
                                Tero Forsman
                                Olen 35-vuotias palotarkastaja Lappeenrannasta. Aiemman työuran olen tehnyt pääasiassa 
                                ensihoidossa. Lisäksi toimin hetken ennen palotarkastajan virkauraa Eksoten päätoimisena 
                                työsuoojeluvaltuutettuna. Koulutukseltani lähihoitaja ja ensihoitaja-sairaanhoitaja AMK. Opiskelen 
                                loppusuoralla pelastusalan päällystö AMK -tutkintoa Pelastusopistolla. Politiikassa vaikutan mm. Etelä-
                                Karjalan hyvinvointialueen valtuutettuna ja hallituksen jäsenenä, Lappeenrannan  
                                kaupunginvaltuutettuna ja Etelä-Karjalan maakuntahallituksessa.

Minulle keskeisiä arvoja ovat inhimillisyys, turvallisuus sekä hyvinvointi. Ihmisen elinkaaressa tarvittavat sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelut ovat muutoksessa hyvinvointialueiden myötä ja työtä on edelleen jatkettava. Omaan vankan
kokemuksen ja näkemyksen akuuttihoidosta, joka edesauttaa muutoksen toteuttamista. Palotarkastajana
syventyminen erityisesti pelastustoimen resursseihin on nostanut huolestuttavia ilmiöitä esille. Pelastaja ja
henkilöstöpula uhkaa turvallisuuttamme ja nykyistä yhteiskuntaamme. Pelastustoimen ja poliisin osalta
rahoitusrakenne vaatii kriittisiä toimenpiteitä, jotta varmistamme edes tämänhetkisen tason turvallisuuspalveluiden
suhteen. Jotta muuttuneessa maailmanpoliittisessa tilanteessa asuinalueemme tulevaisuutta voidaan parantaa,
tarvitaan hyvinvoinnin tukemiseen myös toimiva huoltosuhde. Työpaikkojen, teknologiakehityksen, uusiutuvan ja
vihreän energian sekä teollisuuden tukeminen oheispalveluineen on oltava asialistan kärjessä seuraavalla
eduskuntakaudella nostamassa kaakonkulman vetovoimaisuutta.
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                                Ville Hokkanen
                                 Olen 22-vuotias viimeisen vuoden sairaanhoitajaopiskelija Lappeenrannasta. Aiemmalta  
                                 koulutukseltani olen lähihoitaja, joten korkeakouluopintoja valittaessa alaa ei tarvinnut kauaa pohtia.
                                 Olen nuoresta iästä huolimatta päässyt näkemään ja kokemaan paljon. On ollut onni saada seurata 
                                 maamme politikkoja lähietäisyydeltä ja heiltä saatu apu ja tuki koskien omaa poliitikon taivalta on ollut 
                                 korvaamaton. Töiden puolesta olen päässyt kokemaan hoitoalan hyvät ja huonot puolet. Tämä olikin 
                                 se, minkä takia aikanaan halusin lähteä mukaan päätöksentekoon. Tavoite oli hyvin yksinkertainen:  
                                 tehdä työtä niin kauan, ettei huonoja puolia enää ole.

Miksi Ville eduskuntaan? 
Haluan, että päättäjinä istuvat he keillä on selvät visiot tulevaisuuden Suomesta. Oma tavoitteeni on tehdä
yhdenvertaista hyvinvointipolitiikkaa, jonka avulla voimme tulevaisuudessakin kutsua itseämme hyvinvointivaltioksi.
Jokaisella on oikeus saada tarvittava apu iästä, sukupuolesta tai taustoista riippumatta. Puhuttaessa ihmisten
hyvinvoinnista ja turvallisuudesta olemme kaikki samalla viivalla, lompakon paksuudesta huolimatta. 
Haluan toimia alueemme nuorille esimerkkinä, miten päämäärät voidaan saavuttaa, kunhan jaksaa tehdä tarpeeksi töitä
niiden eteen. Tarvitsemme esikuvia nuorille sukupolville, jonka avulla päätöksenteosta muodostunut mörkö saadaan
aikanaan häviämään. Yhteiskunnallisista asioista päättäminen kuuluu näyttäytyä mahdollisuutena, eikä taakalta
harteilla. Päätin 13-vuotiaana, että olen kansanedustaja alle 25-vuotiaana ja tähän tähdätään. 
Täysin kokematon vaikuttaja en ole, vaikka tuore kasvo politiikan kentällä olenkin. Toimin tällä hetkellä
Lappeenrannassa kaupunginvaltuutettuna, sekä Etelä-Karjalan hyvinvointialueella valtuutettuna. Sain myös
luottamuksen ryhmältämme toimia joukkomme puheenjohtajana hyvinvointialueellamme.
Tulevat vuodet ovat hoitoalalla kriittiset. On tehtävä päätöksiä, miten henkilöstöpula ratkaistaan, miten hoitoon pääsyn
jonot lyhennetään, miten korona-ajan kuormitus mielenterveyspalveluissa ratkaistaan? Näihin kaikkiin asioihin haluan
olla löytämässä vastauksia ja edellä mainitut kysymykset olivat vain yksittäisiä esimerkkejä hoitoalan haasteista.
Tämän takia pyydän teiltä luottamusta, jotta saan mahdollisuuden vaikuttaa meidän kaikkien tulevaisuuteen. 

