
Keskusta ajaa koko Suomen asiaa.

Keskusta rakentaa parempaa Suomea asialinjalla. Rohkeista uu-
distuksista tuoreimpia saavutuksiamme ovat kotihoidontuki, ruoan 
arvonlisäveron alentaminen ja takuueläke. Vaikka moni niitä vastus-
ti, ne toteutettiin ja kansa asettui niiden taakse. Kiitos teille tues-
tanne!

Samalla asialinjalla haluamme olla edelleen. Keskusta on koko 
Suomen puolue. Kaikilla suomalaisilla pitää olla mahdolli-
suudet hyvään elämään postinumerosta riippumatta.  

Keskusta on kohtuuden, oikeudenmukaisuuden ja yh-
teisvastuun linjalla. Hyvä keskisuomalainen, olethan 
sinäkin?



Tuulia Ikkelä-Koski
KM, apulaisrehtori
tuuliaikkela-koski.fi 
Jyväskylä

58
Sari Järvinen
TtM, osastonhoitaja
sarijarvinen.fi 
Joutsa

59
Anne Kalmari
kansanedustaja,  
maatalousyrittäjä
annekalmari.net
Kivijärvi

60
Anssi Kekkonen
yhteiskuntatieteiden 
ylioppilas, opiskelija
anssikekkonen.fi
Viitasaari

61
Leila Lindell
erikoislääkintävoimistelija, 
työtön
leilalindell.com
Äänekoski

62
Hannele Mäntyjärvi
agrologi AMK,  
maaseutuyrittäjä
hannelemantyjarvi.fi
Jyväskylä

63
Petri Neittaanmäki
YTM, ministerin  
erityisavustaja
neittaanmaki.fi
Jyväskylä

64

Lauri Oinonen
kansanedustaja, pastori
laurioinonen.net
Keuruu

65
Aila Paloniemi
kansanedustaja, toimittaja
ailapaloniemi.net
Jyväskylä

66
Mauri Pekkarinen
kansanedustaja,  
elinkeinoministeri 
mauripekkarinen.fi
Jyväskylä

67
Voitto Suosaari
rakennusarkkitehti, yrittäjä
voittosuosaari.fi
Jämsä

68
Pauliina Takala
YTM, vanhusten  
palvelutalon johtaja 
pauliinatakala.fi
Muurame

69
Petri Toivola
opiskelija 
petritoivola.net
Jyväskylä

70
Pirjo Vuorenpää
FM, projektipäällikkö 
pirjovuorenpaa.fi 
Laukaa 

71

Asiaa.

Tulevaisuuden tekijät Keski-Suomessa 
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Keskusta

Keski-Suomen 
kansanedustaja- 
ehdokkaat

Tule tapaamaan ehdokkaitamme!  
Ehdokkaiden yhteiskiertuekalenteri: www.keskusta.fi/keski-suomi 

*www.keskusta.fi/keski-suomi

Keskustalainen Keski-
Suomi on kauniiden ja 
puhtaiden järvien, 
hoidettujen metsien, 
viljeltyjen peltojen sekä 
viihtyisien kaupunkien, 
taajamien ja kylien 
maakunta. 

Haluamme taata 
keskisuomalaisille 
tasapuolisen ja 
oikeudenmukaisen 
tulevaisuuteen 
suuntautuvan maa- 
kunnan, jossa ei  
ole unohdettu elämän 
laatua.



Haluatko  
muuttaa  
Suomea? 

Niin mekin!

Yhteiskuntasopimuksella 
uutta työtä
Tälläkin hetkellä liian moni keskisuomalainen on ilman 
työtä ja samaan aikaan liian moni yritys on ilman osaa-
via työntekijöitä. Tarvitsemme yhteiskuntasopimuksen, 
jolla luodaan uusia työpaikkoja ja talouden kasvua. 

Tähän pääsemme tukemalla yrittäjiä sekä kehittämällä 
yrittäjien sosiaaliturvaa. Tuemme ensimmäisen työnte-
kijän palkkaamista ja kevennämme yritysveroa. Kehi-
tämme yrittäjien neuvontapalveluita ja Yrityskummitoi-
mintaa. Yrittäjyys ylös yhteiskunnassa yhteisvoimin!

EI  
kuntien pakkoliitoksille
Ihmisellä pitää olla oikeus valita asuinpaikkansa ja 
asumismuotonsa. Ihmisillä on myös oikeus toimi-
viin, kohtuuhintaisiin ja laadukkaisiin lähipalveluihin. 
Siksi vastustamme keskitystä ja puolustamme ha-
jautusta. 

Sanomme jyrkän EI kuntien pakkoliitoksille ja ko-
koomuksen ja sdp:n esittämälle 100 kunnan Suo-
melle.  Sinipunahallitus tietäisi Keski-Suomessakin 
lähes 20 kunnan liitoksia. Ei kiitos!

Tekemisen meininkiä  
Keski-Suomeen
Suomi menestyy vain koko voimallaan. Kasvun edellytykset kaikkialle 
Suomeen turvataan rakentamalla nopeat tietoliikenneyhteydet. Bitit 
pitää saada liikkeelle yhtä vilkkaasti virtuaaliavaruuden Joutsan puo-
leisessa päässä kuin kehä kolmosen sisäpuolellakin! Bitin lisäksi 
myös tavaroiden ja ihmisten tulee liikkua. Keski-Suomen teiden on 
oltava turvallisesti ajettavia myös maaseudulla. 

Keski-Suomessa, vihreän, keltaisen ja ruskean kullan maakunnassa, 
luonnon tarjoamat raaka-aineet ovat talouden voimatekijöitä. Halu-
amme lisätä kotimaisen energian käyttöä ja turvata kotimaisen, puh-
taan ruoantuotannon. Nämä ovat myös maaseudun yritystoiminnan 
kivijalkoja. 

Sivistyksen, sydämen  
ja perheiden puolella 
Jokaiselle lapselle ja nuorelle kuuluvat yhtäläiset elämän eväät riip-
pumatta perheen lompakon paksuudesta tai postinumerosta. Halu-
amme korottaa kotihoidontukea ja taata, että jokaisella työpaikalla 
on mahdollisuus lyhennettyyn työaikaan, jos perheenjäsenen etu sitä 
vaatii. Haluamme, että yksinhuoltajien hoitovapaa ulotetaan lähisu-
kulaisiin. Myös omaishoito tulee uudistaa. 

Tasa-arvoinen koulutus on keskustalle kynnyskysymys. Keskustan 
tavoitteena on koulutustakuu eli vähintään toisen asteen koulutus 
kaikille. Ammatillista ja korkeakoulutusta pitää saada kaikkialla Suo-
messa.

Suomi tarvitsee ennen kaikkea sydämen sivistystä tulevaisuudessa. 
Tarvitsemme erilaisia ihmisiä erilaisin voimavaroin varustettuna. Jo-
kainen on arvokas omana itsenään. Niin sinä kuin minäkin.

Käytä äänioikeuttasi! Ennakkoäänestys 6.-12.4.2011 ja vaalipäivä 17.4.2011.


