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PIDETÄÄN HUOLTA 
TOISISTAMME

 SDP:n puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin sanoo SDP:n halu-
avan kuntavaaleissa puolustaa jokaisen ihmisen turvallista, toimivaa ja 
hyvää arkea. SDP haluaa puhua tulevaisuuden kunnista, joissa jokaises-
ta pidetään huolta. Keskeisimmät peruspalvelut järjestetään kunnissa, 
siksi kuntavaalit on tärkeät. s. 2-3 
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SDP TAMPEREEN VAALILEHTI 2021 Ammatillinen koulutus 

osana menestystekijää
 Jukka Gustafssonin  mukaan 

ammatillisen koulutuksen arvo ja 
merkitys korostuvat Tampereen 
menestystekijänä. Pormestarioh-
jelmaan pitää saada vahva resur-
sointi ammatilliseen koulutuksen 
ja osaamisen kehittämiseen.  
s. 5

Kaikilla on oikeus
hyvään lähiöön

 Pia Viitanen näkee tärkeäksi 
lähiöiden jatkuvan kehittämisen 
Tampereella. Asukkailla on oikeus 
hyvään ja viihtyisään asuinympä-
ristöön. Myös arjen turvallisuus on 
perusasia ja lähiöpoliisitoimintaa 
pitää vahvistaa.  s. 14

Ratikkahanke on
ainutlaatuinen

 Tampereen Raitiotie Oy:n 
hallituksen puheenjohtaja Asko 
Koskinen on ollut monessa mu-
kana. Koskinen suostui hallituk-
sen puheenjohtajaksi, koska piti 
ratikkahanketta ainutlaatuisena 
koko Suomessa. s. 12

Nostokurjet ovat ilo 
pormestarin silmille

 Tampereen pormestari ja SDP:n 
pormestariehdokas Lauri Lyly 
painottaa, että tulevalla valtuusto-
kaudella on ensiarvoisen tärkeää 
varmistaa Tampereen elinvoima 
rohkeasti tulevaan katsoen huoleh-
timalla peruspalveluista, taloudesta 
ja työllisyydestä. s. 6-7

Vaaleissa on kyse 
arvomaailmoista

 Ilmari Nurminen sanoo kun-
tavaaleissa olevan aina kyse 
arvomaailmoista. Siitä, mitkä ovat 
äänestäjän mielestä kotikunnan 
tärkeimmät tehtävät. Verovarat on 
käytettävä ihmisten hyvinvoinnin 
lisäämiseen, ei kovan voitontavoit-
telun maksimointiin. s. 11

Demarinuoret haluaa
rakentaa kestävästi

 Korona on aiheuttanut suurta 
huolta palveluiden kestävyydes-
tä. Tampereen Demarinuoret 
haluaa puuttua epäkohtiin ja 
rakentaa Tamperetta yhä kestä-
vämmällä tavalla. Sivu 15
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”Meille kyse on ihmisistä ja inhimillisyydestä”
SDP:n puheenjohtaja, 
pääministeri Sanna Marin 
sanoo SDP:n haluavan 
kuntavaaleissa puolustaa 
jokaisen ihmisen 
turvallista, toimivaa ja 
hyvää arkea. 

- Me haluamme puhua 
tulevaisuuden kunnista, 
joissa jokaisesta pidetään 
huolta. Haluamme olla 
rakentamassa kuntia, 
jotka ovat sosiaalisesti, 
taloudellisesti ja 
ympäristöllisesti kestäviä. 
Kuntia, joissa palvelut 
pelaavat ja joissa on 
mahdollista parantaa 
kuntalaisten hyvinvointia, 
Marin sanoo.

Keskeisimmät peruspalvelut jär-
jestetään kunnissa, siksi kunta-
vaalit ovat tärkeät. Tässä pohja, 
jolta SDP lähtee kesäkuun kunta-
vaaleihin.  Maailmanlaajuinen ko-
ronapandemia on SDP:n puheen-
johtaja Sanna Marinin mukaan 
näyttänyt, että pohjoismainen 
hyvinvointivaltio tarjoaa parhaat 
edellytykset selvitä kriiseistä.

- Hyvinvointivaltiomme kes-
tää ja kannattelee meitä myös 
tämän kriisin keskellä. Kunnat 
ovat hyvinvointivaltion kova 
ydin. Koska kunnat ovat meidän 
jokaisen arjen kannalta tärkei-
tä, meidän on pidettävä kunnis-
ta huolta. 

