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lähiöiden kehittämisestä 
mallia tesomasta

VIHREÄT HALUAVAT INVESTOIDA KOULUTUKSEEN

tuomo pekkanen
myymäläpäällikkö, Kalkku

tiina jarvanne
lähihoitaja ja kokemustoimija, Kalkku

Laadukas kasvatus ja koulutus ovat tärkeimpiä ja 
tuottavimpia investointeja tulevaisuuteen. Niihin 
sijoitetut eurot eivät ole vain menoerä budjetis-
sa, vaan tuottavat inhimillistä hyvää, sivistystä ja 
työllisyyttä sekä myös lopulta rahat yhteiskunnalle 
monin kerroin takaisin. 

Kuluneella valtuustokaudella Vihreät ovat olleet 
sivistys- ja kulttuurilautakunnassa vahvasti vai-
kuttamassa Tampereen koulutuspoliittiseen oh-
jelmaan. Se on toimintaa ohjaava asiakirja, jon-
ka tavoitteet ja tehtävät tulevat kaupunkistrategi-
asta. Koulutus ja osaaminen on asetettu kärkita-
voitteeksi: Vuoteen 2030 mennessä Tampere on 
suurten kaupunkien ykkönen oppimistuloksissa 
ja kaupungissamme on joustavimmat mahdolli-
suudet oppia sekä työllistyä. Strategian tavoittei-
den saavuttaminen vaatii tekoja. Tarvitaan pitkä-
jänteistä ja ennakoivaa koulutuspolitiikkaa sekä 
riittävää resursointia. On ymmärrettävä koulutuk-
sen merkitys nimenomaan investointina tulevai-
suuteen.

Laadimme Vihreässä valtuustoryhmässä val-
tuustoaloitteen sitovien laatukriteerien käyttöön 
ottamisesta, koska vain laadukas koulutus on vai-
kuttavaa.  Koko ikäluokka on aina pidettävä koulu-
tuspolulla ja yhteiskunnassa mukana. Tämä edel-
lyttää riittäviä panostuksia varhaiseen tukeen, eri-
tyisopetukseen sekä opinto-ohjaukseen. Lukiossa 
kurssitarjonta on pidettävä laajana ja opetusryh-

mät pienennettävä sopivan kokoisiksi. Ammatil-
lisessa koulutuksessa lähiopetus on turvattava jo-
kaiselle. Opiskelijan tuen on jatkuttava läpi toisen 
asteen koulutuksen.

Varhainen tuki ja ongelmien ennaltaehkäisy on 
aina inhimillisintä ja yhteiskunnalle edullisinta. 
Koulutuspolun alkuun on tehtävä lisäpanostuk-
sia. Laajentamalla maksuton, esiopetus (4 t/päivä) 
koskemaan myös 5-vuotiaiden ikäluokkaa, voi-
daan tasata lasten sosioekonomisista taustoista 
johtuvia eroja. Varmistamalla, että lapsi saa tar-
vittaessa riittävästi erityisopetusta jo varhain, voi-
daan parantaa tukea tarvitsevien lasten kouluval-
miuksia alkuopetukseen siirryttäessä.

Kuluneella valtuustokaudella sivistys- ja kult-
tuurilautakunta teki onnistuneen päiväkoti- ja 
kouluverkkouudistuksen. Sisäilmaongelmaisista 
ja epätarkoituksenmukaisista tiloista luovutaan, 
ja uusia, moderneja oppimisympäristöjä raken-
netaan useilla kymmenillä miljoonilla euroilla. 
Varhaiskasvatus sekä esi- ja alkuopetus halutaan 
jatkossakin turvata lähipalveluna. Monipuolinen 
kieli- ja valinnaisainetarjonta on Tampereen pe-
rusopetuksen ”helmi”. Näistä linjauksista on pidet-
tävä kiinni.

Tampereelle muuttaa joka vuosi noin 500 lasta 
perusopetukseen. Oppilasmäärän lisäys on saatu 
kompensoitua, eivätkä ryhmäkoot ole sen vuok-
si kasvaneet. Sopiva ryhmäkoko on avainasia op-

Nykypäivän Tesoma näyttää mel-
koisen erilaiselta kuin vaikka vie-
lä neljä tai viisi vuotta sitten. Tu-
literä hyvinvointikeskus palvelui-
neen, asuinrakennukset, kauppa-
keskus, palloiluhalli ja koulukeskus 
ovat kaikki rakentuneet aivan äs-
kettäin ja kohottaneet Tesoman il-
mettä merkittävästi. 

Kauan odotetun lähijunaliiken-
teen käynnistyessä Tesoman saa-
vutettavuus julkisilla kulkuneuvoil-
la paranee aivan uudelle tasolle. 
Harmillisesti ensi kesänä käyttöön-
otettava kaupunkipyöräjärjestel-
mä ei heti toimi alueella. Sen tulisi-
kin laajentua pian myös Tesomalle. 
Pääsy lähijunapysäkiltä ja Westerin 
kauppakeskukselta Ikurin tanssisa-
leille ja Tesoman jää- tai palloilu-
halleille onnistuisi näppärästi kau-
punkipyörillä laadukasta pyöräväy-
lää pitkin.

Tiiviimpi rakentaminen Teso-
man keskustan ympäristössä jat-
kuu edelleen. Kaupungin tulee var-

mistaa, että tarjolle tulee monipuo-
lista asuntotuotantoa. Länsi-Tam-
pereellekin tarvitaan lisää mm. 
kohtuuhintaisia perheasuntoja. 
Kaikessa rakentamisessa on myös 
varmistettava riittävät virkistys- ja 
ulkoilualueet alueen asukkaille. 
Rakennetaan asuntoja vanhoille 
parkkikentille eikä lähimetsiin.

