalan
APV1. Haluan tuoda henkilökohtaisen
taloudenhoidon koulutuksen peruskouluihin. Kouluissa käsiteltäisiin mm.
budjetointia, yrittämistä ja sijoittamista.

Rohkeasti kristillisten arvojen
puolesta
Vahva ammatillinen energia-alan
osaaminen.

Hei!
K

aupungin keskeinen tehtävä on pitää huolta siitä, että ihmiset saavat tarvitsemansa palvelut ja kaupungin talous pysyy kunnossa. Tämä on ollut KD-valtuustoryhmän
keskeinen päämäärä toimiessamme Helsingin kaupunginvaltuustossa. Visionamme on
ollut kaupunki, joka kasvaa maltillisesti arvostaen sitä hyvää, mitä kaupungissamme jo on.
Olemme mm. puolustaneet Keskuspuistoa, Malmin lentoasemaa ja Tuomarinkartanoa.
Olemme pyrkineet edistämään erittäin tehokkaan kokonaisvaltaisen joukkoliikennejärjestelmän syntymistä pääkaupunkiseudulle. Sen sijaan emme ole nähneet järkeväksi, että
kaupunki tavoittelisi nopeaa kasvua. Kun syntyperäisten suomalaisten määrä ei juuri kasva, nopea kasvu saattaisi johtaa maahanmuuttajalähiöiden syntymiseen, mikä hidastaisi
maahanmuuttajien kotoutumista ja integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan.
Olen saanut kunnian tulla valituksi KD:n pormestariehdokkaaksi. Tahdon jokaisen kaupungin työntekijän muistavan, että hän on kaupunkilaisten palvelija. Jos tulen valituksi
pormestariksi, kaupunkilaiset saavat ottaa minuun yhteyttä, mikäli eivät saa kaupungilta
asianmukaista palvelua.
Mika Ebeling, Valtuustoryhmän puheenjohtaja, pormestariehdokas

Anna äänesi ja tukesi!
”Kuntavaaleissa on kyse meille kaikille tärkeistä
hyvinvointipalveluista ja kuntien elinvoimasta.
Lähipalveluiden laatu ja ihmisarvoinen hoito ja tuki korostuvat etenkin
lasten, vanhusten, vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien hoidossa.
Päätöksenteossa tarvitaan inhimillisempää otetta, sillä arvokas arki
kuuluu jokaiselle.”

Sari Essayah, puolueen puheenjohtaja
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Valitse hyvä
helsinkiläinen!
Välj din kandidat!

Ehdokkaamme
490-598
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