Suomi on upea maa,
pidetään se sellaisena.

Lassi Kaleva (ps)
Kaupunginvaltuutettu, Tampere
Kaupunginhallituksen jäsen
Valtuustoryhmän puheenjohtaja
Maakuntavaltuuston ryhmänjohtaja

Vaaliteemani
Vauvasta vaariin
Ihmisarvoinen elämä vauvasta vaariin, niin lapsille,
ikäihmisille, vähävaraisille kuin työttömille, työssäkäyville, yrittäjille ja eläkeläisille.

Pirkanmaan edunvalvoja
Pirkanmaa tarvitsee vahvan edunvalvojan, joka
vetää kotiinpäin omaa maakuntaa kohti (mm. lentokenttä sekä valtateiden 3, 9 ja 12 kunnostus).

Hyvä julkinen johtaminen
Hyvä johtaminen on keskeinen menestystekijä.
Kansanedustajan tulee varmistaa hyvän poliittisen
ja hyvän virkamiesjohtamisen toteutuminen.

Yrittäjyys ja aluepolitiikka
Yksityisen sektorin mikro- ja pk-yrityksiin syntyy
90 % työpaikoista. Tarvitsemme Suomeen aluepolitiikkaa ja joka maakuntaan työllistäviä yrityksiä.
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Vaalilupaukseni
• Lupaan edistää Suomen kansan etua, turvallisuutta
ja hyvinvointia.
• Lupaan edistää oman maakuntani Pirkanmaan etua,
turvallisuutta ja hyvinvointia.
• Lupaan olla tavoitettavissa myös vaalien välillä ja
kuunnella herkällä korvalla toiveita, pyyntöjä ja
esityksiä.

Tue Lassin kampanjaa!
Olisi mahtavaa, jos voisit tukea Lassin vaalityötä.
Tulet kohtaamaan Lassin telkkarissa (MTV3), lehdissä ja
radiossa. Yksi ääni vaatii noin 5 euron edestä mainontaa. Voit tukea kampanjaa sinulle sopivalla summalla.
Kiitos.

Perussuomalaisten vaaliohjelma
ja periaateohjelmat

Tilinumero: FI 53 1146 3500 8287 82
BIC: NDEAFIHH
Saaja: Lassi Kalevan tukiyhdistys

Perussuomalaisilla on keskiössä suomalaisten
etu. Ajan maltillisesti perussuomalaista politiikkaa,
kuten olen tehnyt jo vuosia. Katso sivulta 3 vastauksia eri asioihin.

”Minä äänestän Lassia, äänestä sinäkin. Keskitetään
kaikki äänet Lassille!”
Sirpa Tuppurainen, palveluesimies, Tampere

Lisätietoa

Lehden sisältö

www.lassi.fi

s. 2 Lassista sanottua

Täältä löydät mm. tv-mainokseni, blogin, kiertueaikataulun ja kaikki tekemäni vaalikonevastaukset
sekä linkit Facebookiin ja Instagramiin.

Lassin vastauksia mm. vaalikoneisiin

lassi@lassi.fi
0400 778 845

Mitä mieltä ihmiset ovat Lassista?

s. 3 Kyllä vai Ei
s. 4 Kirjoitusta politiikasta
mm. ”voiko poliitikkoon luottaa, ja kannattaako äänestää?”
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Lassista sanottua
Lassi ymmärtää kulttuuria ja erilaisuutta. Ja on
poliitikoksi harvinaisen sivistynyt käytökseltään.
Äänestetään yhdessä Lassi eduskuntaan.

Lassi on poikkeuksellisen ahkera, älykäs ja idearikas. Lassi on siksi niin hyvä poliitikko, koska
hän osaa kysyä miksi. Suosittelen.

Pertti Veltto Virtanen, psykologi, ent. kansanedustaja

Sebastian Tynkkynen (ps), yrittäjä, opiskelija, Oulu

Kaleva oli täysillä mukana kampanjassamme tehdä
Tampere siistiksi. Ja järjesti jopa yhteisen valtuutettujen ja roskasakin siivouspäivän. Suosittelemme.

Kaupunginvaltuutettu Kaleva on vahvasti ajanut
Kauppahallin yrittäjien asiaa ja Kauppahallin
elinvoimaisuutta.

