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Tampere voi antaa ilmastotoivoa
Ilmastorintamalla on ollut melkoista 
vuoristorataa. Välillä on edetty 
vauhdikkaasti.

päästöjä huikeat liki 60 prosenttia jo vuosikymmenen 
loppuun mennessä. Meillä Suomessa pieni Iin kunta on 
jo vähentänyt päästöjä mojovat 40 prosenttia vain seit-
semässä vuodessa.

Tampereen ilmastotyön suunta riippuu pitkälle vaali-
tuloksesta. Mitä enemmän ilmaston puolustajia valitaan 
valtuustoon, sitä ripeämmin pystymme rakentamaan 
päästötöntä taloutta.

Tampereella kolme kokonaisuutta nousee ylitse 
muiden.

Ensinnäkin energiantuotannossa tuontiöljyn ja tur-
peen käyttö on pikimmiten korvattava kotimaisella, uu-
siutuvalla energialla. Tampereen energiatalous on lähi-
vuosikymmeninä rakennettava päästöttömäksi.

Toiseksi kaupungin pitää satsata energian käytön te-
hostamiseen. Energiapihi rakentaminen, vanhojen kotien 
energiaremontit ja kaupungin suunnitteleminen tehok-
kaasti auttavat leikkaamaan sekä päästöjä että kuluja.

Kolmanneksi Tampereella pitää vauhdittaa siirtymää 
pois öljyriippuvaisesta liikenteestä. Ratikka, sähköbus-
sit ja -autot, biokaasu, pyöräily sekä autojen yhteiskäyttö 
ovat kaikki toimivia keinoja.

Toisten maiden vaaleihin emme voi vaikuttaa. Tam-
pereen tulevaisuus on kuitenkin omissa käsissämme.

Voimme rakentaa Tampereesta ilmastotyön 
edelläkävijän.

Oras Tynkkynen
Kirjoittaja on 

vaikuttanut Tampereen 
kaupunginvaltuutettuna 

vuodesta 2000 ja Vihreiden 
kansanedustajana vuosina 

2004‑2015. Hän on toiminut 
ilmastoasioiden parissa 

eri tehtävissä runsaat 20 
vuotta.

Tampereen vihreät

Kehräsaari B-talo, 1 krs.

33200 Tampere

www.tampereenvihreat.fi

Puheenjohtaja

Olga Haapa-aho

puh. 050 303 0437

olga.haapa-aho@vihreat.fi

Pääkirjoitus

Toiminnanjohtaja  Tarja Virtanen

puh. 044 200 1380

tarja.virtanen@vihreat.fi

vihreä Tampere -kuntavaalilehti

Painopaikka: Lehtisepät/ Lahti

Päätoimittaja: Vivikka Monto

Taitto: Katri Kuusisto

Kannen kuva: Jukka Vahter

Liity Vihreiden jäseneksi 

www.vihreat.fi/liity

Jäsenmaksu vuodelta 2017 on 30 euroa. 
Vähävaraisilta (opiskelijat, työttömät 
jne.) maksu on 12,50 euroa. Vihreiden 
jäsenetuna saat kahdeksan kertaa vuo-
dessa ilmestyvän Vihreä Lanka -viikkoleh-
den (jäsenetu koskee Suomessa asuvia 
jäseniä).

Tue Vihreiden eduskuntavaaliehdok-
kaiden kampanjaa

lahjoita.vihreat.fi

Historiallisessa Pariisin sopimuksessa maailman maat 
sitoutuivat tiukkoihin ilmastotavoitteisiin. Maailman suu-
rin kasvihuonekaasujen päästäjä Kiina ilmoitti yli sadan 
hiilivoimalan perumisesta ja satojen miljardien investoin-
neista uusiutuvaan energiaan.

Sitten tuli takaisku. Yhdysvaltain uusi johto on ilmoit-
tanut romuttavansa maan ilmastotyön. 

Mitä tavallinen tamperelainen voi tässä tilanteessa 
tehdä?

Ensin kannattaa asettaa asiat mittasuhteisiin. Yksi-
kään presidentti ei pysty pysäyttämään puhtaan energian 
läpimurtoa. Tuulivoiman, aurinkopaneelien ja sähköauto-
jen akkujen hinnat ovat romahtaneet niin nopeasti, että 
yhä useammin kestävä energia on myös taloudellinen 
valinta.

Jopa Yhdysvallat vastaa ainoastaan 15 prosentista 
maailman päästöistä. Ratkaisevaa on se, mitä tapahtuu 
lopulle 85 prosentille.

Vaikka ilmastokriisi on jättimäinen ongelma, sekin 
koostuu lukemattomista kuntien, yritysten ja kansalais-
ten pienistä ja vähän suuremmista valinnoista. Ei ole 
yhtä vipua, josta kääntämällä ilmastotulevaisuus rat-
kaistaan. Maailman päästöistä päätämme osaltamme 
me kaikki.

Siitä päästään kuntavaaleihin. Monet rohkaisevim-
mista uutisista tulevat juuri paikallistasolta. 

Esimerkiksi Oslo on asettanut tavoitteeksi leikata 

Kuva: Aino Siiroinen

Vihreä energiavisio torjuu ilmastonmuutos-
ta, turvaa ympäristön monimuotoisuuden 
ja luo suomalaisille työtä niin maaseudul-
la kuin kaupungeissakin. Tavoitteenamme 
on luoda 50 000 uutta pysyvää työpaikkaa 
energiavisiollamme.

Haluamme pitää huolta myös siitä, että yh-
teiskunnan turvaverkko kattaa meidät kaikki 
vauvasta vaariin. Emme voi sallia sitä, että 
asuminen ja kunnalliset palvelut hinnoitel-
laan heikompiosaisten saavuttamattomiin.

Haluamme varmistaa, että kaikilla lapsil-
la on yhtäläinen oikeus laadukkaaseen päivä-

hoitoon ja koulutukseen.

Vihreille tärkeitä arvoja ovat empatia, 
toisen ihmisen huomioiminen, kunnioitus 
luontoa ja eläimiä kohtaan sekä yhteisölli-
syys. Haluamme rakentaa Suomea, jossa kai-
kille on tilaa ja jossa kaikkia nostetaan.

Yhdessä me voimme rakentaa paremman 
huomisen.

Ville Niinistö
Vihreiden puheenjohtaja

Päätös on sinun

Käsissäsi on 
Tampereen Vihreiden 
kunnallisvaalilehti. 
Sen tarkoitus on antaa 
tietoa ehdokkaistamme 
ja Tampereen Vihreiden 
tavoitteista. Vihreiden 
asema tamperelaisessa 
päätöksenteossa on 
ollut vahva. Haluamme 
jatkaa tätä työtä entistä 
vaikuttavammin.

Haluamme rakentaa Tampe-
retta, jossa ihmisten yhdenver-
taisuus ja ympäristön hyvinvoin-
ti kasvavassa kaupungissa ovat 
päätöksenteon punainen lanka. 
Ilman näitä keskeisiä arvoja ra-
kennamme tulevaisuuttamme 
liian lyhytnäköisesti viemällä 
hyvinvoinnin pohjaa nyt maail-
maan ponnistavilta lapsilta.

 Toivon, että sinulla on hetki 
aikaa syventyä näihin näkökul-
miin ja tutustua joukkoomme. 
Ilman valtuustoon valittuja eh-
dokkaita arvoineen ei ole päätök-
siä päiväkotipaikoista, kulttuu-
ripalveluista, yrityspalveluista, 
ikäihmisten palvelukeskuksista, 
joukkoliikenteestä tai vammais-
palveluista. Kyse on palveluista 
ja asioista, jotka ovat tässä mei-
dän ympärillämme, jatkuvasti. 
Kuntien tehtävät ovat seuraavi-

na vuosina historiallisen suu-
ressa muutoksessa, minkä vuok-
si päätösten merkitys korostuu 
entisestään.

Jokainen ehdokkaamme on 
ainutlaatuinen persoona, joka 
on valmis tuomaan asiantunte-
muksensa ja osaamisensa sinun 
käyttöösi. Ehdokasjoukossa on 
päätöksenteon kokeneita kon-
kareita ja lyömättömiä asian-
tuntijoita sekä vastaavasti uusia 
ehdokkaita, joiden raikkaat aja-
tukset ja kysymykset ovat välttä-
mättömiä, jotta saamme uusia 
ajatuksia, ideoita ja osaamista 
vaikuttamistyöhön. Ovat sinulle 
tärkeitä asioita sitten sosiaali- ja 
terveysala, koulutus, työllisyys, 
kaupunkisuunnittelu tai ympä-
ristö, löydät varmasti joukosta 
oman valintasi.

Tehtyäsi äänestyspäätöksen 

toivon, että innostat myös lä-
heisesi ja ystäväsi mukaan vaali-
uurnille. Näin voit oman äänesi 
antamisen lisäksi tehdä tärkeän 
teon kotikuntasi tulevaisuuden 
puolesta.

Anna-Kaisa Heinämäki
Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja, 

apulaispormestari

Ehdolla on monipuolinen joukko sinun käyttöösi

Vihreiden Suomi on vuonna 2035 hiilineutraali 
maa, joka suojelee monimuotoista ympäristöä, 
panostaa ihmisten hyvään elämänlaatuun, luo 
työpaikkoja ja menestyy kestävän talouden 
edelläkävijänä. Ilmaston ja ihmisten terveyden 
pilaava fossiilinen energia painuu historiaan 
tarpeettomana ja haitallisena.

Matti Aho
25 | opiskelija | Vihilahti

Henri Backman
37 | ensihoitaja, hallintoti-

eteiden yliopiskelija | 
Tammela Henkka hoitaa!

Merve Çaglayan
23 | vakuutusvirkailija, 

Tampereen vihreät nuoret 
pj | Annala 

Ihminen ihmiselle.

Vesa Eskola
49 | LT, lastenlääkäri | 

Vuores Järjellä ja 
sydämellä pääsemme 

pidemmälle!

Väinö Friman 
35 | FM, isä, aineenopet-

taja, varavaltuutettu | 
Armonkallio Tieto edellä, 

sydän mukana

Emmanuel Eneh
55 | MCB, LK, ACR,  | 

Härmälä

Olga Haapa-aho 
29 | sosiaalipoliittinen 

asiantuntija, Tampereen 
vihreiden pj | Kaleva 

Eriarvoisuutta vastaan

Matti Hallamaa 
37 | yrittäjä, opiskelija | 

Hämeenpuisto 
Kajauta luontoäänesi 

äänestyspöntössä

Sonja Harmaala 
32 | myyjä | Hervanta

Mää ♥ Hervanta – Tam-
pereen parasta lähiötä
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Valtuustoon tarvitaan koulu-
tuksen asiantuntijoita. Lasten 
ja nuorten opetuksessa voidaan 
tehdä sitä ennaltaehkäisevää työ-
tä, joka jää kunnille sote-uudis-
tuksen jälkeen.

Tampereella on valitettavasti 
karsittu oppituntien määrää pe-
ruskoulussa. Luokilla 3–6 ollaan 
valtakunnallisessa minimimää-
rässä, mikä on imagotappio ko-
ko kaupungille. 

Kun lapsi syntyy johonkin 
koulutusmyönteisempään kun-
taan, hän saattaa peruskoulun 
aikana saada yhden lukukauden 
verran enemmän opetusta kuin 
tamperelaislapsi, jolle tarjotaan 
vain minimi. 

Suomen hallitus päätti leikata 
ryhmäkokojen pienentämiseen 
tarkoitetut valtion rahat, mikä 
jätti ison loven perusopetuksen 
määrärahoihin. Osa kunnista 
teki paikallisesti arvovalinnan, 
jossa ryhmäkokorahat korvattiin 
niiden omista budjeteista.

Tampereella tilanne on johta-
nut ylisuuriin ryhmiin ja siihen, 
etteivät oppilaat saa tarvitse-
maansa tukea. Koulutuksellinen 
tasa-arvo ei enää toteudu, ja vä-
hemmän opetusta isommassa 
ryhmässä -lähtötilanne on tam-
perelaisopiskelijalla perintönään 
jatko-opintoihin haettaessa. Ai-
noa keino varmistua riittävästä 
opetuksen laadusta on pienentää 
ryhmäkokoja.

Varhaiskasvatuksen, perus-
opetuksen, lukion ja ammatilli-
sen toisen asteen koulutuksen 
resursseista päätetään kunnan-
valtuustoissa. Varhaiskasvatuk-
seen panostaminen luo tasa-ar-
voa ja pohjan koko opinpolulle. 

Tampereen lukioissa kasva-
neita ryhmäkokoja on pienen-
nettävä laadun turvaamiseksi. 
Lukio-opetukseen käytämme kol-
manneksi vähiten rahaa maam-
me 20 suurimmasta kaupungista. 

Satsaamalla jatkossa enemmän 
turvaamme osaamisen ja sivis-
tyksen sekä luomme siltaa kor-
kea-asteelle. Ammatillisessa 
koulutuksessa lähiopetusta sekä 
ohjausta tulee lisätä, jotta koko 
ikäluokka saadaan koulutettua ja 
sitä kautta työelämään. Koulutus 
on tutkitusti parasta syrjäytymi-
sen ehkäisyä.

Valtuustossa tehtävillä pää-
töksillä on iso vaikutus tampe-
relaisten lasten sekä nuorten 
tulevaisuuteen. Taloustilanteem-
me on tiukka, mutta koulutuk-
seen ja kasvatukseen satsaami-
nen on sijoitus tulevaisuuteen. 
Talousnobelisti James Heck-
manin mukaan varhaiskasva-
tukseen sijoitettu euro tuottaa 
rahat seitsenkertaisesti takaisin 
yhteiskunnalle.

Ongelmien ennaltaehkäisy ja 
varhainen puuttuminen on pit-
källä tähtäimellä rahaa säästävä 
ratkaisu, puhumattakaan inhi-
millisestä puolesta.

Vihreät tekevät kuntavaaleis-
ta koulutusvaaleja. Tule mukaan.

Matti Helimo
Opettaja ja OAJ Pirkanmaan puheenjohtaja

Kuntavaalit ovat koulutusvaalit

Päättäjiltä pitää löytyä rohkeutta investoida tulevan kasvun 
tekijöihin, lapsiin ja nuoriin. Tampereen kaupunginvaltuustos-
sa vihreät äänestivät yksimielisesti varhaiskasvatuksen rajaa-
mista ja päiväkotien ryhmäkokojen kasvattamista vastaan se-
kä menneen että kuluvan vuoden talousarviota käsiteltäessä. 
Äänestämällä koulutusta ja kasvatusta puolustavaa ehdokasta 
voit varmistaa, että tulevinakin vuosina sivistyksellä on suoje-
lijansa Tampereen valtuustossa.

Väinö Friman
Varavaltuutettu, ikäihmisten palvelujen lautakunnan 

varapuheenjohtaja

Lähiliikuntapaikat ovat mitä parasta ennaltaehkäisevää sijoittamista tulevaisuu-
teen. Niitä kannattaa rakentaa lisää. Mieluiten koulujen yhteyteen, jolloin ne ovat 
niiden käytössä aamusta iltapäivään. Sen jälkeen käyttö voi jatkua kerhojen ja lä-
hialueen asukkaiden voimin. Kun on mahdollisuuksia, on käyttöä.

