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TULEVAISUUDEN TAMPERE
RAKENNETAAN YHDESSÄ
Me sosialidemokraatit kutsumme kaikki tamperelaiset
rakentamaan kaupungistamme yhä parempaa paikkaa
asua, opiskella, tehdä työtä, kasvattaa perhettä, viettää
eläkepäiviä ja elää kaikin puolin hyvää elämää.
Poikkeuksellinen aika ja alati muuttuva maailma
pakottavat myös kotikaupunkimme muuttumaan,
etsimään omaa sijaansa ja uudistamaan
toimintatapojaan. Seuraavalla valtuustokaudella luodaan
tulevaisuuden kuntia ja kaupunkeja. Se, millaisena
kaupunkina suuntaamme kohti seuraavaa
vuosikymmentä, päätetään tulevan neljän vuoden
aikana.
Me haluamme rakentaa kaupunkia, joka on virkeä,
elinvoimainen ja avoin. Kaupunkia, joka houkuttelee
laadukkailla palveluillaan ja tarjoaa kunnollista työtä ja
koulutusta. Tampereen, jossa on vilkas kulttuurielämä ja
eteenpäin katsova ilmapiiri. Me haluamme Tampereen,
joka on hyvä paikka elää, yrittää ja toteuttaa itseään.

Hyvä elämä 2030-luvun kaupungissa voi rakentua vain
ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurillisen
kestävän kehityksen varaan. Tampereella tämä
tarkoittaa jatkuvaa muutosta, jonka päämääränä on
turvata nykyisille ja tuleville tamperelaisille hyvät
elämisen mahdollisuudet. Ympäristö, ihminen ja talous
on otettava tasavertaisesti huomioon päätöksenteossa
ja kaikessa toiminnassa. Tampereen on oltava
kaupunkina oikeudenmukainen, ympäristöä kunnioittava
ja taloudellisesti vahva. Näin voidaan turvata kukoistava
ja parempi elinkeino- ja kulttuurielämä sekä laadullisesti
ja määrällisesti hyvät palvelut, jotta kaupunkimme
kasvaa ja kehittyy myös tulevaisuudessa.

ENEMMÄN TYÖTÄ JA
LISÄÄ ELINVOIMAA
Työllisyyteen on panostettava. Tampereen on
osallistuttava työllistämispalveluihin tiiviissä yhteydessä
työvoimaviranomaisten kanssa. Yhteistyö mahdollistaa
tehokkaammat toiminnot ja niiden paremman
kohdistamisen. Tampereen hyviä tuloksia tuottaneen
työllisyyskokeilun on jatkuttava ja muututtava pysyväksi.
Elinvoimainen, kehittyvä kaupunki houkuttelee yrityksiä.
Nopeaa kasvua tavoittelevien, ketterien yritysten
perustamista (ns. start-up -yritykset) on tuettava. Tuen
on löydyttävä helposti ja nopeasti. Kaupungin, yliopiston
ja ammattikorkeakoulun sekä muiden oppilaitosten
yhteistyötä on tiivistettävä. Ammattikoulutuksen on
vastattava elinkeinoelämän tarpeita. Kaavoitusta on
nopeutettava ja sen toiminnassa on otettava huomioon
myös pienten ja keskisuurten yritysten tarpeet.

Monipuolisen, kohtuuhintaisen asuntotuotannon
rakentamisesta ja toimivien, houkuttelevien
asuinalueiden kehityksestä on huolehdittava.
Kaavoituksella on ohjattava rakentamista
monenkokoisiin asuntoihin, vaikka yhden hengen
talouksien määrä kasvaisikin. Asuinalueiden eriytyminen
on estettävä. Eri asumismuotoja, omistus-, vuokra- ja
yhteisasumista on oltava kaikilla asuinalueilla.
Toimiva julkinen liikenne sekä kävelyn ja pyöräilyn
olosuhteiden parantaminen ovat avainasemassa
tulevaisuuden Tampereella. Ne ovat sekä veto- että
pitovoimatekijöitä. Raitiotietä on jatkettava
ympäryskuntiin, lähijunaliikennettä lisättävä ja päärata
perusparannettava. Kapasiteetin kasvattamiseksi ja
nopeuden nostamiseksi on Suomi-rata toteutettava.
Pidemmän aikavälin tavoitteena on oltava suoran ja
nopean junayhteyden avaaminen Tampereelta Pietariin.
Kaupungin omaa ajoneuvokalustoa on uudistettava
ympäristöystävällisemmäksi.

