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Äänestäjä – kuka on Sinun valintasi?
Minun ja perussuomalaisten mielestä
mokratia on kansanvaltaa, eikä se ole mahdollista ilman kansaa.

Kansalaisten asialla

Perussuomalaiset kannattavat populistista demokratiakäsitystä elitistisen demokratiakäsityksen sijaan. Populistisen demokratiakäsityksen mukaan kansalaiset haluavat valita edustajikseen henkilöitä, joiden kanssa he ovat asioista samaa mieltä ja jotka kykenevät yhdistämään kansaa erilaisten eturyhmäpyrkimysten paineessa.

Peruspalveluita ei tule yksityistää

Kauko Tuupainen (ps)
tilintarkastaja, eläkeläinen
Jyväskylä

Perussuomalaisten mielestä kansalaisten tarvitsemia sosiaali- ja peruspalveluja ei tule yksityistää. Onhan yksityisen sektorin perustarkoitus tuottaa voittoa omistajilleen. Sen sijaan yksityinen sektori voi tarvittaessa täydentää julkista palvelutuotantoa, ellei yhteiskunnan oma palvelutuotantoa ole riittävä. Perussuomalaiset haluavat pitää yksityisen sektorin
roolin sosiaali- ja terveyspalveluissa sellaisessa mittakaavassa, että päähuomio järjstelmässä on jatkossakin julkisen sektorin kehittämisessä.

Perussuomalaisten aateperusta

Hyvä hoito kuuluu kaikille
vanhuksille

Perussuomalaisten toiminnan perustana ovat
rehellisyys, oikeudenmukaisuus, inhimillisyys,
tasa-arvo, työn ja yrittämisen kunnioittaminen sekä henkinen kasvu. Sukupolvet ylittävänä tavoitteenamme on kestävä kehitys kaikilla hyvinvoinnin mittareilla tarkasteltuna. Meidän tulee jättää tuleville sukupolville sosiaalisesti, taloudellisesti, sivistyksellisesti, ekologisesti sekä moraaliselta tasoltaan paremmassa kunnossa oleva maa kuin se on tänä päivänä.

Ihmisen puolella

Perussuomalaiset on kansallismielinen ja kristillissosiaalinen puolue. Emme usko oikeistolaiseen rahanvaltaan, emmekä vasemmistolaiseen järjestelmävaltaan, vaan ihmiseen. De-

Vanhusten hoidossa on viime vuosina ilmennyt suuria puutteita. Hoitohenkilökuntaa on liian vähän erityisesti vanhainkodeissa, terveyskeskuksissa ja kotipalveluissa. PS:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Raimo Vistbacka on
todennut Eduskunnassa 18.9.2009, että ”Suomen lainsäädännöstä löytyy vahvemmat oikeudet lypsylehmien ja vankien ulkoiluun,
kuin laitoksissa olevien vanhusten pääsy ulkoilmaan”.
Nykyisen hallituksen panostus vanhuspolitiikkaan on lupaus laista, jolla kunnat velvoitettaisiin huolehtimaan asiallisesta hoitomitoituksesta eli siitä, että hoitajien ja hoidettavien
välinen suhdeluku olisi suositusten edellyttämällä tasolla.

Omaishoidossa yhdistyvät
inhimillisyys ja taloudellisuus

Omaishoito on luonnollisin tapa hoitaa lähimmäistä tutussa ympäristössä. Se on kaikkien
laskelmien mukaan yhteiskunnalle edullisin
hoitomuoto, vaikka siitä maksettaisiinkin hoitajille kunnollinen palkkio.
Suomessa arvioidaan olevan noin 300.000
omaishoitajaa, mutta omaishoidon tukea kunnat maksavat vain 34.000 omaishoitajalle.
Tästä syystä perussuomalaiset vaativat, että
omaishoidon tuen maksatus siirretään Kelalle, jotta kaikki siihen oikeutetut saavat korvauksen arvokkaasta työstään. Omaishoidon tuen tulisi kartuttaa myös eläkettä, eikä siitä pitäisi maksaa veroa.

