
SFP i Nylands kandidater i riksdagsvalet 2023

Anders Adlercreutz, riksdagsledamot, arkitekt, Kyrkslätt

Anders är riksdagsledamot, företagare, arkitekt, och fembarnsfar. Han känner både

företagarens och barnfamiljernas verklighet.

Otto Andersson, ministergruppens specialmedarbetare, Lovisa

Samarbetsförmåga över partigränserna. Bred arbetserfarenhet från såväl regering som

riksdag. Vilja och förmåga att påverka och göra resultat.

Henrika Backlund, pol.mag., MIM,  Kyrkslätt

Henrika ställer upp i riksdagsvalet för att hon är uppriktigt orolig för den passiva livsstil vi har

och barn och ungas sjunkande kondition och vad det konkret kommer att innebära för

samhället.

Håkan Blomberg, ICT administrator, Esbo

Håkan är ICT Administrator på HELCOM. Aktiv föreningsmänniska inom idrott, lokalpolitik

och hembygdsverksamhet. Trivs ypperligt på golfbanan.

Thomas Blomqvist, minister, jordbrukare, Raseborg

Åren som riksdagsledamot och minister har gett Thomas kunskaper, erfarenheter och breda

kontaktnät som är värdefulla i riksdagen i dessa oroliga tider.

Elin Blomqvist-Valtonen, chef för samhällsrelationer, Borgå

Sysselsättning, tillväxt, god vård och satsningar på utbildning, barn och unga. Riksdagen

behöver beslutsfattare som alltid lägger människan i fokus.

Karin Cederlöf, jurist, fullmäktigeledamot, Esbo

Karin är fullmäktigeledamot i Esbo och Västra Nyland samt styrelsemedlem i HUS. Hon

jobbar för fungerande vård, ambitiös miljöpolitik och högklassig utbildning.

Henrik Dettmann, coach, Grankulla

Henrik har fungerat som chefstränare för det finska och tyska herrlandslagen i basket i 29 år.

VM-medaljör 2002. Gentleman. Bestämd - på ett bra sätt.



Sebastian Ekblom, systemexpert, tradenom, Borgå

Sebastian vill se en framtid som baserar sig på välmående, jämlikhet och en stark ekonomi.

Han beaktar alltid helheter och ser mångfald som en rikedom.

Ida Flemmich, studerande, kulturproducent, Sjundeå

Ida är en kreativ, positiv och lösningsinriktad person som vill jobba för ett högutbildat och

kulturrikt Finland.

Frida Forsblom-Prittinen, kurator, pol.mag., Vanda

Frida är pol.mag, kurator, specialsocialarbetare, småbarnsmamma och fru. En röst på Frida

är en röst för våra barns, ungas och familjers välmående.

Eva-Lena Gästrin, sjukskötare HYH, master of health promotion, Esbo

Eva-Lena jobbar för bra vård och utbildning. Eva-Lena har erfarenhet, kunskap och

medkänsla och hon vågar stå upp för det hon tror på.

Heidi Himmanen, TkD, ledande sakkunnig, Lojo

Heidi är tvåspråkig, mamma, digiproffs, befrämjare av innovationer, löjtnant i reserven och

fullmäktigeledamot med mod och kunskap att söka nya lösningar.

Nina af Hällström, pol.mag., verksamhetsledare, Esbo

Nina är mor till fem barn, vice ordförande för partiets Nylands krets och aktiv motionär.

Energisk, livserfaren och kompetent. Samhällsaktivist med stort hjärta som värnar om

tolerans, rättvisa och mänskliga rättigheter.

Laura Johansson, företagare, kommunikationskonsult, Vanda

Laura är företagare och mamma i nyfamilj. Hennes nyckelord: företag och grön omställning,

barn och unga och mediefostran, jämlikhet och jämställdhet.

Emilie Jäntti, studerande, Raseborg

Till Emilies viktigaste valteman hör utbildningspolitik, mänskliga rättigheter och rätten att

vara med och påverka i beslutsfattande från en ung ålder.

Patrik Karlsson, vicerektor, ped.mag., Vanda

Patrik vill vara din starka röst. Med hans mångåriga erfarenhet från skolvärlden, tredje



sektorn och som beslutsfattare vill han jobba för en god utbildning, rikt kulturutbud och en

fungerande social- och hälsovård.

Petra Lind, kommunikationskoordinator, journalist, Askola

Petra är glesbygdsbo med familj och fyrbent. Aktiv, vetgirig och engagerad med känsla för

helheter och sammanhang. Hon är för fungerande kommunikationer och hållbara beslut.

