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MTV3 - Kunnallisvaalikone 2012

Vastauksesi

Esikatselu

Valmis

Vähäkangas Petri

Ehdokaskortti
Kuvasi

Lyhyt kuvaus itsestäsi:
Jos ystäviltäni tai tutuiltani kysyttäisiin, millainen minä olen, luulen, että vastaukseksi tulisi ainakin rauhallinen ja sovitteleva. Innostun helposti uusista asioista ja uskon toiminnallisuuteen sekä
yhteisöllisyyteen.

Ikä:
43

Sukupuoli
Mies

Puolue:
Vihreä liitto

Mahdollinen Facebook-linkki
http://player.myzef.com/mtv3/ajax/comparison_js.php?nid=53146&s=9269nkebhlkjt5kmillungmdv6
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https://www.facebook.com/petri.vahakangas.politics

Linkki mahdolliseen esittelyvideoon:

Linkki omalle nettisivustolle:
www.petrivahakangas.fi/

Mahdollinen Twitterin linkki:
https://twitter.com/numbie69

Vertailu

Kunta
1. Valitse kuntasi
Vaihtoehto

Valintasi

Ehdokas

Jyväskylä

Vaalit
2. Kuntavaalit ovat yksittäiselle ihmiselle tärkeämmät kuin eduskuntavaalit.
3. Kuntien johtoon tulisi valita pormestarit suoralla kansanvaalilla.
4. Kunnissa tulisi olla hallitus ja oppositio samaan tapaan kuin valtakunnan tasolla eduskunnassa.
Ehdokas

Ehdokkaan kommentit vaaleihin liittyen
2. Kuntavaaleissa valitaan ihmiset päättämään arkea lähellä olevista asioista: lähikouluista, kaavoituksesta, sosiaali- ja terveyspalveluista.
3. Pääasia, että valitaan pormestari. Pormestari voisi olla myös valtuuston valitsema.
4. Tämä malli on käytössä mm. Norjassa ja Tanskassa. Minusta kuitenkin pitäisi olla kaikilla oikeus tuoda äänimäärän mukaan asioitaan esille. Rakennetaan siltoja, ei muureja.

Kuntani talous
5. Kuntaliitokset ovat hyvä ratkaisu kuntien taloudelliseen ahdinkoon.
6. Olen valmis kuntaliitokseen/-liitoksiin oman kuntani kohdalla.
7. On parempi turvata kuntien palvelut verotuloilla kuin keventää kunnallisverotusta.
8. Kunnallisveroani voidaan korottaa jotta palvelut saadaan hoidetuiksi.
9. Kunnassani kunnallisvero on liian korkea.
Ehdokas
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Ehdokkaan kommentit kunnan taloutta koskien
5 ja 6.. kaksi köyhää yhdistämällä ei tule rikasta. Tärkeintä olisi saada palvelurakenne tehokkaammaksi. Viiden vuoden irtisanomisturva estää osin radikaalit ratkaisut eli liitos tuo oikeasti etua
vasta viiden vuoden jälkeen.
7.8. maltillisia veronkorotuksia voidaan tehdä. Toisaalta verotuksen kokonaisrakenne pitää olla reilu: ei tasaveroa, vaan progressiota ja kulutusveroja.
9. ei ehkä vielä, mutta kipurajalla jos vertaa muihin kaupunkeihin

Kuntani palvelut
10. Kunnallani ei ole varaa huolehtia asianmukaisesti iäkkäistä ihmisistä.
11. Kunnassani pitää nykyistä enemmän yksityistää kunnallisia palveluja.
12. Yksityiset terveyspalvelut ovat tasokkaampia kuin kuntani julkiset terveydenhoitopalvelut.
13. Palvelujen turvaamiseksi olen valmis palvelumaksujen korottamiseen.
14. Kannatan kaikille maksutonta kunnallista lasten päivähoitoa tulorajoista riippumatta.
15. Kunnassani on panostettu liikaa urheilu- ja/tai kulttuurirakentamiseen.
16. Kirjastopalvelujen täytyy säilyä maksuttomina.
17. Koulujen iltapäiväkerhot on tehtävä pakollisiksi ja maksuttomiksi.
18. Koulujen opetusryhmäkoot tulee rajoittaa alle 30 oppilaaseen.
Ehdokas