Johtaminen on taitolaji. Lassi on toiminut erinomaisesti valtuustoryhmämme puheenjohtajana jo
vuosia.

Ilkka ja Kaija Erkkilä, Roskasakki, Vuoden Tamperelainen 2014 -palkinnon voittaja

Minna Vallius, kauppahalliyrittäjä, Tampere

Ilmari Rostila, emeritusprofessori, valtuustoryhmän
jäsen, Suomalaisuuden liiton puheenjohtaja

Vaikka pelaamme eri joukkueissa, Lassin kanssa
syöttöpeli on aina onnistunut mainiosti. Suosittelen.
Lasse Oksanen, kaupunginvaltuutettu (TaPu),
Tampere

Olen seurannut Lassin kasvamista kovissa tehtävissä ja kovissa keitoksissa jo vuosia. Nyt hän on
valmis siirtymään Arkadianmäelle. Suosittelen.
Antti Siren, talousneuvos, Tampereen perussuomalaisten kunniajäsen, Tampere

Olemme Kalevan kanssa eri mieltä melkein
kaikesta. Mutta keskusteluyhteys toimii. Teimme
Kalevan kanssa yhteisen sote-kapinan, ja nyt sote
on kaatunut.
Jaakko Mustakallio (vihreät), Tampereen kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja

Lassi on kova ja realistinen poliitikko, joka ymmärtää niin yksityiskohtia kuin suurempia kokonaisuuksia. Ja laulaa myös valtuuston kuorossa. Vaikka
puolue on eri, niin musiikki yhdistää. Suosittelen.

Lassi on yksi harvoja poliitikkoja, jotka ovat edistäneet pienten yritysten kykyä työllistää. Tunnen
Lassin henkilökohtaisesti valtuustoajoistani lähtien,
ja voin sanoa, että oikea mies eduskuntaan.

Mikko Alatalo, kansanedustaja (kesk.), Tampere

Timo Vuohensilta, konepajayrittäjä, Tampere

Me eläkeläiset ja ikäihmiset tarvitsemme vahvan
henkilön ajamaan asioitamme eduskuntaan. Ikäihmisten arvostus on tärkeää. Siksi Lassi.

Sote- ja maakuntauudistus kaatui. Hoitajana uskon,
että Lassi tekee eduskunnassa hyviä päätöksiä. Ja
ajaa myös tavallisen hoitaja-duunarin asiaa. Minä
äänestän Lassia, äänestä sinäkin!

Tuula Kivistö, eläkeläinen, kulttuurivaikuttaja,
Tampere

Mirka Palonen, kotiäiti, lähihoitaja, Nokia

Lassi ymmärtää kaavoituksesta, rakentamisesta ja
maankäytöstä selvästi/paljon enemmän kuin poliitikot yleensä. Lassille tunnusomaista on energisyys
ja sinnikkyys yhteisten asioiden puolesta. Tämän
vuoksi suosittelen Lassia.

Ajan juristina työkseni ihmisten asioita muun muassa tuomioistuimissa. Nyt haluan, että Lassi ajaa
mun asioita eduskunnassa. Ja siksi aion äänestää
Lassia. Annetaan Lassin kääriä hihat, eli äänestetään Lassi eduskuntaan töihin.

Arvostan Lassia siksi, että hän oli poistamassa
koiraveroa. Tällä hän helpotti vähävaraisten ikäihmisten ja nuorempienkin yksinäisyyttä ja liikkumista.
Lassin valtuustoaloite koiraveron poistosta saikin
taakseen yli puolet valtuutetuista.

Tiina Leppänen, arkkitehti Safa, Tampere

Markus Talvio, juristi, Tampere

Taana Talvikki Holappa, työtön, Sahalahti

Lassi on paikallistasolla toiminut todella aktiivisesti.
Muun muassa ajanut Tammelan ja Tammelantorin elinvoimaisuutta jo vuosia. Ja ollut joka vuosi
valtuuston puhujatilaston kärkisijoilla. Lassilla on
sydän paikallaan. Saamme Lassista hyvän kansanedustajan ajamaan koko Suomen asiaa.

Lassi oli yhtenä vahvimpana poliitikkona ajamassa
Teiskon joukkoliikenteeseen tasataksaa. Lassi on
myös ollut vahvasti mukana säilyttämässä Teiskon
Kämmenniemen nykylaajuisia terveyspalveluita.
Suosittelen.