Vammaiset ovat osa yhteiskuntaa

Vammaiset ovat yhtä arvokkaita kuin muutkin henkilöt. Siksi vammaisille henkilöille on
taattava yhtäläiset mahdollisuudet toimia elämän eri osa-alueilla omien kykyjensä mukaan
kuin muillakin kansalaisilla. Me perussuomalaiset emme hyväksy vammaisten henkilöiden
jallitusta, jota tapahtuu myös kuntien päätöksenteossa. Vammaiset ovat usein ensimmäisinä kärsijöinä, kun valtion tai kuntien talousarvioita supistetaan.

Työttömistä huolehdittava

Suomessa on lähes jatkuvasti neljännesmiljoonaa kansalaista työttömänä. Kuinka moni päättäjä tiedostaa sen tosiasian, että työttömien peruspäiväraha on – viimeisen 15 vuoden aikana
– jäänyt jälkeen 25 % ja toimeentulotuki lähes
30 % ansiotason kehityksestä. Eli työttömyyskorvausten tasoa on tarkistettava.
Jyväskylä joutui maksamaan viime vuonna
lähes kuusi miljoonaa euroa ”sanktiota” Kelalle, kun se ei halunnut työllistää noin 1.700 kaupungissa asuvaa pitkäaikaistyötöntä. Tekemätöntä työtä kyllä löytyy.

Kake näyttää, että Perussuomalaiset Kake harrastaa perinteistä hiihtoa, Kake jakaa Perussuomalainen-lehteä
eivät ole poliittisesti vasemmalla eikä kun polvivamma estää luistelutyylin. kolmen viikon välein eri puolille
oikealla, vaan pääsääntöisesti oikeasKuokkalaa.
sa ja askeleen edellä muita puolueita.

Eläkeläisten köyhdyttäminen
loputtava

Suomen kansalaisista on noin 1,4 miljoonaa
eläkkeellä, joista useimmille, vuonna 1977
voimaan tullut, ns. taitettu indeksi on kirosana. On tutkittu, että vuosien 1996–2007 aikana ovat palkat nousseet 52 prosenttia ja eläkkeet 22 prosenttia eli eläkeläiset ovat jäänet jälkeen 30 prosenttia työssä oleviin nähden. Tämän epäkohdan poistamiseen me perussuomalaiset olemme sitoutuneet.

Kädentaidot ja käytös kunniaan,
lisää liikuntaa ja ruotsi
valinnaiseksi

Opetuksen on oltava monipuolista ja sen on
tuettava erilaisia taipumuksia. Kaikki eivät ole
kirjatoukkia, mutta jokainen on vahva jossakin. Tämän vuoksi myös taide- ja käsityöaineiden nykyistä suurempaan tuntimäärään on
paineita. Uusia kouluaineita, kuten draamaa ja
etiikkaa ei Perussuomalaisten mielestä peruskouluun tarvita, mutta sen sijaan ainerajat ylittävää opetusta tulee edistää.

Vähemmän EU:ta

Perussuomalaiset on EU-kriittinen puolue,
koska mielestämme EU ei ole toimiva järjestelmä – edes teoriassa. Meidän tavoitteenamme on palauttaa valtaa EU:lta takaisin kansallisvaltioille eli Suomi ja Suomea koskeva päätöksenteko suomalaisille. Veroeurojemme ”sijoittaminen” Kreikkaan ei ole järkevää finanssipolitiikkaa, koska nekin rahat olisi tarvittu
Suomen menojen tasapainottamiseen.
Suomen etu on pitkällä tähtäyksellä irrottautua EU:sta ja talous- ja rahaliitto EMU:sta,
sillä kuten Norja on pärjännyt EU:n ja Ruotsi EMU:n ulkopuolella, myös Suomi tulisi toimeen ilman kumpaakaan jäsenyyttä. Nykymuotoinen EU ja rahaliitto Emu seisovat savijaloilla.

"Jalat tukevasti maassa", sanoo Kake,
kun 150 kg:n painot eivät nouse lattiasta.

