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Kokoomuslaisia yhdistävät arvot ja aate, ei identiteetti, lompakon paksuus,
ihonväri tai sukupuoli. Siksi voimme aidosti olla koko kansan ja koko Suomen
puolue. Kokoamme suomalaisia yhteisten suurten tavoitteiden taakse,
emme hajota pieniin poteroihin. Tämä on ollut Kokoomuksen missio jo
104 vuoden ajan. Tähän työhön meitä kokoomuslaisia tarvitaan paikallisella,
valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla. Oikein toimimalla Suomen
parhaat päivät ovat vasta edessä. Kiitos kun olet mukana.
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Suomen
luotettavin
tulevaisuuspuolue
Olemme yhteistyökykyinen, rehellinen,
rakentava ja luottamusta vahvistava
voima. Olemme koko Suomen ja koko
kansan asialla. Vastaamme teoistamme
vuosikymmeniä ja pidämme huolta
kaikista sukupolvista. Uudistamme
kotiseutua, Suomea ja Eurooppaa järjellä,
tiedolla ja maltilla. Annamme parhaan
kuluttajansuojan äänestäjälle – äidiltä
tyttärelle.
Olen ehdolla Kokoomuksen
varapuheenjohtajaksi ja pyydän tukeasi.
Antti Häkkänen

Vastuuta kaikista
sukupolvista
– myös tulevista.

Antti
lyhyesti
• 37-vuotias perheenisä,
lakimies, reserviupseeri
• Vaimo Henna,
tytär Kerttu 3v
• Kokemusta
mm. ministerinä,
Kokoomuksen
varapuheenjohtajana ja
kansanedustajana
• Kansanedustajaksi
20 234 äänellä
• Harrastaa historiaa,
luontoa, kalastusta
ja urheilua

Hyvä kokoomusystävä,
Suomen tulevaisuus on tienhaarassa.
Kansainväliset ja kotimaiset haasteet on voitettava ja on tartuttava
uusiin mahdollisuuksiin. Se tarkoittaa parempaa vastuuta taloudesta,
lähimmäisestä ja ympäristöstä
sekä koko Suomen osaamisen ja
voimavarojen mukaan ottamista.
Se tarkoittaa yksilön oikeuksien ja
velvollisuuksien tasapainoa, mutta
myös markkinatalouden, tieteen ja
kansalaisyhteiskunnan valjastamista
yhteiskunnan kehityksen moottoriksi. Kyse on myös turvallisuuden ja
kestävän kehityksen rakentamisesta
kotimaassa ja kansainvälisessä
yhteistyössä.

Luomme sosiaalisen nousun
mahdollisuuksia koulutuksen,
kannustuksen ja yksilönvapauden voimalla. Pidämme sivistystä,
tietoa ja asiantuntemusta hyvän
yhteiskunnan perustana. Edistämme
yhteiskuntaa, jossa ahkeruus, itsensä
kehittäminen, yritteliäisyys ja rehellinen toiminta palkitaan. Turvallisessa
oikeusvaltiossa ihmisiä kohdellaan
tasa-arvoisesti, lakeja noudatetaan
ja perusoikeuksia kunnioitetaan.
Kokoomuslaisen yksilöllisyyden
kanssa kulkee sosiaalinen vastuu
ja yhteisöllisyys. Kansalaisten
oma-aloitteisuus, järjestöt ja aktiivinen kansalaisyhteiskunta ovat hyvän

yhteiskunnan sydän. Isänmaallisuuteen kuuluvat kansainvälisyys ja
ymmärrys paikastamme läntisten
vapaiden demokratioiden joukossa.
Julkinen valta, markkinatalous ja
vapaa kansalaisyhteiskunta elävät
terveessä tasapainossa. Arvostamme
tasapuolisesti yksityisen, julkisen ja
kolmannen sektorin ammattilaisten
tärkeää työtä.

Antti Häkkänen
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Kokoomuksen tulee
olla vahva vaikuttaja
paikallisella,
valtakunnallisella ja
kansainvälisellä tasolla.
Yhdessä onnistumme.
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Äänestä Antti
varapuheenjohtajaksi

