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Työllisyyden parantaminen
Oikeudenmukainen verotus
Vanhemmuuden tukeminen
Eläkeläisistä huolehtiminen
Koulutukseen panostaminen
Omaishoidon tuki



Nimi: Hanna Holopainen
Kotipaikka: Lappeenranta
Koulutus: tuotantotalouden diplomi-insinööri
Ikä: 34 vuotta
Perhe: avomies ja kaksi lasta 
Tärkeimmät luottamustehtävät:

Lappeenrannan kaupunginvaltuuston jäsen
Lappeenrannan kaupunginhallituksen jäsen
Vihreiden puoluevaltuuskunnan jäsen
Lauritsalan alueraadin puheenjohtaja
Lappeenrannan seurakuntayhtymän yhteisen  
kirkkovaltuuston jäsen 
Lappeenrannan seurakunnan seurakuntaneuvoston jäsen

”Hanna on realistinen ja aikaan-
saava poliitikko, joka tarkastelee 
asioita useista näkökulmista ja sei-
soo sanojensa takana ”

– Heidi Hautala, 
MEP 

”Hanna on lämmin, aito ja aikaan-
saava vihreä aktiivi, joka on tehnyt 
pitkään ja pyyteettömästi töitä pa-
remman maailman puolesta. Jos 
asuisin Kaakkois-Suomessa, ää-
nestäisin Hannaa!”
Tiina Elo
kaupunginvaltuutettu, Espoo

”Hanna on yksi niistä harvoista 
poliitikoista, jotka ottavat ensin 
asioista kunnolla selvää ja kom-
mentoivat vasta sitten. Hän kaivaa 
itse faktatiedot asioista, perehtyy 
niihin ja tulkitsee eri kantoja en-
nen päätösten tekemistä. Hän on 
rauhallinen, tunnollinen ja hert-
taisen hyväntahtoinen intohimoi-
sesti luottamustoimiinsa suhtau-
tuva tekninen nainen. Tällä asen-
teella pärjää eduskunnassa ja vai-
kuttaa tehokkaasti valiokuntatyös-
kentelyssä.”

– Osmo Soininvaara, 
yksityisyrittäjä, 
luennoija

”Hannalla on pallo hallussa, kir-
jaimellisesti. Jos haluat tietää maa-
pallon ilmakehän massan ja tila-
vuuden, Hanna osaa tarvittaes-
sa laskea sen, ja kertoa, mitä mei-
dän, kansalaisten ja poliitikkojen 
on tehtävä sen ilmakehän pelasta-
miseksi”. 

– Jyrki J.J. 
Kasvi, 
Kansanedustaja

”Hanna on vahva ja osaava. Han-
nan paikka on eduskunnassa”.
– Panu Laturi, 
Vihreiden puoluesihteeri

”Hannalla on selkeä missio – hän 
haluaa kaikille paremman paikan 
elää! Hän ei keskity vain tiettyyn ai-
he- tai ikäryhmään vaan haluaa ko-
konaisvaltaisesti kehittää maakun-
taa, maata ja maapalloa ihmisten ja 
eläinten hyväksi. Hanna seisoo sa-
nojensa takana ja hyväksyy sen tosi-
asian, että kaikille ei voi kumartaa”. 
– Krista Kuisma, 
Hannan vaalipäällikkö, 
Ympäristökasvatusvastaava

”Hanna on siitä erikoinen poliit-
tinen toimija, että mitä paremmin 
häntä oppii tuntemaan, sitä enem-
män häntä alkaa arvostaa. Pidän 

Hannan tavasta tehdä politiik-
kaa. Hän on rakentava, jämäkkä ja 
myönteinen. Hanna katsoo asioita 
kokonaisvaltaisesti. Hän ei aja tie-
tyn eturyhmän asiaa, vaan hakee 
ja kannattaa ratkaisuja, jotka pa-
rantavat kokonaisuutta.

Lisäksi pidän Hannassa luon-
teenpiirteestä, joka joidenkin mie-
lestä ei sovi politiikan kovaan maa-
ilmaan. Hannassa on tiettyä herk-
kyyttä ja lempeyttä, muttei herk-
käuskoisuutta tai epäröintiä. Han-
na osoittaa olemuksellaan, miten 
nämä ominaisuudet ovat vahvuus 
myös poliitikolle. ”
Mikko Airto
puheenjohtaja
Vihreä Sivistysliitto ry.