- Hallitus on osaltaan tuke-
nut kuntia koronakriisin kes-
kellä, koska olemme halunneet 
varmistaa, että palvelut toimi-
vat kaikissa olosuhteissa ja, 
ettei kuntien työntekijöitä lo-
mauteta tai irtisanota muutoin-
kin vaikeassa tilanteessa, Marin 
muistuttaa.

Koronan vaikutukset eivät 
kuitenkaan ole ohi ja tukea tar-

vitaan myös jatkossa. SDP:n 
linja on, että kuntien valtion-
osuuksilla on turvattava pal-
veluiden tasa-arvoinen saata-
vuus. Mikäli kunnille asetetaan 
lisää tehtäviä, on ne myös re-
sursoitava.

EI OLE YHDENTEKEVÄÄ, 
KETKÄ ASIOISTA PÄÄTTÄVÄT

SDP haluaa puhua näissä 
vaaleissa tulevaisuuden kun-
nista. Marin huomauttaa SDP:n 
haluavan olla rakentamassa tu-
levaisuuden kuntia, jotka ovat 
sosiaalisesti, taloudellisesti ja 
ympäristöllisesti kestäviä. 

Marin puhuu kunnista, joissa 
jokaisesta pidetään huolta.

- Haluamme sellaisia kun-
tia, joissa palvelut pelaavat ja 
joissa on mahdollista paran-
taa kuntalaisten hyvinvointia. 
Kunnat ovat osaltaan ratkai-
semassa ilmastonmuutosta ja 
edistämässä lähiluonnon moni-
muotoisuutta.

Marin muistuttaa politiikas-
sa olevan kyse paitsi arvoista, 

niin ennen kaikkea myös teois-
ta.  Vaikeina aikoina on erityistä 
merkitystä sillä, ketkä yhteisis-
tä asioista ovat päättämässä. 
Kunnat ovat hyvän ja turvallisen 
arjen tekijöitä. Niillä on iso vai-
kutus jokaisen meistä elämään.

- Suomalaiset ja suomalaiset 
kunnat ansaitsevat osaavia, asi-
oihin perehtyviä ja yhteistyöky-
kyisiä päättäjiä. Sellaisia, jotka 
ovat valmiina laittamaan itsen-
sä likoon ja tekemään töitä kun-
talaisten parhaaksi ja heidän 
kanssaan, Marin huomauttaa.

Marin pitää tärkeänä, että 
vaaleissa puhutaan myös niin 
ikäihmisten asioista, vammais-
ten oikeuksista kuin mielenter-
veyspalveluistakin. 

- Yhteiskunnan menestystä 
voi mitata sillä, miten se pitää 
huolta heistä, jotka ovat kaik-
kein heikoimmassa asemassa. 
Meille kyse on ihmisistä ja in-
himillisyydestä. Me haluamme, 
että yhteiskunta on avoin, tur-
vallinen ja jokaista kunnioitta-
va, sanoo Marin.

VANHUSTEN HOIVA ON 
SAATAVA KUNTOON

Marin muistuttaa, että ikäih-
misten ympärivuorokautisen 
hoivan hoitajamitoitus on nyt 
vihdoin säädetty lakiin. Se on 
tärkeä askel kohti laadukkaam-
pia palveluita, mutta se ei kui-
tenkaan vielä riitä. 

Marin toivoo jatkettavan mää-
rätietoisesti töitä sen eteen, että 
vanhusten hoiva saadaan kun-
toon. 

- Seuraavaksi meidän on kään-
nettävä katse kohti kotihoitoa ja 
ikääntyvien toimintakykyä ylläpi-
täviä palveluita. SDP haluaa, että 
omaishoidon kriteerit yhdenmu-
kaistetaan koko maassa. Omais-
hoidon tuen määrää on tarkistet-
tava ja siihen on varattava riittävät 
resurssit, Marin huomauttaa.

Omaishoito ei Marin mielestä 
saa johtaa tilanteeseen, jossa 
kotiin tuotavia palveluita karsi-
taan omaishoitajan vuoksi. Pal-
veluiden on tuettava omaishoi-
toa tehokkaasti.