Talousnobelisti 
James Heckmanin 
mukaan varhais-
kasvatukseen 
sijoitettu euro 
tuottaa rahat 
seitsenkertaisesti 
takaisin 
yhteiskunnalle.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtyessä 
tulevalla valtuustokaudella kunnilta 
maakunnille sivistyspalveluista tulee 
kunnille merkittävä tehtävä.

”

!

Kuva: Iina Helimo

Työpaikkojen lisäämiseksi 
tarvitaan pehmeitä toimia

Tampereella on 
ollut viime vuosina 
suurista kaupungeista 
eniten työttömiä – 
ja samalla eniten 
avoimia työpaikkoja. 

Tampere on malliesimerkki työn 
rakennemuutoksesta, jossa van-
hat teollisuustyöpaikat vähenevät 
ja uusia työpaikkoja syntyy erityi-
sesti palvelu- ja asiantuntija-aloille. 
Murroksen vuoksi vanhat ratkaisut 
työllisyyspolitiikassa eivät toimi 
toivotulla tavalla. Edessämme on-
kin suuria päätöksiä kaupunkimme 
lähes 20 prosentin työttömyyden 
selättämiseksi.

Eri vaivoihin tarvitaan erilaiset 
lääkkeet. Tampereen noin 20  000 
työttömästä yksi kolmasosa on kou-
lutettuja alojensa ammattilaisia. 
Näille työttömille Tampereen elin-
voiman lisääminen on suurin työl-
lisyyttä parantava toimi. Panosta-

malla tulevaisuuteen kaupunkimme 
houkuttelee entistä enemmän yri-
tystoimintaa ja luo uusia työpaikko-
ja Tampereelle.

Tampereen valtteja ovatkin erin-
omainen joukkoliikenne, laaduk-
kaat korkeakoulut sekä kaupunkira-
kenne, jossa palvelut ovat helposti 
niin yritysten kuin muidenkin tam-
perelaisten ulottuvilla. 

Tulevaisuudessa ratikka toimii 
vaakahissinä kaupunginosien välil-
lä liikuttaen ihmisiä töistä palvelui-
den ääreen ja kotiin. Rakentamalla 
rajat rikkovia yrityspuistoja kaupun-
ki mahdollistaa firmojen yhteistyön 
ja paremmat mahdollisuudet luoda 
ekologisia, digitaalisia ja globaale-
ja ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin.  

Aivan erityisesti vastavalmistu-
neille korkeakoulutetuille tarvitaan 
työpaikkoja. Valtaosa valmistuneis-
ta 25–35-vuotiaista nuorista aikuisis-
ta valuu tällä hetkellä pääkaupunki-
seudulle. Kaupungin kannalta nämä 
jo kaupunkiin juurtuneet osaajat 
olisivat tärkeitä tulevaisuuden ra-
kentajia. Siksi meidän on nostetta-
va strategiseksi kärjeksi yrityksien 

ja työnantajien houkutteleminen 
Tampereelle tar joamaan aloittaville 
asiantuntijoille töitä sekä muita kou-
lutettujen entry-level-työpaikkoja. 

Toinen kolmasosa kaupungin 
työttömistä on puolestaan jäänyt 
työttömäksi murroksessa olevil-
ta aloilta, joten heillä on heikom-
pi mahdollisuus löytää entisen 
alansa töitä.  Näiltä vanhoilta teol-
lisuusaloilta työttömäksi jäänei-
den kouluttautumista on tuettava 
pehmeästi mutta määrätietoises-
ti kohti paremmin työllistäviä alo-
ja. Myös yrittämisen eri muodot on 
tuotava paremmin esiin todellisina 
uravaihtoehtoina. 

Viimeinen kolmannes kaupun-
kimme työttömistä on pitkäaikais-
työttömiä, joilla on useampia työttö-
myyttä selittäviä rasituksia. Tällaisia 
rasituksia voivat olla työkokemuk-
sen tai perusasteen jälkeisen kou-
lutuksen puute, korkea ikä tai työ-
kokemus taantuvalta toimialalta. 
Pitkäaikaistyöttömien työllistämi-
seen tarvitaan riittävästi sosiaalisin 
perustein annettavia työkokeilu-
paikkoja sekä sosiaali- ja terveyspal-

veluita, jotta heidät saadaan nostet-
tua takaisin työelämään.

Jokaiseen työttömyyden kolmeen 
sektorin haasteeseen vastataan ke-
pin sijaan paremmin porkkanalla. 

Työtä ja hyvinvointia tarjoava 
kaupunki antaa mahdollisuuksia 
vaihtaa uraa kunkin elämäntilan-
teeseen sopivalla tavalla. Se tukee 
pääsyssä takaisin työelämään ja luo 
houkuttelevia mielikuvia kaupun-
gin tarjoamista mahdollisuuksista.

Jaakko Mustakallio
Kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja, 

eduskunta‑avustaja

Ensi vuonna voimaan tulevan ammatillisen koulutusuudistuk-
sen on tarkoitus saattaa yhteen tällä hetkellä voimassa olevat 
erilliset nuorten ja aikuisten koulutusta koskevat lait. Tässä 
on tärkeä mahdollisuus, jota emme saa hukata. Yksi tärkeim-
piä tavoitteita on koulutuskentän ja sidosryhmien kohtaami-
nen. Ensisijaisesti koulutuksen tulisi kohdata työ, työnantajat 
ja työn vaatimukset.

Anne Sinkkonen
Kouluttaja, AmO

!

Anna-Kaisa Heinämäki 
39 | Apulaispormestari, 

ylikonstaapeli, YTM, HTM | 
Onkiniemi Yhdistävä tekijä

Salla Heikkinen
41 | HuK, kulttuurialan 

sekatyöläinen | 
Armonkallio Vaikuttava 

kaupunkikulturelli

Matti Helimo 40 | KM | 
Tahmela Koulutuksen ääni, 

syrjäytymistä vastaan. 
Opetus-, liikunta-, urheilu- & 

musiikkiväen ehdokas.
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Matti Aho
25 | opiskelija | Vihilahti

Henri Backman
37 | ensihoitaja, hallintoti-

eteiden yliopiskelija | 
Tammela Henkka hoitaa!

Merve Çaglayan
23 | vakuutusvirkailija, 

Tampereen vihreät nuoret 
pj | Annala 

Ihminen ihmiselle.

Vesa Eskola
49 | LT, lastenlääkäri | 

Vuores Järjellä ja 
sydämellä pääsemme 

pidemmälle!

Väinö Friman 
35 | FM, isä, aineenopet-

taja, varavaltuutettu | 
Armonkallio Tieto edellä, 

sydän mukana

Emmanuel Eneh
55 | MCB, LK, ACR,  | 

Härmälä

Kim Hietikko 
40 | yrittäjä | Vehmainen 

Lähiluonto jokaisen 
oikeus!

Petteri Hiltunen 
34 | YTK, toimittaja, erotu-

omari | Tammela 
Poliitikkojen Härnääjä 

Paikalliseen Hallintoon.

Taru Hollanti
40 | Perioperatiivinen 
sairaanhoitaja, neljän 

lapsen äiti | Juhannuskylä 
Liberaali rohkelikko

Aimo Hyvärinen
64 |  FM | Pispala

Mikroyrittäminen helpoksi 
sekä – luovuutta ideointiin 

ja suunnitteluun.

Tuila Jaatinen
48 | LitM, yrittäjä | Amuri

Tehdään yhdessä!

Jama Jama
31 | asiakaspalvelija | 

Hervanta
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Ehkä musertavinta on se, kuinka 
aikaisin tytöt alkavat pitää itseään 
poikia huonompina. Nämä lapsena 
opitut käsitykset vaikuttavat vielä 
pitkälle opiskeluvalintoihin ja työ-
uraan asti.

Asia voisi olla myös toisin. Yksi-
kään lapsi ei ansaitse huonommuu-
den tunnetta tai mitään muutakaan 
kahlitsevista sukupuolirooleista 
kumpuavaa painolastia. Oppilai-
ta on syytä kohdella ihmisinä eikä 
kaksijakoisen sukupuolikäsityksen 
mukaan – se kun ei ole pedagogi-
sesti perusteltua, kun taas jokaisen 
yksilöllisten erityistarpeiden tuke-
minen on. Meitä on nimittäin mui-

takin kuin miehiä ja naisia, ja jo-
ka tapauksessa kaikki ihmiset ovat 
keskenään erilaisia. Tässä ajatuk-
sessa ei pitäisi olla mitään uutta tai 
erikoista vuoden 2017 Suomessa.

Korkeakoulujen ja työpaikkojen 
rooli on tasa-arvon edistämisessä 
merkittävä. Väitän kuitenkin, et-
tä tehokkain työ koulutusalojen ja 
työurien sukupuolittuneisuuden se-
kä palkkaerojen purkamiseksi teh-
dään päiväkodeissamme ja kouluis-
samme. Siksi koulutuksen asenteita 
muokkaava voima kannattaa ehdot-
tomasti valjastaa kahlitsevien suku-
puoliroolien purkamiseksi ja tasa-
arvon edistämiseksi.

Suomessa kunnilla on paljon val-
taa koulutukseen varhaiskasvatuk-
sesta aina aikuisuuden kynnykselle 
asti. Opetussuunnitelman puitteet 
sekä yhdenvertaisuutta suojaavat 
lait ovat kansalliset, mutta käytän-
nön toteutus on kunnista kiinni. 
Kunnissa päätetään tarkemmista 
opetussuunnitelmista, opettajien 
täydennyskoulutuksen resursseista 
ja toimenpideohjelmista tasa-arvon 
edistämiseksi. Ohjeistukset ja suun-
nitelmat jäävät hyödyttömiksi, jos 

niitä ei toteuteta käytännössä.

Tulevaisuutemme on siis pit-
kälti paikallisesta päätöksenteos-
ta kiinni. Tämän kevään vaalien 
myötä voidaan tehdä Tampereesta 
tasa-arvoa edistävän koulutuksen 
edelläkävijäkaupunki, jonka päivä-
kodeissa ja kouluissa rohkaistaan 
jokaista lasta löytämään omat vah-
vuutensa ja unelmansa sukupuo-
lesta, uskonnosta ja etnisyydestä 
riippumatta.

Iiris Suomela
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton 

puheenjohtaja 2017–2018

TASA-ARVOINEN KOULU ON 
YHTEISKUNNAN SYDÄN

Tasa-arvoa lähikouluihin
Seurattuani 
peruskoulun opetusta 
niin erityiskoulussa, 
painotteisessa 
opetuksessa kuin 
lähikoulussa huomaan 
väkisinkin oppilaiden 
eriarvoistumisen.

Erityiskoulun oppilaat elävät omas-
sa kuplassaan saaden tukea pieniin-
kin arjen ja koulunkäynnin haastei-
siin pienryhmässä.

Musiikkiluokkalainen nauttii 
opetuskoulun tarjoamista iloista “li-
säaikuisten” järjestämillä kursseilla 
ja tapahtumissa. Luokalle ja tukiyh-
distykselle kerätään rahoja konser-
teilla ja myyjäisillä.

Resurssien kiristäminen näkyy 
opetuksessa eniten huono-osaisil-
la alueilla. Lasten lähtökohdat ovat 
todella erilaiset, luokat ovat isoja 
ja avustajista on pulaa. Pelkän pe-
rusopetuksen tarjoaminen on suuri 
haaste. Retkien ja kulttuurin tarjoa-
minen jää käytännössä kokonaan 
pois.

Jollei resursseja aleta kohdentaa 


On häkellyttävää, kuinka aikaisin ja nopeasti 
lapsille syntyy käsitys siitä, että pojat ja 
miehet ovat jotenkin luonnostaan muita 
lahjakkaampia. Tuoreen yhdysvaltalaisen 
tutkimuksen mukaan vielä 5-vuotiaana 
eroa ei ole, mutta jo 6–7-vuotiaiden lasten 
asenteissa näkyvät sukupuoliroolit.

ongelma-alueiden kouluihin, syr-
jäytyminen kasvaa, lukutaito heik-
kenee edelleen ja luokkaerot kasva-
vat. Jokaisen lähikoulun tulisi olla 
lapselle se paras vaihtoehto, asuin-
alueesta riippumatta.

Sonja Harmaala
Tampereen seudun Vihreiden naisten pj.
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Jokaisen 
lähikoulun tulisi 
olla lapselle 
se paras 
vaihtoehto, 
asuin-alueesta 
riippumatta.

”

Olin lähdössä vaalikuvaukseen, kun 
kolmevuotias tyttäreni tuli huonee-
seen ja kysyi mihin olen lähdössä. 
Selitin mikä on vaalikuva ja kerroin 
mihin sitä tarvitaan. Vaalit kiinnos-
tivat, erityisesti kaupunginvaltuus-
to. Päätin tehostaa asiaa käytännön 
esimerkillä: kerroin, että valtuus-
tossa päätetään esimerkiksi on-
ko hänellä päiväkodissa riittävästi 
hoitajia.

Tyttö katsoi minua hetken ja ky-
syi: ”Miksi me emme päätä sitä?”

Lapset eivät vedä tarpeeksi vaa-
lipaneeleita. Kukaan muu ei saa 
niin varmasti isäänsä hiljaiseksi 
kuin oma lapsi. Vaikka yhteiskun-
nalliset asiat ovat usein monimut-
kaisia, ne peruskivet, joihin hyvä 
elämä ja hyvinvointi nojaavat ovat 
lopulta yksinkertaisia asioita. Lap-
sikin ymmärtää niiden merkityk-
sen ja edustuksellisen demokratian 
perusajatuksen.

Me valitsemme meitä edusta-
maan ihmisiä, joilla on vastuu teh-
dä oikea päätös. Eniten tämä vastuu 

korostuu heidän kohdallaan, jotka 
tarvitsevat muita. Oli kyse nuores-
ta tai vanhasta, avun tarvitsijasta 
tai sen antajasta, meidän tehtäväm-
me on kuunnella jokaista. Vastuun 
kantamista on myös pyrkiä ulos sii-
tä kuplasta, jossa kuuntelemme vain 
samanmielisiä tai samoista asioista 
kiinnostuneita. Totuus on aina har-
maan sävyissä.

Maailma myllertää, ja yhteis-
työkykyämme koetellaan. Sote-uu-
distuksen kaltaiset hankkeet ovat 
monelle enemmän epävarmuuste-
kijöitä kuin lupausta paremmasta. 
Oli lopputulos mikä tahansa, tarvi-
taan halua kantaa vastuuta ja kiin-
nostua. Päätöksentekoon ei pitäisi 
mennä vain päättämään päättämi-
sen vuoksi, vaan kuuntelemaan ja 
osallistamaan. Mikään ei ole tavoi-
teltavampaa kuin demokratia, jonka 
ihanne on kaikkien osallistuminen.

Parasta uudistusta – sotella tai il-
man – on katsoa kokonaisuutta, visi-
oida ja ehdottaa konkreettisia askel-
merkkejä. Panostamalla esimerkiksi 

varhaiskasvatukseen voidaan edis-
tää työllisyyttä ja ehkäistä syrjäyty-
mistä. Sitä kautta voidaan saavuttaa 
säästöjä, joiden avulla voimme aut-
taa perheitä jaksamaan paremmin 
sekä voimme huolehtia paremmin 
nuorista ja vanhoista. Nämä ovat 
ratkaisuja, eivät laastareita. 

