SARI ESSAYAH
sari.essayah@eduskunta.fi, puh. 0400 252 999
Olen 52-vuotias kolmannen kauden kansanedustaja
Lapinlahdelta. Olen toiminut myös Euroopan parlamentin
jäsenenä 2009-2014, puoluesihteerinä 2007-2009 ja
eduskuntaryhmän puheenjohtajana kaudella 2003–2007.
Koulutukseltani olen kauppatieteiden maisteri ja olen
työskennellyt mm. laskentapäällikkönä ja tilintarkastajana.
Kunnallispolitiikassa takana on yli 10 vuotta valtuutettuna,
hallituksessa sekä maakunta- ja kuntaliitonvaltuustoissa.
Perheeseeni kuuluu aviomieheni ja 2 opiskelevaa
tytärtämme. Pidän edelleen liikunnasta, ja olen mukana
urheilun järjestötyössä sekä erilaisessa yhdistystoiminnassa ja
seurakunnan työmuodoissa.
·

1) Miten lisäisit KD:läisten yhteishenkeä ja miten hyödyntäisit kentän aktiivien osaamista?
Yhteishenkeä voi lisätä yhteisten tavoitteiden ja sitouttamisen kautta. Erilaiset alueelliset
tapahtumat, myös vapaamuotoisemmat ovat tarpeellisia. Työryhmät on saatava aktiivisemmin
toimintaan, ja useammat jäsenet mukaan myös vaalien välissä.

·

2) Mitä vahvuuksia sinä toisit puoluejohdon yhteistyöhön? Koulutukseni auttaa talousasioiden
ja henkilöstöhallinnon tehtävissä puolueessa, samoin erilaisissa tehtävissä puolueessa
toimiminen on antanut näkökulmaa puolueorganisaatioon, EPP-yhteistyö ja kv. suhteet
auttavat myös. Työnjako puheenjohtajiston, eduskuntaryhmän ja puoluetoimiston kanssa on
tärkeää, jotta saadaan resursseista paras osaaminen irti.

·

3) Miten näet puolueen tulevaisuuden ja miten itse kehittäisit puoluetta? Tulevaisuus
rakentuu jäsenistön hyvästä motivaatiosta, ja kaikkien osaamisen entistä paremmasta käytöstä.
Politiikassa keskeistä on ideologia, sen viestiminen ja sitä edustavat toimijat. Näiden kaikkien
osa-alueiden kohdalla on kehittämistä. Viestinnän kehittämistä on edelleen jatkettava,
koulutustoimintaan panostettava ja uusia aktiivisia toimijoita rekrytoitava mukaan. Tärkeää on
myös rakentava yhteistyö toisten puolueiden kanssa omien tavoitteiden saamiseksi eteenpäin.

PETER ÖSTMAN
peter.ostman@eduskunta.fi, puh 050 512 1845
Olen 57-vuotias yrittäjätaustainen kolmannen kauden kansanedustaja
Vaasan vaalipiiristä. Toimin Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän 2.
varapuheenjohtajana. Tällä kaudella olen jäsen eduskunnan maa- ja
metsätalousvaliokunnassa ja varajäsenenä sekä suuressa valiokunnassa
että talousvaliokunnassa. Toimin tällä hetkellä Luodon kunnanvaltuuston
puheenjohtajana.
Aiemmat tehtävät puolueessa: KD:n 1. vpj. 2005-2009, KD:n 3. vpj. 20042005, ruotsinkielisen erityisjärjestön pj. 2000-2006, kansanedustaja 2011- ,
eduskuntaryhmän pj. 2011-2019, puoluesihteeri 2009–2011
1) Monessa organisaatiossa tai tiimissä mietitään keinoja työilmapiirin
parantamiseen. Työilmapiirillä on merkittävästi vaikutusta yrityksen
menestymiseen. Samat lainalaisuudet ovat myös puoluetoiminnassa.
Keskusteluilmapiiri vaikuttaa myös puolueen kannatukseen. Nyt tarvitsemme repivien keskustelujen sijaan
rakentavia avauksia. Haluan olla edistämässä tällaista keskustelua. Sari Essayah on luotettavin
puoluejohtaja suomalaisten mielestä. Peräti 58 prosenttia luottaa KD:n puheenjohtajan sanomisiin.
Ajatelkaa, millainen mahdollisuus meillä on! Meidän jokaisen on uskallettava pysähtyä kysymään
itseltämme, mitä minä voin tehdä, jotta KD:n kannatus kääntyy nousuun.
2) Haluaisin nähdä enemmän maalintekijöitä, uusia ihmisiä toimintaan. Enemmän ehdokkaita tulevissa
kuntavaaleissa kuin aikaisemmin. Tämä ei ole rakettitiedettä. Mutta menestyminen vaatii enemmän tekoja
kuin puheita. Yhteydenottoja. Puhelinsoittoja. Ihmisten sitoutumista. Uskon, että minulla on tällä saralla
annettavaa.
3) Kaikkien organisaation paikallis- ja aluetason toimijoiden on koettava kuuluvansa puolueorganisaatioon
ja pohdittava, miksi ja millä tavalla he osallistuvat. Tässä yhteydessä on tärkeää olla selkeät yhteiset arvot ja
selkeä visio. Kun onnistumme ne löytämään, uskon että voimme myös saada puolueelle enemmän
kannatusta. Meillä on vahva ideologinen pohja. Kristillisdemokraattinen arvopohja on mainio työkalu.

