ENEMMÄN IRTI EU:STA

Kristillisdemokratian perusarvot ovat ihmiselämän arvo kaikissa
sen olemassaolon vaiheissa, vapaus ja vastuu, tasa-arvo ja
oikeudenmukaisuus, totuus, solidaarisuus ja lähivastuuperiaate.
Yhteisen hyvän saavuttaminen on niiden perimmäinen tavoite.

KD:ssa toimivat paikallisosastot, piirit ja erityisjärjestöt, joita
ovat KD Nuoret, KD Naiset ja KD Svenska.
Tule toimimaan puolueen jäsenenä www.kd.fi/jaseneksi
Kerro halukkuudestasi lähteä ehdokkaaksi tulevissa vaaleissa
www.kd.fi/ehdokkaaksi
L

Korostamme perheen ja lähiyhteisöjen
merkitystä. Kestävä lähimmäisyys ja
toisen ihmisen kunnioittaminen ovat
kaiken lähtökohtana.
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TULE JÄSENEKSI - LÄHDE EHDOKKAAKSI!

Valitse vastuullinen arvopuolue!

Sari Essayah
Kansanedustaja, kunnanvaltuutettu,
puolueen puheenjohtaja
sari.essayah@eduskunta.fi

SARI ESSAYAH

DOKKA

Suomen Kristillisdemokraatit rp. jakaa monimuotoisen
kristillisdemokraattisen liikkeen keskeiset ydinarvot. KD on
keskusta-oikeistolaisen Euroopan kansanpuolueen (EPP) jäsen.

Kristillisdemokraatit kokoaa yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen
ihmisiä, jotka haluavat edistää kristillisdemokraattisia arvoja
päätöksenteossa. KD on ratkaisukeskeinen ja yhteistyökykyinen
puolue - rakentava vaihtoehto.

EH

KD TEKEE ARVOISTASI POLITIIKKAA

Vaalimme kristillisiä arvoja ja hyviä suomalaisia perinteitä.
Puolustamme jokaisen oikeutta ilmaista vapaasti mielipiteensä
ja vakaumuksensa.

TU

Annika Lyytikäinen
musiikin ja kauppatieteiden opiskelija
Helsinki

Puolustamme heikommassa asemassa olevia kansalaisia.
Kannustamme yritteliäisyyteen ja itsensä kehittämiseen
sekä vastuunottoon perheestä, lähimmäisistä ja luonnosta.
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“

Euroopan unionin on toimittava kaikkialla
vapauden, demokratian, ihmisarvon ja
ihmisoikeuksien edistämiseksi.

Kristillisdemokraatit rakentavat inhimillistä, oikeudenmukaista,
perheystävällistä ja yritteliästä Suomea.

SI

Unionin kehittäminen liittovaltioksi ei ole ratkaisu Euroopan
haasteisiin. Talous- ja rahaliitossa jäsenvaltioiden on itse tehtävä
kestävän taloudenpidon edellyttämät rakenteelliset uudistukset.
Kansallinen päätösvalta budjetista ja verotuksesta on säilytettävä.

KRISTILLISDEMOKRAATIT
ON RAKENTAVA VAIHTOEHTO

AK

Tuotteiden ja palvelujen sisämarkkinoita on kehitettävä edelleen.
Koulutukseen, tutkimukseen ja kehitykseen on panostettava.
EU:n ulkorajojen valvontaa on vahvistettava.

puolueen puheenjohtaja

E

PETER ÖSTMAN

1. varapuheenjohtaja

VILJAMI HAAVISTO
2. varapuheenjohtaja

SONJA FALK

3. varapuheenjohtaja

www.kd.fi

kristillisdemokraatit
twitter.com @kdpuolue
KD-kompassi kuuntele: Radio Dei la klo 12.50 tai kd.fi

Tunnus 5008163
00003 Vastauslähetys
Jäsenhakemuksen
voit täyttää myös
osoitteessa
www.kd.fi

Jäsenmaksut: Talouden ainut jäsen, lehdellinen jäsenyys 35€. Talouden toinen jäsen 15€.

www.kdlehti.fi

Allekirjoitus

www.kd.fi

Sähköpostiosoite

TUTUSTU
LISÄÄ

Arvo/ammatti

Aki Ruotsala
HTM, KTM,
puoluevaltuuston pj., Seinäjoki

Syntymäaika			Puhelin

Haluamme lapsiystävällisen Suomen.
Perheiden palveluita on lisättävä tukemaan
vanhemmuutta ja arjessa selviytymistä.

Postinumero			Postitoimipaikka

“

Tiina Tuomela, erikoislääkäri, LKT,
kaupunginvaltuutettu, Vantaa

Luonnon monimuotoisuuden
heikkenemisen ja ilmastomuutoksen
etenemisen torjumiseksi on toimittava
päättäväisesti ja viivyttelemättä.
Pirkka Aalto
biologian ja maantiedon lehtori,
kaupunginvaltuutettu, Kemijärvi

Lähiosoite

Peltojen ja metsien hyvä hoito ja kestävä käyttö torjuvat
ilmastonmuutosta. Kotimainen ruuantuotanto on turvattava.