Mitä sitten lopulta vastasin tyttä-
relleni? Kerroin hänelle, että te voit-
te vaikuttaa asiaan, kunhan kerrotte 

meille aikuisille mitä mieltä olette 
asioista. Meidän aikuisten hommaa 
on kuunnella. Hyvä muistaa meidän 
kaikkien, kun ylipäätään keskuste-
lemme toistemme kanssa.

Erik Lyden
Lääkintävahtimestari ja sairaankuljettaja

Totuus tulee 
lapsen suusta

Kuva: Sami Kallioniemi

Sonja Harmaala 
32 | myyjä | Hervanta

Mää ♥ Hervanta – Tam-
pereen parasta lähiötä

Anna-Kaisa Heinämäki 
39 | Apulaispormestari, 

ylikonstaapeli, YTM, HTM | 
Onkiniemi Yhdistävä tekijä

Tiina Jarvanne
33 | lähihoitaja | Kalkku 

Lähiruokaa ja 
hyvinvointia!

Juha Joki
41 | LuK, projektipäällikkö 

| Tammela 
Yhdessä maailman paras 

Tampere!

Laura Jokinen 
31 | fysioterapeutti, 

yrittäjä | Pappila 
Liikkuvampi ja terveempi 

Tampere

Tommi Jokinen 
47 | palvelumuotoilija | 

Viinikka-Nekala
Koska sillä on väliä.

Petri Jokinen 
40 | ympäristövalvoja |  

Lentävänniemi

Saila Joutsio
64 | matkailuyrittäjä, 

eläkkeellä | Amuri 
Ympäristön- ja 

mielenterveys ensiksi

195 196 197 199198 200

Kim Hietikko 
40 | yrittäjä | Vehmainen 

Lähiluonto jokaisen 
oikeus!

Petteri Hiltunen 
34 | YTK, toimittaja, erotu-

omari | Tammela 
Poliitikkojen Härnääjä 

Paikalliseen Hallintoon.

Taru Hollanti
40 | Perioperatiivinen 
sairaanhoitaja, neljän 

lapsen äiti | Juhannuskylä 
Liberaali rohkelikko

Anna Jurvelin
31 | Lääkäri | Amuri

Perttu Jussila
26 | urheiluvaikuttaja, 

opiskelija | Hämeenpuisto 
Sosiaalisen tasa-arvon 

puolesta!

Pertti Järvinen
77 | prof. emeritus, 

keskik.  Oikeidenmukaiset 
palvelut Turvallinen 

ympäristö

201 202 203

Kuva: Marjo Lydén
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Tampereen vihreät ehdokkaat

Meillä on oikeus 
puhtaaseen sisäilmaan

Julkisista tiloista on uutisoitu jat-
kuvasti sisäilmaongelmia. Tilojen 
käyttäjillä oireina voi olla ärsytys-
tä hengitysteissä ja silmissä, pään-
särkyä, poikkeavaa väsymystä, tois-
tuvia tulehduksia, allergista nuhaa 
tai astmaa. Oireita voivat aiheuttaa 
muun muassa rakennuspölyt, kui-
dut, huonepöly ja mikrobit sekä eri-
laiset fysikaaliset, orgaaniset ja epä-
orgaaniset tekijät. 

Oireet ovat tavallisia eivätkä 
missään nimessä aina johdu sisäil-
maongelmista. Oireiden ilmaantu-
essa vain tietyissä tiloissa on asiaa 
syytä tutkia sisäilmaongelmana.

Parhaiten sisäilmaongelmat ovat 
vältettävissä ennakolta. Ongelmien 
esiintyessä ne on ratkaistava nope-
asti välttäen turhaa jahkailua ja dra-
matisointia. Virheistä pitää oppia, 
ettei jatkossa tapahtuisi samaa.

Ennaltaehkäisyssä tärkeää on, 
että tiloja käytetään sillä tavalla ja 
siihen tarkoitukseen, kuin ne on 
suunniteltu. Niiden on oltava sii-
vottavissa, ja talotekniikkaa on käy-
tettävä ohjeiden mukaisesti. Huo-
netekstiilien ja kasvien on oltava 
helposti puhdistettavia eivätkä ne 
saa aiheuttaa allergioita. 

Tiloja pitää huoltaa säännöllises-
ti ja ammattitaitoisesti, ja viat korja-
taan laadukkaasti.

Ennaltaehkäisy on tehokkainta 
ja kannattavinta hoitoa, ja siitä pi-
tää huolehtia palvelurakennusten ja 
julkisten tilojen suunnittelussa. Tätä 
työtä on syytä jatkaa ja etsiä kestäviä 
ratkaisuja ongelmiin. Peruskorjauk-
sissa on otettava huomioon sisätila-
ongelmat, ettei korjauksissa yritetä 
vähentää kustannuksia lipsumalla 
kriteereistä ja laadusta.

Tampereen kaupungilla on run-
saasti julkisia tiloja, ja niissä työs-
kentelevien ja asioivien on saatava 
olla varmoja, että oleskelu tiloissa 
on turvallista. Kaupunki on tehnyt 
työtä asioiden kehittämiseksi.

Viimeisimpänä on julkaistu pal-
velurakennuksien siivottavuusopas. 
Lisäksi on selvitetty koulujen ja päi-
väkotien sisätilaongelmia ja tehty 

suunnitelmia niiden korjaamiseksi.

Puurakentaminen, maalämpö ja 
aurinkoenergia ovat keinoja, joilla 
voidaan vähentää sisäilmaongel-
mia, ja niiden pitäisikin olla vaih-
toehtoina, kun tiloja suunnitellaan 
ja rakennetaan. Terveellä rakenta-
misella ohjataan oikeisiin menetel-
miin rakentamisen kaikissa vaiheis-
sa. Ilmanvaihto, kosteudenhallinta 
ja puhtaudenhallinta niin raken-
nus-, korjaus- kuin purkutöissä on 
huomioitava.

Meillä kaikilla on oikeus nauttia 
puhtaasta ilmasta ja raikkaasta sisäil-
masta arjen elinympäristössämme.

Näiden tavoitteiden saavuttami-
seen on keinoja, jos panostamme 
terveeseen rakentamiseen ja tilojen 
asianmukaiseen huoltoon. Meillä ei 
ole varaa säästää näissä asioissa, sil-
lä pieni säästö esimerkiksi laadussa 
aiheuttaa ongelmien korjaamisissa 
moninkertaisia kuluja, puhumatta-
kaan inhimillisestä kärsimyksestä, 
jolle ei voi asettaa hintalappua.

Vesa Eskola
Isä, lastenlääkäri

Tärkeää on, ettei käyttäjien tuntemuksia vähätellä. LVI-insinööri 
voi osoittaa taulukolla tai laskelmalla kaiken olevan kunnossa, 
mutta tosi asiantuntija on opettaja tai oppilas, joka tietää, miltä 
tuntuu seitsemän tunnin tilassa oleskelun jälkeen.

Tampereellakin kannattaisi suosia elinkaarimallilla tehtäviä han-
kintoja, jolloin rakentajalla on selkeä syy pukata priimaa. Mal-
lia kannattaisi harkita myös rakennusten saneerauksessa, jol-
loin kiinteistönpito voi olla osa hankintaa. Elinkaarimalleihin olisi 
syytä sisällyttää käyttäjien hyvinvointi laajasti yhtenä kriteerinä 
onnistuneesta toteutuksesta. Silloin on merkitystä materiaali-
en päästöttömyydellä sekä esteettisillä ja viihtyisillä ratkaisuilla. 
Suunta voi olla vain kohti parempaa kokemusta myös kouluissa, 
päiväkodeissa ja kunnan työpisteissä.

Hannes Tuohiniitty
Teiskolainen agrologi

Julkisten tilojen käyttäjien on voitava olla tyytyväisiä tilojen 
sisäilmaan, eikä tiloissa oleskelu saisi aiheuttaa pelkoja 
terveydellisten ongelmien syntymisestä.

!

Puurakentaminen, 
maalämpö ja 
aurinkoenergia 
ovat keinoja, joilla 
voidaan vähentää 
sisäilmaongelmia.

”

”

Kuva:  Jukka Heilimo

Ennaltaehkäi-
syssä tärkeää on, 
että tiloja käyte-
tään sillä tavalla 
ja siihen tarkoi-
tukseen, kuin ne 
on suunniteltu.

Vihreämpi kaupunki antaa perheille 
Kuva: Aino Siiroinen

Elämäni muuttui, kun alkutal-
vesta perheeseemme syntyi esi-
koistyttäremme. Suurimmat 
muutokset ovat tietenkin hen-
kisiä, ja esimerkiksi ajankäyttöä 
tulee tarkasteltua uudella tavalla. 
Koskaan eivät lautakunnan koko-
ukset ole tuntuneet niin pitkiltä 
kuin silloin, kun ne venyvät yli 
vauvamme yöunien alkamisen.

Samalla etenkin vaunujen 
kanssa kaupungilla liikkuminen 
on avannut uusia näkökulmia 
ongelmiin, jotka koskevat mo-
nenlaisia ihmisryhmiä. Olen toki 
ennenkin toiminut esteettömyy-
den puolesta, mutta nyt bussin 
keskiovien eteen jäänyt lumikasa 
ei ole vain ärsyttävä hidaste vaan 
todellinen este –  josta onneksi 
usein yhteisvoimin muiden mat-

kustajien kanssa selvitään.

Onkin tärkeää huomata, et-
tä kun hoidamme asiat kuntoon 
vaikeammin kulkeville, parantu-
vat kaikkien asiat. Tämän takia 
on olennaista pitää kiinni paitsi 
esteettömyydestä myös siitä, että 
vaikkapa lapsiperheiden palve-
lut neuvolasta terveysasemiin ja 
kouluihin ovat joukkoliikenteen 
runkoreittien varrella – niin kan-
takaupungissa kuin muuallakin. 
Lapsen mahdollisuudet hyvään 
elämänalkuun eivät saa jäädä 
kiinni siitä, millaiset lähtökoh-
dat kotona ovat.

Lasten palveluiden tulee ol-
la ensisijaisesti lasten saavutet-
tavissa. Näin hiljattain Faceboo-
kissa kiertäneen videon, jossa 

pikakelauksella näytettiin lasten 
saapumista aamulla yhdysvalta-
laiseen kouluun. Koko operaatio 
kesti kaksi tuntia, kun autojono 
kiemurteli koulun pihalle. 

Jos luomme edellytykset, jois-
sa kouluun voi tulla aina pyö-
räillen tai kävellen, parantuu 
lastemme kunto – ja aivan erityi-
sesti samalla säästyvät aikuisten 
hermot.

En usko, että lapsen saami-
nen tekee itsestäni parempaa 
päättäjää, vaikka uusia näkökul-
mia avautuukin. Sen tiedän, et-
tä tulevina vuosina varmasti ha-
vaintoja syntyy sitä mukaa kun 
tyttäremme elinpiiri laajenee. Jo 
nyt minulla on toive asiaan liitty-
en: sellainen Tampere, jossa hän 

ja kaikki muut lapset voisivat kul-
kea vailla huolta liikenteen vaa-
roista. Työtä tämän eteen on jo 
tehty, ja tulevan valtuustokau-
den aikana voimme päästä tässä 
entistäkin pidemmälle. Lapsille 
turvallinen kaupunki on parem-
pi meille kaikille.

Jaakko Stenhäll
DI, Tampereen yhdyskuntalautakunnan 

varapuheenjohtaja

Taru Hollanti
40 | Perioperatiivinen 
sairaanhoitaja, neljän 

lapsen äiti | Juhannuskylä 
Liberaali rohkelikko

Aimo Hyvärinen
64 |  FM | Pispala

Mikroyrittäminen helpoksi 
sekä – luovuutta ideointiin 

ja suunnitteluun.

Tuila Jaatinen
48 | LitM, yrittäjä | Amuri

Tehdään yhdessä!

Jama Jama
31 | asiakaspalvelija | 

Hervanta

Tiina Jarvanne
33 | lähihoitaja | Kalkku 

Lähiruokaa ja 
hyvinvointia!

Juha Joki
41 | LuK, projektipäällikkö 

| Tammela 
Yhdessä maailman paras 

Tampere!

Laura Jokinen 
31 | fysioterapeutti, 

yrittäjä | Pappila 
Liikkuvampi ja terveempi 

Tampere

Tommi Jokinen 
47 | palvelumuotoilija | 

Viinikka-Nekala
Koska sillä on väliä.

Petri Jokinen 
40 | ympäristövalvoja |  

Lentävänniemi

Saila Joutsio
64 | matkailuyrittäjä, 

eläkkeellä | Amuri 
Ympäristön- ja 

mielenterveys ensiksi

Janne Kaakinen
39 | tuottaja (FM), 

projektisuunnittelija | 
Uusikylä Koulutus, 

kulttuuri ja tähtitaivas!

Heljä Kahra 
67 | FM, suunnittelija, 
eläkkeellä | Pappila

Luontoa, kulttuuria ja 
yhteisöllisyyttä

Jouni Kaipainen 
49 | KM, opettaja | Käpylä 

Vihreätä valoa

Maija Kajan
63 | gynekologi | 

Kaakinmaa
Kun naiset hymyilevät, 

koko kylä kukkii

Raine Kallio 
34 | eräopas, kehitysvam-
ma-alan opiskelija |  Pis-
pala  Rohkeaa ajattelua,  

rohkeita avauksia! 

Sami Kallio 
46 | ohjelmistoarkkitehti, 

DI | Leinola
Tampere Pohjolan 

Kärkeen!

Martta Kantele 
32 | hallinnon suunnitteli-

ja, HTM | Kaleva
Tampere hiilivapaaksi

Jussi Kareinen 
54 | FM, amk-lehtori | 

Uusikylä Elinvoimainen ja 
luova Tampere synnyttää 

hyvinvointia!

Miisa Karjalainen
35 | OTM, asianajaja, 

kääntäjä, hallintotiet. yo. | 
Lukonmäki Oikeuden ja 

kohtuuden puolesta

204 205 206 207 208 209 210 211 212

sujuvan arjen
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Sosiaali- ja 
terveys-
ongelmien 
ennaltaehkäisy 
tehdään kunnissa

Tuloksena Heinolassa oli laa-
dukkaampaa lastensuojelua, kun 
lastensuojelussa ehdittiin auttaa 
riskiperheitä ajoissa. Lastensuo-
jelun vuotuiset kustannukset pu-
tosivat 3,5 miljoonasta 2,5 mil-
joonaan, kun kodin ulkopuolelle 
sijoitettujen lasten määrä putosi 
sadasta kuuteenkymmeneen.

Kaikki voittivat. Millaiset 
hyödyt lisäpanostuksilla saatai-

sen palveluita tarvitaan lisää. 
Vuoden 2017 budjettiin kirjat-
tiin parannus ravitsemusterapi-
an saatavuuteen. Nyt tilanne on 
sellainen, että ravitsemustera-
peuttien kaikki aika menee sai-
rauksien hoitamiseen, eikä aikaa 
ennaltaehkäisevään työhön jää. 
Tämänkin palvelun pitäisi olla 
matalamman kynnyksen takana.

