Arvoisat tiedotusvälineiden edustajat, hyvät kuulijat,

Meillä Tampereen perussuomalaisilla on kaksi hyvää pormestariehdokasta, minä Lassi Kaleva ja Veikko
Vallin. Kumpi tahansa valitaankin, niin kuntalaisilla on takuu siitä, että me emme kannata tietulleja,
ruuhkamaksuja tai autoilun keinotekoista vaikeuttamista. Emme kannata kaupungille tai kaupunkilaisille
haitallisia, kalliita ja yli‐innokkaita ilmastotavoitteita. Emme kannata liha‐ tai maitokieltoja päiväkoteihin,
kouluihin tai vanhusten yksiköihin. Kumpikaan meistä ei kannata segregaatiota eli asuinalueiden eriytymistä
maahanmuuton seurauksena. Emme ylipäänsä kannata haittamaahanmuuttoa muutenkaan.
Haittamaahanmuuttoa on sellainen maahanmuutto, joka luo turvallisuusuhkia tai huomattavia kuluja
vastaanottavalle yhteiskunnalle.

Haen Tampereen pormestariksi. Miksi? Siksi, että on unelmatyö kehittää omaa kotikaupunkia ja varmistaa
että kaikilla on siellä hyvä olla.

Johtaminen on joukkuepeliä, jossa minun tehtäväni pormestarina on toimia tiimin valmentajana. Katson,
että jokainen joukkueen jäsen on omassa, oikeassa paikassaan kykyjensä mukaan. Ja että jokainen
joukkueen jäsen saa tukea, sparrausta, koulutusta ja ohjausta oman tarpeensa mukaisesti. Pormestarina
valvon, että valtuuston asettamat ja johtoryhmässä hyväksytyt tavoitteet saavutetaan ja että joukkue tekee
säännöllisesti maaleja.

Pormestarin tehtävän hoito edellyttää tervettä nöyryyttä. Tarvittaessa käytän ulkopuolista asiantuntijuutta,
mikäli johtoryhmämme sitä tarvitsee. Myös pormestarin tulee olla rohkea kuuntelemaan ja kuulemaan.
Ihmiselle on annettu kaksi korvaa ja yksi suu. Niitä olisi hyvä käyttää samassa suhteessa.

Visioni on luovien ihmisten kaupunki, joka katsoo tulevaisuuteen, mutta pitää huolta nykyisistä
asukkaistaan ja alueellaan toimivista yrityksistä. Esimerkkinä tulevaisuuteen katsomisesta on vaikkapa
digitaalinen teatterimuseo. Tai korkean puurakentamisen kehittäminen yhdessä Tampereen Yliopiston
kanssa ihan vientituotteeksi asti.

Kaupunkia ei tule tehdä nykymuodin mukaisesti 30 vuoden päähän, vaan kaupunkia tulee tehdä nykyisille
tamperelaisille, joiden hyvinvoinnin on oltava korkein prioriteettimme. Kaupunkia tulee tehdä myös
nykyisille alueellamme toimiville yrityksille varmistaaksemme työpaikkojen säilymisen kaupungissamme
myös jatkossa.

Nostan aivan muutaman asian lisää minulle tärkeistä asioista pormestarina.

Henkilöstö tulee nähdä kaupunkimme voimavarana. Opettajat, insinöörit, sairaanhoitajat ja monet muut
ammattilaiset mahdollistavat kaupungin ja meidän kaikkien arjen sujuvuuden. Motivoitunut henkilöstö on
kaupungin voimavara. Pormestarina edesautan henkilökunnan työhyvinvointia ja työkykyä käytettävissä
olevilla työkaluilla myös ottamalla mallia eri puolilla Suomea olevista toimivista käytännöistä.

Tunnistan Tampereen upean historian satama‐ ja veneilykaupunkina. Veneilyharrastus on alueellamme
todella laajaa. Tämä on osa Tampereen vetovoimaa ja pitovoimaa. Varmista pormestarina, että veneilyn ja
satamatoiminnan edellytykset säilyvät myös jatkossa.

Rauhaniemen kansankylpylän remontti olisi meille hyvä asia. Avantouinti ja kesän aurinko tuovat terveyttä
ja iloa monen kuntalaisen elämään. Rauhaniemen kansankylpylä tarvitsee kipeästi remontin ja päivityksen
palvellakseen asiakkaitaan myös tulevina vuosikymmeninä.

Yhteydenpito kuntalaisiin on olennainen osa pormestarin tehtävän hyvää hoitoa. Mikäli saan kuntalaisten
luottamuksen ja mikäli minut valitaan Tampereen pormestariksi, tulen käyttämään aktiivisesti nykyaikaisia
viestintävälineitä tiedottaakseni suoraan kuntalaisille ajankohtaisista asioista. Kanava on kaksisuuntainen.
Myös minulle pormestarina voi laittaa viestiä yhteiseen kaupunkiimme liittyen.

Lopuksi vielä suuria tunteita herättävä asia: Kaupungin pysäköinninvalvonta, enemmän ohjeistamista,
vähemmän laputtamista. Kyseessä on siis viranomaistoiminta, jossa päätösvalta on toimivaltaisilla
pysäköinnintarkastajilla. Pormestarina edistäisin kuitenkin maalaisjärjen käyttöä pysäköintivirhemaksujen
kirjoittamisessa.

Kyllä. Pyrin tosissani Tampereen pormestariksi. Mottoni on: ”Tamperelaisten asialla. Myös pormestarina.”
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