
Kotikulmilla
Nurmijärven Keskustan vaalilehti 2019

Suomen arvoisia tekijöitä
Tässä he ovat va-
semmalta oikealle: 
Taneli Kalliokoski, 
Petri Kolmonen, 
Riikka Raekannas ja 
Matti Vanhanen. Jo-
kainen heistä katsoo 
suoraan eteenpäin, 
valmiina kantamaan 
vastuuta koko maan 
asioista. Heillä kaikil-
la on sama päämää-
rä: Arkadianmäki.
Taneli Kalliokoski, Petri Kol-
monen, Riikka Raekannas ja 
Matti Vanhanen ovat Keskus-
tan ehdokkaina 14. huhtikuuta 
pidettävissä eduskuntavaa-
leissa. Tämä Kotikulmilla-lehti 
on tehty heidän kampanjansa 
tukemiseksi.

Nurmijärven Keskustan ehdo-
kasnelikosta löytyy kokemus-
ta, näkemystä ja rohkeutta. 
Jokaisella heillä on omat vah-
vat osaamisen vahvuutensa ja 
painopistealueensa, joihin he 
haluavat panostaa. Heissä on 
muutakin yhteistä: kaikilla on 
jalat tiukasti maan pinnalla. He 
ovat valmiita antamaan oman 
osaamisensa yhteiseksi hyväk-
si – Suomen hyväksi.
Tutustu ehdokkaisiimme seu-
raavilla sivuilla.

Suomen arvoisia tekoja
Suomen pitää olla maa, jossa 
toivo, tulevaisuuden usko ja 
luottamus ovat vahvempia 
kuin pelko, epäluulo ja vas-
takkainasettelu. Keskusta 
ehdokkaineen haluaa varmis-
taa koko Suomelle ja kaikille 
suomalaisille hyvän elämän 
edellytykset. Voimme yhdessä 
tehdä Suomen arvoisia tekoja.
Täällä jokaisella on oltava aina 

turvallinen arki ja vahva turval-
lisuuden tunne sekä vapaus 
tehdä itseään ja perhettään 
koskevia valintoja. Suomesta 
on tehtävä maailman lapsiys-
tävällisin maa, joka ymmärtää 
erilaisten perheiden tarpeet.
Keskustan tavoitteena on 
sivistykseen ja elinikäiseen 
oppimiseen nojaava yhteis-
kunta, jossa jokainen ihminen 
kehittää itseään ja toimii yhtei-
seksi hyväksi.
Koulutus on ihmisen tärkein 
pääoma, varhaiskasvatuksesta 
peruskoulun kautta aina kor-
keakouluihin saakka. Mahdolli-
suus laadukkaaseen koulutuk-
seen kuuluu kaikille lompakon 
paksuudesta ja asuinpaikasta 
riippumatta.
Suomen tulee olla maa, jossa 
ihminen voi luottaa yhteiskun-
taan hädän ja avun tarpeen 
hetkellä. Huolenpidon yhteis-
kunnassa jokainen tuntee 
olevansa tärkeä. Huolenpito 

tarkoittaa myös köyhyyden, 
syrjäytymisen ja eriarvoisuu-
den torjumista.
Ikäihmiset ovat yhteiskunnan 
tärkeä voimavara, ja heidän 
itsemääräämisoikeuttaan pitää 
kunnioittaa. Omaishoitajat 
ansaitsevat tasa-arvoisen koh-
telun ja arvostuksen. 
Kotihoidon varaan ei saa 
jäädä liian huonokuntoisia 
ikäihmisiä. On välttämätöntä, 
että jokainen vanhus pääsee 
sellaisen hoivan ja asumis-
muodon piiriin, jotka parhaiten 
tukevat hänen hyvinvointiaan 
ja toimintakykyään.

Realistista vihreyttä  
110 vuotta
Keskusta on Suomen alku-
peräinen vihreä kansanliike. 
Realistinen vihreys on ollut 
aatteen keskiössä jo 110 vuot-
ta. Sen mukaisesti ihminen 
ja luonto ovat kumppaneita, 
luonnon kanssa eletään sopu-

soinnussa ja sitä hyödynne-
tään kestävästi. Ympäristöystä-
vällisistä valinnoista on tehtävä 
helppoja ja kannattavia. 
Terve talous on hyvinvoin-
nin kivijalka. Suomi tarvitsee 
ympäristön huomioivaa ja so-
siaalisesti kestävää talouskas-
vua. Se edellyttää uutta luovia 
yrittäjiä ja osaavia työntekijöi-
tä. Kaikilla on oikeus ja velvolli-
suus olla voimiensa mukaan 
rakentamassa yhteiskuntaa. 
Työelämän ovet on avattava 
kaikille. Keskustan mielestä 
jokaisella on oikeus saada 
osansa kasvun tuloksista.
Huhtikuun eduskuntavaaleis-
sa valitaan Suomelle suunta 
seuraaviksi vuosiksi. Sinulla on 
silloin valta. Käytä siis äänioi-
keuttasi. Tee Suomen arvoinen 
teko.