Ehdokkaan kommentit kunnan palveluita koskien
10. kyse on poliittisesta tahdosta. Myös panostukset oikeaan toimintakykyä ylläpiyävään toimintaan säästävät kallista ympärivuorokautista hoivaa.
11. niitä voi yksityistää, joissa on oikeat markkinat. Esim. sosiaali- ja terveyspalveluissa ei mielestäni ole. Ruokapalveluissa, kiintesitönhoidossa jne on. Mutta mieluummin sekä-että kuin joko-tai:
molempia tarvitaan.
12. on, ainakin työterveyshuolto. Muuten en osaa sanoa.
13. Tätä ei päätetä kunnissa, vaan se on eduskunnan asia: asiakasmaksuja säätelee Asiakaspalvelumaksulaki.
14. Ei tuollaista ole. Ylin maksuluokka noin 250 e/kk on käytössä, jos perheen tulot on yli 3500 euroa. Subjektiivinen päivähoito-oikeus on kaikilla, sitä voisin rajoittaa hieman (esim.
puolipäiväiseksi), mutta sekin on eduskunnan asia
15. ehkä meni liikaa rahaa jäähalliin, mutta sekin jäi liian pieneksi se halli :-/ Ei ole kulttuurirakentamiseen liikaa panostettu.
16. sivistys kuuluu kaikille ja tämä on Suomessa ollut aina hyvä asia. Tosin maksuttomuus ei ilostuta, jos kirjastoja ei ole. :-/
17. päivähoidostakin maksetaan, miksi koulujen iltapäiväkerhot olisi poikkeus
18. jep.

Kuntani elinympäristö
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19. Kuntani on turvallinen paikka elää.
20. Kuntani tarjoaa minulle riittävän ammatillisen ja harrastuksellisen kehittymismahdollisuuden. Olen tyytyväinen täällä.
21. Kunnassani on liikaa maahanmuuttajia.
22. Maahanmuuttajia olisi hyvä olla tasaisesti kaikkialla Suomessa.
23. Ympäristön suojelua koskevia määräyksiä ja tavoitteita on noudatettava kunnan taloudellisesta tilanteesta riippumatta.
24. Olen huolissani lasten koulunkäynnin ja sivistymisen tasosta kunnassani.
25. Opettajien tulisi saada käyttää fyysistä voimaa kurin palauttamiseksi, muutenkin kuin uhkaavissa tilanteissa tai oppilaan
poistamiseksi luokasta.
Ehdokas

Ehdokkaan kommentit kunnan elinympäristöä koskien
19. Suomi on kokonaisuudessaan
20. Yliopisto, kulttuurielämää, liikuntapaikkoja. Ei vikaa tässä mielessä.
21. Ei. Yliopisto on kansainvälinen, miksei koko kaupunki olisi tai voisi olla?
22. Hyvä periaate, mutta muuttoliike suuntautuu isoihin kaupunkeihin kuitenkin kaikilla, ei pelkästään maahanmuuttajilla.
23.

Perusarvot
26. Pidän vapaa-aikaa ja perhettä työuraa tärkeämpänä.
27. Uskon Jumalaan tai korkeampaan voimaan.
28. Koulujen joulujuhlissa ja päättäjäisissä pitää saada laulaa uskonnollisia lauluja (Enkeli taivaan, suvivirsi, jne.) ja esittää
uskonnollisia kuvaelmia.
Ehdokas

Ehdokkaan kommentit perusarvoihin liittyen
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26. työ on tärkeä, mutta ei se saa olla tärkeämpi kuin perhe tai ystävät.
27. yksityisasia ja jokainen saa uskoa, miten haluaa (kunhan ei loukkaa toisia)
28. joo ja Apulantaa, Juice Leskistä ja muutakin musiikkia.

Harrastukset
29. Harrastan liikuntaa
30. Luen kirjallisuutta
31. Pelaan tietokone- tai konsolipelejä
32. Viihdyn ulkona ravintoloissa ja baareissa
33. Käyn lavatansseissa
34. Käyn teatterissa
35. Käyn oopperassa
36. Sosiaalinen media on tärkeä osa elämääni.
Ehdokas

Ehdokkaan kommentit harrastuksiin liittyen
29. saleilua 2-3 krt viikkoa, hyötyliikuntaa
30. dekkareita, scifiä, bändikirjoja mm.
31. Wii Sports
32. viihdyn, en juuri käy. Keikat Lutakossa.
33. ei oo mun juttu
34. liian vähän :-/
35. ei oo mun juttu (olen käynyt joskus)
36. on. Suhteet kaukana asuviin ystäviin ja sukulaisiin pysyy paremmin.

Arkiarvot
37. Todellisuuden ja elämän hallinta on nykyisin yhä vaikeampaa.
38. Holhoaminen on mennyt liian pitkälle. Ihmisten pitää myös kantaa vastuu itsestään.
39. Uskon ydinperheeseen.
Ehdokas

Ehdokkaan kommentit arkiarvoihin liittyen
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37. epävarma maailma
38. pääasiassa näin, mutta tukea tarvitaan kuitenkin
39. parasta lapselle on pysyvä perhe, mutta aina se ei onnistu. Vanhempien välittäminen on tärkeämpää kuin perhemuoto, lapset sopeutuu.
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