Katse tulevaisuuteen

Suomen on oltava maa, jossa ihmisillä on turvallinen arki ja jossa ihminen voi luottaa yhteiskuntaan mahdollisen avuntarpeen hetkelläkin.
Suomen on oltava maa, jossa ihmisillä on vapaus
tehdä itseään ja perhettään koskevia valintoja.
Kestävä ja terve talous sekä kaupunkien ja
maaseudun aito vuorovaikutus ovat kestävän
kehityksen tukijalka. Tämän perustalta haluan jatkaa työtä koko Suomen ja suomalaisten hyväksi.
Koulutus on osa Suomen menestystarinaa.
Varhaiskasvatuksen ja peruskoulun on pidettävä
kaikki lapset ja nuoret mukana yhteiskunnassa.
Toisen asteen koulutuspaikkoja on oltava lähellä
nuoria ja korkeakoulupaikkoja jokaisessa maakunnassa. Yliopistot ovat elintärkeitä menestyksen turvaajia. Tutkimukseen ja tuotekehitykseen
tarvitaan riittävä rahoitus.
Kansanedustajan on vietävä eteenpäin myös
oman vaalipiirin asioita. Siksi olen eduskunnassa
nostanut esille Kaakkois-Suomen tärkeitä liikenneväylien parantamiseen, työllisyyteen, opiskelumahdollisuuksiin, yrittäjyyteen ja ikääntymiseen
liittyviä asioita.
Tätä arvokasta työtä toivon voivani jatkaa myös
tulevaisuudessa.
Kokemus käytännön työelämästä yhdessä monien liikuntaan ja vapaaehtoistyöhön liittyvien
harrastusten kanssa sekä vankka kokemus kunnallisesta ja maakunnallisesta päätöksenteosta
antavat hyvän pohjan eduskuntatyön jatkamiselle.
Huolehditaan toisistamme, että Kaakkois-Suomessakin on hyvä sekä turvallista kasvaa, opiskella, hankkia lapsia, yrittää, asua, elää ja ikääntyä.

Tehdään se yhdessä!
Ota yhteyttä:
		
		

ari.torniainen@eduskunta.fi
Puh. 050 5120422
www.aritorniainen.fi

Voit tukea vaalityötä:

Ari Torniaisen tukitili
FI38 5620 0920 2337 71, OKOYFIHH

Työtä, huolenpitoa
ja vastuuta
•
•
•
•

•
•

parempi työllisyys tasapainottaa myös julkista ja
kuntien taloutta
pidetään huolta, että kaikki pysyvät mukana
meidän on huolehdittava suomalaisen maa- ja
metsätalouden kannattavuudesta
kaikissa maakunnissa on oltava asumisen, elämisen, koulutuksen ja yrittämisen hyvät edellytykset
vähemmän normeja ja byrokratiaa, enemmän
luottamusta
meillä on vastuu Suomesta ja Suomen tulevaisuudesta
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Kaakkois-Suomi

Maksaja: Ari Torniaisen tukiryhmä

Kaakkois-Suomi

Luottamustoimia:

Tietoa - Tahtoa - Tavoitteita:

Eduskunnassa:

Huolenpito

-

liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen
ympäristövaliokunnan jäsen
lakivaliokunnan varajäsen
YLE:n hallintoneuvoston jäsen
Palosuojelurahaston hallituksen jäsen
Itämeren parlamentaarikkokonferenssin
Suomen valtuuskunnan jäsen

Kotiseudulla:
-

Lappeenrannan kaupunginvaltuuston
puheenjohtaja
Etelä-Karjalan maakuntavaltuuston
puheenjohtaja

Harrastuksia:
-

liikunta: hiihto ja suunnistus,
Suomen Suunnistusliiton hallituksen jäsen
urheiluseura- ja vapaaehtoistoiminta
rakentaminen ja suomalainen luonto

Ari itse:
-

perheessä vaimo ja kaksi aikuista poikaa
puolisoineen
aktiivinen toimija Kaakkois-Suomessa

- Vanhusten ja sairaiden hoitoon on saatava parannusta ja hoitajamitoitus lakiin.
- Yhteiskunnalla on peruspalveluiden järjestämisvastuu, sitä ei saa ulkoistaa yrityksille.
- Jokaisen vanhuksen on päästävä sellaisen hoivan
ja asumismuodon piiriin, joka tukee parhaiten hänen hyvinvointiaan.
- Perhe- ja omaishoidon asemaa parannettava.
- Omaishoitosopimuksille ja -palkkioille on saatava
yhtenäiset kriteerit.
- Vanhusasiavaltuutetun virka perustettava.
- Tasa-arvoa yksineläville ja stoppi nuorten syrjäytymiselle.
- On tehtävä perhevapaauudistus, joka on parannus lasten ja perheiden kannalta.
- Eläkeläisköyhyyteen on puututtava korottamalla
pienimpiä eläkkeitä, myös muiden eläkeläisten tulokehitys on turvattava.

- Työllisyysaste on saatava nousemaan vähintään 75 %:iin. 140 000 uutta ihmistä on saanut
töitä tällä vaalikaudella.
- Koko Suomi on saatava nousuun.
- Verotus on saatava yrittäjyyttä ja työntekoa
kannustavaksi.
- Kaakkois-Suomi on metsäteollisuuden tukijalkoja.
- Matkailusta lisää työpaikkoja Kaakkois-Suomeen.

Parasta lähiruokaa

- Suomessa tuotettu ruoka on puhdasta lähiruokaa.
- Ruoan tuotannon jatkuminen Suomessa on
varmistettava kansallisilla ja EU:n päätöksillä.
- Tuet on kohdistettava ruokaa tuottaville aktiivisille tiloille.
- Suoramyynnin byrokratiaa on vähennettävä.
- Elintarvikeviennin edistämistä on jatkettava
määrätietoisesti.

Liikenneväylät ja –yhteydet kuntoon

Realistinen vihreys

Terveet tilat

Lisää liikuntaa

- Kaakkois-Suomen teiden kuntoa ja liikenneyhteyksiä on parannettava.
- Perusväylänpitoon on saatava vähintään 300 milj.
euron vuosittainen tasokorotus.
- Yksityisteiden korjausmäärärahojen taso on oltava vähintään nykytasolla.
- Itärata -hanketta on vietävä eteenpäin, kuten
myös Karjalan- ja Savonradan kunnostusta.
- Tietoliikenneyhteydet on saatava kuntoon.
- Parikkalan rajanylityspaikka kansainväliseksi.

- Suomessa on rakennettava Suomen olosuhteisiin
soveltuvia rakennuksia.
- Lisätään puurakentamista.
- Julkisten rakennusten ja koulujen on oltava terveellisiä työskennellä ja opiskella.

Kaakkois-Suomi

Lisää työtä ja työpaikkoja

- Ihminen ja luonto ovat kumppaneita yli sukupolvien.
- Suomen metsiä on saatava kasvattaa ja hoitaa,
se on ilmastotyötä.
- Puusta saatavilla tuotteilla pitää korvata öljypohjaisia tuotteita.
- Biopolttoaineita autoiluun, polttomoottoriautot ovat edelleen sallittuja.
- Metsämaalle ei saa asettaa kiinteistöveroa.
- Vesistöt, kuten Saimaa, on pidettävä puhtaina.

- Liikunta vaikuttaa positiivisesti sairauksien ennaltaehkäisyyn, terveydenhoitoon ja kuntoutukseen.
- Liikunta- ja kulttuuripalvelut on saatava kaikkien ulottuville.
- Jokaisella lapsella ja nuorella on oltava oikeus
mieluisaan harrastukseen.