Taneli Kalliokoski Petri Kolmonen Riikka Raekannas Matti Vanhanen
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otsikko?

Matti Vanhanen

Millainen poliitikko olet? 
Olen harkitseva ja pitkälinjainen poliitikko. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen vaatii pitkä-
jänteisyyttä sekä kykyä sovittaa yhteen erilaisia ja perusteltuja mielipide-eroja. Keskityn 
kulloinkin politiikassa muutamaan aiheeseen vahvistaakseni niissä asiantuntemustani. 
Tällä vaalikaudella ulkopolitiikka, turvallisuuskysymykset ja talouskysymykset ovat olleet 
toimintani keskiössä.

Miksi haluat kansanedustajaksi?
Haluan jatkaa vaikuttamista kestävän Suomen puolesta.

Mihin asioihin haluat vaikuttaa?
Haluan rakentaa Suomesta maata, joka luo edellytykset yrittämiselle ja sitä kautta kor-
kealle työllisyydelle, joka on yli sukupolvien ekologisesti kestävä, joka huolehtii yhteis-
kunnan peruspalveluista ja jossa kansalaiset kokevat olevansa turvassa niin ulkoisilta 
kuin sisäisiltäkin uhilta.

Mitkä ovat mielestäsi Suomen suurimmat tulevaisuuden haasteet?
Meidän pitää pärjätä ja työllistää itsemme osaamisellamme globaalissa kilpailussa. Mei-
dän pitää vastata kasvaviin terveyspalvelujen ja vanhuspalvelujen haasteisiin huolehti-
malla julkisesta taloudestamme ikääntyvässä Suomessa. Meidän on osana ihmiskuntaa 
annettava oma näkyvä ja esimerkillinen panoksemme ilmastonmuutoksen torjuntaan ja 
meidän on huolehdittava omista asioistamme niin hyvin, että olemme vahvoja vastaa-
maan epävarman maailman tuomiin erilaisiin turvallisuusuhkiin.

Mikä sinulle on tärkeää elämässä?
Pidän siitä, että saan koko ajan uteliaana oppia uutta suuresta maailmasta. Minulle 
läheiset ihmiset ovat tärkeimpiä. Ja tuntisin oloni ahdistuneeksi, ellen pääsisi ulos luon-
toon.

Petri Kolmonen

Millainen poliitikko olet? 
Olen alkiolainen, jolle yritysten menestyminen sekä heikompiosaista huolehtiminen on 
tärkeää. Tärkeitä arvojani ovat oikeudenmukaisuus, avoimuus, rehellisyys ja tasa-arvo. 
Tarkastelen asioita laajakatseisesti ja analyyttisesti. Vahvuuksinani pidän yhteistyöky-
kyä, johtamistaitojani, moniosaamistani ja kykyä nähdä asiat sydämellä sekä järjellä. 
Olen aktiivinen, positiivinen ja eteenpäin suuntautuva. 

Miksi haluat kansanedustajaksi?
Päätavoitteeni on edistää lasten oikeuksia, etenkin lasten oikeutta molempiin vanhem-
piin sekä läheisiin ihmisiin. Olen monin tavoin huolestunut lasten ja nuorten tilanteesta. 
Viime vuosina pahoinvointi on lisääntynyt huomattavasti. Tuntuu, että aikuiset ovat 
unohtaneet, että lapsemme ovat meidän tulevaisuutemme. Heistä on pidettävä hyvää 
huolta.

Mihin asioihin haluat vaikuttaa?
Haluan edistää lasten oikeuksia. On tärkeää, että he säilyttävät eron jälkeen läheiset 
suhteet molempiin vanhempiinsa. Se on mahdollista esimerkiksi tasapuolisella vuoro-
asumisella. Lapsen etu tulee selkeästi määritellä ja lain on perustuttava tutkimustietoon. 
Pyrin vaikuttamaan myös siihen, että kaikilla ihmisillä on yhtäläinen oikeus arvokkaa-
seen elämään iästä riippumatta, koko elinkaaren ajan. Haluan edistää ihmisten koko-
naisvaltaista hyvinvointia. Siihen tarvitaan muun muassa koulutusta, innovaatioita ja 
yrittäjämyönteisyyttä.

