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Sinä päätät äänelläsi, kuka on 
Sinun kansanedustajasi.
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Olen lakimies ja perheenisä. Harras-
tan jalkapalloa, kalastusta ja historiaa. 
Perhe, ystävät ja harrastukset ovat 
minulle ilon ja onnen lähde.

Toimin kansanedustajana ja ministerinä. 
Perustan päätökseni tietoon ja huolelli-
seen harkintaan. Kannan vastuuta tasa-
puolisesti kaikista sukupolvista – myös 
tulevista. Historian opetukset ja tule-
vaisuuden mahdollisuudet on tunnis-
tettava. Maailma käy yhä moniulottei-
semmaksi. Päättäjiltä vaaditaan moni-
puolista osaamista ja asioiden hallintaa.

Luotan Suomen tulevaisuuteen. Meil-
lä on kaikki mahdollisuudet onnistua. 
Avaimet ovat omissa käsissämme. Nyt 
on tartuttava toimeen. Meidän on teh-
tävä Suomen ja alueemme tulevaisuu-
den kannalta viisaita ratkaisuja. Olen 
ehdolla jatkamaan kansanedustajan 
työtäni. Sinä päätät äänelläsi, kuka on 
Sinun kansanedustajasi.

Antti Häkkänen

• 34-vuotias mäntyharjulainen 
perheenisä    

• Oikeusministeri, kansan- 
edustaja, Kokoomuksen 
varapuheenjohtaja

• Puoliso Henna ja  
tytär Kerttu

• Lakimies, reserviupseeri 
(luutnantti)

• Vapaa-aikaa vietän perheen,  
kalastuksen, urheilun ja 
historian parissa

Lämmin sydän, 
kirkas järki

Anna ääni  

HÄKKÄSELLE 
3.-9.4. tai 14.4.

KYKYÄ TEHDÄ



Historian saatossa Suomi on 
nostettu Euroopan köyhimmis-
tä maista maailman parhaiden 
maiden joukkoon. Meillä on 
vielä paljon parannettavaa, ja 
edessämme on haasteita. Ahke- 
ralla työllä, osaamisella, välittä-
misellä ja suomalaisilla arvoilla 
menestymme. Olemme kokoam-
me suurempi kansa.
 
Tarvitaan oikeita 
ratkaisuja
Talous, sosiaaliset olot ja ympä-
ristön kehitys on saatava kestä-
välle pohjalle. Työtä, yrittäjyyttä 
ja osaamista lisäämällä pidäm-
me huolta, että Suomi kehittyy 
ja verotulot riittävät jokaisen 
koulutukseen, eläkkeisiin, ter-

veydenhuoltoon, hoivaan ja 
turvallisuuteen. Sosiaalisesti 
oikeudenmukaisessa maassa 
pidetään kaikki suomalaiset ja 
koko Suomi mukana. Jokaisen 
tulee saada yhdenvertaiset 
oikeutensa toteutumaan talou-
dellisesta asemasta riippumatta.

Luottamuksen yhteis-
kuntana menestymme
Perheiden on voitava luottaa 
nuortensa tulevaisuuteen, työ- 
ikäisten työllä pärjäämiseen ja 
ikäihmisten hoivaan sekä vir-
keän seniori-iän mahdollisuuk-
siin. Luottamus rakentuu myös 
siitä, että Suomessa toimitaan 
lain ja suomalaisten arvojen 
mukaisesti ja jokainen voi elää 

turvallista elämää. Yhtenäinen 
Suomi kykenee myös edistä-
mään turvallisuutta ja talou-
dellista menestystä kansainvä-
lisellä kentällä. Yhdessä toimien 
edessämme ovat menestyksen 
vuosikymmenet.

”Vastuuta on kannettava kaikista 
 sukupolvista – myös tulevista.”
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