
Kauko Kallioniemi on vuonna 
1957 syntynyt radioalan yrittäjä ja 
eläkeläinen. Kallioniemi pyrkii 
eduskuntaan uudesta suomalai-
sesta puolueesta Seitsemän tähden 
liikkeestä. Puolue on rekisteröity 
joulukuussa 2018 ja sen kansanlii-
kettä kuvaavampi nimimuoto on 
Tähtiliike. Seitsemän tähden liike 
on vaihtoehto nykymenolle.

– Tähtiliike on itsenäisyyttä kai-
kin tavoin vaaliva kansanliike, Kal-
lioniemi sanoo. – Olen kansan-
edustajaehdokkaana vaaliakseni 
pirkanmaalaisten etuja.

Kallioniemi on vahvasti sitoutu-
nut sekä liikkeen yhteisiin että 
omiin vaaliteemoihin. Yksi sellai-
nen on veronkierron vastustami-
nen.

– Veroparatiisien veronkierto on 
saatava kuriin. Veronkierron vuok-
si verotulot eivät kunnolla nouse ja 
työllisyysasteen nousu 72 prosent-
tiin ei ole saanut verotuloja valtion 
ja kuntien taloudessa kunnolla 
nousemaan. Yksi suurimpia syitä 
on ulkomailla tapahtuva suurten 
yritysten eurooppalaisissa veropa-
ratiiseissa tapahtuva verokeinotte-

lu. Verotuksen porsaanreiät tulee 
tukkia, Kallioniemi toteaa.

Myös hoiva-alan ongelmiin hae-
taan ratkaisua.

Nyt on valtakunnallisesti tullut 
esiin suuria ongelmia ja laimin-
lyöntejä vanhustenhoidossa. Kun-
nat ovat vastuussa potilasturvalli-
suudesta, vaikka palveluja on ul-
koistettu, Kallioniemi sanoo. - Vuo-
sien varrella olen huomannut, että 
valtavan heikkoa on viranomaisten 
ja ministerien ja poliitikkojen liik-
keellelähtö tutkimaan epäkohtia 
vanhustenhuollossamme ja yksi-
tyistämisen ongelmia. Vanhusten-
hoidosta ja terveysalasta ei saa 
tehdä yksityisten terveydenhoito-
firmojen toimesta suurta bisnestä.

Kohti tervettä Suomea
Tähtiliikkeen valtakunnallinen 
vaalislogan on Terve Suomi. Kallio-
niemen mukaan Suomen terveh-
dyttämiseen tarvitaan vahvaa 
muutosta ja äänestäjien halu muu-
tokseen näkyy vahvasti juuri nyt 
esimerkiksi uuden puolueen syn-
tymisenä.

– Valtakunnanpolitiikassa on se-
kava tilanne ja eduskunnassa po-
liittinen päätöksenteko on mennyt 
riitelyksi. Taloustutkimuksen laa-
joissa kannatusmittauksissa on 
käynyt ilmi, että miljoona äänestä-
jää hylkää puolueensa. Lisäksi tut-
kimus kertoo, että nukkuvista ää-
nestäjistä noin puoli miljoonaa tu-
lee äänestämään näissä eduskun-
tavaaleissa, Kallioniemi sanoo. – 
Seitsemän tähden liikkeelle on uu-

tena kansanliikkeenä tilaus näissä 
eduskuntavaaleissa.

Seitsemän tähden liikkeen valta-
kunnalliset pääteemat ovat Suo-
men itsenäisyyden puolustaminen 
vastustamalla hallitsematonta glo-
balisaatiota ja Euroopan ylikansal-
lista yhdentymistä, Suomen puo-
lueettomuuden puolustaminen 
vastustamalla Suomen sotilaallista 
liittoutumista sekä suoran Nato-jä-
senyyden kautta että Euroopan 
unionin kehittämisellä sotilaslii-
toksi, hallittu siirtolaisuus- ja maa-
hanmuuttopolitiikka, toimenpiteet 
köyhyyden poistamiseksi ja ta-
sa-arvon toteutuminen ja maaseu-
dun ja maakuntien elinvoiman vah-
vistaminen.

– Henkilökohtaisia vaaliteemo-
jani  näiden lisäksi ovat eläkeläis-
ten hyvinvoinnin edistäminen, ak-
tiivimallin purkaminen, ammatilli-
sen koulutuksen ja laadukkaan pe-
rusopetuksen turvaaminen, liiken-
nejärjestelyiden parantaminen 
tiestöä ja rataverkkoa parantamal-
la ja perheiden ja lasten hyvinvoin-
tiin resurssien kohdentaminen, 
Kalloniemi kertoo. – Turvallinen 
Pirkanmaan on osa arjen hyvin-
vointia ja Suomea tulee uudistaa 
siten, että päätösvalta säilyy suo-
malaisilla. Kansanvaltaisuutta tu-
lee vahvistaa sisäisessä päätöksen-
teossa ja Sote-uudistuksen tavoit-
teena on tuottaa yhdenvertaisia, 
kustannustehokkaita ja asiakas-
lähtöisiä palveluja.

Tavoitteisiin sitoutumalla
Kauko Kallioniemi toimii radioalal-
la muun muassa Pispalan radiossa 
toimittajana. Hänellä on maatalo-
usyrittäjän ja puualan yrittäjän 
tausta. Hän on toiminut myös tie-
tokoneiden korjaajana ja vuoden 
2010 lopusta radioalan yrittäjänä.

– Minua kannattaa äänestää, 
koska pyrin täyttämään äänestäjil-
le antamani lupaukset, joihin olen 
sitoutunut. Suomi tulee tervehdyt-
tää, ja terveeseen Suomeen pääs-
tään puolueen teemoihin sitoutu-
malla.

Kallioniemi on tuonut Järvira-
dion Pirkanmaalle juuri Hervan-
taan. Sen radiolähetin toimi Her-
vannassa ja nyt Pispalan radio toi-
mii samaten Hervannassa. Yrittä-
jyyden lisäksi Kallioniemi on  toi-
minut Parkanossa erilaisissa luot-
tamustehtävissä vuodesta 1985 
lähtien muun muassa kaupungin-
valtuutettuna ja  lautakunnissa, 
joista viimeisimpänä tarkastuslau-
takunnassa ja Parkanon kaupungin 
varavaltuutettuna. Lisäksi hän on 
toiminut Parkanon kaupungin ke-
hittämiseen tähtäävissä työryhmi-
ssä, kuten elinkeinotyöryhmässä  
ja Honkalinna-sairaalahankkeen 
ohjausryhmässä. Kallioniemen 
perheeseen kuuluvat vaimo Marja, 
viisi aikuista tytärtä, neljä vävyä ja 
viisi lastenlasta.

– Lisää tietoa minusta löytyy si-
vulta  kaukokallioniemi.net. Kuun-
tele vaalimainontaani Pispalan ra-
diosta 99,5 MHz.
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