Alexandra Lundmark, tradenom, företagare, Raseborg

Alexandra är trebarnsmamma som får saker att hända. Hon vill  jobba för sunt företagande,

barn och unga och för ett samhälle där finländarna mår bra.

Mathew Mailaparampil, diplomingenjör, Esbo

Mathew är diplomingengör, företagare, bor i Esbo med fru och 5 barn. Han arbetar med dig

för en förändring.

Kasper Nyberg, rektor, ekon.mag., Sibbo

Tillsammans kan vi bygga upp en vardag som är hanterbar och meningsfull, och ett

samhälle där alla blir sedda och hörda. Beslutsfattande skall kännas rätt.

Mikaela Nylander, statssekreterare, ekon.mag., Borgå

God utbildning, högre sysselsättning och företagsamhet skapar välfärd som möjliggör bättre

bashälsovård, mångsidigare mentalvård och äldreomsorg.

Anders Portin, Agro-Forst.mag., specialmedarbetare för minister, Esbo

Anders är ledamot i stadsfullmäktige och stadsplaneringsnämnden i Esbo. Han är tidigare

medlem i stadsstyrelsen i Esbo och i Grankulla fullmäktige.

Fredrik Rantala, ekonomie doktorand, företagare, Hangö

Vi alla behövs, unga, barnfamiljer, äldre, företagare och arbetstagare.

Kristian Rehnström, diplomingenjör, Vanda

Kristian, eller ”Kalle”, är diplomingenjör från Tekniska högskolan och har en lång erfarenhet i

energibranschen, där han jobbat med både nationella och internationella uppdrag. Han har

bland annat förhandlat med regeringar i flera länder om investeringar i sin bransch. Kalle bor



i Vanda, där han är suppleant i stadsstyrelsen. På fritiden är Kalle aktivt med i den frivilliga

sjöräddningsverksamheten.

Micaela Röman, företagare, journalist, Sibbo

Så bra som möjligt för så många som möjligt. Micaela drivs av viljan att göra gott. Hon vill

bidra till att bygga en god värld som bygger på samarbete, gemenskap, rättvisa.

Heidi Seppälä, Business Designer, Vichtis

Heidi är Business Designer, mamma, fullmäktigeledamot. Hanterar stora helheter och har

goda förhandlings- och kommunikationsfärdigheter. Empatisk, kunnig och lyhörd.

Frida Sigfrids, riksdagsassistent, pol.mag., Borgå

Vi måste ha en mer ambitiös klimatpolitik, ökade satsningar på utbildningen och välkomna

mer arbetskraftsinvandring. Det är så vi för Finland framåt.

Päivi Storgård, journalist, författare, Lovisa

Päivi är rösten för de tysta. Dem, som inte orkar kräva vård för sin mentala ohälsa. Hon är

rösten för skolbarnen, som inte får tillräckligt stöd.

Julia Ståhle, förbundsordförande för Svensk Ungdom, pol.kand, Esbo

Julia är ensamstående förälder och studerande. Hon är för ett starkt välfärdssamhälle där

barn, unga och barnfamiljer får tillräckliga resurser och stöd.

Emmi Thompson, ped.mag., daghemsföreståndare, Esbo

För bildning, trygghet och en hållbar framtid. Ökat välmående och jämlikhet. Vi ska ta vara på

varandra och bygga upp framtiden.

Kjell Törner, överste i.a, Borgå

Kjell är överste i avsked, arbetat med internationella militära säkerhetspolitiska frågor. Han

vill främja Finlands inre och yttre säkerhet, tvåspråkighet och högklassig utbildning.

Fredrik Waselius, pedagogisk koordinator, musiker, Grankulla

Fredrik lovar försvara välfärden och kulturen och jobba för barns och ungas framtidstro i ett

tryggt och miljövänligt Finland!



Anita Westerholm, ministerspecialmedarbetare, stadsstyrelseordförande, Raseborg

Anita arbetar för ett välmående, hållbart och jämställt samhälle där varje individ känner sig

värdefull, delaktig och trygg.

Henrik Wickström, pol.mag., näringslivspolitisk sakkunnig, Ingå

Med god vård och omsorg, satsningar på utbildning och företagsamhet kan vi skapa ett

tryggt och livskraftigt Finland för alla!

Anders Wikström, pressekreterare, tradenom, Sibbo

Anders är tvåbarnspappa med bakgrund inom finansbranschen och politik. Han vill ge unga

människor framtidstro, investera i utbildning och forskning och se företag verka och växa.

Karl Åberg, agrolog, jordbrukare, Ingå

Karl är trebarnspappa. Han är tredje perioden i kommunfullmäktige. En försvarare av

självsförsörjande, säkerheten och en sund ekonomi. Samarbete över kommun-, språk och

partigränserna.