Monessa suomalaisessa kau-
pungissa on selvitetty pyöräilyn 
ja kävelyn edistämisen tuomia 
hyötyjä. Helsingissä laskettiin 
yhden pyöräilyyn sijoitetun eu-
ron tulevan kahdeksankertai-
sena takaisin, ja Joensuussa on 
arvioitu, että pyöräilyn ja käve-
lyn lisääntyminen 20 prosentilla 
toisi yhteensä jopa 10 miljoonan 
vuosittaiset hyödyt. 

On hämmentävää, miten vä-
hän käytännön toimia sosiaali- 
ja terveysongelmien ennaltaeh-
käisyn eteen kunnissa on tehty. 

Pyöräilyn ja kävelyn olosuhtei-
den parantamiseen on saatu ai-
na vain roposia, ravitsemustera-
peutteja tai liikuntaneuvojia ei 
ole tarpeeksi, eikä lastensuoje-
lussa ehditä auttaa perheitä ar-
jen jaksamisessa. Myös laadu-
kas varhaiskasvatus, koulutus ja 
huolehtiminen kulttuurista ovat 
erinomaista ennaltaehkäisyä. 
Näistäkään ei saa leikata.

Sote-uudistuksessa ennalta-
ehkäisevä työ on jäämässä kun-
nille. Ja kun hallitus leikkaa, on 
kuntien otettava vastuuta. Kunta-
vaaleissa ratkaistaan, miten kau-
punki panostaa asukkaidensa hy-
vinvointiin. Päätös on sinun.

Juhana Suoniemi
Kaupunginvaltuutettu, Sote‑ ja 

maakuntauudistuksen esivalmistelun 
hallituksen jäsen

Ehkäisevät toimet eivät ole monimutkaisia. Raha ei saa olla es-
teenä ehkäisevien palveluiden tuottamiselle. Peruspalveluiden 
tuottaminen matalalla kynnyksellä, yhden luukun periaatteella, 
oikea-aikaisella palveluohjauksella ja yhteistyössä järjestöjen 
kanssa, tuo kunnalle tärkeitä säästöjä. Samalla saadaan hyvin-
voivia kuntalaisia elinvoimaiseen kuntaan.

Henri Backman
Ensihoitaja

Hallintotieteiden yo

Vammaiset valtavirtaan 
Suomi ratifioi YK:n 
vammaisten oikeuksien 
sopimuksen pitkän 
odotuksen jälkeen viime 
kesäkuussa. Sopimus 
asettaa velvoitteita myös 
paikallistasolle, myös 
meille Tampereelle. 
Erityisen suuri 
haaste on asenteiden 
muokkaamisessa 
politiikassakin.

Olennaista olisi ymmärtää, että vammaispolitii-
kassa on kysymys muustakin kuin erityispalveluis-
ta, sanoista joissa on vammais-etuliite. Toki varsi-
naiset vammaispalvelut ovat ajankohtainen asia. 
Valtakunnan tasolla valmistellaan parhaillaan ko-
konaisvaltaista kehitysvamma- ja vammaispalve-
lulakien yhdistämistä. Tavoitteena on erityisesti 
vammaisten itsemääräämisoikeuden lisääminen. 

Samaan aikaan säästöpaineet vammaispalve-
luissa ovat kovat. Yhtälö on erittäin hankala. Vam-
maisjärjestöjen ja -neuvoston täytyy olla hereil-
lä, jotta säästöjen nimissä ei poljeta vammaisten 
oikeuksia. 

YK:n vammaissopimus nosti esteettömyyden 
ihmisoikeudeksi. Sen merkitystä korostetaan myös 
suhteellisen uudessa yhdenvertaisuuslaissa. Ti-
lanne on Tampereella viime vuosina parantunut 
merkittävästi, etenkin uudisrakentamisessa. Es-
teettömyyden käsite on laajentunut fyysisestä es-
teettömyydestä niin, että se huomioi paremmin 
muun muassa kommunikaation. Silti meillä on 
vielä paljon tekemistä kaikilla esteettömyyden 
osa-alueilla.

Useimmiten ongelma on enemmän välinpi-
tämättömyydessä kuin mahdollisten ratkaisujen 
puutteessa tai hinnassa. Esimerkiksi busseissa voi-
si aivan hyvin olla pysäkkikuulutukset, jotka teki-
sivät joukkoliikenteen käytöstä mahdollista myös 
näkövammaisille. Kustannusarviot osoittavat, ettei 
tämä tulisi edes kalliiksi, jos toteutus hoidetaan 
fiksusti. 

Vammaiset työllistyvät erittäin heikosti, nekin, 
joilla olisi koulutusta ja halua tehdä töitä. Kysymys 
ei ole edes talouden suhdanteista, vaan vammais-
ten työllisyys on erittäin heikko sekä lamassa että 
noususuhdanteessa. Vaikuttaa siis siltä, että vam-

Kun lukee kuntien tavoiteohjelmia 
ja strategioita, on ennaltaehkäisy 
päivän sana sosiaali- ja 
terveyspalveluissa. Joissain 
kaupungeissa on päästy myös 
käytännön tasolle. Heinolassa 
palkattiin vuonna 2013 kymmenen 
uutta työntekijää lastensuojelun 
perhetyöhön. 

siinkaan Tampereen kokoisessa 
kaupungissa?

Tampereella otimme tärkeän 
askeleen pari vuotta sitten, kun 
terveyskeskuksiin pal kattiin lii-
kuntaneuvojia. Asiakkaille mak-
suton palvelu on ollut suosittu, 
ja asiakkaat ovat kokeneet lii-
kuntaneuvonnan auttaneen hei-
tä elämänmuutoksessa. 

Tällaisia matalan kynnyk-

maisia henkilöitä syrjitään työmarkkinoilla.

Kaupunki voisi omalla toiminnallaan parantaa 
tilannetta. Esimerkiksi kesätyöt antaisivat vam-
maiselle nuorelle tärkeää työkokemusta ja osoittai-
sivat tuleville työnantajille, että vammainen hen-
kilö on osoittautunut luotettavaksi työntekijäksi. 
Vammaisten täyden osallisuuden turvaaminen 
tuntuu olevan suurin YK-sopimuksen toteuttami-
seen liittyvä haaste kaikkialla Suomessa. 

Vieläkin vammaisten ihmisten asioista päättä-
vät aivan muut henkilöt kuin he itse: omaiset, lää-
kärit, sosiaalityöntekijät ja me poliitikot. Tämä pä-
tee niin yksilön jokapäiväisen elämän tasolla kuin 
poliittisessa päätöksenteossa. 

Aivan liian usein vammainen henkilö on tuki-
toimien ja palvelujen passiivinen kohde. Taitava 
vammaisneuvosto on Tampereelle suuri vahvuus, 
mutta sen lisäksi tarvitaan niin virallisia kuulemis-
menettelyjä kuin kokonaisvaltaista asennemuu-
tosta jokapäiväisessä elämässä. On kohtuullista 
ja oikein, että jokainen voi olla oman elämänsä 
päähenkilö.

Amu Urhonen
Kansalaisaktivisti ja opiskeluterveydenhuollon asiantuntija

!

Kuva: Aino Siiroinen

Anna Jurvelin
31 | Lääkäri | Amuri

Perttu Jussila
26 | urheiluvaikuttaja, 

opiskelija | Hämeenpuisto 
Sosiaalisen tasa-arvon 

puolesta!

Juuso Kiiskinen
32 | kuorma-autonkuljet-
taja, liikenne-esimies | 
Kaleva Maanläheistä 

vihreyttä.

Pertti Järvinen
77 | prof. emeritus, 

keskik.  Oikeidenmukaiset 
palvelut Turvallinen 

ympäristö

Markus Klöf 
35 | Yrittäjä | Amuri

Kasvua ja yrittämistä 
kestävällä pohjalla

Janne Kaakinen
39 | tuottaja (FM), 

projektisuunnittelija | 
Uusikylä Koulutus, 

kulttuuri ja tähtitaivas!

Tarja Koivunen 
32 | FM, opettaja, hal-

lintotieteiden opiskelija | 
Onkiniemi Arjen politiik-

kaa vihrein valinnoin

Heljä Kahra 
67 | FM, suunnittelija, 
eläkkeellä | Pappila

Luontoa, kulttuuria ja 
yhteisöllisyyttä

Kata Korhonen
37 | yrittäjä | Lukonmäki

Jouni Kaipainen 
49 | KM, opettaja | Käpylä 

Vihreätä valoa

Eetu Kreivi 
28 | opiskelija | Hatanpää
Moderni mahdollisuuksien 

kaupunki

Maija Kajan
63 | gynekologi | 

Kaakinmaa
Kun naiset hymyilevät, 

koko kylä kukkii

Milla Lehti
38 | fil. yo | Hervanta

Tampereen vihreä timantti

Raine Kallio 
34 | eräopas, kehitysvam-
ma-alan opiskelija |  Pis-
pala  Rohkeaa ajattelua,  

rohkeita avauksia! 

Erik Lydén 
37 | ensihoitaja | 

Vehmainen
Hyvän kasvun kaupunki

Sami Kallio 
46 | ohjelmistoarkkitehti, 

DI | Leinola
Tampere Pohjolan 

Kärkeen!

Maire Martikainen
71 | eläkeläinen, 

toimittaja | Amuri
Eläkeläinen puolustaa 

eläkeläisiä

Petri Karvonen
63 | hammaslääkäri | 

Onkiniemi

213 214 215 216 217 218 219 220 221
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Digitalisaatio mahdollistaa asioiden teke-
misen yksinkertaisemmin, nopeammin ja 
tehokkaammin. Se poistaa meiltä turhia 
työtehtäviä ja kokonaisia töitä, joihin ih-
mistyövoimaa ei tarvita. Olen esimerkiksi 
itse ollut opetussektorilla miettimässä, mi-
ten poistamme työtehtävät, joissa hakijal-
le printataan tieto oppilaitokseen pääsys-
tä, laitetaan se kirjekuoreen ja postitetaan. 
Nyt tuo kaikki on tarjolla digitaalisesti ja 
automaattisesti.

Minun on ainakin vaikea uskoa, että meis-
tä kukaan haluaa teetättää kellään tuollaista 
työtä, jos saman voimavaran voi käyttää jos-
sain muualla hyödyllisemmin.

Yleisessä keskustelussa harmitellaan 
ymmärrettävästi muun muassa liian suuria 
luokkakokoja, hoivaa vailla olevia vanhuksia 
ja liian pitkiä jonoja terveydenhuollossa. Nä-
mä ovat hyviä esimerkkejä paikoista, joissa 
varmasti tarvitaan lisää voimavaroja itse työ-
hön. Vastaavia esimerkkejä on lukemattomia 
muitakin. 

Nämä ovat myös paikkoja, joissa ihmisen 
rooli on tärkeimmillään. Meidän tuleekin 
tehdä kaikkemme, että ihmisiä on siellä mis-
sä heitä aidosti tarvitaan – ja tekemässä sitä, 
mitä heidän on tarkoituskin tehdä.  Miksi siis 
pelkäisimme digitalisaatiota, sillä se juuri 
antaa meille mahdollisuuden poistaa kaikki 
turhat voimavarojen haaskaukset ja käyttää 
ne meidän kaikkien kannalta paremmin.

Kaupunkina olemme vasta digitalisaation 

alussa, ja suurimmat muutokset ovat vielä 
tulossa. Meidän tehtävämme onkin yhdessä 
muuttaa Tampere turhan työn tekijästä kau-
pungiksi, jossa mahdollistetaan ihmisten vä-
linen vuorovaikutus siellä, missä sitä tarvi-
taan. Se tapahtuu yhteistyöllä, avoimuudella, 
rohkeudella ja digitalisaation avulla.

Arto Puikkonen
Business manager

Tampereella oli muutama vuosi sitten nettinysse, jossa opetettiin 
ihmisiä käyttämään tietokoneita. Bussissa oli kymmenen tieto-
konepaikkaa ja yksi tai kaksi opettajaa. Nettinysse kävi opet-
tamassa ihmisiä eri kaupunginosissa tai tuli pyynnöstä myös 
paikkoihin, jonne kerättiin opiskeluryhmä. Osallistujat olivat pää-
sääntöisesti yli 60-vuotiaita, jotka eivät olleet käyttäneet tieto-
koneita kuka mistäkin syystä.

Nyt kun kaikki asiat hoidetaan netissä, olisi erittäin tärkeää pa-
lauttaa nettinysse liikenteeseen ja opettaa jo nyt yli 70-vuotiaille 
tietokoneiden käyttöä, etteivät he jäisi yhteiskunnan ulkopuolelle.

Maire Martikainen
71‑vuotias eläkeläinen

Paperittomien terveydenhoito 
kannattaa

Joulukuun 2016 
kokouksessaan Tampereen 
valtuusto päätti Vihreiden 
aloitteesta tarjota 
paperittomille raskaana 
oleville naisille ja alle 
18-vuotiaille lapsille ja 
nuorille terveydenhoidon 
palvelut kuten 
tamperelaisille.

Paperittomien terveydenhoitoon liittyvä kes-
kustelu ja väittely on lennellyt ympärilläm-
me vuosia. Moni suomalainen tuntee itsensä 
ohitetuksi, kun muualta tulevalle, outoa us-
kontoa tunnustavalle ja vieraan näköiselle ih-
miselle järjestetään palveluita, joiden raken-
tamiseen suomalaiset ovat pitkään nähneet 
vaivaa ja maksaneet veroja.

Tutkimuksin on kuitenkin osoitettu, että 
turvapaikanhakijat eivät jätä tulematta maa-
han, vaikka siellä ei olisi mitään palveluita – 
kunhan siellä on jonkinlainen rauha ja turva.  
He eivät myöskään lähde pois siksi, että he 
eivät saa hoitoa.

Suomeen päätyneet turvapaikanhakijat, 
maahanmuuttajat ja paperittomat tarvitse-
vat jossain vaiheessa terveydenhoitoa. Näi-
den ihmisten hoitamatta jättäminen tulee 
meille selvästi kalliimmaksi kuin hoidon 
järjestäminen.

Hengenhädässä olevaa emme voi jättää 
hoitamatta.

Tulee merkittävästi halvemmaksi auttaa 
ennen kuin ihminen on viimeisessä hädässä 
ja tarvitsee kallista tehohoitoa.  Kun raskaana 
oleva paperiton nainen käy neuvolassa, löy-

dämme synnytyksen esteen ajoissa. Voimme 
järjestää keisarileikkauksen päiväaikaan, jol-
loin hoidon tulos on hyvä sekä niin inhimil-
linen kuin taloudellinenkin hinta pienempi, 
kuin jos hätäsektio tehdään keskellä yötä ja 
sekä äitiä että lasta joudutaan ehkä hoita-
maan pitkään sairaalassa ja tehohoidossa.

Jos hoidamme diabetesta tai verenpai-
netta halvalla lääkityksellä, voimme estää 
monenlaisia komplikaatioita kuten jalkojen 
amputoinnin tai halvauksen. Estäessämme 
varhaisella hoidolla hengenvaarallisen ti-
lanteen kehittymisen säästämme tuhansia 
euroja. Vakavien tarttuvien tautien – kuten 
tuberkuloosin tai tuhkarokon – varhainen to-
teaminen ja hoito tai estäminen rokotuksilla 
suojelee koko väestöä. 