Kuva: Jussi Niinistö
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Miksi olet ehdolla eduskuntaan?
Kun olen osallistunut neljän erilaisen ja erikokoisen eläkeläisyhdistyksen toimintaan ja
kuunnellut jäsenten mielipiteitä, olen lupautunut ajamaan heidän esille nostamiaan asioita
eduskunnassa, jos saan sinne valtakirjan huhtikuussa. Toisaalta neljäsosa (1,3 miljoonaa)
kansastamme on eläkeläisiä ja kun eduskunnan pitäisi olla poikkileikkaus kansastamme,
niin miksi emme saisi olla mukana myös eduskunnan päätöksenteossa.
En halua myöskään piilotella vankkaa kunnallistalouden ja -hallinnon asiantuntemustani, jota olen saanut pitkän työurani aikana.

Miten suhtaudut puoluetukeen ja
kaupungin maksamaan piilotukeen?
Valtion maksama puoluetuki, joka tuli voimaan
Rafael Paasion hallituksen esityksestä v. 1967,
on mielestäni riittävä. Sen suuruus on lehdistötuen kanssa 36 miljoonaa euroa. Maksettavan
tuen tulee kattaa sekä eduskunta- että kuntavaalien ja presidentin valinnan aiheuttamat kulut. Jyväskylän kaupungin maksama piilopuoluetuki (seminaariliput ja lehtimainokset puoluelehtiin) tulisi lopettaa. Samaa koskee kaupungin omistamia tytäryhtiöitä.

Eläkeläiset vaativat ns. taitetun
indeksin poistamista. Onko
vaatimukselle katetta?
Kun eläkkeitä koskeva laki tuli voimaan 1962,
niin kaikki olivat tyytyväisiä. Eläkkeitä korotettiin vuosittain samalla prosentilla kuin palkkojakin. Ensimmäinen huononnus tuli voimaan
vuonna 1977, jolloin päädyttiin ns. puoliväliindeksiin eli eläkkeiden tarkistuksissa huomioitiin vain 50 % palkkojen kehityksestä.
Otsikkokysymykseen eli ns. taitettuun indeksiin, jota ryhdyttiin soveltamaan vuonna 1996,
ei yksikään eläkeläinen ole tyytyväinen. Huomioidaanhan siinä palkkojen korotuksista vain
20 %. Eläkeläisten vaatimuksia taitetun indeksin poistamisesta puoltaa sekin, että vv. 1996–
2007 palkat nousivat 52 %, mutta eläkkeet
vain 22 % eli 30 % vähemmän. Vaatimukselle on siis katetta. Perussuomalaisten eduskuntaryhmä äänesti – ainoana ryhmänä - yksimielisesti eläkeläisten edun puolesta kuluvalla istuntokaudella.
  

EU-jäsenyys ja perustuslaki?

Eduskunnan enemmistö haluaa kirjata maininnan EU-jäsenyydestä Suomen perustuslakiin.
Minusta se ei ole tarpeellista. Jos Suomi haluaa joskus erota EU:sta, se vaatii perustuslain
muuttamisen. Muutos tapahtuu vain päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa eduskunnasta.
Nykytilanteessa EU:sta voidaan erota eduskunnan päätöksellä, johon riittää yksinkertainen enemmistö.

Mennäänkö Natoon?
Mikäli minusta riippuu, niin ei mennä. Kerto-
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Jaa – Ei – Tyhjiä – Poissa

vat, että Naton jäsenyys maksaisi suomalaisille enemmän kuin puolustusvoimiemme ylläpito. Puolustusvoimien määrärahoja on jo nyt supistettu merkittävästi. Jos nykypuolustuksemme johto siirtyisi USA:n hallitseman Naton
alaisuuteen, maanpuolustushenki heikkenisi ja
maamme puolueettomuus sekä liittoutumattomuus kärsisivät..

Kymmenen kysymystä Kakelle

En halua myöskään lähettää poikiamme tuntemattomille ”taistelutantereille tykinruuaksi”.
Jos Natoon liittymistä ryhdytään joskus ajamaan, siitä on järjestettävä sitova kansanäänestys.

