TAUSTAANI
Koulutusta mm. ylioppilas, terveydenhoitaja,
diakonissa, kosmetologi, teologian ja kasvatustieteen ja psykologian perusopinnot Hki avoin,
lääke-edustaja (ILEK), yrittäjä- ja HHJ -kurssi.

Sari NIINISTÖ on inhimillinen, yhteistyökykyinen,
vastuullinen ja kuunteleva.
”Sari Niinistöä arvot ohjaavat vahvasti päätöksissä.
Lähimmäinen ja ihmisen hyvinvointi ovat hänen valintojaan.”
Sirpa Pietikäinen, Euroopan parlamentin jäsen, MEP

Työkokemusta mm. perheyrityksen osakkaana,
toimistotyössä ja asiakaspalvelutehtävissä,
diakoniatyössä, sairaanhoitajana, myynti- ja
markkinointityössä, kotiäitinä, kouluttajana.

”Sari Niinistö on oikeudenmukainen, jalat maassa toimiva päättäjä.
Sarilla on tilannetajua ja hän huolehtii aidosti kansalaisten eduista.
Horjumaton ja rohkea ehdokas!”

Luottamustehtäviä mm. kaupunginhallituksessa,
kaupunginvaltuustossa, puoluevaltuustossa,
maakuntavaltuustossa, soteyhtymän valtuustossa,
kirkkovaltuustossa, kasvatustyön johtokunnassa,
sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtajana.

”Sari on perehtyväinen ja politiikkaan tarvittavalla vakavuudella
mutta sittenkin rennosti suhtautuva ehdokas. Olen oppinut tuntemaan
Sarin aktiivisena verkottujana ja vaikuttajana. Eduskunnassa tarvitaan
nuorten arjen tuntemusta myös ensi vaalikaudella.”

Harrastuksina järjestötoiminta mm. yrittäjänaiset ja Päijät-Hämeen klubitalot sekä liikunta,
musiikki ja lukeminen

Petri Sarvamaa, Euroopan parlamentin jäsen, MEP

Anne-Mari Virolainen, kansanedustaja, puolueen varapuheenjohtaja
”Sari Niinistöllä on laaja ja monipuolinen
osaaminen sosiaali- ja terveysalan päätöksentekijäksi.”
Liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko

www.sariniinisto.fi, Sari 050 444 3700

Sarin kampanjapäällikkönä Marketta Iso-Kuortti 040 778 8519
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NYT ON LAHTELAISEN NIINISTÖN
AIKA EDUSTAA HÄMÄLÄISIÄ
Kuntavaalit 2008
552 ääntä
Eduskuntavaalit 2011
4231 ääntä
Kuntavaalit 2012
1120 ääntä
Eduskuntavaalit 2015
Kansanedustajamme

VAHVA HALU VAIKUTTAA.
POLITIIKKA ON VÄLINE MUUTTAA MAAILMAA
- tavoitteena KANNUSTAVA yhteiskunta.
Kunnioitan ihmistä ja elämää ja ihmisen kykyä tehdä valintoja. Haluan,
että ihmisellä on mahdollisuus menestyä, oppia, opiskella, tehdä työtä
ja osallistua yhteiskuntamme rakentamiseen. Sydämen sivistys mitataan
silloin, kun meidän on pidettävä heikoimmista huolta. Kokoomuslaiset
arvot: vapaus ja vastuu, välittäminen, sivistys, suvaitsevaisuus ja kannustavuus ohjaavat päätöksiäni. Politiikko toimii arvomaailmansa pohjalta.
Kaikkia päätöksiä ei voi ennakoida eivätkä yksittäiset asiat ratkaise
kokonaisuuksia. Päättäjältä edellytetään kykyä ajatella kokonaisvaltaisesti
ja taitoa arvioida päätösten seurauksia. Taloudellisesti vaikeina aikoina
on erityisen tärkeää tehdä oikeudenmukaisia ja rohkeita uudistuksia,
jotta me suomalaiset selviämme myös tulevaisuudessa. Suomalaiset
ovat selviytyjiä. Olen omalta osaltani valmis rakentamaan maatamme
ja sen tulevaisuutta kansanedustajana.

AJATUKSIANI
Suomi selviää vain velkaantumisen taittamisella ja uutta kasvua hakemalla.
Keinoja ovat mm. kuntauudistusten ja palvelurakenneuudistusten toteuttaminen,
työllistämisen ja yrittämisen helpottaminen, koulutukseen ja osaamiseen
panostaminen.
Työn tekemisen ja yrittämisen pitää aina olla kannattavaa. Tehdään verotus
kannustavaksi, työmarkkinat notkeammaksi ja yksinyrittäjän asema helpommaksi sekä sosiaalietuuksilla keinottelu mahdottamaksi.
Painopiste sosiaali- ja terveydenhuollossa ennalta ehkäisyyn. Ihmisillä pitää
olla mahdollisuus valita palvelunsa ja pitää itsestään ja läheisistään huolta.
Palveluiden tuottamisessa tarvitaan nykyistä enemmän julkisen sektorin
rinnalle yrityksiä ja järjestöjä.
Syrjäytymisen kierteet on katkaistava. Nuorille on löydyttävä koulutustai työpaikka.
Suomi on pidettävä edelleen koulutuksen ja osaamisen mallimaana.
Laadukas koulutus, innovaatiot ja ideat takaavat meille kilpailuedun.
Yksilön kannalta koulutus on aina investointi omaan ja läheisten hyvinvointiin.
Ikäihmisten ja lasten turvallinen elämä on varmistettava ottamalla huomioon
lasten, nuorten ja senioreiden näkökulma yhteiskunnassamme ja päätöksenteossa.
(lisää www.sariniinisto.fi)