Etunimi				Sukunimi

“

Vanhusten palvelut on
saatava sellaiselle tasolle,
ettei ikääntymistä tarvitse
pelätä. Tarvitaan riittävästi
hoitavia käsiä ja aitoa
välittämistä.

Haluan saada puolueen ystäväpostia muutaman
kerran vuodessa (maksuton, ei velvoita mihinkään).

Luonnonvaroja säästävää tekniikkaa ja elämäntapaa on
edistettävä. Ylikulutuksesta on siirryttävä kestävään
kiertotalouteen ja vähäpäästöiseen energiantuotantoon.

Ystäväksi!

ENERGIAN JA RUUAN KOTIMAISUUS ON EKOTEKO

Olen alle 33-vuotias ja haluan liittyä sekä paikallisosaston jäseneksi
(maksullinen) että KD Nuorten jäseneksi (maksuton).

“

Turvallisuudesta huolehtiminen on yhteiskunnan perustehtävä.
Tarvitsemme lisää poliiseja ja rangaistusten koventamista
etenkin seksuaali- ja väkivaltarikoksissa. Turvapaikkaprosessia
on tehostettava. Maamme ulkoisen turvallisuuden takaamiseksi
tärkeää on kansainvälinen yhteistyö ja hyvä puolustuskyky.

Olen alle 33-vuotias. Nuorten jäsenyys maksuton, tällöin en liity puolueen paikallisosastoon.

VANHUSTENHOITO KUNTOON

TURVALLISUUDESTA EI TINGITÄ

KD Nuorten henkilöjäseneksi

Haluamme helpottaa lapsiperheiden arkea
ja korottaa perhe-etuuksia, kuten lapsilisiä.
Perhevapaisiin tarvitaan kiintiöiden sijaan
lisää joustavuutta. Tahdomme lisää
valinnanmahdollisuuksia lastenhoitoon.

Puolueen naisjärjestöön (maksuton, edellyttää paikallisosaston jäsenyyttä).

Kikkis Mikkola
päiväkodin johtaja,
sosionomi (YAMK),
kaupunginvaltuutettu
Joensuu

Leo Byskata
tuotantotalouden opiskelija - studerande,
kunnanvaltuutettu - kommunfullmäktige
Kruunupyy - Kronoby

Asuinpaikkakuntani mukaan määräytyvään paikallisosastoon

Perheissä kasvaa tulevaisuus.
Yhteiskunnan on tuettava syntyvyyttä
ja lapsiperheiden hyvinvointia. Perheitä koskevat
päätökset on tehtävä lapsen etu edellä. Jokaisella
lapsella on oltava oikeus äitiin ja isään.

Omaishoitajien asemaa on parannettava mm.
tukitasoja korottamalla sekä omaishoidon ja
ansiotyön yhteensovittamista helpottamalla.
Laadukas saattohoito on saatava kaikkien
sitä tarvitsevien ulottuville
koko maassa.

“

Pyydän, että minut hyväksyttäisiin jäseneksi:

PANOSTETAAN PERHEISIIN

Meidän on parannettava yrittäjyyden
edellytyksiä. Yrittäjät sitä työtä luovat.
Vi måste skapa bättre förutsättningar
för förtagsamhet. Företagare skapar
arbetsplatser.

Jäsenyys
sisältä
KD-lehdeän!

“

Tahdomme puolustaa
varhaiskasvatuksen ja
koulujen pieniä ryhmäkokoja. Päivähoitoon
tarvitaan vaihtoehtoja.
Perheet tietävät itse,
mikä on heille paras
lastenhoitoratkaisu.

Kristillisdemokraatit tahtovat rakentaa Suomea,
johon voit luottaa.

Inhimillinen ja arvokas vanhustenhoito on
yhteiskunnan kunniatehtävä. Hoitajamitoitusta
on korotettava ja huolehdittava, että tarvittavat
uudet hoitajat saadaan palkattua.

Työnteon on oltava aina kannattavaa, siksi haluamme uudistaa
monimutkaisen sosiaaliturvan. Työllisyyttä ja yrittäjyyttä tuetaan
panostamalla koulukseen ja tutkimukseen. Tarvitsemme
työmarkkinoille joustavuutta, turvaa ja parempia työllisyystoimia.
Pienyrittäjien sosiaaliturvaa on parannettava, mikä lisää
yrittäjyyden houkuttelevuutta ja vähentää siihen liittyviä riskejä.

H a l u a n l i i t t yä p u o l u e e n j ä s e n e k s i

Suomi on hyvä maa asua ja elää. Silti
moni asia vaatii korjaamista ja uudistamista.
Syntyvyys laskee, työttömien ja syrjäytyneiden
määrä on korkea. Koulutuksesta on tingitty.
Vanhustenhoito ei toimi. Lääkäriin joutuu
jonottamaan. Suomi ikääntyy ja monet
maaseutualueet autioituvat.

Postimaksu
maksettu

TYÖLLÄ JA YRITTÄJYYDELLÄ ETEENPÄIN

Hyväksyn Suomen Kristillisdemokraattien tarkoituksen
ja päämäärät. Vakuutan, etten ole muun puolueen jäsen.

SUOMI, JOHON VOIT LUOTTAA

