
RAISION PERUSSUOMALAISET  
 

VAIHTOEHTO SINUN PUOLELLASI 
 

Tärkeintä on kuunnella raisiolaisia ja tarjota heille ahkera sekä rehellinen vaihtoeh-
to, joka puuttuu kuntamme epäkohtiin jatkossakin. 
 

Tärkeät palvelut Raisiossa. Raision Perussuomalaiset eivät hyväksy kes-
kittämistä, palvelut pitää säilyttää lähellä asukkaita, Raisiossa. Vääränlaiset säästöt 
aiheuttavat moninkertaisia kuluja. Ehkäistään ongelmia pelkästään korjaamisen si-
jaan. Säästetään toimimalla järkevämmin, eikä vain koroteta veroja ja oteta velkaa. 
Kunnan kuluja on tarkasteltava kokonaisuutena. 
 

Maahanmuutto kuriin. Perussuomalaiset on ainoa puolue, joka yrittää hillitä 
ongelmaisten ja tukien varaan herkästi jäävien maahanmuuttajien runsasta virtaa 
Raisioon. Tällaista maahanmuuttoa ei lait velvoita suosimaan. 
 

Kohtuullisessa ajassa terveyskeskukseen. Raisiolaisten on päästävä 
kiireettömissäkin asioissa vastaanotolle kohtuullisessa ajassa. Terveyskeskuksen 
palveluiden kehittäminen tuo huomattavia säästöjä pitkällä tähtäimellä. Tekemistä 
tulee jatkuvasti miettiä uudella tavalla. 
 

Lapsille ja nuorille koulurauha. Sen turvaaminen on vasta lähtökohta 
opetukselle. 
 

Vanhempia ihmisiä ei tule unohtaa. Terveet vanhukset aiheuttavat vähem-
män kuluja. Mahdollisimman täysipainoisen elämän tulee olla kaikille mahdollista. 
Hoitokodeissa on oltava tarpeeksi hoitajia, liikuntaa ja ohjelmaa. 
 

Sotiemme veteraaneille ja heidän puolisoilleen on taattava kuntoutus. 
 

Omaishoitajien oloja tulee parantaa taloudellisesti ja henkisesti. Se on 
inhimillistä ja säästää rahaa.  
 

Liikunta- ja kulttuuripalveluita on tuettava niukkuudessakin. Urhei-
luseurojen nuorisotyö ja kuntoliikunta ovat tärkeimpiä. Huippu-urheilusta ei saa 
syntyä veronmaksajille enää lisämenoja. Poliittisia järjestöjä ei tule kunnan rahalla 
avustaa. 
 

Elinkeinot ja asuminen – Lisää yrittäjien ja asukkaiden kaipaamia tontteja 
Raisioon.  
 

Kuntalaisia on kuunneltava 
 

Ei lisää velkaa, eikä veroja. Järkevöitetään tekemistä. Turha pois!  
 

Joukkoliikenteestä ei saa tulla lisää kuluja veronmaksajille. Superbussille 
kyllä, kalliille raitiotielle ei.                        1.1 



RAISION PERUSSUOMALAISTEN  
 

SAAVUTUKSIA 
 
 
 
Vuosina 2012–2017 Raision Perussuomalaiset ovat ajaneet seuraavia asioita ja 
aloitteita. Veroina maksamiasi rahoja tulee aina käyttää harkitusti. 
 

 
Raisioon suuntautuvan maahanmuuton suhteen ei ole enää piik-
ki auki. Raision Perussuomalaiset ovat herättäneet keskustelun maahanmuuton 
kustannuksista. Maahanmuuttoa on myös rajoitettu. 
 

 
Raision taloudenpito on nyt järkevämpää. Enää eivät menot ole kas-

vaneet entiseen malliin. Verojen korotuksia on vastustettu. Ehdotim-
me veroäyrin alentamista 2013 ja vastustimme asuntojen kiinteistöveron korotusta. 
Epämääräisille tapahtumille ei enää jaeta rahaa. Kaupungin varoja 
myönnetään nyt harkitummin. 

 
 
Rakentamattomista keskustan tonteista sakkoa yrityksille. Rai-
sio on antanut liikaa periksi, kun keskustan tonteille ei ole rakennettukaan lupaus-

ten mukaan. Olemme vastustaneet erittäin kallista raitiotietä.  
 
 
 

Eläkeläisillä on nyt liikuntakortti. Lisäksi liikuntahalli tullee olemaan 
jatkossa avoinna myös kesäisin. 
 

 
Kaupunginhallitus alkoi puhaltaa yhteen hiileen. Ennen vasem-
misto enemmistöllään junttasi asioitaan. Nyt Perussuomalaiset ovat tärkeänä tasa-
painona ja puolueiden on pakko tehdä yhteistyötä, jotta saadaan päätöksiä aikaan. 
 

 
 