Alueen kehittäminen tarkoittaa 
kuitenkin muutakin kuin vain uu-
sien rakennusten pystyttämistä. 
Asukkaita on osallistettu palvelu-
jen kehittämisessä ja yhteisöllisyy-
den synnyttämisessä. Tesomalla 
pilotoiduilla yhteisöllisen kehittä-
misen projekteilla ja toimintamal-
leilla on saatu kerättyä kokemuksia 
eri toimijoiden välisestä yhteistyös-
tä. Toimivaa kaupungin, yritysten 
ja kolmannen sektorin yhteispeliä 
voi seurata esimerkiksi hyvinvoin-
tikeskuksen tiloissa.

Tesomasta on hyvä ottaa mallia 
muiden Tampereen lähiöiden ke-
hittämisessä.

lisätietoja: https://www.tampereenvihreat.fi/
kuntavaalit-2021/vaaliohjelma-2021/

MATTI HELIMO
kaupunginvaltuutettu,
sivistys- ja kulttuurilautakunnan 
varapuheenjohtaja

pimisen, työrauhan ja opettajien työssä jaksami-
sen parantamisessa. Ongelmia syntyy vähemmän, 
ja lasten/nuorten yksilölliseen kohtaamiseen jää 
enemmän aikaa. Vihreät haluavat pienentää ryh-
mäkokoja ja investoida koulutukseen aina var-
haiskasvatuksesta korkea-asteelle.

» Laadukasta varhaiskasvatusta 
      ja perusopetusta lähellä kotia

» Tuetaan nuoria ja kuunnellaan heitä

» Suomen opiskelijaystävällisin kaupunki

•  Varmistetaan laadukas varhaiskasvatus
•  Annetaan perusopetusta lähikouluissa
•  Parannetaan opettajien työhyvinvointia
•  Kehitetään hyviä oppimisympäristöjä

•  Taataan kaikille samat mahdollisuudet
•  Kukaan ei saa pudota kyydistä
•  Kuunnellaan nuorten mielipiteitä
•  Tarjotaan maahanmuuttajille kieliopintoja
 ja harjoittelupaikkoja

•  Lisätään lukiokoulutuksen aloituspaikkoja
•  Tehdään ammattiopinnoista entistä
 houkuttelevampia
•  Yliopistoyhteisö on kaupungin 
 keskeinen kumppani
•  Kehitetään vetovoimaisia
 opiskelijakampuksia

Vihreä
Tampere  

satsaa
koulutukseen

Pixabay.com
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www.tampereenvihreat.fi

Tampere on Suomen vetovoimaisin kaupunki. Meille muutetaan 
niin opiskelemaan kuin tekemään töitä, ja yhä useampi muuttaa 
Tampereelle nykyisin myös myöhemmässä elämänvaiheessa.

Vaikka Tampereen ripeä kasvu ei ole itseisarvo, kaupungistuminen 
ja siihen liittyvät elämäntavan muutokset ovat maailmanlaajuinen 
ilmiö, josta ei kannata jäädä paitsi. Ne kaupungit menestyvät, jois-
sa ihmiset voivat rakentaa tulevaisuuttaan. Muuttoliike eri puolilta 
Suomea Tampereelle ei jatku loputtomasti, joten kaupunkimme ve-
tovoimaa tulee hyödyntää laajemmin. 

Tampereen hyvä maine kannattaa 2020-luvulla hyödyntää koko Eu-
roopan mittakaavassa. Suomalainen yhteiskunta on osoittanut ko-
ronakriisin keskellä jälleen toimivuutensa. Samalla meidän tulee 
jatkossakin olla kaupunki, jossa kaikki pidetään kyydissä. Suoma-
lainen työ asunnottomuuden poistamiseksi kerää myös kansain-
välistä huomiota, mutta ennen kaikkea sitä pitää tehdä siksi, että 
se on oikein.

Tampereelle jokaisen pitää olla tervetullut,  
ja tähän meidän tulee tarjota keinoja.

Ensinnäkin kyse on siitä, millaista kaupunkia teemme. Kun hyviin 
peruspalveluihin yhdistetään korkea elämänlaatu, Euroopan paras 
arki, voi muuttopäätös Tampereelle kypsyä. Se edellyttää paitsi sitä, 
että perusasiat, kuten puistot, kodit ja koulut, ovat kunnossa, myös 
esimerkiksi monipuolista kulttuuri- ja ravintolaelämää, josta täytyy 
pitää huolta, kun rakennamme siltoja yli korona-ajan.

Toiseksi kaupungin kasvun ja kehityksen tulee olla kaikin tavoin 
kestävää. Ihmiset ympäri maailman haluavat tehdä viisaita valinto-
ja, ja muuton Tampereelle tulee olla ratkaisu, joka voi olla samalla 
ympäristöteko. Tämä tarkoittaa sitä, että kaupunkikehityksessäm-
me otamme huomioon nykyistäkin paremmin niin ilmaston kuin 
luonnon monimuotoisuuden. Keskinkertaisuudella ei voi tässä-
kään erottautua vaan ainoastaan eturivissä olemisella.

Kolmanneksi kyse on asenteista: jotta muualtakin tuleva voi tuntea 
Tampereen kodikseen, tulee hänet hyväksyä tasavertaisena toimi-
jana niin kadulla, työpaikalla kuin kaupungin palveluissakin. Tässä 
voimme palveluitamme parantaa ja asenteitamme päivittää.

Kaiken kaikkiaan Tampereella on kaikki eväät olla 2020-luvun eu-
rooppalainen kaupunki, josta otetaan mallia ja jossa halutaan elää. 
Tämän toteutus on pitkälti itsestämme ja asenteestamme kiinni.