Espanjassa rajoitettiin merkittävästi pa-
perittomien siirtolaisten ja pakolaisten ter-
veydenhoidon palveluita talouskriisin kes-
kellä vuonna 2012. Uudistuksen seurauksena 
maassa olevat noin 800 000 paperitonta ulko-
maalaista menettivät oikeuden käyttää julki-
sen terveydenhuollon palveluita.

Lyhyessä ajassa Espanjassa huomattiin, 
että rajoitus tuli huomattavasti kalliimmak-
si kuin maksuttomat palvelut.  Rajoitukset 
poistettiin kalliina ja epäinhimillisinä vuon-
na 2015.

Missään ei ole todettu palveluiden järjes-
tämisen toimivan vetovoimatekijänä. Hädäs-
sä olevien auttaminen on inhimillistä, ja Es-
panjan kokemuksista on syytä ottaa oppia.

Maija Kajan
Gynekologi, lääketieteen lisensiaatti

Digitalisaatio vapauttaa 
työtunteja ihmisten hyväksi 

Digitalisaatio ei ole 
mörkö tai vain se 
uusin kännykkämalli. 
Se on ennen kaikkea 
mahdollistaja. 

Meidän tuleekin 
tehdä kaikkemme, 
että ihmisiä on siellä 
missä heitä aidosti 
tarvitaan

”
!

Kuva: Aki Rask
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Martta Kantele 
32 | hallinnon suunnitteli-

ja, HTM | Kaleva
Tampere hiilivapaaksi

Takura Matswetu
32 | palveluohjaaja | 

Petsamo

Jussi Kareinen 
54 | FM, amk-lehtori | 

Uusikylä Elinvoimainen ja 
luova Tampere synnyttää 

hyvinvointia!

Janna Maula 
47 | PsM, YTM, esteet- 

tömyyskartoittaja | Teisko 
Vähävaraisten voima! 

Miisa Karjalainen
35 | OTM, asianajaja, 

kääntäjä, hallintotiet. yo. | 
Lukonmäki Oikeuden ja 

kohtuuden puolesta

Heili Miettinen
19 | opiskelija | Keskusta

222 223 224

Juuso Kiiskinen
32 | kuorma-autonkuljet-
taja, liikenne-esimies | 
Kaleva Maanläheistä 

vihreyttä.

Markus Klöf 
35 | Yrittäjä | Amuri

Kasvua ja yrittämistä 
kestävällä pohjalla

Jaakko Mustakallio
29 | eduskunta-avustaja, 
KTM | Tammela Äänestä 
Tampereen tulevaisuus 

raiteilleen

Tarja Koivunen 
32 | FM, opettaja, hal-

lintotieteiden opiskelija | 
Onkiniemi Arjen politiik-

kaa vihrein valinnoin

Susanna Myllylä
52 |  HTT, KTT, tutkija, kou- 
luttaja | Lapinniemi Epävar-

muuden ajassa tarvitaan 
luotettavia navigaattoreita

Kata Korhonen
37 | yrittäjä | Lukonmäki

Katja Nisumaa-Saarela
44 | DI | Veisu

Insinöörijärkeä ja 
äitienergiaa!

Eetu Kreivi 
28 | opiskelija | Hatanpää
Moderni mahdollisuuksien 

kaupunki

Aarne Norberg
57 | elokuvantekijä, DI | 

Lukonmäki
Keskipisteessä ihminen

Tero Ohtonen
35 | insinööri | Tammela

 Kulttuurin, koulutuksen ja 
hyvinvoinnin puolesta!

Petri Karvonen
63 | hammaslääkäri | 

Onkiniemi

Anna Moilanen
35 | lähihoitaja,

lastenhoitaja | Viiala 
Kurahaalarikansan 

puolella
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Miksi 
äänestää 
Vihreitä?

Kunnallisvaalien 
äänestysaktiivisuus 
tippui vuoden 2012 
vaaleissa alle 60 
prosentin, joten äänensä 
antavien vaikutus on 
aikaisempaa suurempi. 
Jokainen äänestäjä 
antaa äänensä myös 
nukkuvien puolesta.

Kunnallisvaaleissa kannattaa vaali-
uurnilla olla aktiivinen. Päätetäänhän 
siinä oman lähiympäristömme päättä-
jistä ja täten kaupunkikehityksemme 
suuntaviivoista.

Me Vihreät pyrimme olemaan uu-
distajapuolue ja tekemään ennaltaeh-
käisevää politiikkaa. Meille ihmisoi-
keudet ovat perusoikeus ja työllisyyden 
tukeminen muutakin kuin suuryritys-
ten tukemista. Liikenne, ympäristö ja 
kulttuuri, niitä haluamme kehittää. 
Ääni Vihreille luo pitkällä aikavälillä 
hyvinvointia.

Sami Pesonen
Insinööri ja vihreästi 

ajatteleva nörtti

Äänestä tekoihin – 10 vihreää 
saavutusta kuluvalta 

valtuustokaudelta

T
ampere rakentaa ratikan. Ratikka on ollut 
vihreiden pitkäaikainen tavoite. Nopea, 
esteetön ja ympäristöystävällinen raide-

liikenne mahdollistaa suurten ihmisjoukko-
jen liikuttamisen sujuvasti sekä asuntojen ja 
palveluiden rakentamisen raiteiden varteen. 

K
aikilla lapsilla säilyy täysi oikeus päivähoitoon. 
Lapsen päivähoito-oikeuden rajaaminen 
esimerkiksi lapsen vanhempien työttö-

myyden takia eriarvoistaisi lapsia ja vaikeut-
taisi vanhempien työnhakua. 

H
ämeenkadusta kävelyn, pyöräilyn ja joukkolii-
kenteen pääkatu. Hämeenkadun kokeilu 
oli menestys. Kesäkuussa Hämeenkatu 

muuttuu pysyvästi vain joukkoliikenteen, 
pyöräilyn ja kävelijöiden haltuun. Kävely-
osuuksia on lisätty, ja pyöräilyn olosuhteita 
on parannettu niin keskustassa kuin muissa 
eri kaupunginosissa.

U
usi yleiskaava varmistaa lähiluonnon kaikil-
le tamperelaisille. Kaupin metsät säilyvät 
koko kaupungin keuhkoina ja virkistys-

alueena. Olemme pitäneet huolta, että kas-
vavassa kaupungissa on tilaa luonnolle ja 
sen monimuotoisuudelle. Kaupunki on si-
toutunut lisäämään luonnonsuojelualueiden 
määrää. 

T
ampere on ilmastonmuutoksen torjunnas-
sa edelläkävijä. Kaupunki sitoutui kun-
nianhimoiseen 40 prosentin päästövä-

hennystavoitteeseen vuoden 1990 tasosta. 
Kaupunki on julkisessa rakentamisessa pa-
nostanut uusiutuviin energiaratkaisuihin ja 
energiatehokkuuteen. 

K
aupunki on luonut turvaa. Kaupunki on tais-
tellut köyhyyttä vastaan ja otti käyttöön 
sosiaalisen luototuksen, jolla ehkäistään 

ylivelkaantumista ja taloudellista syrjäyty-
mistä. Kyseessä on vihreänkin ryhmän pit-
käaikainen tavoite.  Valtuustoaloitteemme 
pohjalta paperittomien terveydenhuoltoon 
liittyvää osaamista ja palvelua keskitetään.

K
aupunki taistelee koulupudokkuutta vastaan. 
Oppilashuollon resursseja ja tukea opin-
toihin on lisätty ja monipuolistettu. 

Kaupunki on hoitanut peruskoulunsa päät-
täneille jatko-opintopaikat Suomen parhai-
ten, vaikka työtä on tehtävänä edelleen. Am-
mattiopistoihin ja kaupungin lukioihin on 
investoitu, ja lakkautusuhan alla olleen Ha-
tanpään lukion toiminta turvattiin. 

U
usia liikuntamahdollisuuksia kaikille. Eri 
puolille kaupunkia on rakennettu ulko-
kuntosaleja ja tekonurmikenttiä. Kaup-

piin rakennetaan laadukas frisbeegolf-rata. 
Tesoman palloiluhalli uudistettiin, ja Rati-
nan Stadion kunnostettiin yhdeksi Suomen 
merkittävimmistä tapahtuma-areenoista. 
Myös Tammelan stadionin uudistus sekä Ka-
levan liikuntapuiston suunnittelu etenee.

K
ulttuuripääkaupunkimme Tampere. Taidemu-
seon Muumilaakso saa uudet tilat, Tam-
pere Filharmonian toimintaedellytyksiä 

parannettiin ja Näsilinna remontoitiin uu-
teen loistoon. Linnainmaa sai oman aluekir-
jastonsa. Tampereelle avattiin Postimuseo, 
Museo Milavida ja Suomen Pelimuseo. Sat-
sauksia myös ruohonjuuritason kaupunki-
kulttuuriin ja monipuolisiin tapahtumiin on 

lisätty. 

T
yön ja yrittämisen puolesta. Kaupungin ra-
kennemuutoksen ja korkean työttömyy-
den nujertamiseksi Vihreät ovat ajaneet 

useita tavoitteita. Työllisyydenhoidon raken-
teita on uudistettu ja uusia avauksia tehty 
esimerkiksi nuorten ja maahanmuuttajien 
työllistämiseksi ja yrittäjyyden tukemisek-
si. Kaupunki on hakeutunut 1.6.2017 alkaen 
työllisyydenhoidon valtakunnalliseksi kokei-
lualueeksi saadakseen vastuun ja mahdolli-
suudet vaikuttaa työnvälitykseen. 

Tässä vain osa tekemästämme politiikasta. 

Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtajisto 
haluaa kiittää kaikkia vihreitä toimijoita 

ja muita yhteistyökumppaneita upeasta val-
tuustokaudesta ja hyvästä yhteistyöstä!

Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtajisto

Anna-Kaisa Heinämäki
apulaispormestari

Jaakko Mustakallio
kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja

Olli-Poika Parviainen
kansanedustaja

Poliittisessa päätöksenteossa mitään ei tehdä 
koskaan yksin vaan yhdessä eri puolueiden 
kesken. Alla on kymmenen sellaista saavutusta, 
joissa vihreä valtuustoryhmä on ollut keskeisenä 
vaikuttajana. Lisää saavutuksistamme ja 
aloitteistamme voit lukea Tampereen Vihreiden 
nettisivuilta. 



Kuva: Vivikka Monto

Milla Lehti
38 | fil. yo | Hervanta

Tampereen vihreä timantti

Erik Lydén 
37 | ensihoitaja | 

Vehmainen
Hyvän kasvun kaupunki

Veikko Pajunen
28 | yrittäjä, opiskelija | 

Keskusta
Vihreää yrittäjyyttä ja 

arjen ymmärrystä.

Maire Martikainen
71 | eläkeläinen, 

toimittaja | Amuri
Eläkeläinen puolustaa 

eläkeläisiä

Tiina Pancy
33 | lastentarhanopettaja 

| Kaarila

Takura Matswetu
32 | palveluohjaaja | 

Petsamo

Olli-Poika Parviainen
36 | Kansanedustaja | 

Hakametsä 
Reilumman tulevaisuuden 

äänivalinnoin

Janna Maula 
47 | PsM, YTM, esteet- 

tömyyskartoittaja | Teisko 
Vähävaraisten voima! 

Jouko Paukkeri
56 | sairaanhoitaja | 

Kissanmaa Tampereen 
kuntavaikuttamista 

20-vuotta, äänestä minua

Heili Miettinen
19 | opiskelija | Keskusta

Tuomo Pekkanen
39 | fysiikan ja tieto- 

tekniikan opettaja, FM | 
Kalkku Vihreää oppia 

valtuustoon

Satu Pennanen
23 | opiskelija | Amuri

231 232 233 234 235 236

Jaakko Mustakallio
29 | eduskunta-avustaja, 
KTM | Tammela Äänestä 
Tampereen tulevaisuus 

raiteilleen

Katri Pihlaja
46 | YTM, koordinaattori | 

Tammela
“Tasa-arvotyö on kesken!

Susanna Myllylä
52 |  HTT, KTT, tutkija, kou- 
luttaja | Lapinniemi Epävar-

muuden ajassa tarvitaan 
luotettavia navigaattoreita

Hannele Piitulainen
38 | DI, asiantuntija | 

Muotiala
Draivia suurella sydämellä

Anna Moilanen
35 | lähihoitaja,

lastenhoitaja | Viiala 
Kurahaalarikansan 

puolella

Sami Pesonen,
43 | insinööri, Senior 

consultant | Peltolammi 
#iloineninsinööri

237 238 239
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Tampere kuuluu kaikille!

Ei tarvitse mennä kuin vaikkapa Kaupin-
ojan saunalle katsomaan tamperelaista vä-
littömyyttä. Tulee aina tunne, että täällä on 
helppo olla ja elää.  Tämä ei kuitenkaan tar-
koita, että Tampere olisi täydellinen tai val-
mis. Meidän tulee rakentaa ympäristöystä-
vällistä Tamperetta, jossa työtä, koulutusta ja 
hyvinvointia riittää kaikille. Meillä on tähän 
erinomaisen eväät. Väestönkasvu on nopeaa, 
uusia asukkaita riittää ja meillä on erittäin 
monipuolinen koulutusverkosto varhaiskas-
vatuksesta korkeakouluihin. Samanaikaisesti 
hyvinvointierot ovat kasvaneet. Tampere ei 
ole onnistunut, jos uusien tornitalojen välis-
sä kasvaa eriarvoisuus. 

Tämä on paljon meistä kiinni. Tästä po-
litiikassa on kyse.  Me voimme vaikuttaa 
esimerkiksi siihen, minkälaista koulutusta 
varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle asti tar-
jotaan.  Näissä paikoissa kasvatetaan meidän 
tulevaisuutemme.

Vihreät ovatkin valtakunnallisesti ja pai-
kallisesti ottaneet tavoitteekseen esimer-
kiksi maksuttomaan varhaiskasvatukseen 
siirtymisen. Vanhempien sosioekonominen 
asema ei saisi määritellä lapsen mahdolli-
suuksia osallistua yhteiskunnan keskeisim-
piin palveluihin.

Yleensä sanotaan, että politiikan tavoite 
on luoda talouskasvun edellytyksiä tai suun-
nitella palvelurakenteita. Yhtä hyvin politii-
kan tehtävä on lisätä myös onnellisuutta ja 
vähentää yksinäisyyttä. Olen vakuuttunut sii-
tä, että yksinäisyys on monella tapaa hyvin-
vointimme suurin uhka. Asunnostaan tavat-
tu kuollut mies, jota ei ole kukaan kaivannut 
viikkoihin, vanhempansa lähipubiin menet-
tänyt lapsi tai yön läpi hätäkeskukseen soit-
tava pelokas vanhus ovat tästä varsin tuttuja 
ja tyypillisiä esimerkkejä.

Haluan olla mukana rakentamassa Tam-
peretta, jossa jokainen voi kuulua johonkin. 