Lassi sai maapoliittisiin linjauksiin muutoksia, jotka
saattavat tuoda kaupungille miljoonia euroja lisätuloja käytettäväksi peruspalveluihin. Ja Lassi on myös
työskennellyt vahvasti sen tavoitteen eteen, että
Mustanlahden satama voisi erinäisistä suunnitelmista huolimatta myös tulevaisuudessa toimia turvallisesti matkustajaliikennesatamana. Suosittelen.

Arja Rantanen, runoilija, lyriikan ohjaaja, eläkeläinen, Tampere
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Kuva: 16.3.2019 Lielahden Prismalla

Jani Moisio, ilmastointiasentaja, pääluottamusmies,
Tampereen Teisko

Ossi Aho, valtuustoryhmän sihteeri, herastuomari,
Tampere
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Moni kysyy, Lassi vastaa:

Kyllä vai Ei
Suppea otos vaalikoneissa ja keskusteluissa esille tulleita teemoja
Suomi koko maailman
sosiaalitoimistoksi?

Rikoksiin syyllistyneet
karkotettava Suomesta?

Kotitalousvähennys
Ruotsin tapaan?

Ei kiitos.

Kyllä kiitos.

Kyllä kiitos.

Pienen valtion resurssit eivät riitä kaikkien ihmisten auttamiseen ja elättämiseen. Auttaminen on aloitettava omasta
kansasta.

Vakaviin rikoksiin syyllistyneet pitää
karkottaa. Suomi ei voi olla vastuussa
sellaisten henkilöiden turvallisuudesta,
jotka tuovat mukanaan turvattomuutta.

Helpommat remontit ja kotisiivoukset.
Ruotsin mallin mukaan asiakas maksaa
vain neton, ja yritys saa kt-vähennyksen
osuuden suoraan valtiolta. Työllistää.

Ilmastonmuutos / suomalainen tehtaanpiippu?

Lihavero?

Puoliväli-indeksi / pieniin
eläkkeisiin korotus?

Kyllä kiitos.

Syötkö itse lihaa ja pidätkö siitä? Kotimainen lähellä tuotettu liha on ilmastoteko.
Tehdään mieluummin kotimaisesta,
puhtaasta ruoasta vientituote.

Kyllä kiitos.

Paikallistalous nousuun /
Postin työpaikat ?

Vanhusasiainvaltuutettu
Suomeen?

Aktiivimalli
työttömille?

Kyllä kiitos.

Kyllä kiitos.

Ei kiitos.

Julkisissa kilpailutuksissa tulee suosia
paikallisuutta, kotimaisuutta ja laatua.
Postin työpaikat takaisin postilaisille ja
Suomeen.

Puolueiden yhteisessä tilaisuudessa
syksyllä 2018 pidin aiheesta valtuustoryhmämme edustajana puoltavan puheen.
Lisäksi, hoitajamitoitus tulee nostaa 0,7:ään.

Aktiivimalli ei toimi. On pyrittävä löytämään toimintatavat, jotka eivät kyykytä
työtöntä työnhakijaa. Ja markkinoilla
tulee olla vapaita työpaikkoja.

Puunpoltto kiellettävä?

Rahaa innovatiivisiin
oppimisympäristöihin?

Arvonlisäveron alaraja
50 000 euroon?

Luonnonläheisyys puunpolttoineen
kuuluu suomalaiskansalliseen identiteettiin. Puun pienpoltto kodeissa,
mökeillä ja nuotioissa tulee sallia jatkossakin.

Kyllä kiitos.

Kyllä kiitos.

Koulutus on kilpailukykytekijä. Oppimisympäristöjä ja monimuotoista oppimista
tulee kehittää. Jokaiselle nuorelle ammatti.
Oppisopimusjärjestelmää kehitettävä.

Useissa muissa maissa käytössä oleva
korkeampi alv:n alaraja parantaa etenkin
itsensä työllistävän, vaikkapa parturikampaajan toimintaedellytyksiä.

Sähkövero ja polttoainevero alemmas?

Sähköautopakko?

Kodinhoitajat lapsiperheiden tueksi?

Suomalainen tehtaanpiippu on ympäristöteko. Maailmaa ei pelasteta sillä, että
Suomen tuotanto ja teolliset työpaikat
siirretään esim. Kiinaan.

