
Kaikkea hyvää saadaan aikaan, 
kun niin yhdessä päätetään
Nurmijärven perussuomalaiset ovat olleet sekä valtuustossa, kunnanhallituksessa 
että lautakunnissa mukana tekemässä hyviä päätöksiä nurmijärveläisten hyväksi.
Millainen on hyvä Nurmijärvi? Se on sel-
lainen, jossa eri-ikäiset ihmiset viihtyvät 
ja tuntevat olonsa turvalliseksi.

Kuntavaalit on huhtikuussa. Silloin 
valitaan taas päättäjiä, jotka toteutta-
vat asukkaidensa eli veronmaksajien 

tarpeita kaikilla elämän alueilla. 
Visusti ja viisaasti yhteisiä rahoja 
käyttäen.

Klaukkalantie on tukossa ja pysyy. Uusi valitus siirtää ohikulkutien valmistumista 
hamaan tulevaisuuteen.

Sotesta huolimatta lähipalveluja tarvitaan aina. Perussuomalaisille hyvä terveys on 
sydämen asia. Ylpeänä voimme katsella ja käyttää peruskorjattua ja laajennettua 
pääterveysasemaa.

Klaukkalan monitoimitalo valmistuu tänä 
syksynä.

Rajamäen uimahallin palvelee kaikkia 
nurmijärveläisiä entistä ehompana.

Kauan kaivattu Klaukkalan harjoitus-
jäähalli on kovassa käytössä.

www.nurmijarvenperussuomalaiset.fi



Kansa päättää  
vaaleissa, ei  
gallupeissa
Valtuustopaikkoja ei jaeta lähinnä 
viihteeksi tarkoitettujen gallupeiden 
heilahtelujen mukaan, vaan vasta 
vaaleissa.

Media luo harhaa, jonka perusteella 
kannatus nousee ja laskee aina sen 
mukaan, mitä eduskunnassa päätetään. 
Se ei pidä paikkaansa. 

Valtamedian mielipidemuokkaus 
halventaa demokratiaa. Hallituksen 
syntisäkin rooli on pudonnut perussuo-
malaisten niskaan. Vastuu painaa ja 
päätöksiä tehdään niin eduskunnassa 
kuin kuntien valtuustoissa asioista 
yhdessä so-
pien, ei yksin. 
Oppositiosta 
on helppo 
huudella, 
kun vastuu ei 
paina.

Lippu korkealla
Perussuomalaiset menevät huhtikuun 
kuntavaaleihin lippu korkealla. Meillä 
on arvot kohdallaan ja väkeä, joka 
tekee päätöksiä asukkaita kuunnellen 
ja heidän parastaan ajatellen. 

Nurmijärvellä on nyt moniksi vuosik-
si rakennettu palveluja kaikkiin taaja-
miin. Sen voi jokainen nähdä. Nyt pitää 
keskittyä kuntalaisten hyvinvointiin ja 
palvelujen saatavuuteen. 

Päiväkoteihin tarvitaan lisää käsiä, 
samoin kuin vanhusten parissa työs-
kenteleville. Kunnan 2 500 työntekijää 
ansaitsevat hyvät työolot ja hyvän 

työnantajan – Nurmi-
järven. 

Laitetaan palve-
lut pelaamaan
Tehtävää riittää. 
Vaikka Nurmijärvi on 
hyvä paikka asua ja 
elää, eteenpäin pitää 
katsoa. Hyvä koti-
paikka on sellainen, 
jossa palvelut pelaa, 
asukkaiden tarpeis-
ta ollaan aidosti 
kiinnostuneita ja niitä 
tuotetaan sopivalla 
kunnallisverolla. 

Nykyiset valtuutetut

Maiju Tapiolinna
Rajamäki

Kimmo Kakko
Klaukkala

Elina Viitala
Rajamäki

Jouni Maijala
Klaukkala

Tero Arteli
Rajamäki

Mira Lappalainen
Kirkonkylä

Nykyiset varavaltuutetut

Janne Ojanen
Klaukkala

Tuomas Sarpolahti
Lepsämä

Esa Laitinen
Rajamäki

Riku Mäkelä
Kirkonkylä

Jari Aronen
Kirkonkylä

Antti Heikkonen
Kirkonkylä
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Julkaisija: Nurmijärven Perussuomalaiset ry.

MAiJu TAPiOLiNNA
Perussuomalaisten 
valtuustoryhmän 
puheenjohtaja,
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Meillä 
on arvot 

kohdallaan.
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Ala ehdokkaaksi!

Tehdään Nurmijärvestä 
unelmakunta

Nurmijärvi tarvitsee fiksuja päättäjiä. Asetu ehdolle muiden nurmijärviläisten 
perussuomalaisten kanssa. 
Taas on aika valita Nurmijärvelle 
tolkun ihmisiä päättämään kaupun-
gin asioista. Niistä, jotka koskevat 
meitä kaikkia tavalla tai toisella. 
Millaisia palveluita kaupunki tar-
joaa veronmaksajilleen? Mitä pal-
velut maksavat? Mitä homekouluja 
korjataan? Paljonko omaishoitajille 
maksetaan? Miten saadaan lisää 
työpaikkoja Nurmijärvelle? Miten 
ikäihmisten ihmisarvoiset palvelut 
tuotetaan? Miten vapaa-ajanalueita 
ja tiestöä hoidetaan? Miten kun-
nan kiinteistöomaisuutta vaalitaan 
järkevästi?