Mitkä ovat mielestäsi Suomen suurimmat tulevaisuuden haasteet?
Ikääntyvä väestö sekä alhainen syntyvyys. Yksi ratkaistava tärkeä kysymys on, miten 
saamme pidettyä menestyvät yritykset ja startupit Suomessa kansainvälisen kilpailun 
jyrätessä. Nuorten syrjäytyminen ja irrallisuuden tunne. 

Mikä sinulle on tärkeää elämässä?
Tärkeintä elämässäni on 6-vuotias tyttäreni. Olen hyvin perhekeskeinen ja haluan, että 
läheisillä ihmisilläni sekä ystävilläni on kaikin tavoin hyvä olla. Panostan fyysiseen ja 
henkiseen kuntooni. Iloitsen elämän pienistä asioista, esimerkiksi rentouttavasta metsä-
lenkistä Daisyn kanssa. Daisy on hupsun hauska koirani, vuoden ikäinen jackrussellin-
terrieri. Hauveliino on lähes yhtä energinen kuin minä!

Riikka Raekannas

Millainen poliitikko olet?
Päätöksentekijänä olen yhteistyökykyinen uusien ajatusten tuoja. Olen kuunteleva ja 
keskusteleva kokonaisuuksien hallitsija, jolla on järki kädessä ja sydän paikallaan.

Miksi haluat kansanedustajaksi?
Minulla on aina ollut tahtoa vaikuttaa asioihin. En huutele ohjeita kentän laidalta, vaan 
panen toimeksi. Nyt elämässäni on tullut sopiva hetki kansanedustajuuteen ja yhteis-
kunnallisiin asioihin vaikuttamiseen.

Mihin asioihin haluat vaikuttaa?
Ennaltaehkäisevään toimintaan tulee panostaa, sillä se on aina edullisempaa kuin 
korjaavat toimet. Mielekäs ja tasapainoinen perhearki turvataan parhaiten viisaalla per-
hepolitiikalla. Sillä voidaan vaikuttaa myös väestöpolitiikkaan, esimerkiksi syntyvyyden 
kasvuun.
Perusopetusta on pidettävä oppimisen kivijalkana. Kun nykyistä perusopetusta vahvis-
tetaan ja sinne annetaan lisää resursseja, lapset ja nuoret saavat hyvät eväät aikuisuu-
teen.
Kansanterveyttä on edistettävä nostamalla liikuntapolitiikka keskiöön. Kaikkiin ikäluok- 
kiin tarvitaan lisää liikuntaa. Liikkumattomuuden hinta on useita miljardeja euroja, siksi 
se on merkittävä tekijä talouspoliittisessa keskustelussa.

Mitkä ovat mielestäsi Suomen suurimmat tulevaisuuden haasteet?
Väestön ikääntyminen ja hoivamenojen kasvu haastavat julkista taloutta. Syntyvyyden 
lasku. Suomalaisen osaamisen rapautuminen. Ilmastonmuutos.

Mikä sinulle on tärkeää elämässä?
Perhe, ehdottomasti! Kyky nauttia pienistä, kauniista asioista - suuria lottovoittoja tulee 
harvemmin kohdalle.

Taneli Kalliokoski

Millainen poliitikko olet? 
Haluan perehtyä käsiteltävään asiaan mahdollisimman tarkasti ja tehdä päätökset 
käytössä olevien faktojen perusteella. Alkiolaisen ihmiskäsityksen mukaan haluan, että 
myös heikommassa asemassa olevista pidetään huolta. Erityisen lähelle minulle tulee 
perheiden arki ja sen haasteet. Haluan olla helpottamassa niitä, kun yhteisistä asioista 
tehdään päätöksiä.

Miksi haluat kansanedustajaksi? 
Paikallispolitiikassa olen päässyt osallistumaan päätöksentekoon, mutta olemme jou-
tuneet tekemään monta päätöstä ahtaissa raameissa. Nuo raamit on määritetty valtiol-
lisella tasolla eduskunnassa. Haluan olla vaikuttamassa siihen, millaiseksi elämä täällä 
Uudellamaalla muodostuu. Haluan olla mukana siellä, missä nuo raamit määritellään.

