Lassi Kaleva
Tamperelaisten asialla.
Myös pormestarina.
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– Minä olen Lassi Kaleva, Tampereen perussuomalaisten
valtuustoryhmän puheenjohtaja, näissä vaaleissa myös
puolueeni pormestariehdokas.
– Miksi haen Tampereen pormestariksi? Siksi, että on unelmatyö kehittää omaa kotikaupunkia ja varmistaa, että kaikilla on
siellä hyvä olla.

– Auta meitä voittamaan. Nyt kannattaa mennä vaaliuurnille, ja tehdä perussuomalaisista Tampereen suurin puolue.
– Kuntavaaleissa voi ottaa kantaa myös valtakunnanpolitiikkaan.
Lähetä terveisiä hallitukselle äänestämällä perussuomalaisia.
– Valtuusto tarvitsee rohkeasti kantaa ottavan poliitikon, joka on paikalla silloin,
kun päätöksiä tehdään. Olen istunut kaikki valtuuston kokoukset alusta loppuun.

KUKA LASSI?
• Paljasjalkainen tamperelainen
• Kaupunginvaltuutettu vuodesta 2013 lähtien
• Valtuustoryhmän puheenjohtaja
• Laaja kokemus kaupunginhallitustyöskentelystä
• Valtuuston puhujatilaston kärkisijoilla jo 8 vuotta
• Maakuntavaltuuston ryhmänjohtaja
• Yrittäjä (myynti ja markkinointi)
• Humanististen tieteiden kandidaatti
• Harrastukset mm. pianonsoitto ja säveltäminen
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– Minun Tampereeni katsoo
tulevaisuuteen ja huolehtii
samalla nykyisistä asukkaistaan. Otan huomioon myös
yritykset ja yritystoiminnan
kehittämisen, varmistaakseni
työpaikkojen säilymisen kaupungissamme.

Politiikassa pitää uskaltaa sanoa KYLLÄ!
• KYLLÄ! Tuelle, jota tarjoamme nuorille, lapsiperheille ja ikäihmisille
koronapandemian jälkeen.
• KYLLÄ! Turvalliselle kaupungille ja edulliselle asumiselle.
• KYLLÄ! Paikallisten yritysten suosimiselle kaupungin kilpailutuksissa.
• KYLLÄ! Kaupungin työntekijöiden työkyvyn ja työhyvinvoinnin edistämiselle.
• KYLLÄ! Ikäihmisille tarjottaville edullisille teatteri- ja konserttilipuille, sekä
ikäihmisten toimiville palveluille muutenkin.
• KYLLÄ! Esimerkiksi Rauhaniemen kansankylpylän remontille, toimivalle
satamatoiminnalle, biokaasukäyttöiselle bussikalustolle, digitaaliselle
teatterimuseolle, ok-tonteille ja Nyssen tasataksalle Teiskoon.

Politiikassa pitää uskaltaa sanoa myös EI!
• EI! Veronkorotuksille.
• EI! Tietulleille ja ruuhkamaksuille ja autottomille keskustoille.
• EI! Yli-innokkaille ilmastoteoille, jotka häätävät yritykset ja työpaikat pois
alueeltamme lisäten samalla elämisen, asumisen sekä liikkumisen hintaa.
• EI! Kaupungin jatkuvalle velkaantumiselle.
• EI! Liha- ja maitokielloille kouluissa sekä vanhusten palveluyksiköissä.
• EI! Haittamaahanmuutolle (sellainen maahanmuutto, joka luo turvallisuusuhkia tai huomattavia kuluja vastaanottavalle yhteiskunnalle).
• EI! Eteläpuiston rakentamiselle, Näsinsaarelle tai Näsijärven täytölle.
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