Ei kiitos.

Kyllä kiitos.
Tämä on yksi puolueemme vaaliteema.
Asuminen ja liikkuminen ovat ihmisen
perustarpeita. Eläminen tulee tehdä
edullisemmaksi.

Hammaslääketieteellinen
Tampereelle?

Kyllä kiitos.
Tampereen seudulla on huutava pula
hammaslääkäreistä. Hammaslääkärien
koulutus Pirkanmaalla toisi apua hammashoitojonoihin.

Ei kiitos.

Ei kiitos.

Tämä voidaan toteuttaa monella eri
tavalla. Pääasia on, että eläkeläisten
ostovoimaa parannetaan, niin että
käteen jää enemmän rahaa.

Tavallisella autonkäyttäjällä ei ole siihen
varaa. Olematon tarjonta ja tähtitieteelliset hinnat eivät ratkaise
päästöongelmia.

Kyllä kiitos.

Lisää poliiseja?

NATO?

Kyllä kiitos.

Ei kiitos.

Poliisilta jää vuosittain 100 000 tehtävää
hoitamatta. Suomen poliisijärjestöjen
liitto suosittaa 700 poliisia lisää.

Puheenjohtaja Jussi Halla-aho Verkkouutisissa: ”En aio ajaa Suomen Nato-jäsenyyttä, vaikka sitä kannatankin. Ei näy
toiminnassa eikä tule näkymään.”

Tämä kuuluu kunnalliseen päätöksentekoon, mutta valtio voisi sitä rohkaista.
Varsinkin lapsiperheiden äidit ovat usein
kovilla ja tarvitsevat kotiin apua.
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Voiko poliitikkoon luottaa
ja kannattaako äänestää?

Mitä tarjottavaa minulla
on Pirkanmaalle?

Kyselin tätä ihmisiltä. Yleinen mielipide on, että poliitikkoon ei
voi luottaa.
”Poliitikko lupaa paljon, mutta ei anna mitään.”
”Poliitikot valehtelevat niin usein, että jos poliitikko puhuukin
yhtäkkiä totta, se vaikuttaa epärehelliseltä”.
”Totta kai voi, jos tutustut henkilöön ja seuraat ehdokkaan
poliittista toimintaa.”
Hyviä vastauksia. Poliitikot ovat kuitenkin aivan tavallisia ihmisiä. En tiedä ovatko he sen rehellisempiä tai epärehellisempiä kuin muut. Poliitikot eivät ole yli-ihmisiä tai sen parempia
kuin muut, vaikka sellaista heiltä saatetaan joskus odottaakin.
No entä äänestäminen?
”Äänestäminen on kansalaisvelvollisuus.”,
”Äänestäminen on tavallisen kansalaisen ainoa normaali
tapa vaikuttaa.”
”Kannattaa äänestää, koska sitä kautta saa
asioihin muutoksen.”
Naulan kantaan. Poliitikot, pidettiin
heistä tai ei, päättävät niin veroista, palveluista, hoidosta kuin monista muistakin arkeen vaikuttavista asioista.
Jos et äänestä, poliitikot päättävät
silti myös sinun elämästäsi. Mutta jos
äänestät oikeaa ehdokasta, voit halutessasi muuttaa Suomen paremmaksi paikaksi elää.

Pidetään koko maakunta elinvoimaisena ja asuttuna. Jätehuoltolautakunnassa edustajamme puolusti jokaisen kunnan oikeutta
päättää itse sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksistaan. Ambulanssien hälytysvalmius pysyi ennallaan / laajeni Pirkanmaalla
persujen (Ossi Aho) äänellä.
Tehdään Tampere-Pirkkalasta kansallinen halpalentokeskus
(miljoona halpalentomatkustajaa vuodessa tuo Pirkanmaalle
1000 pysyvää työpaikkaa), puolen Suomen charter-lentokeskus
ja kansainvälinen rahti- ja logistiikkakeskus, unohtamatta yrityksille tärkeitä, oikea-aikaisia ja oikeahintaisia yhteyksiä Eurooppaan.
Laitetaan valtateiden 3, 9 ja 12 perusparannukset sekä Vaitinaron liittymä hallitusohjelmaan. Tarvitsemme Tampereelle hammaslääketieteellisen tiedekunnan, niin saamme hammashoidon
jonot purettua ja hoitoa pikaisesti sitä tarvitsevalle. Opiskeluvuosina muodostuvat vahvat siteet pitävät valmistuvat hammaslääkärit alueella myös jatkossa. Selvitetään
Pirkanmaan elinvoiman kannalta tärkeä suora
energiataloudellinen
raideliikenneyhteys
Tampereelta Eurooppaan, sekä tavaraettä henkilöliikenteelle.
Pirkanmaa tarvitsee vahvan ja kokeneen edunvalvojan, jolla on vuosien
kuluessa syntyneitä kontakteja sekä
paikallisiin että valtakunnallisiin toimijoihin ja rohkeutta viedä asioita eteenpäin. Pirkanmaan etu on myös koko
maan etu.