PORMESTARIEHDOKKAAN KOLUMNI

Kuntavaaleihin lähdetään tällä kertaa hyvin erikoisissa merkeissä 
jo vuoden jatkuneen pandemian vuoksi. Vaalit näkyvät tänä vuon-
na varmasti hyvin eri tavalla kuin ennen.  Ehdokkaat eivät välttä-
mättä näy kaduilla aiempaan tapaan ja uusia keinoja kampanjoida 
ja kohdata äänestäjiä on keksittävä.

Tämä ei kuitenkaan vähennä kuntavaalien merkitystä. Kuntapo-
litiikka on se päätöksenteon taso, joka koskettaa meidän jokaisen 
arkea hyvin konkreettisesti: Kunnissa tehdään terveyspalvelujen, 
koulujen ja varhaiskasvatuksen, sosiaalipalvelujen, liikenteen, 
harrastusmahdollisuuksien, lähiluonnon, ilmaston ja työnteon-
kin kannalta tärkeitä päätöksiä, niin normaalioloissa kuin kulu-
neen vuoden tapaisten kriisienkin keskellä. Jokainen kaupungin-
valtuuston päätös on valinta, joka vaikuttaa jokapäiväiseen elä-
määmme. Tämän vuoksi ei ole merkityksetöntä, kuka Tampereella 
poliittisia päätöksiä tekee: Katsommeko tulevaisuuteen ja teemme 
vastuullisia, tuleviakin sukupolvia huomioivia valintoja ja pidäm-
me huolta Tampereen veto- ja pitovoimasta ja siitä, että huomisen 
Tampere on hyvä asua kaikille? Myös ilmastokriisi ratkaistaan pal-
jolti kaupungeissa. 

Me Tampereen Vihreissä olemme aina katsoneet tulevaisuuteen. 
Ei ole sattumaa, että tämä vaalilehtemme tulee sinulle ratikkaleh-
den välissä. Vihreiden sitkeä työ parempaan ja ympäristöystävälli-
sempään joukkoliikenteeseen näkyy juuri käynnistyvässä ratikka-
liikenteessä. Meillä on sata hyvää ehdokasta jatkamaan tätä työtä 
Tampereen hyväksi - toivomme, että löydät heidän joukostaan hä-
net, jolle haluat antaa äänesi näissä vaaleissa. 

Euroopan parasta arkea 
2020-luvun Tampereella

Jaakko Stenhäll
Pormestariehdokas,

apulaispormestari

pääkirjoitus

Tampereen Vihreiden puheenjohtajat
Mira Isomäki

Juhana Suoniemi
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JANNE AALTONEN
40, kehityspäällikkö,
tietosuojavastaava

