
Arvoisat kuulijat, 

Tampereen perussuomalaiset nimesivät minut pormestariehdokkaaksi 

kesäkuun kuntavaaleihin. 

Kiitän tästä kunniasta. 

Kerron lyhyesti taustastani. 

Tällä hetkellä olen ensimmäisen kauden kansanedustaja ja 

talousvaliokunnan valiokuntavastaava. Lisäksi olen Poliisiasian 

neuvottelukunnassa ja Energiayhtiö Fortumin neuvottelukunnassa. Olen 

myöskin Tampereen kaupunginvaltuustossa. 

Taustaltani olen palkansaaja ja yrittäjä, tässä järjestyksessä. Ensin olin 15 

vuotta palkansaajana useissa eri ammateissa, ja sen jälkeen olen toiminut 

yrittäjänä yli 20 vuotta. Työura oli siis jo melko pitkä ja nyt mielenkiintoni 

kohteena on ollut politiikka reilut neljä vuotta. 

Olen syntyperäinen tamperelainen, synnyin toukokuussa 1962 

Tampereen upouudessa keskussairaalassa.  

Olen käynyt kaikki koulut Tampereella ja suurimman osan työurastanikin 

olen tehnyt Tampereella. Tampere on siis kuulunut merkittävällä tavalla 

koko elämäni kaareen.  

Joitakin vuosia olen ollut töissä myös Ruotsissa, Virossa ja Portugalissa. Se 

on avannut silmiä, että emme osaakaan kaikkea täällä Suomessa, vaikka 

toisinaan luulemmekin olevamme maailman parhaita kaikessa, ja jopa 

onnellisimpiakin. 

Politiikkaa teen kokemuksiini pohjautuen. En ole teoriamies, vaan uskon 

käytännön kokemukseen päätöksenteossa. 

Poliittisen ajatteluni ytimessä ovat sanat talous, turvallisuus ja 

oikeudenmukaisuus. Avaan niitä hiukan. 

 

 



Talous 

Taloudenpidossa olen samalla linjalla kuin herra tasavallan presidentti 

Sauli Niinistö. Kannatan siis määrätietoista ja tiukkaakin talouskuria, enkä 

usko, että mikään kaupunki lopulta menestyy, jos se elää massiivisesti 

velaksi vuodesta toiseen. Presidentti Niinistö totesi Tampereen 

vierailullaan, että ”velkaantumisen sileä tie päättyy seinään.” Niin se 

lopulta tekeekin, koska kroonisesti velaksi elävä kaupunki kasvaa kieroon. 

Kaupunkienkin pitäisi siis elää suunnilleen tulojensa mukaan, eikä lähteä 

suuruuden hulluihin metropolihankkeisiin, jotka johtavat 

verojenkorotuksiin ja esimerkiksi ikäihmisten palvelujen heikennyksiin. 

Kaupunkien kasvattaminen ei ole itseisarvo. Ihmisten turvallisuus on.  

Nyt tuntuu, että tämä on unohdettu. 

Turvallisuus 

Jos kaupunkia pakolla kasvatetaan, kasvavat kaikki ongelmatkin samassa 

suhteessa. Suurkaupungit ovat nykyisin vaarallisia asuinpaikkoja. 

Varsinkin niiden eriytyneet osat. 

Rikollisuus, asuinalueiden ja koulujen eriytyminen ja monet muut 

ongelmat kasvavat Tampereellakin samassa tahdissa kuin väkimäärä 

kaupungissa kasvaa. Haittamaahanmuutto lisää ongelmia entisestään. 

Ratkaisu ei ole kiihdyttää väestönkasvua, lisätä velkaantumista, nostaa 

jatkuvasti verotusta, kasvattaa kustannuksia ilmastokiihkoilulla, ja hankkia 

lisää ongelmia rehellisten kaupunkilaisten päänvaivaksi.  

Oikeudenmukaisuus 

Meillä ei ole varaa syytää rahaa kaikkeen mitä poliitikkojen päähän 

juolahtaa. On siis priorisoitava eli laitettava asiat tärkeysjärjestykseen. 

Omalla tärkeyslistallani ikäihmiset ovat listan kärjessä. On tärkeämpää 

käyttää rajallista verokertymäämme vanhushoivaan kuin puiden 

istutukseen keskelle katua pysäköintiruutujen paikalle, kuten 

Tammelassakin tehdään.  



On tärkeämpää tarjota pitkän päivätyön tehneille vanhuksillemme hyvää 

ruokaa kuin ruokkia systeemiä hyväkseen käyttämään tulleita 

turvapaikkashoppaajia, jotka eivät ole laittaneet tikkua ristiin tämän maan 

puolesta. 

Toisena tärkeyslistallani tulevat lapset. Nuorille on tarjottava turvallinen 

kouluympäristö, jota eivät haittamaahanmuuton ja syrjäytymisen 

seurauksena syntyneet nuorisojengit terrorisoi.  

Kaikki koulukiusaaminen ja väkivalta on kitkettävä Tampereen kouluista 

niin kovin ottein kuin on tarve. Mitään ongelmia ei saa piilotella. 

Vanhempia, lapsia ja opettajia on kuunneltava herkällä korvalla. 

Vaaliteemoja on muitakin. Tässä olivat päällimmäiset.  

Uskon olevani Tampereen pormestariehdokkaista parhaiten siihen 

tehtävään soveltuva kokemukseni, näkemysteni, ikäni ja asenteeni 

perusteella. 

Kiitos.  

 

 