Miksi joka puolueesta on siirtymää
Perussuomalaisiin?

Ketä siis kannattaa
äänestää?

Perussuomalaiset ovat uusi Keskusta, koska PS haluaa pitää
koko maakunnan ja koko maan asuttuna ja elinvoimaisena.
PS on uusi Kokoomus, koska PS ajaa paikallisten mikro- ja
pk-yrittäjien asiaa.
PS on vaihtoehto vasemmistopuolueille, koska PS pyrkii
ehkäisemään köyhyyttä ja syrjäytymistä. Ei velkarahalla, vaan
asettamalla asiat tärkeysjärjestykseen. Parannetaan maailmaa
järkevästi, ei oman kansan heikoimpien kustannuksella. PS haluaa myös mieluummin ensin kouluttaa ja työllistää omat työttömämme ja omat nuoremme.
PS on uusi Vihreät, koska luontoa koskevat arvot ovat PS:lle
tärkeitä. PS on ainoana puolueena vastustanut Näsijärven Vaitinaron massiivista vesistötäyttöä ja saarten tekemistä, koska
täytön riskinä saattaa olla peruuttamaton vahinko herkälle
pohjavesialueelle.
PS on uusi RKP, mutta PS ajaa etuja tasapuolisesti kaikille
suomalaisille, ei vain ruotsinkielisille ja ahvenanmaalaisille.
Niin, ja lisäksi PS ajaa eläkeläisille puoliväli-indeksiä ja pienien eläkkeiden saajille korotuksia. Eduskuntaan kannattaa nyt
äänestää perussuomalainen, vaikka virallisesti kannattaisitkin
jotakin perinteistä puoluetta. Asioihin täytyy saada muutos.

Onko aika ajanut ohi tiukan eturyhmäpolitiikan? Jos olen opiskelija, perheenäiti, yrittäjä tai eläkeläinen, pitääkö minun äänestää
ehdokasta, joka lupaa ajaa juuri minun asiaani?
Politiikka on kestävyyslaji. Monet asiat muuttuvat vasta vuosien
tai vuosikymmenien kuluttua. Opiskelijataustaisesta kansanedustajasta tulee ehkä perheenäiti tai perheenisä, ennen kuin hän on
saanut läpi mitään ryhmälleen tärkeää asiaa. Ja ehkä pelkästään
eläkeläisten asiaa ajava ei pystykään poistamaan taitettua indeksiä.
Päätöksenteossa pitää ajatella kokonaisuutta. Jos olen opiskelijataustainen kansanedustaja ja ajan taitetun indeksin loiventamista, eläkeläisten ostovoima ja kulutuskysyntä kasvaa, ja suuri
joukko ikäryhmäni nuoria työllistyy. Ja jos ajan duunari-perheenisänä pienyrittäjän asemaa, saan ikäihmisenä paikalliselta pieneltä hoivayrittäjältä parasta mahdollista hoivaa. Jos ajan kaupunkilaisena maaseudun asiaa, saan syödäkseni paikallista, kotimaista
ja puhdasta ruokaa, joka kelpaa vientituotteeksi asti.
Tarvitsemme kansanedustajia, jotka ymmärtävät kokonaisuuksia. Pitää tehdä tässä ja nyt poliittisia päätöksiä, jotka ovat hyviä
koko Suomelle.
Lassi Kaleva on kaikkea tätä ja jopa enemmänkin. Äänestä siis
Lassia ja voit muuttaa Suomea paremmaksi paikaksi elää!