Juhani Anttila
44, ammatillinen 
opettaja, 
kuvataiteilija

Henri Backman
41, ensihoitaja,
hallintotieteen
kandidaatti

Merve Caglayan
27, tietojenkäsittely-
tieteiden ylioppilas, 
varavaltuutettu

Shirin Dizayee
45, lastenhoitaja, 
laborantti

Mikko Eronen
34, ohjelmisto-
suunnittelija

Olga Haapa-aho
33, YTM,
kaupunginvaltuutettu

Aila Halsinaho
27, hallinnon suunnittelija,
hallintotieteiden maisteri

Sonja Harmaala
35, myyjä, 
merkonomi

Salla Heikkinen
45, FM, kulttuurialan
sekatyöläinen

Ella Helenius
24, sairaanhoitaja-
opiskelija, 
vapaaehtoinen

Matti Helimo
44, opettaja, kasvatus-
tieteiden maisteri

Hanna Hiltunen 
24, opiskelija

Petteri Hiltunen 
38, toimittaja

Mira Isomäki
46, FM, liikkeenjohdon
konsultti

Tuila Jaatinen
52, kahvilayrittäjä, 
opettaja

Tiina Jarvanne
37, lähihoitaja,
kokemustoimija

Juha Joki
45, projektipäällikkö

Saila Joutsio
68, yrittäjä, 
eläkeläinen

Perttu Jussila
30, konsultti

Lauri Järvinen
25, yrittäjä

Vilma Järvisalo
28, rauhan- ja konfliktin-
tutkimuksen opiskelija,
YTK

Taru Kaario
44, sairaanhoitaja

Jouni Kaipainen
53, opettaja

Maija Kajan
67, gynekologi, 
tietokirjailija

Matleena Kallinen
29, filosofian maisteri

Sami Kallio
49, vanhempi 
ohjelmistoarkkitehti, 
DI

Jussi Kareinen
58, kulttuurituotannon
lehtori

Miisa Karjalainen
39, juristi, kääntäjä

Markus Klöf
39, yrittäjä, tuottaja

Markus Koivula
34, opettajaopiskelija,
järjestöaktiivi

Katariina Kojo
25, YTK, opiskelija

Tuomo Feodor Kondie
27, filosofian maisteri, 
kielentutkija

Brigita Krasniqi
23, Vihreiden nuorten 
puheenjohtaja,
opiskelija

Kristiina Kuusela
29, insinööriopiskelija

Santeri Kärki
28, politiikan tutkimuksen 
opiskelija

Maria Lehikoinen
34, taloushallinnon 
ammattilainen, 
tiiminvetäjä

Milla Lehti
42, luontoalan aktiivi,
opiskelija

Mikko Leppänen
44, muotoilija

Lotta Liuhamo
19, opiskelija, feissari

Philippe Luickx
36, IT consultant

Sanna 
Luoma-aho-Nyman
45, äidinkielen ja
kirjallisuuden opettaja

Meri Lust
27, nuoriso-ohjaaja 

Erik Lydén
41, ensihoitaja, 
hallintotieteiden yo

Riikka Mattila
35, pappi

Janna Maula
51, YTM,
sosiaalityöntekijä

Tiina Mikkonen
28, käytettävyys-
suunnittelija, tieto-
tekniikan opiskelija

Msilanga Mkanzabi
32, M.Soc.Sc.
Developmental 
Psychology

Anna Moilanen
39, varhaiskasvatuksen
lastenhoitaja, 
lähihoitaja

Jaakko Mustakallio
33, Vihreiden
varapuheenjohtaja,
kaupunginvaltuutettu

Riitta Niemistö
49, TkT

Riina Nissinen
24, merkonomi

Katja 
Nisumaa-Saarela
48, DI, 
ohjelmistoasiantuntija

Mika Nurmikolu
40, biologi, 
analyytikko

Ella Näsi
44, terveystieteiden
väitöskirjatutkija,
viestinnän asiantuntija

Ellen Ojala
24, ilmastoaktivisti, 
opiskelija
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Suvi Parhankangas
28, opiskelija

Olli-Poika Parviainen
40, FM, Sisäministeriön
valtiosihteeri

Jouko Paukkeri
60, sairaanhoitaja

Tuomo Pekkanen
42, myymäläpäällikkö,
FM

Sami Pesonen
47, insinööri, 
senior consultant

Marcus Petz
46, yhteiskuntapolitiikan
tutkija

Harri Pinola
49, yrittäjä

Tuomo Pollari
39, diplomi-insinööri

Sanna-Kristiina
Polvinen
23, merkonomi-
opiskelija

Johanna Roihuvuo
39, palvelupäällikkö

Irene Roivainen
65, YTT, sosiaalineuvos

Kirsi Rossi
39, yrittäjä, KTM

Oke Rouhe
52, talousasiantuntija, 
toiminnankehittäjä

Sanna Saarikangas
35, FM, viestinnän 
asiantuntija

Paula Saarinen
34, varhaiskasvatuksen
opettaja, opiskelija

Mirja Salmijärvi
35, arkkitehti, 
fysioterapeutti

Alisa Sankala
22, järjestötyöntekijä

Hanna Sareila
34, terveyskeskuslääkäri, 
yleislääketieteen
erikoislääkäri

Riku Seppälä
26, Treen seudun vihreiden 
nuorten hallituksen jäsen,
operatiivinen johtaja

Nina Silius-Haouari 
47, lastenhoitaja,
liikunnanohjaaja

Anne Sinkkonen
44, senior consultant

Petri Siuro
56, sairaanhoitaja,
kaupunginvaltuutettu

Jenni Spännäri
40, tutkija, yrittäjä

Jaakko Stenhäll
36, apulaispormestari, 
DI

Iiris Suomela
26, kansanedustaja

Juhana Suoniemi
51, kaupunginvaltuutettu,
HM

Suvi Syrjäläinen
44, yrittäjä, ohjelmoinnin
opettaja

Niko Tammelin
18, opiskelija

Tiia Tuovinen
28, opiskelija,
myyjä

Ville Tynkkynen
26, väitöskirjatutkija, 
YTM

Oras Tynkkynen
43, yrittäjä, YTM

Taina Törmä
65, eläkeläinen, 
rehtori

Minna Törnävä
54, terveystieteiden
tohtori,
fysioterapeutti

Marko Ulvila
52, yhteiskuntatieteiden 
maisteri

Katja Vahronen
31, kokki, opiskelija

Anssi Vaittinen 
58, yrittäjä

Virpi Valtonen
52, tohtorikoulutettava,
kouluttaja

Ville Viljanen
32, IT-asiantuntija, 
taloyhtiöaktiivi

Venla Vuolanto
22, opiskelija, 
Tampereen seudun 
vihreät nuoret pj.

Jaakko Vuorio
34, tutkija, opettaja

Pauli Välimäki
65, toimittaja, 
eläkeläinen

Anne Välinoro 
59, kulttuuritoimittaja-
kulttuuritoimija

Tanja Öljymäki
33, sosionomi

Käytä äänioikeuttasi. 

Äänestä ennakkoon
26.5.–8.6.2021 

tai vaalipäivänä
13.6.2021. 

Päivämäärät ja ehdokaslista 
voivat muuttua vaalien 
siirtymisen johdosta.

Tutustu ehdokkaisiin: 
www.tampereenvihreat.fi/kuntavaalit-2021/ 

tampereen-kuntavaaliehdokkaat/ 
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KENEN VESI?

PUHTIA JA ROHKEUTTA ILMASTOTYÖHÖN

» Kestävän kaupunkikehityksen edelläkävijä
           • Eläviä kävelykeskustoja
           • Sujuva joukkoliikennekaupunki
           • Kävelyn ja pyöräilyn kaupunki
           • Kiehtovia kaupunkitiloja
           • Kestävää kaupunkikehitystä
           • Monimuotoista asumista

» Tehdään yhdessä Tampereesta hiilineutraali
           • Ilmastotekoja yhteistyöllä
           • Puhtaampaa sähköä ja kaukolämpöä
           • Älykkäitä ja energiatehokkaita kiinteistöjä
           • Kestävää liikkumista
           • Ilmastoystävällistä ruokaa

» Turvataan luonnon monimuotoisuus
           • Viheralueille ei rakenneta
           • Luonnon monimuotoisuutta vaalitaan
           • Villimpää kaupunkiluontoa
           • Jatkuvan kasvatuksen metsänhoitoa
           • Puhtaat järvet ja virtavedet

Viime vaalikaudella Tampere asetti tavoitteeksi hii-
lineutraaliuden. Nyt lupaus pitää muuttaa käytän-
nön teoiksi – ja miettiä jo seuraavia askelia.

