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TALOUDEN ÄÄNI
Taitetaan valtion velkaantuminen, tehostetaan julkista taloutta ja 
tuetaan työllisyyttä ja yrittäjyyttä.  Toteutetaan sosiaaliturvauudistus 
kannustavan perusturvan mallilla, jolloin työn vastaanottaminen on aina 
kannattavaa.  Kevennetään pieni- ja keskituloisten sekä eläkeläisten 
verotusta. Madalletaan yritysten työllistämisen kynnystä. Nuorten 
koulutukseen ja työllistymiseen on panostettava enemmän. Pelastetaan 
suomalainen maatalous ja panostetaan kotimaiseen energiantuotantoon, 
sillä energian ja ruuan kotimaisuus on ekoteko. Torjutaan EU:n yhteisvelka 
ja muuttuminen tulonsiirtounioniksi. Investoinnit koulutukseen, 
tutkimukseen ja innovaatioihin turvaavat maamme kilpailukyvyn.

HYVINVOINNIN ÄÄNI
Rakennetaan lapsi- ja ikäystävällinen yhteiskunta eli perheille matalan 
kynnyksen tukea ja vanhustenhoito ja omaishoito kuntoon sote-
uudistuksen valuviat korjaamalla. Hyvinvointialueet on resursoitava 
riittävästi, jotta laadukas ja oikea-aikainen terveydenhuolto turvataan 
ja ennaltaehkäisevään toimintaan, erityisesti sosiaalityöhön voidaan 
panostaa.  Lähipalvelut on turvattava myös haja-asutusalueilla. 
Varhaiskasvatuksen ja kouluopetuksen laatu ja alueellinen saatavuus 
on varmistettava ja annettava opettajille työrauha hankehumpan sijaa.  
Panostetaan oppilashuoltoon ja toteutetaan terapiatakuu. Kulttuurin, 
taiteen ja liikunnan hyvinvointia kaikkien ulottuville.

SAVO-KARJALAN ÄÄNI
Vireä elinkeinoelämä on koko Itä-Suomen hyvinvoinnin perusta. 
Alueemme vahvuuksia ovat metsä-, bio- ja metalliteollisuus, maatalous ja 
elintarviketuotanto sekä matkailu. Itä-Suomen yliopisto sykkii elinvoimaa 
koko alueelle ja monipuolinen koulutustarjonta tulee säilyttää osaavan 
työvoiman turvaamiseksi. Tiet, radat ja lentokentät on pidettävä kunnossa 
ja liikennöitynä. Laajakaista kaikille on myös pk-yritysten elinehto. KD:n 
aluepolitiikka rakentuu vahvuuksille, joten korotetaan ja laajennetaan 
yritysten kuljetustukea, porrastetaan sähkövero alueittain ja käynnistetään 
alueellisen opintolainahyvityksen kokeilu.
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 — Äänestä Suomeen suunnanmuutos

”Äänesi minulle merkitsee 
tukea turvalliselle lapsuudelle, 
perheiden asemalle yksineläjiä 
unohtamatta, ikäihmisten 
arvostukselle, kestäville arvoille 
ja vastuulliselle talous- ja 
työllisyyspolitiikalle. Samalla 
haluan huolehtia ympäristöstä, 
maa- ja metsätalouden 
kannattavuudesta sekä alueiden 
elinvoimasta. Savo-Karjalan 
ääntä on käytettävä rohkeasti!”

”Sydän nähdä,
taito tehdä”



ÄÄNESTÄ SARIA
Saria voit äänestää koko Savo-Karjalan vaalipiirissä 
ennakkoon 22 - 28.3 tai vaalipäivänä 2.4.

MIKSI VALITA SARI?

Kansanedustaja Sari Essayah tunnetaan osaavana, 
aktiivisena ja yhteistyökykyisenä poliitikkona, joka 
on toiminut kunta-, alue- ja maakuntavaltuutettuna, 
kuntaliiton valtuustossa ja Euroopan parlamentin 
jäsenenä. Sarin aiempi työura laskentaekonomina 
antaa hyvän pohjan tehdä järkeviä ja vastuullisia 
talouspäätöksiä. Hänen työssään korostuu pyrkimys 
sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen, perheiden ja 
peruspalveluiden tukemiseen sekä yrittäjyyden ja 
työllistämisedellytysten parantamiseen. Ikäihmisten 
arvostus ja vammaisten kokemat haasteet ovat 
tuttuja lapsuuskodista. Kristillinen arvopohja tuo 
kestävän perustan päätöksiin.

Keräystili: Lapinlahden 
Kristillisdemokraatit

Tilinumero: FI16 4600 0010 4841 90, 
viitenumero 12412

SEURAA SARIA VOIT TUKEA
Sarin eduskuntavaalikampanjaawww.essayah.fi
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