Se on mahdollista, jos tamperelaisilla on har-
rastustilaa, kirjastoja, palvelukeskuksia sekä 
ennen kaikkea ihmisiä lähellään: opettajia, 
sairaanhoitajia, vapaaehtoistyöntekijöitä, vä-
littäviä naapureita ja lähimmäisiä. Kunnalli-
nen päätöksenteko voi mahdollistaa monta 
kohtaamista, pohjalta ylös ponnistamista ja 
arjessa jaksamista. Tästä politiikassa on kyse.

Anna-Kaisa Heinämäki
Apulaispormestari, 

ylikonstaapeli

Vihreitä kokemuksia ikäihmisten hoidosta 
toshoidossa olleet mielenterveys-
asiakkaat (105 asukasta) vuonna 
2014 ja Pohjolankadulle seuraavat 
45 asukasta 2016. 

Tampereella kehitettiin vuonna 
2011 nopean avun malli, jossa alet-
tiin polikliinisesti hoitaa sairaala- ja 
avohoidosta tulevia asiakkaita Ge-
ripolin erikoisosaamispalveluin. 

Tehostettuihin palvelutaloihin 
perustettiin lyhyen hoidon arvi-
ointipaikkoja kotihoidon asiak-
kaille. Lisäksi kehitimme valta-
kunnallisesti uuden palvelutalojen 
kotihoitokonseptin, jossa kotihoito 
liikkuu tehostetun palvelutalon ja 
kotihoidon välillä. Kotihoidossa on 
henkilökunnan aloitteesta aloitet-
tu omahoitajamallin sijaan tiimi-
hoitajamalli, jossa asiakasrypästä 
hoitaa 7–8 hoitajan tiimi. Tämä eh-
käisee jatkuvan vaihtuvien hoitaji-
en virran. 

Ikäihmisten sairaalapaikko-
jen määrä on tipahtanut liian 
alas. Hatanpään puistosairaalas-
sa on vain 138 paikkaa ikäihmisil-

le. Sosiaali- ja terveysministeriön 
vuonna 2012 tekemän suosituksen 
mukaan yli 75-vuotiaiden tampe-
relaisten määrä 2020-luvulle tul-
taessa edellyttäisi väestömäärään 
nähden vähintään yhden prosen-
tin verran sairaalapaikkoja eli noin 
270 paikkaa. 

Sairaalapaikkojen määrää Tam-
pereella pitää lisätä.

Jouko Paukkeri 
Sairaanhoitaja 

Laitoshoidon, kotihoidon ja asumispalveluiden 
johtokuntien ex‑puheenjohtaja Kaupungin täytyy torjua 

eriarvoistuminen

reella pari vuotta käytössä ollut aktiivipassi 
on myös hieno tapa tukea pienituloisten liik-
kumista ja harrastamista ja ennaltaehkäistä 
köyhyyteen valitettavan usein liittyvää sosi-
aalista syrjäytymistä. 

Sosiaalipalvelujen tilanne sote-uudistuk-
sessa on vielä erittäin epäselvä, ja uudistus on 
keskittynyt pääasiassa terveydenhuoltoon. 
On erityisen tärkeää, että Tampere pitää esil-
lä sosiaalipalvelujen tarpeita ja erityispiirtei-
tä. Sote-uudistuksen toteutumiseen asti sosi-
aalipalvelut ovat kaupungin vastuulla, ja on 
kaupungin tehtävä varmistaa aikuissosiaa-
lityön riittävät resurssit henkilökohtaiseen 
kohtaamiseen ja yksilölliseen auttamiseen. 
Myös ennaltaehkäisevä toimeentulotuki on 
edelleen kuntien vastuulla. Sitä tulee myön-
tää entistä enemmän tilanteissa, joissa tuella 

voidaan helpottaa arkea ja ehkäistä velkaan-
tumista esimerkiksi yllättävien hankintojen 
osuessa kohdalle. 

On tapoja, miten kaupunki voi helpottaa 
köyhien ja moniongelmaisten kaupunkilais-
ten elämää. Ongelmista jaloilleen pääsemi-
nen on vaikeaa aloittaa ilman asuntoa, joten 
asunnottomuuden järjestelmällinen torjun-
ta asunto ensin -periaatteen mukaisesti on 
kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien 
kaupunkilaisten auttamisen lähtökohta. Tä-
mä tarkoittaa myös riittävää määrää päihtei-
den käytön sallivia asuntopaikkoja. Kaikki 
eivät pysty sitoutumaan päihteettömyyteen 
asunnon saamiseksi.  

Yksi Tampereen olennaisista palveluis-
ta kaikkein heikoimmassa asemassa olevi-
en kaupunkilaisten kannalta on päihteiden 
käyttäjien päivätoimintakeskus Huoltsu. Ma-
talan kynnyksen palvelu tarjoaa muun muas-
sa ruoan, lepopaikan ja mahdollisuuden pe-
seytyä ja vaihtaa vaatteita. Kaupungin tulee 
huolehtia toiminnan jatkuvuudesta ja asian-
mukaisista tiloista. 

Olga Haapa-aho
Punavihreä feministi ja 

sosiaalipoliittinen asiantuntija

Ihmisillä on mielikuva, 
että Vihreät ovat 
ainoastaan nuorten 
koulutettujen ja 
opiskelijoiden 
puolue, mutta emme 
ole unohtaneet 
ikäihmisiä ja 
vajaatoimintakykyisiä. 

Sivistyneen kaupungin hyvinvoinnin mittari on se, miten 
hyvin se huolehtii huonoimmin voivista ja heikoimmin 
arjessa pärjäävistä kaupunkilaisista. 
Vaikka Tampere kasvaa ja suurin osa kau-
punkilaisista voi hyvin, on tärkeää muistaa, 
että hyvinvointi- ja tuloerot kasvavat myös 
Tampereella. Sosiaaliset ongelmat kasau-
tuvat tyypillisesti samoille ihmisille eli toi-
meentulotuella olevat kärsivät myös muita 
useammin esimerkiksi terveysongelmista. 
Köyhyys ja hyvinvointiongelmat myös periy-
tyvät sukupolvelta toiselle. Politiikassa mei-
dän pitää toimia kaikin keinoin eriarvoisuut-
ta vastaan. 

Kaupunkisuunnittelussa ja kaupungin 
palveluissa on paljon mahdollisuuksia en-
naltaehkäistä ongelmia. Edullisten vuokra-
asuntojen riittävä tarjonta tulee huomioida 
jo kaavoitusvaiheessa, ja alueita pitää ke-
hittää monimuotoisiksi ja välttää köyhien ja 
rikkaiden asuinalueiden syntymistä. Tampe-

Hyppäsin aikoinaan itse poliittiseen päätöksentekoon politiikan 
ulkopuolelta tavallisen perheenäidin arjesta. Vastuuta tuli pian lisää, 
ja tällä tiellä ollaan. Kokemus poliisin eri tehtävistä niin sanotuilta 
juoppokeikoilta sisäministeriön poliisiosastolle ja nykyinen työpaikkani 
kaupungin apulaispormestarina on ollut ainutlaatuinen tie katsella 
maailmaa eri näkökulmista.  Minkälainen on visioni Tampereesta näiden 
kokemusten jälkeen?

Kuva: Jouko Paukkeri

Katja Nisumaa-Saarela
44 | DI | Veisu

Insinöörijärkeä ja 
äitienergiaa!

Kaija Pispa
61 | kirjailija | Hyhky

Aarne Norberg
57 | elokuvantekijä, DI | 

Lukonmäki
Keskipisteessä ihminen

Arto Puikkonen
34 | DI, Business Manager 

| Armonkallio
Puhdasta energiaa

Tero Ohtonen
35 | insinööri | Tammela

 Kulttuurin, koulutuksen ja 
hyvinvoinnin puolesta!

Hannele Päivärinta
48 | FM,  Psyk.sh | 

Lentävänniemi Koulutuksen 
ja hyvinvoinnin puolesta. 
Arvokkaasti eteenpäin!

Veikko Pajunen
28 | yrittäjä, opiskelija | 

Keskusta
Vihreää yrittäjyyttä ja 

arjen ymmärrystä.

Lasse Pärssinen
52 | kirvesmies | Vuores

Kulje kanssani 
vihreämpään huomiseen.

Tiina Pancy
33 | lastentarhanopettaja 

| Kaarila

Anneli 
Ranta-Meriläinen

61 | näyttelijä, kouluttaja | 
Viinikka Avoin, energinen 

ja elävä kaupunki.

Olli-Poika Parviainen
36 | Kansanedustaja | 

Hakametsä 
Reilumman tulevaisuuden 

äänivalinnoin

Natalia Rincon 
Salazar

33 | arkkitehti | Tammela
Rakennetaan Tulevaisuus 

Yhdessä

Jouko Paukkeri
56 | sairaanhoitaja | 

Kissanmaa Tampereen 
kuntavaikuttamista 

20-vuotta, äänestä minua

Johanna Roihuvuo
35 | Office manager | 

Tammela
Vähemmän apatiaa, 
enemmän empatiaa

Tuomo Pekkanen
39 | fysiikan ja tieto- 

tekniikan opettaja, FM | 
Kalkku Vihreää oppia 

valtuustoon

Kirsi Rossi
35 | Tradenomi, tietojohta-
misen maisteriopiskelija, 

KTM | Tampella
Annan äänesi kuulua!

Satu Pennanen
23 | opiskelija | Amuri

Joel Rouvinen
31 | HK, rekisteriasian-

tuntija | Keskusta
 Kova asenne, pehmeät 

arvot!

240 241 242 243 244 245 246 247 248

Vuoden 2016 loppuessa Tampe-
re jätti tilaaja–tuottaja-mallin 
taakseen. Kymmenen vuotta toi-
mineessa mallissa olin tuottaja-
puolen johtokunnassa vihreä pu-
heenjohtaja, ensin laitoshoidon ja 
lopuksi kotihoidon ja asumispalve-
luiden johtokunnissa. 

Tältä paikalta näki ja pystyi 
vaikuttamaan siihen, millaisiksi 
Tampereen ikäihmisten palvelut 
muovautuivat. 

Tampere on viimeisten neljän 
vuoden aikana muuttanut paljon 
ikäihmisten palveluja. Vuonna 
2012 kaupungilla ei ollut yhtään 
omaa tehostetun palveluasumi-
sen tai palveluasumisen yksik-
köä. Viime vuonna palveluasun-
toja oli yli 500. Kaupungit omat 
tehostetut asunnot saatiin vuo-
den 2013 lopulla Impivaara- ja 
Jukola-yksikköihin. 

Tampere on edelläkävijä psyyk-
kisesti sairaiden asiakkaiden pal-
veluissa. Pispan tehostettuun 
palveluyksikköön otettiin ensim-
mäiset jopa kymmeniä vuosia lai-



18 19Vihreä Tampere Vihreä Tampere

Kuntavaalit 2017 Kuntavaalit 2017

Tampereen vihreät ehdokkaat

Luonto tekee hyvää 
ihmisen psyykelle

Olen metsäihminen. Kävelen metsässä mel-
kein päivittäin. Kaupungissa hengähdyspaik-
kani on Pyynikin metsä. Toinen paikka on 
maaseudulla Seitsemisen kansallispuisto ja 
sen lähialueet.

Luonnon vaikutuksesta hyvinvointiin on 
vahvaa tutkimusnäyttöä. Jo kahdenkymme-
nen minuutin ”luontoannos” vähentää ko-
hollaan olevaa verenpainetta. Stressihormo-
nimäärä vähenee, ja vastustuskykyä lisäävien 
valkosolujen määrä lisääntyy. Suurin vaiku-
tus tavoitetaan kahdessa tunnissa, ja se kes-
tää useita päiviä.

Luonnossa liikkuminen ja luonnon näke-
minen ovat hyväksi mielelle. Mieli rauhoit-
tuu ja olo virkistyy.

Puistot ovat kaupunkilaisten metsiä. 
Niiden voi sanoa olevan kaupungin keuh-
kot. Kaikilla tulee olla mahdollisuus päästä 
kohtuullisen etäisyyden päässä puistoon tai 
metsään.

Tampereen väkimäärä lisääntyy. Kaupun-
gin tiivistyessä metsien merkitys kasvaa en-
tisestään. Kaupungin kasvaessa rakentami-
sen paine tärkeille puistoalueille lisääntyy. 
Puistoilla ja metsillä on oma itseisarvonsa. 
Mahdollisimman suurien asukasmäärien ta-
voittelulla on rajansa. Taloudellisten arvojen 
liiallinen arvostus johtaa ympäristön luon-
toarvojen vähenemiseen ja sitä kautta myös 
alueen viihtyisyyden vähenemiseen.

Puut muistuttavat asioiden pysyvyydestä. 
Sama puu, jossa lapsena kiipeilit, voi olla pai-

kallaan vielä ollessasi ikäihminen. Kasvit ja 
eläimet ovat luonnon suurta kiertokulkua. 
Myös me olemme sen osa.

Tampereella on lukuisia hienoja luonto-
kohteita. Ne ovat myös kohtalaisen helpos-
ti tavoitettavissa kävellen, polkupyörällä tai 
joukkoliikenteellä. Luonnossa liikkuminen 
on hieno ja edullinen harrastus, johon ei tar-
vita kalliita varusteita.

Luonnonsuojelualueiden pinta-ala lisään-
tyi kuluneella valtuustokaudella kolminker-
taiseksi aikaisemmasta. Suojelutoimintaa tu-
lee edelleen jatkaa. Ainoastaan suojelualueet 
takaavat luonnon säilymisen.

Tampereelle on perustettu neljän vuoden 
aikana kaksitoista uutta luonnonsuojelualu-
etta, yhteensä 166 hehtaaria. Suunnittelussa 
on yhteensä 900 hehtaarin suojelu. Suunni-
teltu Kintulammen luonnonsuojelualue voisi 
tulevaisuudessa toimia uuden kansallispuis-
ton ydinalueenakin. Hervantajärven alueelle 
suunnitellaan Makkarajärven-Viitastenperän 
luonnonsuojelualuetta. Iidesjärven rauhoit-
taminen luonnonsuojelualueeksi on aloitet-
tu jo 2013.

Petri Siuro
Teho‑osaston sairaanhoitaja 

ja luonnonystävä 

Hei sinä autoileva keski-ikäinen mies!

Viiteryhmässäni Vihreiden kannatus on kui-
tenkin perinteisesti ollut vähäisintä. Ovatko 
syynä politiikan mielikuvat vai oikeasti har-
joitettu politiikka? 

Veikkaan ensimmäistä. Vihreät ovat epä-
realistisia cityvihreitä ja viherpiipertäjiä, 
joita vaivaa besserwisser-syndrooma – näin-
hän kuulee väliin sanottavan. Toisaalta mo-
nesta Vihreiden ajamasta asiasta on tullut 
arkipäivää. 

Kuinka moni esimerkiksi tietää, että nyky-
ään itsestään selvänä pitämämme ympäris-
töministeriö on Vihreiden politiikan peruja? 
Tai muistatteko, miten Tampereella vihreät 
olivat avainroolissa, kun Tampellan alueen ja 
kaupunkilaisille rakkaan kauppahallin suo-
jelusta päätettiin muutama vuosikymmen 
sitten? 

