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Kansanedustaja, lakimies,
Kokoomuksen varapuheen-
johtaja, ministerikokemusta, 
perheenisä, kalamies

Valitse edustajaksesi



Olen 38-vuotias kansanedus-
taja ja lakimies. Perheeseeni 
kuuluvat vaimo Henna ja tytär 
Kerttu 4 vuotta. Arki täyttyy 
työn lisäksi lapsiperheen iloista 
ja kiireistä. Saan virtaa vapaa-
ajalla jalkapallosta, historiasta, 
kalastuksesta ja ystävistä. 

Maailma muuttuu yhä 
monimutkaisemmaksi. Suomen 
päättäjiltä edellytetään yhä 
laajempaa osaamista ja koke-
musta. Päätösten pitää perus-
tua tietoon ja huolelliseen har-
kintaan. Historian opetukset ja 
tulevaisuuden mahdollisuudet 
tulee tuntea. Vastuuta on kan-

nettava tasapuolisesti kaikista 
sukupolvista – myös tulevista.

Päättäjän tehtävänä on 
ottaa johtajuus, eikä pur-
nata katsomosta. Hyvän elä-
män rakentaminen nykyisille ja 
tuleville suomalaisille on täy-
sin mahdollista. Avaimet ovat 
omissa käsissämme. Meidän 
on tehtävä viisaita ratkaisuja 
Suomen ja alueemme tulevai-
suuden puolesta. Sinä päätät 
äänelläsi, kuka on Sinun
kansanedustaja.

Antti Häkkänen

• 38-vuotias perheenisä,
lakimies, reserviupseeri
(luutnantti)

• Vaimo Henna, tytär Kerttu 4 v
• Kokemusta 

- oikeusministerinä,
- kansanedustajana,
- Kokoomuksen
 varapuheenjohtajana,
- puolustusvaliokunnan
 puheenjohtajana ja
- vaativissa tehtävissä
 aina koulutuksesta
 sote-neuvotteluihin. 

• Vapaa-aika kuluu perheen, 
ystävien, urheilun, kalastuksen 
ja historian parissa.

Lämmin sydän,
kirkas järki

KOKEMUSTA

& OSAAMISTA

Lakimies, perheenisä, reserviupseeri
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Suomi selviää edessä olevista 
haasteista, jos toimimme 
järkevästi. Suomalaisten 
perinteiset vahvuudet tulee 
kirkastaa - ahkeruus, rehelli-
syys, osaaminen sekä sosiaali-
nen vastuu lähimmäisestä.

Velan ja veronkorotusten 
tiellä jatkaminen johtaa 
näivettymiseen. Rakenne-
taan hyvinvointimme työn, 
osaamisen ja yrittäjyyden 
varaan. Vahvan talouden 
ja veroeurojen avulla rahat 
riittävät jokaisen hoivaan, 
terveyteen, koulutukseen, 
eläkkeisiin ja turvallisuuteen. 
Ahkeruus ja osaaminen 
pitää palkita, työnteon pitää 
olla kannattavampaa kuin 

joutenolo. Kannustetaan 
nuoria oma-aloitteisuuteen ja 
vastuun ottamiseen. Hyvässä 
yhteiskunnassa yksilöllä on 
oikeuksien rinnalla myös 
vastuita ja velvollisuuksia. 

Pidetään arjen kulut ja 
verot kurissa, jotta omalla 
eläkkeellä ja palkalla pärjää. 
Pidetään järkevä tasapaino 
ympäristönsuojelun ja 
esimerkiksi autoilun ja met-
sätalouden kulujen suhteen. 
Varmistetaan turvallinen arki 
jokaiselle kotioloista riippu-
matta. Perheiden on voitava 
luottaa nuortensa tulevai-
suuteen, työikäisten työllä 
pärjäämiseen ja ikäihmisten 
hoivaan ja virkeän seniori-iän 

mahdollisuuksiin. Luottamus 
syntyy myös siitä, että lakeja 
noudatetaan, ihmiset ovat 
yhdenvertaisia lain edessä ja 
rikoksen polku ei kannata.

Vientivetoisen ja Venäjän 
rajalla sijaitsevan Suomen 
etujen puolustaminen vaatii 
yhä enemmän valtioiden 
yhteistyötä. Kansallista etua 
pitää puolustaa – diplomaat-
tisella ja positiivisella tavalla. 
Tulevalta valtiojohdolta ja 
eduskunnalta edellytetään vii-
sautta talouden ja turvallisuu-
den myrskyisällä aikakaudella. 

Luotan Suomen
tulevaisuuteen!

Vastuuta kaikista sukupolvista 
– myös tulevista
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Äänen minulle voit antaa kaikissa Kaakkois-Suomen vaalipiirin kunnissa: Enonkoski, Hamina, 
Hirvensalmi, Imatra, Juva, Kangasniemi, Kotka, Kouvola, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Miehikkälä, 
Mikkeli, Mäntyharju, Parikkala, Pertunmaa, Pieksämäki, Puumala, Pyhtää, Rantasalmi, Rautjärvi, 
Ruokolahti, Savitaipale, Savonlinna, Sulkava, Taipalsaari ja Virolahti.
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Äänestä itsellesi osaava ja
kokenut edustaja eduskuntaan.


