
Länsi-Uusimaa tarvitsee omat vahvat 
kansanedustajansa eduskuntaan jatkossakin

- Länsi-Uusimaa tarvitsee 
vahvan oman äänensä edus-
kuntaan jatkamaan siellä pit-
kään ja ansiokkaasti suomalai-
sia palvelleen Matti Saarisen 
tietä niin Hanko-Hyvinkää 
ratahankkeen kuin muiden-
kin aluehankkeiden eteenpäin 
saattamisessa.

- Joona Räsänen ja Maa-
rit Feldt-Ranta ovat tällaisia 
vahvoja ja osaavia henkilöitä 
edustamaan aluetta tulevassa 
eduskunnassa, sanailee Eero 
Heinäluoma.

- Alueellinen ja seudulli-
nen kehittäminen ja asioiden 
eteenpäin saattaminen vaa-
tivat paikallisen edustuksen 
eduskunnassa.

Uutta energiaa 
eduskuntaan

Demarinuorten puheenjoh-
taja ja Lohjan kaupunginval-
tuuston puheenjohtaja Joona 
Räsänen on nyt ensimmäistä 
kertaa ehdokkaana eduskun-
taan.

- Matti Saarinen on tehnyt 
loistavaa työtä Länsi-Uu-
denmaan hyväksi ja Maari-
tin kanssa tähän mennessä ja 
minä haluan jatkaa tuolla Ma-
tin jalanjäljissä ja viitoituksel-
la eteenpäin.

- SDP puolueena on edus-
kuntatyöllä saanut paljon 
hyvää aikaan kuten mootto-
ritiehankkeen, ratahankkeet, 
Laurean säilyminen Lohjalla.. 
on tärkeätä että tämä seudul-
linen edustaminen jatkuu vah-
vana myös tulevaisuudessa, 
linjaa Joona Räsänen itse.

- Länsi-Uusimaa on keskel-
lä isoja teollisia muutoksia 
muutenkin vaikeassa talous-

tilanteessa, mutta seudulla on 
elinvoimaa, jota voidaan tu-
kea eduskuntatyöllä, ja tässä 
työssä haluan olla mukana.

Alueellisten 
hankkeiden jatkumo

Tulevan vaalikauden tärkein 
tehtävä on saada aikaan kes-
tävää taloudellista kasvua ja 
uutta työtä. Vain tämä turvaa 
hyvinvoinnin myös tulevai-
suudessa. Kasvun tukemisek-
si on uskallettava hakea uusia 
keinoja.

- Meillä on Läntisellä-Uu-
dellamaalla paljon infrahank-
keita käynnissä ja niiden 
eteenpäin meneminen pitää 
varmistaa jo aluekehityksen ja 
varsinkin työpaikkojen säily-
misen ja lisääntymisen vuok-
si, kertoo Maarit Feldt-Ranta.

- Olen nyt ollut noin 10 
vuotta valtakunnanpolitiikas-
sa. Sinä aikana olen luonut 
valtavat verkostot ja oppinut 
uskomattoman määrän asioita. 
Tuntuu mielekkäältä hyödyn-
tää oppimaani yhteisen hyvän 
eteen, sanoo Feldt-Ranta.

Kokemusta ja uusia 
ajatuksia

Räsänen ja Feldt-Ranta pu-
huvat työparista, kahdesta 
länsi-uusimaalaisesta ehdok-
kaasta, sillä yksi ei mitään saa 
aikaiseksi mutta yhteistyöllä 
päästää eteenpäin.

- Meillä on hyvät mahdol-
lisuudet kehittää aluettam-
me. Meillä on kaksikielinen 
monitasoinen koulutus, mikä 
tuottaa osaavaa työvoimaa 
alueelle.

- Meidän pitää tulevina ai-

koina varmistaa koulutuksen 
saatavuus seudulla ja kun-
nilla ja valtiolla on toimen-
pidemahdollisuuksia tämän 
tekemiseksi, mutta asioiden 
eteenpäin viemiseksi tarvi-
taan paikallinen edustajisto 
eduskuntaan.

Räsänen näkee alueellam-
me mahdollisuudet, ja tietää 
että niiden realisoimiseen 
tarvitaan edustuksellista työtä 
korkeimmalla mahdollisella 
tasolla.

- Kaavoituksella ja toimi-
valla ja kehittyvällä infralla ja 
logistiikalla ainakin mahdol-
listetaan liiketoiminnan kehit-
tyminen alueellamme, listaa 
Räsänen.

Tulevalla vaalikaudella on 
tehtävä kaikki mahdollinen 
työllisyyden parantamiseksi 
ja kestävän taloudellisen kas-
vun aikaansaamiseksi. Näin 
pystymme turvaamaan hyvin-
voinnin myös tulevaisuudessa 
meille kaikille. Tavoitteen ai-
kaansaamiseksi on uskalletta-
va hakea myös uusia keinoja.

Länsi-Uusimaa 
tarvitsee toimivan 
infran

- Julkisella taholla on rajatut 
mahdollisuudet edistää yri-
tysten toimintaa, mutta yksi 
selvimmistä on infran kehit-
täminen.

- Tämän vuoksi on erittäin 
tärkeätä, että jo aloitetut hank-
keet kuten Hanko-Hyvinkää 
sähköistäminen, taajamarata 
ja Inkoon LG-terminaali ete-
nevät ja omalla kehityksellään 
parantavat alueella työllisyyt-
tä ja yritysten toimintaedelly-
tyksiä, miettii Räsänen.

- Tiedän, että mikäli Joona ja 
minä jatkamme eduskuntatyö-
tä työparina, saan hänestä ky-
vykkään kansanedustajaparin 
itselleni, sanoo Feldt-Ranta 
Räsäsestä.