SDP LAPPEENRANNAN EHDOKKAAT KAAKKOIS-SUOMEN PIIRIN
JÄSENVAALISSA EDUSKUNTAVAALIEHDOKKAISTA
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                                Suna Kymäläinen
                                Olen kolmannen kauden kansanedustaja, Etelä-Karjalan maakuntavaltuuston puheenjohtaja  ja   
                                Lappeenrannan kaupunginvaltuutettu. Eduskunnassa toimin parhaillaan liikenne- ja  
                                viestintävaliokunnan puheenjohtajana sekä puhemiesneuvos ja suuren valiokunnan jäsenenä. Lisäksi 
                                toimin useissa muissa luottamustehtävissä. Perheeseeni kuuluu neljä lasta, koira ja aviomies.

Olen kiitollinen siitä, että olen saanut toimia kansanedustajana jo kolmen kauden ajan, ja minulla on yhä paloa jatkaa
tämän työn tekemistä. Vuosien saatossa olen saanut kasvaa tehtävään ja toivonkin, että saan edelleen luottamuksen
tehdä tätä työtä myös jatkossa. Politiikassa minulle on tärkeää ennen kaikkea oikeudenmukaisuus ja heikompien
puolella oleminen.

Kaakkois-Suomen Sosialidemokraatit valitsee ensimmäiset
eduskuntavaaliehdokkaansa jäsenvaalissa. Sähköinen
jäsenäänestys suoritetaan 19.–28.8. Jäsenäänestysviesti on
lähtenyt kaikille äänioikeutetuille jäsenille, äänioikeus on voimassa
jos jäsen on suorittanut jäsenmaksunsa ajallaan. Linkki
äänestämiseen: https://vaalit-sdp-fi.pwire.fi/
28.8. jälkeen lähetetään äänestysmateriaali postitse niille jäsenille,
jotka eivät ole äänestäneet sähköisesti. Kirjeäänestyksen
palautuskuori tulee palauttaa postiin 18.9. mennessä. Kirjeet
saapuvat viikolla 36 kaikille äänioikeutetuille jäsenille, jotka eivät
ole äänestäneet sähköisesti.

                                Jussi Tauriainen
                                 Olen 29-vuotias kaupunginvaltuutettu Lappeenrannasta. Alun perin olen kotoisin Joutsenon    
                                 Korvenkylästä. Tie on vienyt luokanopettajaopintojeni kautta vuosien varrella Savonlinnaan ja  
                                 Joensuuhun. Nykyisin asun perheeni kanssa Lappeenrannan Pikisaaressa. Työskentelen tällä hetkellä 
                                 Kaakkois-Suomen demaripiirin toiminnanjohtajana ja vapaa-ajalla valtuutetun toimien lisäksi 
                                 puheenjohdan Lappeenrannan kulttuuri- ja liikuntalautakuntaa. 

Olen päättänyt lähteä eduskuntavaaliehdokkaaksi, koska haluan olla vaikuttamassa Suomen ja Kaakkois-Suomen
parempaan suuntaan. Näinä vaikeina aikoina tarvitsemme entistä enemmän vahvaa tulevaisuustyötä, panostusta
koulutukseen, heikommassa asemassa olevien tukemista ja kansainvälistä yhteistyötä. Vain yhdessä voimme olla
vahvempia. Olen valmis käärimään hihat ja tekemään töitä ihmisten sujuvamman, onnellisemman ja turvallisemman
arjen puolesta.

                                 Kari Virinsalo
                                 Olen 56-vuotias linja-auton kuljettaja. Olen jo vuodesta 2004 toiminut ammattiyhdistysliikkeen eri  
                                 luottamustoimissa. Asetuin ehdolle juuri siitä syystä, että haluan työntekijöiden äänen kuuluviin. 
                                 Tärkeinä aiheina pidän palkkavarkauden kriminalisointia, ammattiliittojen kanneoikeutta, 
                                  tieverkostojen korjausta ja kunnossapitoa ja lopuksi muttei vähäisimpänä: jokainen on yhtä tärkeä, 
                                  eikä saa tulla kaltoinkohdelluksi missään vaiheessa elämänsä osa-alueella.
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