HENNA KNUUTI
Uskaltaa sanoa, kun asiaa on.

JULKISET PALVELUT – TASA-ARVO – INHIMILLISYYS
Mie ajattelen niin, että meän hyvinvointi, rauha
ja vapaus on meän julkisten peruspalvelujen
ansiota. Lisätään niiden arvostusta!
Työstä on saatava asiallinen ansio. Työ ei ole
sosiaaliturvaa! Sosiaaliturvan taso ei luo
kannustinloukkuja, tukiviidakko luo. Helpotetaan työn ja sosiaaliturvan yhteensovittamista.

Eriarvoisuus ja vastakkainasettelu huolettavat
minua. Ne vähentävät turvallisuutta ja hyvinvointia. Mie lähden lisäämään tasa-arvoa ja
tekemään inhimillisempää politiikkaa.
Tehdään investointeja tulevaisuuteen: lisätään
työllisyyttä, helpotetaan sosiaaliturvaa ja
vähennetään köyhyyttä.

Sosiaaliturva on myös palveluja. Niiden täytyy
olla kannustavia, tarpeenmukaisia ja laadukkaita. Ja ennen kaikkea turvallisia!

Kauneinta on meän luonto.
Tärkeintä on meän rauha.
Parasta on meän elinkeino.
Rakkainta on meän ihmiset.
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HENNA KNUUTI, SDP Lappi
Tornion sos.dem. työväenyhdistyksen
puheenjohtaja
040 848 72 04
henna.knuuti@tornio.fi

Seuraa minua facebookissa!
www.facebook.com/henna.knuuti

MEILLÄ
TAITAA OLLA
SAMA SUUNTA

RAKKAUDESTA LAPPIIN
Sosiaali- ja terveyspalvelut on lähtökohtaisesti tuotettava julkisina palveluina. Ihmisten hoitoa ja hoivaa
ei saa jättää voitontavoittelijoille ja maakunnille on
annettava verotusoikeus. Länskässä on säilytettävä
synnytys- ja anestesiaa vaativa leikkaustoiminta.
Keskittäminen ei ole valinnanvapautta. Rahaa
sosiaalipalveluihin on olemassa, ne ovat vain väärässä
paikassa, toistensa kanssa miljoonakauppoja tekevillä
sijoitusyhtiöillä. Palveluiden keskittämisestä on
tehtävä loppu.
Valtio ei saa asettua vain toisen osapuolen käsikassaraksi työmarkkinoilla. Lomarahaleikkaukset on korvattava julkisen alan työntekijöille. Yleissitovuuteen ei
saa puuttua ja nollatuntisopimukset pitää kieltää.
Työ on tärkeä. Sen edellytys on kunnollinen koulutus.
Toisen asteen koulutuksen maksuttomuus on toteutettava. Opintotukea pitää korottaa ja se on sidottava
indeksiin. Osaaminen vaatii opetusta.
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Kemin ja Tornion satamia on kehitettävä. Lapin lentoliikenne on turvattava. Tietoliikenteeseen on satsattava.
Tiemäärärahoja on korotettava. Rautatien sähköistys
Laurila-Tornio-Kolari -välillä on toteutettava viipymättä.
Tuen Uuden Silkkitien toteuttamista välillä
Kiina-Kouvola-Tornionlaakso-Narvik.
On väärin, että pienituloinen eläkeläinen maksaa suhteessa enemmän veroja kuin palkansaaja. Viriili vanhuus vaatii varoja. SDP:n vaalikauden tavoite on 100
euron korotus pienimpiin eläkkeisiin. Eläkkeet on sidottava indeksiin.
Lähes puoli miljoonaa ihmistä on ulosotossa. Suojaosuuden jälkeen tuloista menee ulosottoon kaksi kolmasosaa. Kohtuutonta perintää tulee kohtuullistaa.
Pikavippifirmat on laitettava kuriin.
Sipilän hallituksen leikkaukset ovat kohdistuneet erityisesti varattomiin pienituloisiin ihmisiin. Siitä on tehtävä
loppu.

TEE MUUTOS! ÄÄNESTÄ!

MARKO VARAJÄRVI, SDP Lappi
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Avoliitossa, Aada-tyttö 4v.
Koulutus: filosofian maisteri, yhteiskuntatieteen maisteri
(valtio-oppi)
Kielitaito: suomi, ruotsi, norja, tanska, englanti
Työkokemus, mm.
Tornionlaakson Neuvoston toiminnanjohtaja
Vasemmistoliiton puoluesihteeri
Lapin liiton kehittämisjohtaja (aluekehitys)
AKT ry:n työehtotoimitsija
Alue- ja kuntaministerin avustaja

Marko, 044 327 62 72
marko@markovarajarvi.fi

Vaalipäällikkö Lasse Jutila, 041 49 88 380

Lue: www.markovarajarvi.fi