Ilmastokriisin ratkaisemiseksi tarvitaan paljon 
pieniä ja isoja tekoja kaikilta kynnelle kykenevil-
tä. Tampere on kantamassa omaa vastuutaan pyr-
kimällä hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä.

Työ tavoitteen eteen on jo käynnissä. Tampereen 
ilmastotiekartta sisältää peräti 236 käytännön toi-
menpidettä.

Nyt ei silti ole varaa lepsuiluun. Päästöjen vähen-
täminen on toistaiseksi edennyt aivan liian verk-
kaisesti. Viime vuosina Tampereen päästöt ovat 
itse asiassa pysyneet suunnilleen entisellään.

Parhaita tuloksia on saavutettu sähkön- ja läm-
möntuotannon puhdistamisessa. Kun Naisten-
lahteen pian valmistuu uusi voimala, ilmastolle ja 
luonnolle haitallisen turpeen polttaminen saadaan 
minimiin.

Energiantuotannossa pitää kuitenkin tällä vuo-
sikymmenellä luopua fossiilisista polttoaineista ja 
turpeesta kokonaan. Samalla pitää edistää hiiline-
gatiivisia tai polttoon perustumattomia vaihtoeh-
toja, kuten geolämpöä.

Turvetta ja fossiilisia polttoaineita korvataan 
yhä pitkälti metsähakkeella ja muulla biomassal-
la. Vaarana on, että tulevaisuudessa nojataan liikaa 
biomassan polton lisäämiseen.

Kaikkein hankalimmalta urakka vaikuttaa liiken-
teessä. Ratikka on askel oikeaan suuntaan, ja sitä 

Tampereen rantojen virkistyskäy-
tössä on kysymys veden demokra-
tiasta

Pyhäjärven vedet alkavat vapau-
tua jäistä maaliskuun lopulla. 

Pyynikin kesäteatterin rannassa 
on ensimmäinen sula kohta. 

Hakkaan kepillä aukkoa suurem-
maksi. Pulahdus - ja päivä alkaa as-
kel kevyempänä kuin tullessa. 

Olen yksi Tampereen arviolta 10 
000:sta ympäri vuoden järvessä vir-
kistyjästä. Mältinrannan tasokas, 
lämmitetty uimahuone palvelee 
kyllä meitä avaimen hankkineita, 
mutta muilla rannoilla satunnainen 
uimari joutuu turvautumaan kekse-
liäisyyteen. 

Moni ei kaipaa uimahetkeensä 
saunaa. Pelkkä pukeutumistila riit-
täisi vaatteiden vaihtoon. Tampe-
reen uimarannoille on saatava ke-
vytrakenteisia ja kohtuuhintaisia, 
yleisten wc-moduulien kaltaisia 
pukeutumissuojia, joiden sisään-
käynti on ratkaistavissa koodilla tai 
kolikkomaksulla. 

Ympärivuotisen uinnin kansan-
terveydellinen merkitys on valtava. 

Vastustuskyky kohoaa, mieli-
ala nousee ja kylmänsieto paranee. 
Kaamos selättyy kuin huomaamatta. 

Tampereen rantojen esteetön, 
monipuolinen ja turvallinen vir-
kistyskäyttö on kaikkien etu. Myös 
suppaajat, melojat, soutajat ja surf-
faajat etenevät lihasvoimalla ja 
saastuttamatta. Alueellamme on 
kaikkiaan tuhat järveä. Live like lo-
cals -turisteille ne ovat elämyskoh-
de. Tampere voisi hyvin profiloitua 
myös Suomen matkauintikaupun-
giksi. Vielä 1980-luvun loppupuo-
lella uinti Pyhäjärvessä Jalkasaaren 
tienoilla oli riski. Nyt vesi on puh-
distunut, kiitos toimivan vesihuol-
lon. Vuonna 2025 Sulkavuoren ve-
denpuhdistamo korjaa tilannetta 
entisestään. 

Luonnonvesien demokraattinen 
virkistyskäyttö on kestävän tulevai-
suuden iso kysymys, johon Vihreät 
on paras puolue vastaamaan.

anne välinoro
kuntavaaliehdokas, 
kulttuuritoimittaja 
Tampereen Vihreät

ELLEN OJALA
ORAS TYNKKYNEN

lisätietoja
www.tampereenvihreat.fi/
kuntavaalit-2021/
vaaliohjelma-2021/

Vihreä Tampere 
huolehtii 

ilmastosta, luonnosta
ja ympäristöstä
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pitääkin jatkaa ensi tilassa sekä Tampereen sisällä 
että naapurikuntiin. 

Samalla lähijunaliikennettä pitää laajentaa mer-
kittävästi ja busseissa siirtyä sähköön ja biokaa-
suun. Lisäksi tarvitaan satsauksia kävelyyn, pyörä-
liikenteeseen ja sähköautoihin.

Tampereen ilmastotyö on tähän asti keskittynyt 
suoriin päästöihin. Me tamperelaiset aiheutamme 
kuitenkin päästöjä myös kuluttamalla muualla val-
mistettuja tuotteita. 

Kulutusperäisiin päästöihin pystymme pureutu-
maan mm. puolittamalla liha- ja maitotuotteiden 
osuuden kaupungin ruokailussa Helsingin tapaan. 

Nykyistä kasvispainotteisempi ruoka on parempi 
valinta myös kansanterveydelle.