2)    Nostetaanko arvonlisäveroa (alv)? Kake: Ei

Verot valtion maksettaviksi,
vai kuinka?

4)    Tuleeko lapsilisät vähentää toimeentulotuesta? Kake: Ei

Ei nyt sentään. Perussuomalaisten veropolitiikka perustuu sosiaaliselle oikeudenmukaisuudelle eli verot maksukyvyn mukaan. Emme hyväksy hallituksen ajamaa kehitystä kohti tasaveroa, jossa rikkaat rikastuvat ja köyhät
köyhtyvät.
Vastustamme tasaveroon luettavan arvonlisäveron korottamista 25 prosenttiin, sillä nykyinenkin on melkoisesti korkeampi kuin eräissä meitä suuremmissa maissa. Irlannin alv-prosentti
on 21, Saksan 19 %, Britannian 17,5 % ja Luxemburgin 15 %.
Tavallisiin kansalaisiin kohdistuvien kiinteistöverojen korotuksiin suhtaudumme myös pidättyväisesti, sillä korotukset vaikuttavat suoraan asumiskustannuksiin, asuimmepa omassa tai vuokra-asunnossa. Myöskään pienten
maa- ja metsätilojen verotusta emme halua korotettavaksi.

Maassa maan tavalla
Yllä oleva ”slougan” on perussuomalaisten luoma ja tarkoittaa ns. kotouttamispolitiikan perustaa. Suomessa on noudatettava Suomen lakeja ja työehtosopimuksia, mutta myös kulttuuriset normimme ovat osa yhteiskuntaamme.
Me haluamme säilyttää omat joulujuhlamme ja
suvivirtemme, joten kantaväestöltä ei tule vaatia sopeutumista maahanmuuttajien tapoihin.
Maahanmuuttoviraston resursseja on lisättävä,
jotta maahanmuuttajien ei tarvitse odotella 1,5
– 2 vuotta viranomaisten ratkaisua ”täysylläpidossa” veronmaksajien kustannuksella. Vakaviin ja toistuviin rikoksiin syyllistyneet maahanmuuttajat on karkotettava maasta, sillä rikolliset osoittavat piittaamattomuutta Suomen
lakeja kohtaan.

Miten valtion velkaa vähennetään?
Valtion tämän vuoden talousarvion loppusumma 50,3 miljardia euroa (Mrde) Velkaa tullee
tämän vuoden lopussa olemaan yli 80 Mrde,
josta maksetaan korkoja 1,9 Mrde.
Tulevien vuosien velanotto tulee minimoida ja
ottaa kahden seuraavan eduskuntakauden tavoitteeksi lyhentää velkaa 20 Mrde eli 2,5 Mrde vuodessa. Toki, jos suhdanteet ja maamme
taloudellinen kantokyky paranevat, velkaa voidaan lyhentää enemmänkin.
Olisi myös tutkittava, onko mahdollista luopua
ulkomaisista velkakirjoista ja rahoittaa valtion
lainatarve yksinomaan suomalaisista eläkerahastoista, joiden tasearvo on noin 140 Mrde.
Tällöin ulkomaisille sijoittajille maksetut velkojen korot jäisivät kotimaahan.

Vastausvaihtoehdot: Jaa – Ei
1)    Liitytäänkö Natoon? Kake: Ei

3)    Pitäisikö palomiesten eläkeikä palauttaa entiselleen?
Kake: Jaa

5)    Pitäisikö ulkomaalaisilta opiskelijoilta periä maksuja?
Kake: Jaa
6)    Tulisiko peruspalvelut yksityistää? Kake: Ei
7)    Pitäisikö henkilökohtaisen pääomatulojen verotuksen olla
progressiivista? Kake: Jaa
8)    Pitäisikö ns. harmaa talous kitkeä Suomesta? Kake: Jaa
9)    Olisiko ns. perheviljelmien syytä antaa kasvaa ja kannattaa?
Kake: Jaa
10) Paikallis- ja metsätiet saatettava kuntoon? Kake: Jaa