Tulevalla vaalikaudella on kak-
si tärkeää tavoitetta: valtion tu-
lot ja menot on tasapainotet-
tava ja tuloerojen kasvu on py-
säytettävä. Kokonaisveroastetta 
on nostettava maltillisesti, jotta 
kouluista ja terveydenhuollosta 
ei tarvitse säästää.  

Yhteensä noin 6 miljardin eu-
ron vajeesta kolmasosa saadaan 
kasaan veronkorotuksin ja loput 
neljä miljardia löytyy työllisyy-
den kannustinloukkuja purka-
malla ja julkisen sektorin toimintaa tehostamalla. 

Pienituloisten verotusta tulee keventää ja perus-
turvaa tulee korottaa kohtuulliselle tasolle. Pää-
omatulojen veroprosentti tulee nostaa 2 prosent-
tiyksiköllä 30 prosenttiin, mikä olisi samaa tasoa 
kuin keskituloisen palkansaajan verotus. Samalla 
on valmisteltava pääomatulojen progressiiviseen 
verotukseen siirtymistä. 

Osinkotulojen verotusta tulee kiristää ja nykyi-
sestä nettovarallisuuteen sidotusta osinkojen ve-
rovapaudesta tulee luopua. 

Vanhempainvapaiden kustannukset on tasat-
tava työnantajien kesken, jotta naisia tai naisval-
taisten alojen työnantajia ei syrjittäisi. On otettava 
käyttöön ns. 6+6+6-vanhempainvapaamalli, jossa 
kummallekin vanhemmista on korvamerkitty 6 
kk vanhempainvapaata ja kolmannen 6 kk he voi-
vat jakaa haluamallaan tavalla.

Ihmisten tulee olla lain edessä tasa-arvoisia. 
Tarvitsemme tasa-arvoisen avioliittolain.

Työllisyys ja perustulo
Sosiaaliturvan ja palveluiden rahoitus perustuu 
hyvään työllisyyteen. Työuria on pidennettävä, 
jotta voimme vastata ikääntymi-
sen haasteeseen. Työuria ei voi 
pidentää eläkeikää korottamalla, 
vaan on panostettava työssä jak-
samiseen ja työelämän laatuun. 

Mielenterveysongelmia ja 
muita terveysongelmia tulee en-
naltaehkäistä ja hoitaa nykyis-
tä tehokkaammin. Tehokkain ta-
pa parantaa työllisyyttä on teh-
dä työn vastaanottamisesta aina 
kannattavaa, ja tämä onnistuu 
vihreiden perustulomallilla.

Pienten yritysten toiminta-
mahdollisuuksia tulee parantaa 
nostamalla arvonlisäverovelvol-
lisuuden alaraja 8.500 eurosta 
10.000 euroon.

Ilmastonmuutoksen  
pysäyttäminen
Ilmastonmuutoksen torjuminen 
on otettava vakavasti. Sillä to-
dellakin on merkitystä, mitä os-
taa, miten kulkee, miten asun-
tonsa lämmittää ja ketä äänes-

tää! Ilmastoystävällisten valintojen tekemisestä 
tulee tehdä helppoa, hauskaa ja edullista. 

Kun kotitaloudet ja yritykset voivat luottaa sii-
hen, että hallituksen energiapoliittinen ja veropo-
liittinen linja jatkossakin suosii vähäpäästöisyyttä, 
yhä useampi voi tehdä energiankäyttönsä, talou-
tensa ja ilmaston kannalta kestäviä ratkaisuja. 

Kannatan ilmastolakia, jossa Suomi sitoutuu vä-
hentämään hiilidioksidipäästöjään 5 % vuodessa. 

Tähän päästään panostamalla joukkoliikentee-
seen, varsinkin raideliikenteeseen, energiatehok-
kuuteen, uusiutuvaan energiaan ja ympäristötek-
nologiaan, joka tarjoaa suomalaisille paljon työtä. 
Ydinvoimaa ei tarvita lisää. 

Luomutuotanto ja  
eläinten hyvinvointi
Luomuruoan tuotantoa ja saatavuutta tulee edis-
tää. Koko ruoantuotantoketjun osalta tulee vaa-
tia turvallista, lisäaineetonta, ekologisesti ja eetti-
sesti kestävällä tavalla tuotettua ruokaa. Erityises-
ti kouluruokailuissa pitää olla selvästi enemmän 
luomuraaka-aineita käytössä.

Turkistarhaus on eläinrääkkäystä. Sitä ei voida 
toteuttaa eettisesti. Turkistarhaa-
jat eivät kykene tarjoamaan eläi-
mille kohtuullisia elinolosuhtei-
ta. 