Nyt Tampereen päättäjiltä tarvitaan rohkeutta 
tehdä tarvittavat päätökset hiilineutraaliuden saa-
vuttamiseksi. Enää ei voida vain sanoa, että tämä ei 
käy, tuo ei käy ja tämäkään ei käy.

Työ myös jatkuu hiilineutraaliuden jälkeenkin. 
Tampereen pitää asettaa tavoitteeksi ilmastoposi-
tiivisuus. 

Tulevaisuudessa meidän pitää siis pyrkiä si-
tomaan ilmakehästä enemmän hiiltä kuin sinne 
päästämme. Tämän saavuttamiseksi pitää mm. 
kasvattaa metsiemme hiilinieluja ja laajentaa Hie-
danrannassa jo kokeiltua biohiilen tuotantoa.

Ilmastokriisi ja luontokato ovat suurimpia uh-
kia ihmiskunnan hyvinvoinnille. Monet ratkaisun 
avaimet ovat onneksi kaupungeilla. Valtuustoon 
tarvitaan nyt päättäjiä, jotka ajavat rohkeasti kestä-
vyyskriisin ratkaisemista kaikissa päätöksissä.

Ellen on ilmastoaktivisti, Allianssi ry:n toinen il-
mastodelegaatti sekä Pohjoismaisen ministerineu-
voston kestävän kehityksen asiantuntijaryhmän jä-
sen. Oras on kaupunginvaltuutettu ja ilmastotyön 
asiantuntija, joka vaikutti kansanedustajana vuo-
sina 2004–15.

Pixabay.com
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menestyvä kaupunki
tarvitsee yrittäjiä

» Tampereen vetovoima on hyvissä työpaikoissa,
 kulttuurissa ja kansainvälisyydessä
 • Tampereesta paras kaupunki yrittää ja olla töissä
 • Kulttuurista vetovoimaa talouteen
 • Investointeja uutta luovaan kaupunkikulttuuriin
 • Kansainvälinen Tampere on vahvempi

» Kestävää taloutta ja vihreitä investointeja
 • Kiertotaloudesta uutta kasvua
 • Tavoitteena tasapainoinen talous
 • Kestäviä investointeja
 • Kaupungin yhtiöistä elinvoimaa

työllisyyttä 
ja taloutta

Yrittäjyydestä on tullut vaihtoeh-
to, joka kiinnostaa yhä useampia 
ja moni myös tulee toimimaan 
yrittäjänä jossain vaiheessa elä-
määnsä. Yrittäminen antaa mah-
dollisuuden tehdä itseä kiinnos-
tavaa työtä sekä rakentaa oman-
näköinen yritys, jossa päätökset 
voi tehdä noudattaen omia arvo-
jaan. Itselleni mahdollisuus alkaa 
yrittäjäksi tarjoutui neljä vuotta 
sitten, kun ystäväni pyysivät mu-
kaan pelialan yritykseensä. Olin 
jo aikaisemmin ollut kiinnostunut 
alasta ja yrittäjyys oli hyvä mah-
dollisuus päästä töihin itseäni 
kiinnostaviin tehtäviin, joissa pää-
sin myös haastamaan itseäni ja ot-
tamaan laajemmin vastuuta.

Yrittäjänä toimiminen ei kui-
tenkaan ole aina helppoa, vaan 
usein vastassa voi olla yllättäviä-
kin haasteita, jonka varsinkin vii-
me vuosi osoitti. Vaikka kunnat ei-
vät päätä yrittäjyyteen liittyvästä 
lainsäädännöstä, kunta voi omal-
ta osaltaan tukea yrittäjiä monel-
la eri tavalla. Hyviä esimerkkejä 
viime vuodelta olivat erikoistilan-

teeseen liittynyt neuvonta ja Tam-
pereelle avautunut startup-talo. 
Yrittäjäystävällinen kunta tarjoaa 
koulutuksia, neuvontaa ja verkos-
toitumismahdollisuuksia, mutta 
huomioi yrittäjät myös esimerkik-
si kaavoituksessa, lupakäsittelyn 
sujuvuudessa ja julkisten hankin-
tojen suunnittelussa, jotta niihin 
voisivat osallistua myös pk-yrittä-
jät.

Tampere on mainio kaupunki 
toimia yrittäjänä. Kaupungin hyvä 
maine houkuttelee osaajia muut-
tamaan tänne muiltakin paikka-
kunnilta, minkä lisäksi korkea-
kouluista valmistuu uusia osaa-
jia monille eri aloille. Kuitenkaan 
yrittäjyys ei ole yksiulotteista, vaan 
syyt alkaa yrittäjäksi vaihtelevat, 
tehden jokaisesta yrittäjästä sekä 
yrityksestä uniikin. Onkin tärkeää 
huomioida erilaisten yritysten ja 
yrittäjien tarpeet, jotta meillä tule-
vaisuudessakin olisi laaja kirjo eri-
laisia tamperelaisia yrittäjiä.

kirsi rossi
yrittäjä ja opiskelija yrittäjyyden 
tuotantotalouden ohjelmassa

Vihreä Tampere 
hoitaa 

lisätietoja: https://www.tampereenvihreat.fi/
kuntavaalit-2021/vaaliohjelma-2021/

TAMPERE LÄHIJUNAAN 
JA ”LÄTTÄHATTUJEN”
SEISAKKEET TAKAISIN
Hyvä äänestäjä! Sinulla on vaaleissa äänestysko-
pissa puntaroitavana Tampereen lähijunaliiken-
teen tulevaisuus. 

Me Vihreät esitämme Tampereelle kattavaa lä-
hijunien pilottia, jolla tuodaan jopa 310 000 ihmis-
tä kaupunkiseudulla säännöllisen lähijunaliiken-
teen piiriin vuoteen 2023 mennessä. 