Ehdokas hakee tehtävää
Kansanedustajaehdokkaan tavoitteena on
päästä edustamaan kansaa valtiopäiville. Eräs
mahdollisuus näyttää kykynsä on tapa, jolla ehdokkuutensa hoitaa. Selkeys ja avoimuus
rahankäytössä, provosointeihin reagointi ja
kanssaehdokkaiden kohtelu ovat sekä median, kilpailijoiden ja ennen muuta äänestäjien
tarkan seurannan kohteina. Tässä tilanteessa
oman viestin ja omien ajatusten julkistaminen
on vaativa tehtävä.

Äänestäjä on valitsija
Entä äänestäjä? Onko hänellä aikaa, halua ja
viitseliäisyyttä paneutua harkitsemaan äänestyspäätöstään ja perustella se, ainakin itselleen, vai vetäiseekö numeron sille, joka sattuu
äänestyspäivänä tuntumaan sopivalta? Oli peruste mikä tahansa, valitusoikeutta ei ole.
Vaaleissa kansa saa sitä, mitä valitsee ja
vain äänestämällä voi vaikuttaa. Tulossa olevat eduskuntavaalit ovat tärkeimmät pitkään
aikaan ja äänestäjän on hyvä muistaa, että demokratia ei tunne tilannetta, jossa nukkuvat otettaisiin huomioon. Äänestykseen
osallistuminen on oikeus, ei velvollisuus, siitä todisteena useissa maissa käytävä kamppailu vapaiden vaalien järjestämiseksi.

Perussuomalaiset on vaihtoehto
Perussuomalaiset on nykymenolle itsenäinen
poliittinen vaihtoehto, joka ei ole suuren rahan, järjestövallan tai monopolien juoksupoika. Kansalaiset tietoisina siitä, että heitä konkreettisesti koskevia asioita ratkaistaan eduskuntavaaleissa, alkavat olla tosissaan. Jatkuvat tulonsiirrot rikkaille ovat monille liikaa ja

kansan enemmistön tahdon vastainen politiikka on tulossa tiensä päähän.
Perussuomalaisten linja on selkeä, ensin suomalainen työ ja yrittäminen. Gallupit näyttävät
suuntaa, mutta vaalitulos ratkeaa vasta uurnilla 17.4.2011.
Ossi Sandvik
puoluesihteeri
Perussuomalaiset rp.

Kaken osallistuminen kunnallispolitiikkaan vv. 1969 – 2011:
• Jyväskylän Kauppaoppilaitoksen johtokunta 1969-72
• Kansanedustajien vaalien Keski-Suomen vaalipiirin
keskuslautakunta, varapuheenjohtaja 1971-2002
• Suolahden kauppalan kansakoulun johtokunta 1973
• Jyväskylän kaupunkiseurakunnan kirkkovaltuusto
1975-90 ja 1995-2008 sekä Jyväskylän seurakunnan kirkkovaltuusto
2011 alkaen ja edelleen
• Jyväskylän kaupunginvaltuusto 1977-84 ja 1989 ja edelleen
• Suojarinteen keskuslaitoksen kuntainliiton valtuuston ja hallituksen
jäsen 1977-80
• Jyväskylän ammattikoulun kuntainliiton valtuuston ja hallituksen
jäsen 1981-84
• Jyväskylän seudun ammatillisen koulutuksen kuntainliiton
hallituksen jäsen 1985-96
• Jyväskylän kaupunginhallituksen jäsen 1993-96
• Keski-Suomen maakuntavaltuuston jäsen 1993-2007 ja 2009 alkaen

Kake käväisi keväällä 1988 viransijaisena Konnevedellä. Taustalla
on vanha kunnantalo.

