
E d u s k u n t a v a a l i t 2 0 1 9

M A L M I
V A A L I T

1.Koska Suomen valtiolla ei ole
pienilmailustrategiaa, sellainen pitää laatia
viipymättä. Kyllä/Ei

2. Suomessa lentoasemia tai muita
lentopaikkoja ei saa sulkea ilman
valtakunnallisten vaikutusten perusteellista
arviointia. Kyllä/Ei

3.Suomen pääkaupunki tarvitsee oman kentän
aikatauluttamattomalle liikenteelle, ilmailun
tulevien muotojen kehitykselle ja
kotimaiselle ilmailualan koulutukselle. Jos
asia tulee Eduskunnan päätettäväksi, tulee
sen varmistaa Helsinki-Malmin lentoaseman
ilmailutoiminnan jatkuminen. Kyllä/Ei

malmivaalit.fi:stä voit lukea vastaukset ja
perustelut.

Malmivaalit 2019 -vaalikoneen toteutti:
Malmin lentoaseman ystävät ry, malmiairport.fi
Tulosta ja jaa: malmivaalit.fi/tiedote.pdf

Äänestäjä: Jos oma ehdokkaasi ei ole vielä mukana
vaalikoneessa, käy lukemassa ohjeet malmivaalit.fi:stä tai
ilmoita ehdokkaasi nimi Malmivaalit-talkootiimille.
Talkootiimi ottaa yhteyttä ehdokkaaseesi.
Ehdokas: Jos et ole vielä saanut omaa kutsuasi
vaalikoneeseen, niin nopeiten saat linkin kyselyyn
lähettämällä Malmivaalit-vapaaehtoisryhmälle Twitter-
viestin twitter.com/malmivaalit - tai sähköpostilla
malmivaalit@malmivaalit.fi

Malmivaalit 2019 -vaalikoneessa on kolme
kyllä/ei -kysymystä kaikille 2468:lle ehdokkaalle:
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