
Ei ole yhdentekevää, ketä äänestät tai jätätkö äänestämättä.
Kuntavaaleissa valittavat päättäjät tekevät päätöksiä niin
kouluista, kaduista, kirjastoista, nuorisotiloista, terveys-
keskuksista ja liikuntapaikoista. Niistä kaikista arjen asioista,
jotka koskettavat jokaista lahtelaista. 

Monet Lahden kaupungin asiat koskevat juuri lapsia ja nuoria –
koulutus, liikunta ja kulttuuri ovat kaupungin tärkeimpiä tehtäviä.
Siksi on tärkeää, että äänestät vaaleissa ja otat kantaa siihen,
mihin suuntaan Lahtea tulee kehittää!

Me nuoret demariehdokkaat haluamme, että nuorten aikuisten
ääni kuuluu Lahden päätöksenteossa. Siksi olemme ehdolla
rakentamassa oikeudenmukaista, kestävää ja vastuullista
kotikaupunkia jokaiselle. Voit tutustua meihin toiselta puolelta.
Olethan rohkeasti yhteydessä. Toivottavasti voimme olla yksi
vaihtoehto vaaliuurnilla.

Käytä ääntäsi kuntavaaleissa. Äänestetään yhdessä jokaisesta
huolta pitävän ja kaikille tulevaisuuden mahdollisuuksia antavan
Lahden puolesta!

ÄÄNESTÄMÄLLÄ VOIT VAIKUTTAA!
Kesäkuun kuntavaalit on ehkä ensimmäisiä kertoja, kun sinulla on mahdollisuus
äänestää vaaleissa. Äänestämällä voit vaikuttaa ympäröivään maailmaan – tänä vuonna
kotikaupunkisi asioihin kuntavaaleissa. 

DEMARINUORTEN LAHTI ON ...

Osoitelähde: Väestötietojärjestelmä/Digi- ja Väestötietovirasto. Tietoja ei ole luovutettu kirjeen lähettäjän
haltuun.

 
Adresskälla: Befolkningsdatasystemet/ Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Personuppgifter har inte lämnats till avsändaren av detta brev.
 

Tietojen tekninen toimitus: Posti oy, PL 7, 00011 Posti

Kimi Uosukainen
puheenjohtaja

Lahden Demarinuoret

turvallinen kaikille - kouluväkivallalle ja -
kiusaamiselle loppu!

demokraattinen - se huolehtii itse
asukkaistaan, sanoo EI suurille        
 ulkoituksille ja tekee kestäviä
hankintoja

päästötön kaupunki - hiilineutraali v. 2025
mennessä ja hiilinegatiivinen v. 2030

hyvinvoiva yhteisö - tuetaan nuorten
mielenterveyttä ja mahdollistetaan nopea
hoitoon pääsy



 KUNTAVAALIEHDOKKAAT

KATSO KAIKKI LAHTELAISET DEMARIEHDOKKAAT:
LAHDENDEMARIT.FI

Vaalitavoitteeni on saada parannusta
terveydenhuollonhuonoon tilanteeseen .
Haluan myös pyrkiä löytämään keinoja
alentamaan työttömyyttä Lahdessa.

Se, mitä Lahdessa päätetään, kuuluu just sulle!
Äänestämällä voit vaikuttaa siihen, millaiseksi
kaupungiksi Lahti kehittyy. Ota selvää
ehdokkaista ja äänestä. Vaikka mua, jos arvot
kolahtaa ja haluat valtuustoon lisää alle
kolmekymppisiä päättäjiä!

Nuorille töitä, koulutusta ja tilaa liikkua. Kaikille
yhtäläinen mahdollisuus menestyä
riippumatta lähtökohdista!

Lahti kuuluu jokaiselle kaupunkilaiselle - iästä,
lompakon paksuudesta tai postinumerosta
riippumatta! Käytä ääntäsi. Äänestä kokenut ja
osaava sukupolvesi edustaja Lahden
kaupungintalolle!
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Kivimaa, 28 v Nastola, 27 v
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@teemupuolakka

Tutustutaan!
Perheitä liikuttavia päätöksiä!

@roosarusanen

jannevirtanensdp.com
@JanneVirtanenSDP

kimiuosukainen.fi
@KimiUosukainen

Hoidetaan järkevästi Reilu kaupunki - jokaiselle!

335 342

370 365

Lahden Demarinuorten