Tulevalla eduskuntavaalikau-
della tulee tehdä päätös siitä, et-
tä turkistarhauksesta luovutaan 
vuoteen 2025 mennessä. Tur-
kistuottajille jää riittävästi aikaa 
korvaavan elinkeinon etsimi-
seen, ja valtion tulee tukea hei-
tä siinä.

Miksi äänestää Hannaa?

”Pelastusoperaatio Pallo!  
                           – vastuuta ihmisten ja  
           ympäristön hyvinvoinnista.”

www.hannaholopainen.fi
hanna.holopainen@vihreat.fi

Vastuullinen talous ja  
tasa-arvoinen yhteiskunta
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Korkea työllisyys on  
hyvinvoinnin perusta!
Pätkä- ja vuokratyöstä on päästävä turvallisem-
paan työelämään. Työ-hyvinvointia ja työn laa-
tua on kohennettava.  Seuraavan hallituksen iso-
na haasteena on uusien työpaikkojen luominen.   
Kaikilla on oltava oikeus riittävään toimeentu-
loon, myös pätkä ja vuokratyöntekijöillä!  Val-
tion tulee satsata 6 – tien jatkamista, sekä rai-
deliikenteeseen. Tämä on yksi keino lisätä työlli-
syyttä Etelä-Karjalassa.  Suomi elää työstä, joten 
meidän on luotava sellaiset olosuhteet, jotta ih-
miset työllistyisivät! 
Eläke-ikää ei saa nostaa nykyisestä!

Kohti oikeudenmukaista  
verotusta!
Verotuksen oikeudenmukaisuudesta on keskus-
teltu viime aikoina. On esitetty erilaisia näkemyk-
siä siitä, mikä on oikeudenmukaista verotusta ja 
mikä ei. Jonkinlainen yksimielisyys on saavutet-
tu sen suhteen, että suurituloisen on maksettava 
enemmän veroa kuin pienituloisen. Ehdoton EI 
– tasaverolle. Myös yritysten tulee osallistua yh-
teiskunnan rakentamiseen yhteisöveron muodos-
sa ja kaikille tulomuodoille yhtäläinen verotus. 
Verouudistuksen tulee olla oikeudenmukainen; 
pienien eläkkeiden, työttömyysturvan ja muiden 
tukien verotusta on kevennettävä. Meidän on ol-
tava solidaarisia hyvinä ja huonoina aikoina. 

Vanhemmuutta tulee tukea!
Vanhemmuus on elämää syvästi rikastuttava 
asia. Se on ajoittain myös hyvin raskasta ja lo-
puttomasti voimavaroja vaativaa. Työn ja per-
heen yhteensovittamisen vaikeus, taloudelliset 
paineet ja ahdinko, lasten sairastaminen ja pa-
risuhteen haasteet kuormittavat etenkin nuoria 
perheitä. Tarvitaan runsaasti tukea ja verkosto-
ja.  Hyvä päivähoito, koulu ja iltapäivähoito aut-
tavat vanhempia rakentamaan lapsilleen turvalli-
sen elämän.  Pienten lasten vanhempien jousta-
via työaikoja on tuettava ja osittaista hoitovapaa-
ta parannettava sekä vanhempainvapaata piden-
nettävä. Lapsiperheiden toimeentuloa on paran-

nettava.  Lapsilisän maksamista 18 ikävuoteen 
tulee tutkia.

Eläkeläisistä on  
huolehdittava
Eläkeläiset on merkittävä väestönosa. Heitä on 
Suomessa 1,4 miljoonaa, suuri osa heistä on teh-
nyt pitkän työrupeaman 15 -18 vuotiaista asti ja 
työllään vaurastuttaneet tämän maan. Eläkeläi-
set tulisi nähdä merkittävänä voimavarana, ei-
kä vain rasitteena yhteiskunnalle.  Yhteiskunta 
on itse luonut sellaiset rakenteet, joilla vanhe-
neva väestö työnnetään väkisin toimettomik-
si ja sitten pyritään leimaamaan ongelmaksi 
ja syyllistetään pitkä elämä.  Eläkkeisiin tar-
vitaan tasokorotus, kansaneläkettä on kehi-
tettävä ja oikeudenmukaistettava siten, et-
tä asetetaan kansaneläkeindeksi vastaa-
maan työeläkeindeksiä.  Ihmisarvoinen 
vanhuus on tahdon asia. Voimme tehdä 
Suomesta maailman parhaan maan van-
heta, kun lisäämme rahaa ja tiukennam-
me lainsäädäntöä. Kotipalveluja on lisät-
tävä ja omaishoitajille turvattava riittä-
västi vapaapäiviä ja tukipalveluja.