Mihin asioihin haluat vaikuttaa? 
Haluan vaikuttaa muun muassa perheiden arkeen liittyviin kysymyksiin ikäryhmästä 
riippumatta. Haluan tehdä töitä myös sen eteen, että kaikilla olisi mahdollisuus elää, 
opiskella ja työskennellä terveellisissä ja turvallisissa tiloissa. Yrittäjien arkeen liittyvää 
byrokratiaa pitää edelleen purkaa ja helpottaa. Tämä maailma on meille kaikille yhtei-
nen. Meidän kaikkien täytyy tehdä töitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja ympäris-
tön varjelemiseksi.

Mitkä ovat mielestäsi Suomen suurimmat tulevaisuuden haasteet? 
Suomi vanhenee hurjempaa vauhtia kuin koskaan ennen. Lapsia syntyy vähemmän kuin 
1800-luvun nälkävuosina. Tulevaisuudessa meillä on pula tekevistä käsistä ja heikkene-
vä huoltosuhde pakottaa meitä miettimään monia nyt itsestään selviä asioita.

Mikä sinulle on tärkeää elämässä? 
Minulle tärkeimpiä asioita elämässä on perheeni. Arvopohjani nousee kristillisistä pe-
rusarvoista. Minulle ihmisarvo on jakamaton asia. Kaikki ihmiset riippumatta etnisestä tai 
uskonnollisesta taustasta ovat yhtä arvokkaita.

Synt. Kokkolassa, asun Perttulassa 
Avioliitossa, 6 lasta
Kauppatieteiden maisteri, toimin palvelutuotantopäällikkönä
Kunnanvaltuutettu, sivistyslautakunnan puheenjohtaja,  
RTS ympäristöluokitus -päätoimikunnan jäsen,  
Keskustan Nurmijärven kunnallisjärjestön rahastonhoitaja

Taneli Kalliokoski 
40 v.

Synt. Torniossa, asun Perttulassa
Sinkku, yksi lapsi
AMK, toimin IT managerina
Isät lasten asialla ry:n puheenjohtaja, Lasten oikeudet ry:n 
puheenjohtaja, Tasa-arvoasioiden neuvottelukunnan jäsen (miesjaosto), 
hyvinvointilautakunnan jäsen

Petri Kolmonen 
47 v.

Synt. Jyväskylässä, asun Lepsämässä
Kaksi lasta
Valtiotieteen maisteri, toimin kansanedustajana
Kansanedustaja, Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja, Suomen pankin 
pankkivaltuuston puheenjohtaja, Sitran hallintoneuvoston puheenjohtaja, 
Finanssivalvonnan valtuuston puheenjohtaja, Paasikivi-seuran puheenjohtaja, 
Työtehoseuran valtuuskunnan puheenjohtaja, kunnanvaltuutettu

Matti Vanhanen 
63 v.

Riikka Raekannas 
42 v.

Synt. Helsingissä, asun Metsäkylässä
Avioliitossa, 4 lasta 
Sairaanhoitaja AMK, yrittäjä
Kunnanvaltuutettu, sivistyslautakunnan jäsen, kunnanhallituksen 
varajäsen, HUS-valtuuston jäsen, yhdistysaktiivi useassa eri 
yhdistyksessä puheenjohtajana sekä jäsenenä
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www.tanelikalliokoski.fi

www.petrikolmonen.com

www.facebook.com/ 
eduskuntavaaliehdokasriikkaraekannas/

www.mattivanhanen.fi



Tupailta Uotilassa Olli Suomisen 
luona (os. Perttulantie 416) to 7.3. 
klo 18
Ilmasto-teemailta kunnantalon 
valtuustosalissa ti 19.3. klo 18
Tupailta Röykässä Pirjo ja Veikko 
Kivelän luona (os. Takamaantie 15 
B) ke 20.3. klo 18
Tupailta Rajamäellä Ketolan 
strutsitilalla (os. Korvenojantie 17)  
to 21.3. klo 18
Tupailta Metsäkylän koululla  
la 23.3. klo 15
Tupailta Lepsämän Kioskilla  
ti 26.3. klo 18
Vaaliteltta Klaukkalan 
kevätmarkkinoilla su 31.3. klo 10–14

Vaalistandi Klaukkalan 
Citymarketilla  
ti 11.4. koko päivän 
Vaaliteltta kauppakeskus 
Lähteessä Rajamäellä pe 12.4. klo 
10–14 
Vaaliteltta Kirkonkylän S-marketilla  
la 13.4. klo 10-14
Vaaliteltta Klaukkalan S-marketilla  
la 13.4. klo 10–14
Vaalijuhla Perttulan Rientolassa  
la 13.4. klo 18 
Olet lämpimästi tervetullut 
tilaisuuksiin tapaamaan 
ehdokkaitamme. Tule ja ota 
mukaan myös naapurisi tai 
ystäväsi!