Työllisyyteen on panostettava.
Tampereen hyviä tuloksia
tuottaneen työllisyyskokeilun
on jatkuttava ja muututtava
pysyväksi.

Lasten ja nuorten
ennaltaehkäisevät, matalan
kynnyksen
mielenterveyspalvelut on
oltava kaikkien
saavutettavissa.

SIVISTYSTÄ LÄPI
ELÄMÄN, KULTTUURIA
KAIKKIALLE KAUPUNKIIN
Turvallinen ja terveellinen oppimisympäristö on jokaisen
oikeus. Päiväkotien, koulujen ja muiden oppilaitosten
perusparantamista on jatkettava.
Lapsista ja nuorista on pidettävä erityistä huolta.
Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus rauhalliseen
varhaiskasvatukseen, koulunkäyntiin ja opiskeluun sekä
laadukkaaseen opetukseen. Kiusaamiseen on oltava
nollatoleranssi. Lasten ja nuorten ennaltaehkäisevät,
matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut on oltava
kaikkien saavutettavissa.
Ehjä ja suora opinpolku varhaiskasvatuksesta
ammatilliseen koulutukseen ja yliopistoihin on
turvattava. Maksuttoman toisen asteen koulutuksen
järjestelyt on toteuttava huolella. Erityinen huomio on
kiinnitettävä siirtymiseen peruskoulusta toiselle asteelle.

Kaupungin yhteistyötä yliopiston, ammattikorkeakoulun
ja seudullisen ammattiopiston kanssa on syvennettävä,
tiivistettävä ja kehitettävä. Ammatillisen koulutuksen on
vastattava työvoiman kysyntään sekä laadullisesti että
aloittain. Pidetään Tampere Suomen houkuttelevimpana
opiskelukaupunkina.
Tampere on kulttuuripääkaupunki, kulttuuri kuuluu
kaikille. Vaalitaan tamperelaista kulttuuria turvaamalla
kulttuuritoimijoille ja taiteilijoille toiminnan tiloja.
Toteutetaan lasten ja nuorten harrastustakuu.
Kehitetään harrastus- ja liikuntamahdollisuuksia koko
kaupungin alueella.
Kirjastot ovat ehtymätön sivistyksen lähde. Ne on
säilytettävä lähipalveluna.
Kaupunkiympäristön kehittämiseen on panostettava. Se
tarkoittaa iloista ja elävää keskustaa,
pohjoiseurooppalaisen kaupungin sykettä myös iltaisin.
Se tarkoittaa monimuotoisia ja turvallisia
asuinympäristöjä, puistoja ja viheriöitä ympäri kaupunkia
sekä monipuolisia luontoympäristöjä.

HYVINVOIVAT IHMISET
TEKEVÄT TAMPEREEN
Toimivat palvelut ovat turvallisuuden perusta. Jokaisen
perheen on saatava niille sopivat palvelut, samoin
ikäihmisten. Tamperelaisista puolet elää yhden hengen
talouksissa. Yksinasuvien palvelut ja tarpeet on otettava
huomioon kaupungin toiminnassa nykyistä paremmin.

Palveluiden on oltava saatavilla siellä, missä ihmiset
asuvat. Kehitetään lähiöiden palveluja ja ylläpidetään
palveluverkkoa koko kaupungin alueella.
Parasta terveydenhoitoa on terveyden ylläpitäminen ja
ennaltaehkäisy. Näihin on suunnattava voimavaroja.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistoimintaa on
tiivistettävä myös ennalta ehkäisevissä palveluissa.
Erityisesti mielenterveyspalveluiden on oltava helposti
saavutettavia lähipalveluita kaikille tamperelaisille.