Poliittisessa päätöksenteossa on kyse 

tulevaisuudesta. Teemme päätöksiä tule-
vien sukupolvien hyväksi. Siksi nyt joiden-
kin mielestä ylimitoitetuilta tai ainakin kal-
liilta tuntuvat investoinnit ovat tarpeellisia. 
Kunhan tunnelin päälle valmistuva asuin-
alue valmistuu, niin uskon, että viimeiset-
kin epäilevät tuomaat ymmärtävät kaupun-
gin paraatipaikan kuuluvan ihmisille eikä 
autoille.

Muutaman vuoden kuluttua ratikka tuo 
sujuvasti myös automiehen uudelle Keskusa-
reenalle jääkiekkopeliin tai Iron Maidenin 
konserttiin. Tämäntyyppiset joukkoliiken-
neratkaisut ovat myös elinkeinopolitiikkaa. 
Ne synnyttävät ympärilleen yritystoimintaa, 
joka taas on kaupungin elinvoimaisuuden 
kannalta aivan elinehto.

Raskaan savupiipputeollisuuden aika on 
peruuttamattomasti ohi – elämme jakamis-
talouden aikaa. Tampere haluaa profiloitua 

Kaupungissa pitää olla metsää, puistoja ja 
rakentamattomia järvenrantoja. Tähän voimme vaikuttaa 
tekemällä oikeita päätöksiä Tampereella. Äänestämällä 
voit vaikuttaa kehityksen suuntaan.

älykkään kaupunkikehityksen edelläkävijä-
nä – smart citynä. Käytännössä se tarkoittaa 
uudenlaisten älysovellusten ja yritystoimin-
nan kehittämistä. Ajatus siitä, että nykyinen 
farmariautoni olisikin useamman perheen 
omistuksessa ei tunnu hassummalta, etenkin 
kun se nyt on käytössä etupäässä vapaa-ajan 
kalareissuilla. Tällaisia palveluja testataan jo 
uusiin asuintaloihin Tampereella. 

Niin... Minusta Vihreiden politiikka on 
Tampereella jo niin sanottua valtavirtaa. 
Päätöksenteossa pyritään asiaperustein vie-
mään kaupungin kehitystä eteenpäin, ja jo-
kaisen kanssa on kyettävä dialogiin, vaikka 
asioista olisikin eri mieltä. Kuntapolitiikas-
sa puoluerajat ylittävä yhteistyö on avain on-
nistuneeseen päätöksentekoon. Tampereen 
Vihreiden vaaliohjelma on sopiva sekoitus 
tulevaisuususkoa ja arkirealismia. 

Siksi olen mukana Vihreiden toiminnas-
sa. Ai niin, tietenkin se takapihalla seisova 
farmariautonikin on vähäpäästöinen ja ko-
tiin kilpailutettu sähköni sataprosenttisesti 
uusiutuvista energianlähteistä tuotettua. Vih-
reätä valtavirtaa tämäkin.

Jussi Kareinen 
FM, lehtori


Olen 54-vuotias tamperelainen mies. Asun sähkölämmitteisessä 
omakotitalossa Kissanmaalla. Perheeseen kuuluvat vaimo, kaksi 
aikuista lasta, kissa ja koira. Takapihalla seisoo uudehko saksalainen 
farmariauto, ja kesämökkikin on. Kovin keskiluokkaista, eikö?

Kuva: Tarina Tommiska

Kuva: Aune Kareinen

Katri Pihlaja
46 | YTM, koordinaattori | 

Tammela
“Tasa-arvotyö on kesken!

Petri Siuro
52 | Sairaanhoitaja, 

varavaltuutettu | Pyynikki
Työtä ihmisten ja luonnon 

puolesta

Hannele Piitulainen
38 | DI, asiantuntija | 

Muotiala
Draivia suurella sydämellä

Alisa Sankala
18 | opiskelija | Kaleva
Kestävän ja avoimen 

tulevaisuuden Tampereen 
puolesta!

Jaakko Stenhäll
33 | DI, Myyntijohtaja | 

Tammela
Kaupunkilaisen valinta

Kaija Pispa
61 | kirjailija | Hyhky

Alexios Sarantis
28 | opiskelija | Iidesranta

Arto Puikkonen
34 | DI, Business Manager 

| Armonkallio
Puhdasta energiaa

Kirsikka Siik
44 | arkkitehti, kaupungin-
valtuutettu | Härmälä Har-

kintaa, oivallusta, optimismia  
– elämää, ei vaaleja varten

Hannele Päivärinta
48 | FM,  Psyk.sh | 

Lentävänniemi Koulutuksen 
ja hyvinvoinnin puolesta. 
Arvokkaasti eteenpäin!

Nina Silius-Haouari
43 | lastenhoitaja | Tamme-
la Rohkea ja ahkera lasten, 
liikkumisen ja yhdenvertai-

suuden puolustaja!

Lasse Pärssinen
52 | kirvesmies | Vuores

Kulje kanssani 
vihreämpään huomiseen.

Anne Sinkkonen
40 | IT-kouluttaja, 
tradenomi, AmO | 

Hämeenpuisto Sinun ääni 
– Sinun Tampere

Anneli 
Ranta-Meriläinen

61 | näyttelijä, kouluttaja | 
Viinikka Avoin, energinen 

ja elävä kaupunki.

Natalia Rincon 
Salazar

33 | arkkitehti | Tammela
Rakennetaan Tulevaisuus 

Yhdessä

Sami Pesonen,
43 | insinööri, Senior 

consultant | Peltolammi 
#iloineninsinööri

Sanna Saarikangas
31 | FM, viestintä- ja 

markkinointipäällikkö | 
Tammela Rauhaa 

ruuhkavuosiin.

Hanna Salo 
38 | FM, tuottaja/copy-

writer | Onkiniemi 
Energistä & uusiutuvaa 

päätöksentekoa

250249 251 252 253 254 255 256 257

Viimeisetkin 
epäilevät tuomaat 
ymmärtävät 
kaupungin 
paraatipaikan 
kuuluvan ihmisille 
eikä autoille.

”
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Hyvinvointi vaatii uskallusta ja 
pitkäjänteistä työtä

Vegaaniruoka taipuu moneksi
pari kynttä valkosipulia
pari tuoretta chiliä
parin sentin kokoinen pala tuoretta inkivääriä
1  lime
seesamiöljyä
soijakastiketta
sitruunaruohoa (jos löytyy, voi tehdä ilmankin)
2  tähtianista
1  paketti maustamatonta tofua
paprikaa
porkkanaa
sipulia
tomaatteja
pinaattia tai mangoldia
muita kasviksia maun mukaan (esimerkiksi
bambunversoja, sieniä)

 Pilko tofu pienehköiksi kuutioiksi. Paista kuu‑
malla pannulla öljyn, valkosipulin, chilin ja lora‑
uksen soijakastiketta kanssa. Jos aika riittää, 
voit laittaa tofun jo edellisenä iltana marinoi‑
tumaan näihin mausteisiin. Paista kunnes tofu 
on hieman ruskistunut ja jos jaksat näpertää, 
kääntele kuutioita niin, että ne paistuvat useal‑
ta puolelta.

Pilko kasvikset ohuiksi siivuiksi. Lisää öljyä ja 
loput mausteet ja lämmitä pannu kuumaksi. 

Olga Haapa‑aho laati vegaanisia ruokaohjeita, jotka maistuvat sekasyöjillekin

Maahan-
muuttajien 

kotouttaminen 
paremmin 

yksilöllisiä 
tarpeita 

vastaavaksi

Voin vain kuvitella, miten hankalaa 
on niillä maahanmuuttajilla, jotka ei-
vät puhu suomea tai joilla ei ole täällä 
ketään läheistä tai tuttua vastassa. Mi-
nä olin tässä suhteessa onnekas, sil-
lä äitini kautta olen oppinut suomen 
kielen ja läheisiäni asui Tampereella 
tänne muuttaessani. 

Silti toiseen maahan ja uuteen kult-
tuuriin siirtyminen ei ole ollut vaiva-
tonta. Täällä monet asiat tehdään eri 
lailla kuin Kreikassa ja pitää tietää, 
mistä apua voi kysyä sitä saadakseen. 
Tiskiltä toiselle kulkeminen ja erilais-
ten hakemusten täyttäminen ilman 
apua oli haastavaa juuri maahan tul-
leelle. Kokemuksieni kautta voin tode-
ta, että Tampereella on parantamisen 
varaa, kun puhutaan maahanmuuttaji-
en tukemisesta ja kotouttamisesta suo-
malaiseen yhteiskuntaan. 

Tampereen Vihreiden kuntavaa-
liohjelmassa 2017 nostetaan esiin 
konkreettisia kehitysalueita, joihin 
pureutumalla voidaan kaupunkim-
me maahanmuuttajien kotoutumis-

ta helpottaa ja kansainvälisyyttä kau-
pungissamme lisätä. Yksi niistä on 
maahanmuuttajien kielikoulutuksen 
resurssien lisääminen ja yksilöllisten 
taustojen huomioiminen. 

Tampereella kotoutumiskoulutus 
on parhaillaan muuttumassa parem-
min yksilöiden tarpeisiin profiloiduk-
si koulutukseksi, jossa on myös am-
matillista sisältöä kielikoulutuksen 
ohessa. Tämä on varmasti hyvä ke-
hityssuunta. Huomioiko tämä koulu-
tuspolku kuitenkin paremmin työttö-
miksi työnhakijoiksi ilmoittautuneet 
miehet ja jättää naiset koteihin vailla 
suomen kielen taitoa? Kielikoulutusta 
on jatkossa te-
hostettava tasa-
arvoisempaan 
suuntaan.

Alexios 
Sarantis

Maahanmuuttaja, 
opiskelija

Olen 28-vuotias tamperelainen perheellinen 
opiskelija. Muutin Suomeen synnyinmaastani 
Kreikasta kuusi vuotta sitten, koska halusin 
opiskella Tampereella. 

Pieni Juuan kunta Pohjois-Karjalassa teki jotain sellaista, mitä isot 
kaupungit eivät uskaltaneet edes ajatella. Se päätti käyttää kiky-
sopimuksen mukaisen työajan lisäyksen työhyvinvoinnin tukemiseen. 
Keinoksi juukalaiset valitsivat liikunnan, vaikka heitä Helsingistä asti 
yritettiin kieltää sitä tekemästä.
Moni menestyvä yksityinen yrityskin on laske-
nut, että työntekijöiden hyvinvointia tukemalla 
saadaan parannettua tuottavuutta paljon enem-
män verrattuna työpäivien pieneen pidentä-
miseen. Työterveyslaitos arvioi, että jokainen 
työhyvinvointiin sijoitettu euro tuottaa itsensä 
kuusinkertaisena takaisin. Aika hyvä sijoitus.

Työhyvinvointiin panostaminen näkyy saira-
uslomien ja työkyvyttömyyseläkkeiden vähene-
misenä ja ylipäänsä parempana työvireenä. Tä-
tä pitää tavoitella entistä kunnianhimoisemmin 
myös Tampereella. Kaupungin tulee paitsi näyt-
tää itse esimerkkiä myös toimia mahdollistajana 
ja hyvien käytäntöjen levittäjänä yrityselämän 
suuntaan.

Pienet ja keskisuuret yritykset työllistävät eni-
ten tamperelaisia, mutta ne eivät omilla resurs-
seillaan välttämättä pysty järjestämään kaikkia 

niitä työhyvinvointia tukevia palveluja kuin isom-
mat yritykset. Pk-yritysten menestymisen mah-
dollistaminen ja tukeminen on kuitenkin kau-
pungin talouden kannalta keskeisen tärkeää.

Sote- ja maakuntauudistuksen myötä kuntien 
tehtävät hyvinvoinnin edistämisessä joudutaan 
miettimään uudestaan. Vaikka Tampere ei enää 
tulevaisuudessa terveyskeskuksia pyöritäkään, 
joudutaan kaikessa päätöksenteossa huomioi-
maan vaikutukset kaupunkilaisten terveyteen. 
Ympäristön puhtaus sekä liikunta- ja kulttuuri-
palvelut ja vaikkapa kouluruoan laatu ovat kaikki 
sijoituksia terveyteen. Samalla ne luovat kaupun-
gille vetovoimaa.

Hyvinvointiin sijoittamisessa ongelmana on 
ollut, että tulokset ja tuotot näkyvät vasta vuosien 
päästä. Päätöksentekoa tulee kehittää tältä osin 
pitkäjänteisemmäksi. Hyvinvointi ei synny itses-

tään, se täytyy tehdä. Tampereella ollaan ylpei-
tä siitä, että täällä uskalletaan tehdä asioita toi-
sin kuin muualla Suomessa. Näytetään tässäkin 
asiassa esimerkkiä; työhyvinvoinnista on helppo 
aloittaa.

Atte Tahvola
Sairaanhoitaja, 

pääluottamusmies 

Paista muita kasviksia paitsi tomaatteja 
kuumalla pannulla wokaten nopeasti muu‑
tama minuutti. Lisää tomaatit ja tofut ja 
wokkaile vielä hetki. Kasvikset ovat sopivia, 
kun ne ovat hieman rapeita, eli ei tarvitse 
kypsentää pitkään. Tarjoile riisin tai riisinuu‑
delin kanssa ja lisää vielä päälle soijakasti‑
ketta ja limeä maun mukaan.

Tofuwok

Pastakastike

oliiviöljyä
valkosipulia maun mukaan
chiliä tulisuudesta riippuen 1–2 kpl
mustapippuria
paprikajauhetta
timjamia, basilikaa, oreganoa   
(reippaasti)
kasvisliemikuutio tai ‑jauhetta
1 iso sipuli
1 purkki tomaattimurskaa tai 
muutama iso tomaatti
vihanneksia sen mukaan, mitä 
kaapista löytyy, esimerkiksi 
paprikaa, porkkanaa tai 
kesäkurpitsaa
1,5 dl soijarouhetta
Kalamata‑oliiveja

 

Pilko sipuli, chili ja muut kasvikset. Laita soijarou‑
he turpoamaan veteen ja lisää kasvisliemikuutio. 
Purista valkosipuli ja paista pannulla öljyä, maus‑
teita ja pilkottua sipulia kunnes sipuli on hieman 
ruskistunut. Lisää muut vihannekset ja paista het‑
ki. Lisää tomaattimurska ja anna kiehua kannen 
alla, kunnes vihannekset ovat lähes kypsiä (noin 
15 minuuttia). Lisää soijarouhe ja oliivit ja anna 
kiehua vielä viitisen minuuttia. Tarjoa lempipastasi 
kanssa.

Kuva: Olga Haapa-aho

Kuva: Olga Haapa-aho

Iiris Suomela
22 | Vihreät nuoret pj. | 

Kaleva ja Hervanta
Radikaali realisti

Juhana Suoniemi
47 | HM, projektipäällikkö 

| Tammela
Kaupunki on koti.

Atte Tahvola
35 | sairaanhoitaja,
pääluottamusmies | 
Kaleva Sairaan hyvä 

Tampere!

Johanna Roihuvuo
35 | Office manager | 

Tammela
Vähemmän apatiaa, 
enemmän empatiaa

Kirsi Rossi
35 | Tradenomi, tietojohta-
misen maisteriopiskelija, 

KTM | Tampella
Annan äänesi kuulua!