Vielä 1980-luvuilla Tampereellakin kuljettiin 
kaupungin sisäisiä matkoja lättähattujunilla. Kun 
kaupungit täyttyivät autoista, monet vanhat lähi-
junaseisakkeet purettiin, mutta valmiit paikat sei-
sakkeille jäivät jäljelle. Nyt on hyvä aika palauttaa 
kattava lähijunaliikenne sekä “lättähattujen” sei-
sakkeet Tampereelle.

Lähijunaliikenne on tehokkain tapa siirtää kau-
punkiseuduilla ihmisiä yksityisautoilusta nopean 
ja vähäpäästöisen joukkoliikenteen pariin. Seisak-
keiden liityntäliikenteellä ja kattavilla pyörä- ja au-
toparkeilla helpotetaan monen kauempaakin tu-
levan kaupunkilaisen liikkumista. 

Suomen hallitus on linjannut, että kotimaan 
liikenteen päästöt on puolitettava vuoteen 2030 

mennessä. Lisäämällä lähijunayhteyksiä päästään 
lähemmäksi tavoitteen toteutumista. Lähijunien 
päästöt ovat jopa 98 prosenttia pienemmät kuin 
henkilöautoliikenteen päästöt. On vaikea keksiä 
tehokkaampia ja kustannuksiltaan alhaisempia 
keinoja toteuttaa liikenteen päästövähennyksiä. 

Suomalaiset rakastavat käyttää lähijunia. Vuon-
na 2020 Tampereen ja Nokian välillä toteutettu 
lähijunapilotti osoitti, että koronavuodesta huo-
limatta lähijunien käyttäjämäärä kasvoi jopa 47 
prosenttia. Vihreät tähtää Tampereella systeemi-
seen muutokseen, jossa lähijunaliikenteestä teh-
dään joukkoliikenteen kivijalka. 

Lähijunaliikenteen aloittamiseen Tampereen 
seudulla ei ole mitään teknisiä esteitä. Nyt tarvi-
taan vain poliittista tahtoa ja painetta niin valtion 
kuin VR:n suuntaan. Me Vihreät olemme sitoutu-
neet edistämään asiaa paikallisesti, ja olen tehnyt 
hartiavoimin töitä myös valtakunnan tasolla mi-
nisterien vakuuttamiseksi ja Tampereen lähijuna-
liikenteen edistämiseksi. 

Kattavan seisakeverkoston rakentamisen kus- JAAKKO MUSTAKALLIO
Vihreiden ja Tampereen 
kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja

tannukset ovat Tampereella arviolta 2–7 miljoonaa 
euroa. Seisakkeiden rahoittamiseen voidaan käyt-
tää EU:n elvytysrahaa esimerkiksi Suomen kestä-
vän kasvun ohjelman kautta ja valtion infra-bud-
jettia. 

Ääni vaaleissa Vihreille on ääni sujuvan, katta-
van ja nopeasti toteutettavan lähijunaliikenteen 
puolesta.
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jälleenrakennuksen aika on nyt

TORJUTAAN KÖYHYYTTÄ 
YKSILÖLLISILLÄ PALVELUILLA JA 
KOHTUULLISTAMALLA KUSTANNUKSIA!» Kehitetään ennaltaehkäiseviä palveluja

     • Kavennetaan hyvinvointieroja
     • Vähennetään köyhyyttä
     • Poistetaan asunnottomuus

» Toimivat peruspalvelut auttavat ajoissa
     • Palveluja ajoissa yhdeltä luukulta
     • Kehitetään monipuolisia perhepalveluja
     • Mielenterveyspalveluihin on päästävä nopeasti
     • Mahdollistetaan vammaisille itsenäinen elämä
     • Tarjotaan vanhuksille hoivaa ja turvallinen elämä
        sekä hyvät liikkumisen palvelut
     • Monialaisia päihdepalveluja
     • Huolehditaan henkilöstön hyvinvoinnista

» Hyvinvointia ja osallisuutta kaikille
     • Yhteisöllinen ja välittävä kaupunki
     • Monipuolisia harrastusmahdollisuuksia
     • Kulttuuri kuuluu kaikille
     • Nollatoleranssi syrjinnälle
     • Uusia tapoja osallistumiseen

asukkaidensa 
hyvinvoinnista

Hallitus on lähtenyt koronatoiminnassaan siitä, 
että epidemiaa on torjuttava sosiaalisesti kestävil-
lä tavoilla. Tämä on välttämätöntä myös kunnis-
sa. Olosuhteet edellyttävät jälleenrakennustyötä 
jo nyt.

Koronapandemia on koetellut meitä jo yli vuo-
den ajan. Tilanne on haastanut niin yksilöitä kuin 
koko yhteiskuntaakin. Kyseessä on myös muistutus 
siitä, että meidän on jatkossa varauduttava katta-
vammin pandemioiden kaltaisiin uhkiin. On mah-
dollista, ettei covid-19 jää aikamme ainoaksi näin 
laajaksi pandemiaksi. Siksi on tärkeää rakentaa yh-
teiskuntaa, jolla on sopeutumis- ja selviytymisky-
kyä eli resilienssiä.

Hallituksen, viranomaisten ja kansalaisten yhtei-
nen toiminta on turvannut terveydenhuollon kan-
tokykyä ja sitä kautta ihmisten henkeä ja elämää. 
Pandemia on kuitenkin aiheuttanut monia korjat-
tavia jälkiä. Kriisit osuvat kovimmin heihin, joilla 
on jo ennestään vaikea tai haavoittuva asema. 