- Ihmiset kantavat täällä 
huolta, että miten meidän 
alueen asiat etenevät ja kuka 
heidän asioitaan ajaa eteen-
päin. Tämä on kansanedusta-
jien tehtävä, ja sitä minä ha-
luan mennä Maaritin kanssa 
tekemään- ajamaan tavallisen 
ihmisen asioita.

Pehmeitä arvoja 
unohtamatta

- Vaikka infrahankkeet ovat 
tärkeitä, tärkeitä ovat myös 
ihmiset.

- Varsinkin vanhustenhoi-
toa tulee kehittää. Paljon on 
jo tehty mutta paljon on vielä 
tehtävissä. Asiat ovat kesken ja 
haluan jatkaa työtä näiden kes-
keneräisten asioiden parissa 
edelleen, kertoo Feldt-Ranta.

- Hyvinvointiyhteiskunnan 
pohjalla on toimiva talous, 
yritykset ja työpaikat ja ilman 
niitä ei ole myöskään tuloja 
heikommassa asemassa ole-
vien huolehtimiseen.

- Tulevina vuosina tarvitaan 
lisää käsipareja vanhusten 
hoitoon, lasten ja nuorten hoi-
vaan, ja tätä varmistamassa 
haluan olla jatkossakin.

SDP haluaa, että hoitaja-
mitoitus hoidetaan tulevalla 
vaalikaudella kuntoon. Hyvä 
vanhuus ei saa olla ihmisen 
lompakon paksuudesta kiinni. 
Samalla on kiinnitettävä huo-
miota kotihoidon ja omaishoi-
don kehittämiseen. Jälkimmäi-
sessä erityisesti omaishoitajien 

jaksamiseen on panostettava 
entistä enemmän.

- Tärkein talouspoliittinen 
lukupari tässä ajassa on, että 
1 prosentin kasvu työllisyys-
asteessa tarkoittaa 1 miljardia 
euroa valtion kassaan. Vain 
68 prosenttia työikäisistä suo-
malaisista on työssä. Syitä 
on monia, yksi suurimmista 
syistä juuri nyt on suurtyöttö-
myys. Miljardi euroa kilahtaa 
kassaan, jos saamme työlli-
syysastetta nostettua prosen-
tilla. 

- Tämän pitäisi kannustaa 
meitä kaikkia toimimaan työ-
paikkojen synnyttämiseksi ja 
työllisyysasteen nostamiseksi. 
Jos siinä onnistumme, jäävät 
leikkauslistat paljon lyhyem-
miksi, listaa Feldt-Ranta

-Taloudellisesti vaikeina ai-
koina meidän on entistä enem-
män huolehdittava suomalai-
sen yhteiskunnan eheydestä, 
tasa-arvosta ja yhdenvertai-
suudesta, sanoo Räsänen.

- Yhteiskunnan resurssit on 
kohdistettava sinne, missä 
niitä eniten tarvitaan. Jokai-
selle lapselle ja nuorelle on 
turvattava reilut lähtökohdat 
ja tasa-arvoiset mahdollisuu-
det oman elämänsä rakenta-
miseen – taustaan katsomatta. 
Kenenkään ei myöskään tule 
joutua pelkäämään vanhene-
mistaan, vaan ihmisarvoinen 
vanhuus kuuluu meille kai-
kille. 

- Meidän on rakenteellisia 
uudistuksia, jotta nämä tavoit-
teet toteutuvat, miettii Räsä-
nen.

Kovat ajat vaativat 
oikeudenmukaisuutta

- Laman taakka pitää jakaa 
paremmin, ei ole oikein että 
vähäosaisemmat, eläkeläiset, 
pientuloiset joutuvat kustan-
tamaan kansainvälisestä talo-
udesta johtuvat ongelmat.

- Nyt tarvitaan kovia ressep-
tejä ja sydäntä. On aika kantaa 
vastuu, varsinkin niiden joilla 
siihen on varaa, sanelee Fel-
dt-Ranta.

Feldt-Ranta on kirjoittanut 
omilla kotisivuillaan itsestään 
hyvin: Lähdin nuorena äitinä 
aikanaan hoitamaan lasteni 
leikkipuiston asioita kuntoon. 
Oli paljon intoa ja mielipitei-
tä – verkostoja tai osaamista 
ei juurikaan. Sittemmin elämä 
on opettanut, on ollut ylämä-
keä ja alamäkeä. Palo tehdä 
hyvää on kuitenkin säilynyt 
ja vain voimistunut, olenhan 
saanut elämältä ja kanssaih-
misiltä paljon. Vaikuttamisen 
palon rinnalle on tullut kyp-
syyttä ja uudenlaista kiitol-
lisuutta – nyt on taas minun 
vuoroni auttaa muita.

Pidetään Uusimaa 
elinvoimaisena

Uusimaa on Suomen ta-
louden veturi ja meidän on 
pidettävä se elinvoimaisena. 
Nopeutamme talouden kas-
vua järkevällä, kunkin alueen 
ja seutukunnan vahvuuksiin 
ja osaamiseen keskittyvällä 
alue- ja elinkeinopolitiikalla. 
Tavoitteena on ihmisten toi-
miva arki. 

Se koostuu työstä, toimeen-
tulosta, kohtuuhintaisesta 
asumisesta, sujuvasta liikku-
misesta ja puhtaasta ympäris-
töstä.

Lue lisää kansanedustajaehdokkaiden taustoista, kirjoituksista ja ajatuksista:
	 	 www.joonarasanen.fi																									www.maaritfeldtranta.fi
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