Populismi ei ole kirosana
Perussuomalaiset kannattavat 
populistista eli kansan suosioon pe-
rustuvaa demokratiakäsitystä. Siinä 
kansalaiset valitsevat edustajikseen 
henkilöitä, joiden kanssa heillä on 
asioista samat näkemykset tai mieli-
piteet.

Populismin perusajatus on, että 
kansalaisen tulee voida joko palkita 
tai rangaista päättäjiä suosiolla tai 
epäsuosiolla. Tämä päätös tehdään 
äänestyskopissa. Reilua. 

KiiNNostuitKo?
Hae ehdokkuutta näin:

ilmoittaudu 
ehdolle.perussuomalaiset.fi
tai ota yhteyttä 
Nurmijärven Perussuomalaisten 
valtuustoryhmän puheenjohtaja 
Maiju Tapiolinna, p. 040 587 1641 
maiju.tapiolinna@kolumbus.fi

ilmoita halukkuudestasi 
ehdokkaaksi viimeistään 
27.2.2017.
Kuntavaalit 9.4.2017.

Kyllä kansa tietää
Perussuomalaisten mielestä jokainen 
on oman elämänsä asiantuntija. Sitä ei 
voi ulkoistaa. Osaaminen ja kansanlä-
heisyys eivät ole toistensa vastakohtia. 
Päinvastoin – päättäjät tulee vaaleissa 
valita kansan syvistä riveistä, joissa 
syvä viisaus on aina kasvanut. 

Kunnanvaltuustoon valittavat ih-
miset pääsevät tekemään yhteistyötä 

yli puoluerajojen ja erilaisten ihmis-
ten kanssa. Se on hieno etuoikeus. 
Kaikkien poliittisten ratkaisujen tulee 
lähteä ihmisyydestä, johon kuuluu 
olennaisena osana yhteisöllisyys. Yh-
dessä pohditaan – yhdessä päätetään. 

Perussuomalaiset ovat olleet yh-
teistyökykyisiä ja –hakuisia. Puhal-
letaan yhteen hiileen, siitä se hyvä 
tulee!

Laitetaan kunnian kukko kiekumaan 
Nurmijärvellä. Tule perussuomalaisten 
ehdokkaaksi huhtikuun kuntavaaleissa!

Nyt etsitään hyviä tyyppe-
jä kantamaan vastuuta ja 
luomaan oikeudenmukai-
sempaa Nurmijärveä.

Millainen olisi Sinun unelmasi 
toimivasta, oikeudenmukaisesta ja 
turvallisesta Nurmijärvestä? Onko 
se tällainen: Kaikilla olisi yhtäläiset 
mahdollisuudet osallistua kunnan 
kehittämiseen omalla panoksellaan. 
Sosiaali- ja terveydenhuolto toimisi 
moitteettomasti. Terveyskeskuksissa, 
palvelutaloissa, kouluissa ja päiväko-
deissa olisi riittävästi henkilökuntaa, 

jolla riittäisi aikaa olla läsnä myös 
kuuntelijana. Vanhuspalveluissa 
vaipat vaihdettaisiin riittävän usein 
ja hyvään vanhuuteen kuuluisi päästä 
ulkoilemaan säännöllisesti. Omaishoi-
tajat saisivat ansaitsemaansa kun-

nioitusta, ei vain juhlapuheissa, vaan 
myös arjessa. 

Ollaan ihmisen puolella
Kunnallisen päättäjän, valtuutetun tai 
lautakunnissa päätöksen tekoon osallis-
tuvan tehtävä ei ole olla kunnan, vaan 
kuntalaisten asioiden hoitaja.

Perussuomalaisten mielestä kaikkien 
poliittisten ratkaisujen tulee lähteä 
ihmisyydestä, johon yhteisöllisyys kuu-
luu olennaisena osana. Yhteisöllisyys 
perustuu yhteisiin arvoihin ja normeihin, 
joiden pohjalta myös yhteisöllisyyden 
kehittäminen yhteiskunnaksi ja demo-
kraattisesti toimivaksi kansanvallaksi on 
mahdollista. 



Huolehditaan yhdessä Nurmijärvestä!
Perussuomalaiset puolustavat Nur-
mijärvellä peruspalveluita. Kuntalais-
ten palveluista ei voi säästää, koska 
asukkaat maksavat niistä veroissaan. 
Tärkeää on, miten yhteisiä verorahoja 
käytetään. Siinä valtuutetut ovat kes-
keisessä asemassa.

Terveyskeskus-, päivähoito-, koulu- 
ja vanhuspalveluiden on oltava laaduk-
kaita ja kohtuullisen lähellä kuntalaisia. 
Riittävillä liikunta- ja kulttuuripalveluil-
la on myös merkitystä hyvinvoinnille. 
Pitkäjänteisellä toiminnalla ehkäisem-
me terveysongelmia ja syrjäytymistä. 

