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Rakentavaa yhteistyötä

yli maakuntarajojen!
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Ari: 
Olen lappeenrantalainen kolmannen 
kauden kansanedustaja ja koulu-
tukseltani rakennusinsinööri. Toimin 
myös kaupunginhallituksen- ja maa-
kuntavaltuuston varapuheenjohtaja-
na sekä aluevaltuutettuna.
Olen ehdolla edelleen eduskuntaan, 
koska haluan olla rakentamassa yli 
maakuntarajojen entistä parempaa 
arkea suomalaisille ja turvallisempaa 
Suomea.

Jokainen ihminen on samanarvoinen ikään, varallisuuteen, 
sukupuoleen, koulutukseen tai asuinpaikkaan katsomatta.
Perhe, läheiset ja ystävät ovat minulle tärkeitä. Liikunnalli-
set harrastukset talvella hiihtäen ja kesällä suunnistaen tai 
metsätöitä tehden antavat minulle paljon sekä henkisesti 
että fyysisesti.

Aina Itä-Suomen puolella
• Turvallinen, vakaa ja omavarainen Suomi
Turvallisuus: sekä ulkoinen että sisäinen turvallisuus ovat 
meille kaikille asioita, joiden on oltava kunnossa.
Meidän on turvattava puolustusvoimien, rajaviranomaisten 
sekä poliisin resurssit.
Puhdas, kotimainen ruoka ja energiaomavaraisuus ovat 
huoltovarmuutemme tärkeimpiä peruspilareita. Kotimaisen 
ruoantuotannon kannattavuudesta on huolehdittava.

• Talous kuntoon, kaikki pidettävä mukana
Valtion talous on saatava tasapainoon kahden seuraavan 
eduskuntakauden aikana, jotta voimme rakentaa kestävää 
tulevaisuutta myös tuleville sukupolville.
Tarvitsemme vahvoja panostuksia koulutukseen, investoin-
teihin, tuotekehitykseen ja kasvuun. Tarvitaan myös raken-
teellisia uudistuksia ja uskoa tulevaisuuteen.
Työnteon on oltava kannattavampaa kuin joutenolo. Työlli-
syys on saatava paremmaksi.
Kun laitamme taloutta kuntoon, on meidän huolehdittava, 
että vanhukset, sairaat ja vammaiset saavat tarvitsemansa 
hoivan. Ketään ei saa jättää heitteille. Koulujen ongelmiin 
sekä lasten ja nuorten pahoinvointiin on puututtava. Van-
hemmilla on ensisijainen vastuu lapsistaan.
Hyvät harrastus- ja liikuntamahdollisuudet tuovat vaihto-
ehtoja vapaa-aikaan ja edesauttavat hyvinvoinnin lisäänty-
mistä sekä vähentävät terveyskulujamme.



• Itä-Suomi tarvitsee lisäpanostuksia
Venäjän kaupan loputtua tarvitsemme eduskunnalta ja EUlta 
vahvaa tukea Itä-Suomen kehittämiseen. Itä-Suomi -ohjel-
malla on oltava oma rahoitusosuus valtion budjetissa.
Maakunnissamme on paljon hyvää koulutusta ja osaamista. 
LUT-yliopisto, ammattikorkeakoulut ja Maasotakoulu ovat 
Kaakkois-Suomen hyvän tulevaisuuden tukijalkoja.
Tarvitsemme parempikuntoiset kaikenasteiset tiet ja toi-
mintavarmat, nopeat tietoliikenneyhteydet koko Suomeen. 
Nykyiset tiet ja junaradat on laitettava kuntoon, ei aloiteta 
uusia suuria ratahankkeita.
Matkailun kehittämistoimet ja Saimaan alueen saavutetta-
vuus on turvattava. Saimaan läheisyyteen ei saa perustaa 
kaivoksia.
Kaakkois-Suomessakin on voitava tuottaa uusiutuvaa ener-
giaa turvaamaan energiaomavaraisuuttamme. 
Itä-Suomi on vahvaa metsäteollisuusaluetta nyt ja tulevai-
suudessakin. EU pyrkii viemään metsämme yhteiskäyttöön- 
tähän ei pidä suostua. Meillä on oltava yksiselitteinen omis-
tusoikeus omiin maihimme, metsiimme ja vesistöihimme.

• Suomalainen kulttuuri on säilytettävä
Suomen kieltä ja kulttuuria on vaalittava ja arvostettava. 
Suomen kieli uhkaa syrjäytyä koulutuksen kielenä. Tämä 
kehitys pitää pysäyttää. Maahanmuuttajien on opiskeltava 
suomea riittävälle tasolle.
Suomalainen luonto metsineen ja vesistöineen on tärkeä ja 
hieno osa kulttuuriamme. Siitä on pidettävä huolta.

Tule mukaan!



Vaalit:

Ennakkoäänestys 
22.–28.3.2023
Vaalipäivä
2.4.2023 kello 9.00–20.00

Ota yhteyttä:
sähköposti:  ari.torniainen@eduskunta.fi
puhelin:  050 5120 422
Facebook:  facebook.com/ari.torniainen
verkkosivu:  aritorniainen.fi
 
Tue vaalityötä:
Ari Torniaisen vaalitili
FI38 5620 0920 2337 71
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