Tampere on avoin, kansainvälinen ja monikulttuurinen
kaupunki, jossa jokainen voi tuntea olonsa arvostetuksi
osaksi yhteisöä. Siksi kaupungin eri alueita on
kehitettävä tasavertaisesti. Alueellisia eriarvoisuuksia ja
huono-osaisuuden kertymistä tietyille alueille on
torjuttava suunnitelmallisesti.

Parasta terveydenhoitoa on terveyden ylläpitäminen ja
ennaltaehkäisy. Näihin on suunnattava voimavaroja.

Pääsy lähialueen luontoon on oltava jokaisen
tamperelaisen saavutettavissa.
TULEVAISUUDEN
TAMPERE ON
HIILINEUTRAALI
Yhteinen tavoitteemme on tehdä Tampereesta
hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Käytännössä
kasvihuonepäästöjä on vähennettävä 80 prosenttia
verrattuna vuoden 1980 tilanteeseen. Tavoite on vaativa
ja edellyttää merkittäviä toimia tulevan valtuustokauden
aikana.
Tampereen kasvaa vuosittain on noin 3 000 hengellä.
Kestävällä kaupunkisuunnittelulla rakentamista ohjataan
ensisijaisesti joukkoliikennevyöhykkeille ja
aluekeskuksiin.
Uudisrakentamisen on oltava nollaenergiatasoista eli
lämpöä on tuotettava yhtä paljon kuin sitä kulutetaan.
Asumisen hiilijalanjäljen täytyy olla mahdollisimman
pieni. Rakentamisessa suositaan puurakentamista ja
tiivistä yhteiskuntarakennetta.

Kestävien liikennemuotojen kulkutapaosuutta
kasvatetaan noin 70 prosenttiin ja uusiutuvien
energiamuotojen osuuden on noustava 80 prosenttiin.
Kaiken kulutuksen on oltava kestävää ja kiertotalouden
on toimittava sujuvasti ja ketterästi.
Kehitetään kaupungin puistoja ja luontoalueita. Pääsy
lähialueen luontoon on oltava jokaisen tamperelaisen
saavutettavissa. Suojellaan Kauppi-Niihamaa ja muita
kaupungin tärkeitä luontoalueita. On kiinnitettävä
huomioita myös luontoalueiden, puistojen ja
uimarantojen esteettömyyteen.
Lisäksi ilmastonmuutoksen vaikutuksiin on syytä
varautua.

Tamperetta on kehitettävä määrätietoisesti myös
tulevaisuudessa. Me sosialidemokraatit turvaamme
palvelut, panostamme työllisyyteen ja kehitämme elävää,
toimivaa ja houkuttelevaa kaupunkia, jossa on vilkas
elinkeino- ja kulttuurielämä.
Tulevan valtuustokauden aikana on toteutettava
sosiaali- ja terveysuudistus niin, että uudistuksen
alkueräiset tavoitteet palvelujen parantumisesta,
eriarvoisuuden vähenemisestä ja talouden tasapainosta
toteutuvat. Tästä kokonaisuudesta syntyy myös
tulevaisuuden Tampere, jonka tehtävänä on
elinympäristön, elinkeinoelämän, koulutuksen, kulttuurin
ja palveluiden turvaaminen ja kehittäminen.
Tampere turvaa elinikäisen oppimisen
varhaiskasvatuksesta peruskoulun kautta ammatilliseen
koulutukseen ja lukioihin ja edelleen korkeakoulutukseen
ja sen jälkeen mahdollisuuden jatkuviin aikuisiän
opintoihin. Panostamme kulttuuriin ja takaamme kaikille
tamperelaisille kulttuurisen osallistumisen
mahdollisuudet ympäri kaupunkia.

Ennen kaikkea Tampere on osallistava, demokraattinen
ja avoin kaupunki, jossa jokainen voi toteuttaa itseään,
osallistua ja elää turvallisesti.
Tähän työhön me sosialidemokraatit lähdemme luottaen
kaikkiin tamperelaisiin – yhdessä me luomme hyvän
elämän mahdollisuudet meille kaikille.