Kotikulmilla

Nurmijärven Keskustan 
vaalilehti 2019, joka jaetaan 
nurmijärveläisiin koteihin

www.nurmijarvenkeskusta.fi

Päätoimittaja Paula Huhtala

Ulkoasu, kuvat, kuvankäsittely 
ja taitto Tiina Kivirasi

Paino Botnia Print Oy Kokkola

Painosmäärä 10 000 kpl

Ehdokkaat kuvattiin monitoi-
mitalo Monikkosalin aulassa 
Klaukkalassa

Taneli Kalliokoski: 4, 6, 9, 13, 18, 25 , 27, 28Petri Kolmonen: 1, 5, 12, 17, 19, 20, 24Riikka Raekannas: 2, 7, 11, 16, 22, 23, 26 Matti Vanhanen: 3, 8, 10, 14, 15, 21 

Yhdistä lauseet oikeisiin kuviin
Kenen mielestä liike on lääke? Kuka lukee mieluiten vapaa-aikana? Kenen herkkuruoka on itse 
tehty lasagne? Yhdistä lauseet oikeisiin kuviin, niin tiedät enemmän ehdokkaistamme. Lopussa 
oikeat vastaukset.

1.  Minut tunnetaan huumorintajustani. 

2.  Kun jotain tehdään, se tehdään 
kunnolla. 

3.  Vapaa-aikana mieluiten luen. 

4.  Herkkuruoka: lihamureke ja 
perunamuusi.  

5.  Järkevää vihreää politiikkaa. 

6.  Tärkeitä päätöksiä tehtäessä haluan 
perehtyä taustoihin mahdollisimman 
tarkkaan. Kyselen taustoja myös 
muilta ihmisiltä. 

7.  Liike on lääke! 

8.  Herkkuruoka: paistettu kala ja uudet 
perunat.

9.  Vapaa-aikana harrastan puutöitä ja 
lentopalloa 

10.  Vaalislogan: Maa Tarvitsee Malttia. 

11.  Herkkuruoka: savustettu kala.

12.  Vaali-slogan: Isä ja äiti yhtä tärkeät - 
myös eron jälkeen. 

13.  Vaalislogan: #yhdessäenemmän. 

14.  Minut tunnetaan rauhallisena 
henkilönä.

15.  Seuraavan eduskunnan pitää 
löytää yksimielisyys ilmasto- ja 
energiapolitiikan lisätoimista. 

16.  Vaikuttaja, jolla on järki kädessä ja 
sydän paikallaan. 

17.  Herkkuruoka: itse tehty lasagne.

18.  Määrätietoinen, lempeä ja faktoihin 
perehtyvä. Työpaikalla kutsuttiin 
joskus Mr Wikipediaksi. Jo lapsena 
olin minua sanottiin peruspositiiviseksi 
luonteeksi.

19.  Lapsen oikeus molempiin vanhempiin.

20.  Vapaa-aikana mieluiten nautin ajasta 
tyttäreni kanssa, lenkkeilen koirani 
kanssa ja harrastan salibandyä. 

21.  Ennen päätöksentekoa pitää 
kuunnella eri mielipiteitä.

22.  Vaalislogan: Aito ja aktiivinen.

23.  Vapaa-ajallani mieluiten lenkkeilen, 
kahvakuulailen ja nautin luonnosta.

24.  Seuraavan eduskunnan pitää 
löytää yksimielisyys siitä, miten 
teemme Suomesta maailman 
lapsiystävällisimmän maan.

25.  Seuraavan eduskunnan 
tulee löytää yksimielisyys 
perhevapaauudistuksesta.

26.  Elämänohje, jota arvostan: On vain 
kaksi päivää vuodessa, jolloin ei ole 
mitään tehtävissä. Toinen on eilinen ja 
toinen on huominen. (Dalai Lama)

27.   Hallituksen ja eduskunnan on 
puolustettava etenkin heitä, joiden 
ääni uhkaa hukkua vahvempien 
äänten alle.

28.  Ihminen ja luonto ovat kumppaneita. 
Luonnon kanssa eletään 
sopusoinnussa ja sitä hyödynnetään 
kestävästi.

Oikeat vastaukset

Tavataan Keskustan vaalitilaisuuksissa!
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