Tuntuuko sinusta, että
politiikasta olisi kadoksissa järki?
Suomen päättäjien on opeteltava tekemään uudelleen oikeita asioita. Järki
edellä. Ihmisten kuuntelemisessa on
järkeä. Sen olen lakimiehenä, aviomiehenä, isänä ja valtuuston puheenjohtajana
oppinut.
Haluan, että jokainen suomalainen voi
elää itselleen ja perheelleen merkityksellistä ja turvallista elämää. Kun ihminen
onnistuu, yhteiskunta onnistuu. Kun
ihminen häviää, yhteiskunta häviää. Siksi
työnteon, yrittämisen ja koulutuksen on
oltava kannattavaa. Siksi heikoimmista
on pidettävä huolta.
Kunnioitan uusmaalaisten tapaa
elää. Maamme asioista päätettäessä on
ymmärrettävä, että ihmisten aika ei ole
ilmaista. On päästävä töihin ja saatava
lapset hoitoon ja kouluun ilman syyllistämistä, esimerkiksi omalla autolla.
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Suomelle turvaa ry

Tosiasiat on tunnettava ja tunnustettava. Päätöksenteossa on kyse järjen
käytöstä. Se on pääasia. Järjen käyttö on
pääasia.
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SEITSEMÄN JÄRJEN ASKELTA
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Työnteon on oltava joka tilanteessa kannattavaa. Ahkeruuden
haittaveroa eli työn verotusta pitää alentaa. Sosiaaliturva ei saa
passivoida. Työehdoista on voitava sopia enemmän yrityksissä.
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Ilmastojärkeä ja ydinvoimaa,
JÄRJEN
ei ihmisten syyllistämistä.

KÄYTTÖ

Suomi tarvitsee varmaa, kustannustehokastaON
ja puhdasta
energiaa.
PÄÄASIA.
Ydinvoima on kestävä vastaus energiantarpeeseen. Hiilitulli pistäisi
saastuttavan tuonnin EU:n ulkopuolelta kantamaan vastuuta.

Kannustava koulu avaa
jokaiselle mahdollisuuksia.

Perhe on tärkein. Sen pitää
näkyä päätöksenteossa.

Perhe on tärkeä ihmiselle ja yhteiskunnalle. Perheitä on monenlaisia.
Perheen ja työn yhdistämiseen tarvitaan joustoja. Kodin- ja lastenhoitopalveluiden hankkimista pitää helpottaa. Perintöverosta on luovuttava.
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PÄÄASIA.

JÄRJEN KÄYTTÖ
ON PÄÄASIA.

Jokaisella lapsella ja nuorella on oltava mahdollisuus päästä
eteenpäin taustastaan riippumatta, myös pojilla. Tarvitaan joustoa
koulun aloitukseen ja riittävästi opettajia opettamaan.
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Jämäkkä maahanmuuttolinja
on kaikkien etu.

Suomeen tarvitaan ulkomailta ennen muuta valmiita osaajia ja
JÄRJEN
sopeutujia, ei enempää sopeutumattomia. Turvapaikkajärjestelmä
on pistettävä remonttiin.
KÄYTTÖ ON

Liikkuminen on välttämätön
oikeus, autollakin.

Ihmisten, tavaroiden ja palvelujen mahdollisimman vapaa liikkuminen
Suomessa on talouden perusta. Ei ruuhkamaksuille, kyllä tie- ja
raideinvestoinneille.

3

6

Työnteko ja yrittäminen
kannattavaksi, verotus alemmaksi.

Valtion rahat ovat ihmisten
rahoja. Vastuuta taloudenpitoon.

Suomen velkaantuminen on vähentynyt, mutta Suomi elää
nousukaudesta huolimatta yli varojensa. Emme voi jatkaa
lastemme piikkiin elämistä. Menoja on hillittävä.

HEIKKI VESTMANJÄRJEN
•

KÄYTTÖ
ON
Lakimies, OTM, työkokemus
PÄÄASIA.
yksityiseltä ja julkiselta sektorilta

•

Aviomies, kahden lapsen isä,
33-vuotias

•

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Sipoossa, valtuutettuna 14 vuotta

•

Aktiivinen, vahva, avoin ja
neuvottelutaitoinen päättäjä

•

Reservin yliluutnantti

•

Harrastaa painonnostoa,
talviurheilua ja puutarhanhoitoa.
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