Esimerkiksi etäkoulu koettelee eniten heitä, joi-
den oppiminen tarvitsee tukea tai joiden olosuh-
teet kotona ovat vaikeammat. Kaikilla puolestaan 
ei ole mahdollisuuksia etätyöhön. Rikostilastoissa 
koti on yleistynyt tapahtumapaikkana entisestään 
ja esimerkiksi lähisuhdeväkivaltaan ja kotihäly-
tyksiin liittyvät poliisitehtävät ovat olleet kasvussa. 
Lastensuojelussa näemme huipun pahoinvoinnin 
jäävuoresta, jonka laajuus ulottuu pahimmillaan 
usean sukupolven mittaiseksi. Moni yrittäjä puo-

lestaan uupuu epävarmuudessa, ja työmarkkinat 
ovat hämmennyksen tilassa. Myös yksinäisyys ja 
mielenterveysongelmat ovat yleistyneet.

Tampereella meidän on kiinnitettävä erityistä 
huomiota mm. etsivään ja yksilölliseen sosiaali-
työhön, lasten ja nuorten tukemiseen, koulujen ja 
päiväkotien rahoitukseen, päihde- ja huumekun-
toutukseen, lähisuhdeväkivallan ja naisiin kohdis-
tuvan väkivallan vastaiseen työhön, yrittäjien tuke-
miseen ja ikäihmisten osallisuutta edistäviin pal-
veluihin. Myös esimerkiksi kaupungin palvelujen 
saavutettavuus verkossa on korostunut. Lista voi 
tuntua pitkältä, mutta lopulta kyse on kunnan ydin-
toiminnasta.

Elämme muuttuvissa olosuhteissa vielä jonkin 
aikaa. Kun esimerkiksi rajoituksia lisätään ja pu-
retaan, on päätöksiä tehtävä etenkin lapsia ja lap-
suutta suojaten, rajoituksia aikuiset edellä toteut-
taen. Esimerkiksi viisivuotiaan tyttäreni elämästä 
iso osa on jo ollut elämää koronaa torjuvassa yh-
teiskunnassa ja jokainen lapsuus on ainutlaatui-
nen. Kaupungin on osaltaan ja terveysturvallisesti 
mahdollistettava esimerkiksi lasten ja nuorten pal-
velut ja kohtaamiset mahdollisimman kattavasti. 
Rakennamme siis pandemian jälkeistä Suomea ja 
Tamperetta parhaiten huolehtimalla turvaverkois-
ta, yksilöllisistä palveluista ja siitä ettei kenenkään 
anneta nyt pudota. Kun toimimme näin, pidämme 
huolta siitä, että kaikki pysyvät pinnalla myös tule-
vaisuudessa.

Kirjoittaja on kaupunginvaltuutettu ja sisäministe-
riön valtiosihteeri, joka vetää Vihreän hallitusryh-
män työtä koronan torjunnassa. 

Köyhyyden torjunta on Vihreille en-
siarvoisen tärkeää ja haluamme jat-
kossa entistä kunnianhimoisempaa 
köyhyyden vastaista työtä. 

Valtakunnallisesti Vihreiden tär-
kein köyhyyden vastainen tavoite on 
aina ollut vaiheittainen siirtyminen 
perustuloon. Kunnissa emme tie-
tenkään päätä perustulosta, mutta 
Vihreiden perustulomalliin sisälty-
viä yksilöllisiä sosiaali- ja työllisyys-
palveluja voimme edistää kuntata-
solla. Tampereen työllisyydenhoi-
don aiempi kuntakokeilu oli menes-
tys ja nyt Tampereella alkaa uusi ko-
keilu, joka mahdollistaa palveluiden 
yksilöllisen räätälöimisen luukulta 
toiselle pompottelun sijaan. Tässä 
voimme näyttää koko Suomelle esi-
merkkiä.

Kun mietimme köyhyyden torjun-
taa kunnissa, on tärkeää muistaa, et-
tei köyhyys liity pelkästään taloudel-
listen resurssien puutteeseen, vaan 
kokemuksiin köyhyydestä vaikut-
taa myös pakollisten menojen mää-
rä. Siksi köyhyys kulkee usein käsi 
kädessä esimerkiksi sairastamisen 
kanssa. Tampereen tulee helpot-
taa ihmisten välttämättömiä meno-

ja muun muassa rakentamalla koh-
tuuhintaisia asuntoja ja kohtuullis-
tamalla tarvittaessa terveydenhuol-
lon asiakasmaksuja. 

Ennaltaehkäisy on parasta köy-
hyyden torjuntaa, mutta aina se ei 
onnistu. Tampereella näkyy asun-
nottomuus, päihdeongelmien li-
sääntyminen ja vaikeutuminen sekä 
ruoka-avun kasvava tarve. Meidän 
pitää tarjota monipuolisia palvelui-
ta, jotta jokaisella kaupunkilaisella 
on mahdollisuus lepoon, ruokaan ja 
hygieniasta huolehtimiseen. Sosiaa-
lityön ammattilaisten tukea ja neu-
vontaa tarvitaan osana muun mu-
assa Huoltsun ja ruoka-avun palve-
luita.

Olen saanut edistää näitä kaikkia 
asioita kuluneella kaudella osana 
köyhyystyöryhmän työtä. Työryh-
mä tulee asettaa myös tulevalla kau-
della, jotta köyhyyden torjuntaan 
ja Tampereen tilanteen seurantaan 
saadaan jatkuvuutta eikä hyvä työ 
jää kesken!

olga haapa-aho 
valtuustoryhmän puheenjohtaja, 
sosiaali- ja terveysturvan
asiantuntija

olli-poika parviainen 
kaupunginvaltuutettu,
sisäministeriön valtiosihteeri

Vihreä Tampere 
huolehtii 
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