Joel Rouvinen
31 | HK, rekisteriasian-

tuntija | Keskusta
 Kova asenne, pehmeät 

arvot!
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Alisa Sankala
18 | opiskelija | Kaleva
Kestävän ja avoimen 

tulevaisuuden Tampereen 
puolesta!

Alexios Sarantis
28 | opiskelija | Iidesranta

Kirsikka Siik
44 | arkkitehti, kaupungin-
valtuutettu | Härmälä Har-

kintaa, oivallusta, optimismia  
– elämää, ei vaaleja varten

Nina Silius-Haouari
43 | lastenhoitaja | Tamme-
la Rohkea ja ahkera lasten, 
liikkumisen ja yhdenvertai-

suuden puolustaja!

Maarit Takala
41 | HTM, ylitarkastaja | 

Rahola
Parempi kaupunki sinulle

Katri Tukiainen
47 | FM, VTM, väitöskirja-

tutkija TAPRI | Pyynikki
Vihreämmän Tampereen 

puolesta.

Hannes Tuohiniitty
39 | toimialapäällikkö, yrit-
täjä, agrologi (amk) | Teis-
ko  Elämänlaatu etusijalla 

– vapaus valita toisin.

Oras Tynkkynen
39 | vanhempi neuvonan-
taja, yrittäjä | Keskusta

Siltoja, ei muureja

Ville Tynkkynen
23 |  Politiikan tutkimuk-

sen opiskelija |
Armonkallio Edistys, 

sivistys, elävä Tampere 

Sanna Saarikangas
31 | FM, viestintä- ja 

markkinointipäällikkö | 
Tammela Rauhaa 

ruuhkavuosiin.

Marja Tähtinen
57 | FT, MBA, laboratorio-
hoitaja | Holvasti Viisasti 

vihreää, harkittua ympäris-
tö- ja talouspolitiikkaa!

Hanna Salo 
38 | FM, tuottaja/copy-

writer | Onkiniemi 
Energistä & uusiutuvaa 

päätöksentekoa
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Ville Niinistö: 

”Lisää kaupunkitilaa 
ihmisille ja heidän 
ideoilleen”
Kaupunginvaltuutettu Juhana Suoniemi esitti 
Vihreiden puheenjohtajalle Ville Niinistölle 
visaisia kysymyksiä. Lue, mitä Ville vastasi 
pikakysymyksiin vihreästä vaalivoitosta, jal-
kapallosta sekä tietenkin siitä, miksi Tampe-
re on niin paljon Turkua parempi paikka.

1
Ville Niinistö, sinut tunnetaan jalkapallon ystä-
vänä. Kuka on suosikkijalkapalloilijasi?

– Hahaa, jos ei tarvitse nimetä tampe-
relaista pelaajaa niin vastaan Harry Kane, sil-
lä olen Tottenhamin kannattaja Suomi-fudik-
sen ulkopuolella. 

2
Minkälainen pormestari Anna-Kaisa Heinämäes-
tä tulee?

– Anna-Kaisa on näkemyksellinen, yh-
teistyökykyinen ja määrätietoinen pormesta-
ri, joka saa asioita aikaan. Mikäli Anna-Kaisa 
olisi pormestari, toisi se ihmisille uskoa sii-
hen, että kuntalaiset otetaan mukaan päätök-
sentekoon ja kehitetään kestävän kehityksen 
mukaista, ihmiset huomioivaa Tamperetta. 

3
Miksi Tampere on Turkua parempi paikka?

– Tampere on Turkua parempi paikka 
ehkä siksi, että Tampere on niin paljon 

Turkua nuorempi kaupunki, ettei se ole vielä 
kerännyt niin suurta määrää itsetuntoa kuin 
Turku on ennättänyt.

4
Miksi Turku olisi Tamperetta parempi paikka?

– Turussa on historiaa, joka tuo eri-
laisia kulttuurien kirjoja kaupungissa 

elävästi esille, varsinkin kun Turun-taudista 
aletaan päästä eroon.

5
Uskotko oikeasti, että Vihreät voittavat suurim-
man puoleen paikkoja joissakin Suomen suurissa 
kunnissa?

– Kyllä mä uskon. Mahdollisuudet ovat 
hyvät Helsingissä, Tampereella ja Turussa. 
Moni on pettynyt hallituksen leikkauksiin ja 
arvovalintoihin, ja me voimme osoittaa näis-
sä suurissa kaupungeissa, että toisenlainen 
politiikka on mahdollista. 

6
Vihreitä on kritisoitu elinkeinopoliittisen näkö-
kulman puutteesta. Oletko samaa mieltä?

– Suomessa on käynnissä murros, jos-
sa talouskasvun dynamiikka tulee suurista 
kaupungeista ja uudenlaisesta palvelutalou-
den, ihmisten kohtaamisen ja luovan toimin-
taympäristön yhdistelmästä. Talouskasvu ei 
määrity enää raaka-aineilla, ja tämän Vihreät 
ovat oivaltaneet parhaiten. Panostetaan ih-
misiin ja luovaan kaupunkiympäristöön. 

7
Ovatko alakulttuurit mielestäsi kehittämisen ar-
voisia vai riittääkö Manse-rock?

– Tässä Tampere voisi ottaa mallia 
Turusta, joka on kehittänyt paljon alakult-
tuurien asemaa. Kaupunki on yhä enemmän 
mahdollistaja, jolloin lisää kaupunkitilaa on 
annettava ihmisille ja heidän ideoilleen, eri 
festareille ja tapahtumille. Näin mahdol-
listetaan esimerkiksi Pelimuseon kaltaiset 
menestystarinat.   

    

8
Loppusanat Tampereen Vihreiden vaalilehden 
lukijoille?

– Tampere on viime vuosina ollut ins-
piroiva kaupunki, joka investoi rohkeasti tu-
levaisuuteen. Kaupunkia kehitetään yhteis-
työllä, mutta toivon että Vihreät ovat ensi 
vuonna yhä vahvem-
min suunnannäyttä-
jänä kaupungin tule-
vaisuutta ajatellen.

Juhana Suoniemi
Hallintotieteiden maisteri

 

Elävä kulttuuri, 
viihtyisä kaupunki

Kun huomio kuntavaaleissa 
kääntyy sote-uudistuksen 
myötä koulutukseen ja 
kaupunkisuunnitteluun, on syytä 
pitää mielessä, että kunnille jää 
myös muita tärkeitä tehtäviä. 
Erilaiset kulttuuripalvelut 
tulevat tulevaisuudessa 
olemaan entistä suuremmassa 
roolissa kuntien budjetissa, 
mikä tarjoaa mahdollisuuksia 
tehdä kunnistamme toden 
teolla entistä viihtyisämpiä ja 
elävämpiä. 

Viihtyisät ja elävät kaupungit ovat asukkail-
leen mukavampia paikkoja asua, ja tämän 
vuoksi ne myös houkuttelevat uusia asukkai-
ta, kasvavat ja menestyvät. 

Tarjoamalla, tukemalla ja mahdollista-
malla monenlaisia kulttuuritapahtumia ja 
-palveluita sekä harrastusmahdollisuuksia 
Tampere voi vahvistaa mainettaan kulttuuri-
kaupunkina ja lisätä kaupungin viihtyisyyttä 
ja houkuttelevuutta asuinpaikkana. Tapahtu-
mien, museoiden, musiikin ja teatterin tulee 
olla edullisia ja kaikkien ulottuvilla. Lukuisat 
erilaiset puistokonsertit ovat olleet hyvä esi-
merkki kaikille avoimesta matalan kynnyk-
sen kulttuuritapahtumasta, jollaiset kokoavat 
kaupunkilaisia yhteen ja tuovat kaupunkiin 
eloa.

Laadukkaan ja monipuolisen kulttuuri-
tarjonnan takaamiseksi on myös varmistet-
tava, että taide- ja kulttuurialojen koulutus 
säilyy Tampereella ja että Tampere on näi-
den alojen osaajille houkutteleva paikka 
työskennellä. Lisäksi on huolehdittava, että 
kaikenikäisillä on myös mahdollisuus itse 
harrastaa niin musiikkia, kuvataidetta kuin 
teatteriakin. On erityisen tärkeää, että lapset 
ja nuoret pääsevät perhetaustasta riippumat-
ta näiden harrastusten pariin ja että harras-
tamiseen ja harjoitteluun tarvittavia tiloja on 
riittävästi. 

Tulevaisuudessa tulevat menestymään 

entistä korostetummin viihtyisät ja elävät 
kaupungit, joissa on paljon tehtävää, nähtä-
vää ja koettavaa. Tehdään siis Tampereesta 
entistä houkuttelevampi kaupunki panosta-
malla laadukkaisiin ja monipuolisiin kulttuu-
ripalveluihin ja tarjoamalla riittävästi mah-
dollisuuksia harrastaa taidetta ja kulttuuria.

Ville Tynkkynen
Yhteiskuntatieteiden ylioppilas

Viihtyisät ja elävät 
kaupungit kasvavat ja 
menestyvät

”

Petri Siuro
52 | Sairaanhoitaja, 

varavaltuutettu | Pyynikki
Työtä ihmisten ja luonnon 

puolesta

Amu Urhonen
36 | teologian maisteri | 

Tampella

Jaakko Stenhäll
33 | DI, Myyntijohtaja | 

Tammela
Kaupunkilaisen valinta

Anssi Vaittinen
55 | yrittäjä, venepuusep-
pä, MMM | Pispala Luon-
nonläheinen, innovatiivi-
nen ja rohkea Tampere.

Iiris Suomela
22 | Vihreät nuoret pj. | 

Kaleva ja Hervanta
Radikaali realisti

Virpi Valtonen
48 | KM, kouluttaja | 

Pispala
Kestävää hyvinvointia

Juhana Suoniemi
47 | HM, projektipäällikkö 

| Tammela
Kaupunki on koti.

Atte Tahvola
35 | sairaanhoitaja,
pääluottamusmies | 
Kaleva Sairaan hyvä 

Tampere!

Anne Sinkkonen
40 | IT-kouluttaja, 
tradenomi, AmO | 

Hämeenpuisto Sinun ääni 
– Sinun Tampere

Erno Vanhala
32 | verkkopalvelusuun-

nittelija, tekniikan tohtori | 
Armonkallio Kaikille avoin 

ja toimiva Tampere

Marko Ulvila
48 | YTM, asiantuntija | 

Tammela 
Eletään enemmän – 

kulutetaan vähemmän

Juho Veijola
27 | filosofian ylioppilas, 
opiskelija | Peltolammi 

Oikeudenmukaisemman ja 
kaupunkimaisemman Tam-

pereen puolesta
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Petri Siuro
52 | Sairaanhoitaja, 

varavaltuutettu | Pyynikki
Työtä ihmisten ja luonnon 

puolesta

Amu Urhonen
36 | teologian maisteri | 

Tampella

Jaakko Stenhäll
33 | DI, Myyntijohtaja | 

Tammela
Kaupunkilaisen valinta

Anssi Vaittinen
55 | yrittäjä, venepuusep-
pä, MMM | Pispala Luon-
nonläheinen, innovatiivi-
nen ja rohkea Tampere.

Iiris Suomela
22 | Vihreät nuoret pj. | 

Kaleva ja Hervanta
Radikaali realisti

Virpi Valtonen
48 | KM, kouluttaja | 

Pispala
Kestävää hyvinvointia

Juhana Suoniemi
47 | HM, projektipäällikkö 

| Tammela
Kaupunki on koti.

Atte Tahvola
35 | sairaanhoitaja,
pääluottamusmies | 
Kaleva Sairaan hyvä 

Tampere!

Anne Sinkkonen
40 | IT-kouluttaja, 
tradenomi, AmO | 

Hämeenpuisto Sinun ääni 
– Sinun Tampere

Erno Vanhala
32 | verkkopalvelusuun-

nittelija, tekniikan tohtori | 
Armonkallio Kaikille avoin 

ja toimiva Tampere

Marko Ulvila
48 | YTM, asiantuntija | 

Tammela 
Eletään enemmän – 

kulutetaan vähemmän

Juho Veijola
27 | filosofian ylioppilas, 
opiskelija | Peltolammi 

Oikeudenmukaisemman ja 
kaupunkimaisemman Tam-

pereen puolesta

267 268 269 270 271 272
Ville Viljanen

28 | IT-asiantuntija, KTM, 
työsuojeluvaltuutettu | 

Lielahti
Äänestäville.

Alex Warto
24 | koneenasentaja | 

Tesoma

Sami Ylipihlaja
43 | vapaa-aikajohtaja, 

muusikko | Hyhky

Maarit Takala
41 | HTM, ylitarkastaja | 

Rahola
Parempi kaupunki sinulle

Katri Tukiainen
47 | FM, VTM, väitöskirja-

tutkija TAPRI | Pyynikki
Vihreämmän Tampereen 

puolesta.

Hannes Tuohiniitty
39 | toimialapäällikkö, yrit-
täjä, agrologi (amk) | Teis-
ko  Elämänlaatu etusijalla 

– vapaus valita toisin.

Oras Tynkkynen
39 | vanhempi neuvonan-
taja, yrittäjä | Keskusta

Siltoja, ei muureja

Ilkka Veiström
35 | kauppias, liikkeenhar-
joittaja, opiskelija | Juhan-
nuskylä Tee kauppiaasta 
valtuutettu Tampereelle!
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Kuva:  Artem Marchenko, Flickr



Äänestä

� Ota mukaan henkkari,
ajokortti tai passi
Et tarvitse postissa tullutta ilmoituskorttia

Mene äänestyspaikalle
Ennakkoon voit äänestää missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa.

Vaalipäivänä voit äänestää vain omassa äänestyspaikassasi. 
Äänestyspaikkasi on merkitty postissa tulleeseen ilmoituskorttiin.
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Näytä virkailijalle henkkari, 
ajokortti tai passi, ja mene äänestyskoppiin

Kirjoita äänestyslippuun
suosikkiehdokkaasi numero

Vie lippu 
kiinni taitettuna virkailijalle

Se on ihanan helppoa.

Keskusvirastotalo
Aleksis Kiven katu 14–16 C

Pääkirjasto Metso
Pirkankatu 2

Hervannan kirjasto
Insinöörinkatu 38

Kaukajärven kirjasto
Käätykätu 6

Kämmenniemen kirjasto
Paavolantie 4

Tesoman kirjasto 
Kohmankaari 9

Nekalan palvelukeskus
Kuoppamäentie 24

Pappilanpuiston palvelukeskus
Kourutaltankatu 2

Pispan palvelukeskus
Simolankatu 4

Pohjolan palvelukeskus

Pohjolankatu 25 F

Tampereen ammattikorkeakoulu
Teiskontie 33

Tampereen teknillinen yliopisto, 
Tietotalo
Korkeakoulunkatu 10

Tampereen yliopiston pääkirjasto 
Linna
Kalevantie 5

Linnanmaan Citymarket
Mäentakusenkatu 1

Turtolan Citymarket
Martinpojankatu 4

Kalevan Prisma
Sammonkatu 75

Koivistonkylän Prisma
Lempääläntie 21

Lielahden Prisma
Turvesuonkatu 2

Tampereen ennakkoäänestyspaikat

Päätös on sinun

Kuntavavaalit 9.4.2017   Ennakkoäänestys 29.3.–4.4.2017