Arjen turvallisuus
Perussuomalaiset haluavat olla raken-
tavalla tavalla kehittämässä Nurmijär-
veä, jossa kaikkien – lapsista aikuisiin, 

vanhuksista vammaisiin, 
paljasjalkaisista vasta-

muuttaneisiin – on 
turvallista elää ja 

liikkua. Nurmijär-
vemme on halli-
tusti kasvava ja 
kehittyvä kunta, 
joka kunnioit-

taa juuriaan 
ja kulttuu-
riperin-
töään, 
mutta  
 
 

on avoimesti ja tiiviisti yhteydessä pää-
kaupunkiseutuun.

Lapsiperheisiin on  
panostettava
Nurmijärven tulevaisuus elää lapsissa 
ja nuorissa. Varmistetaan laadukkaat, 
kattavat ja turvalliset olosuhteet ja 
tarjonnat sekä päiväkotien, koulujen 
että harrastusten suhteen. Nurmijär-
vellä pitää olla työpaikkoja ja sopivan 
hintaisia tontteja, jotta lapsiperheillä on 
mahdollisuus muuttaa kunnan sisällä.

Talous tasapainoon
Äänestä meitä perussuomalaisia ehdok-
kaita valtuustoon, jossa voimme käyttää 
verorahojasi oikeisiin asioihin. Ei oteta 
liikaa velkaa, mutta turvataan tärkeät 
palvelut. Perussuomalaiset kannattavat 
tiukkaa talouskuria. Velkaa ei voi ottaa 
enempää. isoihin rakennushankkeisiin ei 
ole vähään aikaan varaa, mutta pide-
tään hyvää huolta nykyisestä kunnan 
omaisuudesta.

Sujuvaa liikenne ja  
turvallinen koulutie
Nurmijärvellä tarvitaan tehokasta jouk-
koliikennettä edistämään työ- ja va-
paa-ajan liikkumista. Toimivat liikenneyh-
teydet tarvitaan koko kunnan alueella, 
pääkaupunkiseudulle ja lähikuntiin. 
Klaukkalan ohikulkutie on vihdoin saa-
tava. Perussuomalaiset ovat olleet tiivisti 

mukana kehittämässä liityntäpysäköin-
tiä ja kevyen liikenteen väylien rakenta-
mista, joita tarvitaan edelleen lisää koko 
Nurmijärven alueelle. 

Lisää työpaikkoja
uusien työpaikkojen luominen 
kuntaan on tärkeää ja Nurmijärven 
edullista sijaintia on hyödynnettä-
vä. Pienten ja keskisuurten yritysten 
toimintaedellytyksistä on huolehdit-
tava. Nurmijärven on tärkeää käyttää 
oman kunnan yritysten palveluja aina 
kun niitä on kilpailukykyisesti tarjolla. 
uusilla työpaikoilla voidaan ehkäistä 
nuorisotyöttömyyttä ja nuorten syrjäy-
tymistä sekä edistää pitkäaikaistyöttö-
mien työllistymistä.

Maassa maan tavalla 
Nurmijärven pitää tukea yk-
sittäisiä maahanmuuttajia 
kotoutumisessa. Mutta 
päävastuun kotou-
tumisestaan kantaa 
kuitenkin maahan-
muuttaja itse. Suo-
meen kotoudutaan 
suomeksi. Suomes-
sa eletään Suo-
men lakien 
ja tapojen 
mukaan.

Lisää pakolaisia vastoin valtuuston 
aiempaa päätöstä
Viime valtuuston kokouksessa Perussuomalaiset jät-
tivät eriävän mielipiteen lisäpakolaisten ottamiseen 
Nurmijärvelle.
-Piikki auki on huono tapa hoitaa kunnan 
taloutta. Erityisesti silloin, kun ollaan te-
kemässä sopimusta, josta ei voi tarkalleen 
tietää, mihin kunta sitoutuu, millä kustan-
nuksilla ja kuinka pitkäksi aikaa, peruste-
lee valtuustoryhmän puheenjohtaja Maiju 
Tapiolinna eriävää mielipidettä.

Kiire ihmetyttää
Nukarin perheryhmäkotiin ollaan perusta-
massa 14 väliaikaista paikkaa yksintulleille 
oleskeluluvan saanneille alaikäisille. Esitys 

tuli puskista.
-Esitystä ei ole käsitelty sosiaali- ja terveys-
lautakunnassa, jossa se ensin pitää käsitellä 
ja sitten edetä seuraaviin päättäviin elimiin.

Mistä moinen kiire johtuu? Sopimukset 
on oltava kunnossa ja kustannukset tiedossa 
ennen päätöksentekoa, Tapiolinna korostaa.

Ensin sopimus, sitten päätös
Nurmijärven perussuomalaisten 
valtuustoryhmä esittää, että valtuusto 
palauttaa asian uudelleen valmistelta-

vaksi, koska tämä päätös olisi vastaan 
valtuuston voimassa olevaa päätöstä 
vastaanotettavien turvapaikanhakijoi-
den lukumäärästä.