Koulutus tärkeäksi  
osaksi nuoren elämää
Jokaiselle nuorelle tulisi taata jatko-
opiskelupaikka. On myös kiinnitettä-
vä entistä enemmän huomiota opetuksen 
laatuun kuin määrään, sekä ammattiopin-
noissa sellaiseen koulutukseen, joka luo to-
delliset työllistymismahdollisuudet, eikä kou-
luteta kortistoon, yritysten työvoimareser-
viksi, jota ei ehkä koskaan tarvita.   Opiske-
lun tulee olla ilmaista ja opintotuki tulee eh-
dottomasti sitoa indeksiin. Vanhempien tulo-
jen vaikutusta opintotukeen ja opintorahaan 
pitäisi muuttaa niin, että laskentaperusteena 
olisi perheen käytettävissä oleva todellinen 
käyttövara, näin nuorilla olisi oikeasti mah-
dollisuuksia itsenäistyä. Nuoria tulee kannus-
taa opiskeluun tavoiteajassa.  Meidän tulee huo-
lehtia siitä, että Ammattikorkeakoulu ja Yliopisto 
säilyvät Etelä-Karjalassa. 

Kuka?
Harri Iljin on Perhekoti Pallon kasvattaja. Touhu-
mies, joka nauttii tekemisestä unohtamatta  ar-
jessa jokaisen kohtaamista. Harrin karismassa on 
iloa ja energisyyttä, joka saa omankin mielenvi-
reen nousemaan. Harrin seurassa on mahdollis-
ta jakaa syvää elämän pohdintaa ja nauraa vatsa 
kippurassa elämän ja tilanteiden kummallisuuk-
sille. 

Miksi?
Harrin ajamat asiat ovat yksinkertaisia.  Jokainen 
voi löytää liittymäkohtia tärkeisiin asioihin jota 
on vietävä eteenpäin niin kunta, valtio kuin yksi-
tyiselläkin puolella. Harrilla on taitoa ja rohkeut-
ta ottaa asioihin kantaa ottaa niihin laajempaa-
kin näkökulmaa. Harrilla on elämänmittainen ja 
luontainen taito sosiaalisuuteen ja yhteisöllisyy-
teen. Hänellä on ympärillään vahva verkosto, jo-

ka tukee häntä pysymään perustehtävässään. 
Harrilla on se sanottu SUURI SYDÄN. 

Miksi ei?
Jo halutaan vanhan sukupolven paikalleen jä-
mähtäneitä asenteita ei kannata valita Har-
ria.   Jos halutaan kovaa kabinettipoli-
tiikaa ei kannata äänestää Harri. Jos 
ei haluta avoimuutta ja yhteisöllisyyt-
tä ei kannata uskoa Harriin. Jos et us-
ko, toivo ja rakasta ei kannata lähettää 
Harria!

Sari Airas
Toimitusjohtaja
Perhekoti  
Pallo Oy

Miksi minä äänestän Harria?
Harri on oikeudenmukainen ja rehellinen.  
Harri ymmärtää meitä nuoria ja on suvitsevai-
nen!.  Harri on mukava mies, jonka kanssa tu-
lee toimeen. Harri on hauska! Harrin kanssa on 
ilo työskennellä. 

Abdi Guled

Arjen turvaa

Arjen turvaa

Miksi kannattaa äänestää Harria?
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Harri Iljin
Päivänvalo tuli elämääni 2.5.1964  
Lappeenrannassa
Ensimmäiset elinvuoteni asuin Kaukaan tehtaan 
varjossa, Lauritsalassa 
Nykyinen asuinpaikkani on Tykki
Eronnut ja kolmen lähes aikuisen tyttären Isä
Kotona on lenkkikavereina  
kaksi kultaista noutajaa: Oona ja Wilma
Musiikki on suosikkiharrastukseni ja olen  
solistina Tanssiorkesteri Saimaassa
Toimeentuloni saan perhekodin kasvattajana

Luottamustehtäväni:
Kaupunginvaltuutettu 2000-
Kaupunginhallituksen jäsen 2009 –
Koulutuskuntayhtymän hallituksen jäsen

Saimaan Tukipalvelut Oy:n hallituksen jäsen

Tehdään yhdessä Hyvä Suomi!
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