KAKE on työskennellyt:
• työmaakirjurina (Jkl:n kaupunki) vv. 1960-61
• toimistokirjurina (Jkl:n kaupunki) vv. 1961-68
• toimistosihteerinä (JTY ry.) vv. 1968-72
• taloudenhoitajana (Suolahden srk) vv. 1972-73
• apulaisreviisorina (Jkl:n kaupunki) vv. 1973-77

’Kunnallisena tilintarkastajana”:

• reviisorina (Jkl:n kaupunki) vv. 1977-83

• Keski-Suomen Konservatorion kuntainliitossa 1988-96
• Keski-Suomen maakuntaliitossa 1993-96
• Jyväskylän kaupungin tarkastuslautakunnan jäsen 1999-00 ja 2002-2004

• vt. talousarviopäällikkönä (Jkl:n kaupunki) vv. 1983-84

Muita kunnallisia luottamustehtäviä:
• Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n hallituksen puheenjohtaja 1991-96
• Jyväskylän Energia Oy:n hallituksen puheenjohtaja 1997-2000
• Lapuan Hiippakuntavaltuuston jäsen 2004 – 2007
• Jyväskylän kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen 2005-2007
• Jyväskylän Veden johtokunnan jäsen 2005
• Jyväskylän nimistötoimikunnan (ent. Katunimitoimikunta)
jäsen 2005-2006
Ansiomerkit ja – mitalit:
• Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansiomitali (Opetusministeriö)
26.02.1990
• Suomen Leijonan Ritarikunnan ansioristi (Tasavallan Presidentti)
06.12.1992
• Tunnustus 30-vuotisesta ansiokkaasta työstä kunnallishallinnon hyväksi
(Suomen Kuntaliitto) 11.12.2000
• Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansiomitali kullatuin ristein
(Opetusministeriö) 26.02.2002
• Väestönsuojelun I luokan ansiomitali (Sisäasiainministeriö) 02.04.2002
• Tunnustus 40-vuotisesta ansiokkaasta työstä kunnallishallinnon hyväksi
(Suomen Kuntaliitto) 23.05.2003
• Seurakuntatyön kultainen ansiomerkki (30 v). Myönnetty 10.3.2009.

• vt. kunnanjohtajana (Konnevesi) v. 1988
• tp. toiminnanjohtajana (SAKU ry, Tampere) v. 1992
• apulaistalousjohtajana (K-S:n SHP:n ky) vv. 1984-94
• toimitusjohtajana (isännöitsijä), Keski-Suomen
Sairaalakiinteistöt Oy vv. 1995-02
• K-S:n SHP:n Pesulan johtajana, oto. vv. 1995-96
• sisäisenä tarkastajana (K-S:n SHP:n ky) vv. 2002-03
Eläkkeelle viimeisestä virasta 1.8.2003
• tilintarkastajana (Jyväskylän revisio- ja
investortoimisto Oy) v. 1997 alkaen

Kake puhumassa Jyväskylän Speaker´s Cornerin
puhetilaisuudesa Kirkkopuistossa. Aiheena
”Miksi PS oli EU-vaalien voittaja ja miksi vasemmisto hävisi?”. Kuva: Jorma Uski.

Perussuomalaisten eduskuntavaaliehdokas
Kauko Tuupaisen tukitili:
Saaja: Kauko Tuupainen, PS:n tukitili
Keski-Suomen Osuuspankki, Jyväskylä,
508919-28597 (FI 61 5089 1920 0085 97)
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Kake on harrastanut avantouintia reilut kymmenen vuotta. Hän toimi vuosina 2002–2006 Suomen Avantouintiliitto ry:n ensimmäisenä puheenjohtajana.

Teitäkin
palvelee
automyyjä
Jouni Tuupainen
puh. (014) 860 2225
gsm 040 701 26 77

kaken perusristikko

Erkki Vuokila on laatinut ja Heli Kärkkäinen toteuttanut. Tuottaja on Sanaris Oy.

Lähetä ratkaisu 15.4.2011 mennessä os. KAKEN
Perusristikko, Aarontie 9 A 6, 40500 JYVÄSKYLÄ. Oikein
vastanneiden kesken arvotaan viisi 20 euron palkintoa.
Voittajien nimet nähtävissä 20.4.2011 alkaen osoitteessa
www.tuupainen.net
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