SDP haluaa puhua tulevaisuuden kunnista
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Yhtä lailla myös moni lapsi, 
nuori ja perhe tarvitsevat tukea. 
Jotta lapset ja nuoret voivat hy-
vin, on perheiden voitava hyvin. 
Perheiden hyvinvointia tukevat 
toimivat palvelut, laadukas var-
haiskasvatus ja koulutus, koh-
tuuhintainen asuminen ja se, 
että ihmisillä on mahdollisuus 
työhön ja toimeentuloon. 

- Hyvä ja turvallinen arki on 
jokaisen oikeus. Turvallinen arki 
on myös jokaisen lapsen ja nuo-
ren oikeus. SDP haluaa varmis-
taa, että jokainen lapsi saa hyvät 
eväät elämäänsä. Me teemme 
töitä sen eteen, että varhaiskas-
vatuksessa ja opetuksessa on 
riittävästi henkilöstöä ja jokai-
nen lapsi ja nuori saa tarvitse-
mansa tuen.

KAIKKI TEHTÄVÄ, JOTTA  
JOKAINEN NUORI PÄRJÄISI
SDP:n puheenjohtaja Sanna 
Marin sanoo puolueen toimi-
van perheiden ja perheiden pie-
nimpien parhaaksi. Tästä osoi-
tuksina ovat jokaisen lapsen 
subjektiivisen oikeuden koko-
aikaiseen varhaiskasvatukseen 
palauttamisen ja varhaiskasva-
tuksen ryhmäkokojen pienen-
tämisen. 

- Käynnistämme kokeilun 
kaksivuotisesta esiopetukses-
ta, jonka tavoitteena on vahvis-
taa koulutuksellista tasa-arvoa 
ja kehittää esiopetuksen laatua 
sekä vaikuttavuutta. Alennam-
me myös varhaiskasvatusmak-
suja. Tämä on merkittävä pää-
tös lasten yhdenvertaisuuden 
ja lapsiperheiden hyvinvoinnin 

kannalta. Se myös vahvistaa 
työllisyyttä, sanoo Marin.

Yhtä lailla oppivelvollisuuden 
laajentaminen ja aidosti mak-
suton toinen aste parantavat 
monen perheen ja nuoren tilan-
netta, Marin muistuttaa. 

- Meidän on tehtävä kaik-
kemme, jotta jokainen nuori 
pärjäisi. Avain tähän on riittä-

S DP:n puheenjohtaja, 
pääministeri Sanna 
Marin muistuttaa po-

litiikassa olevan kyse arvoista 
ja kyvystä hoitaa yhteisiä asi-
oita. Vaikeina aikoina on eri-
tyistä merkitystä sillä, ketkä 
yhteisistä asioista päättävät. 

- Meille tärkeintä on huo-
lehtia tamperelaisten hyvästä 
ja toimivasta arjesta: niin että 
lapset ja nuoret saavat hyvät 
eväät elämään, ikäihmiset tar-
vitsemaansa huolenpitoa ja 
meistä jokainen työtä ja tur-
vallisen arjen, Marin sanoo.

Marinin mukaan koronaepi-
demia on entisestään koros-
tanut kuntien roolia, sillä niis-
sä pidetään huolta ihmisten 
terveydestä, turvallisuudesta 
ja hyvinvoinnista. Koronas-

ta toipuminen ja siihen liitty-
vät panostukset muun muas-
sa hoitovelan purkamiseen, 
oppimisen tukeen ja lasten ja 
nuorten hyvinvointiin ovat en-
siarvoisen tärkeitä. 

Nyt on Marinin mielestä 
”aika korjata se, mikä on rikki 
ja kehittää sitä, mistä kannat-
taa pitää kiinni”.

- SDP haluaa panostaa las-
ten ja nuorten koulutukseen, 
tukea perheitä ja varmistaa, 
että elämän isompien tai pie-
nempien murheiden kohda-
tessa kukaan ei jää yksin. Ha-
luamme turvata ikäihmisten 
laadukkaan hoivan ja huolen-
pidon. Haluamme rakentaa 
Tampereesta elinvoimaisem-
man ja turvallisemman kau-
pungin meille kaikille.

Marin sanoo Tampereen 
olevan hänelle rakas kotikau-
punki. 

- Olen motivoitunut ja si-
toutunut jatkamaan työtäni 
kaupunginvaltuustossa, kaik-
kien tamperelaisten eteen. 
Pidetään huolta Tamperees-
ta, sillä Tampere pitää huolta 
meistä, Marin toteaa.

PERHEILLE  
PARAS TAMPERE
Laadukas varhaiskasvatus, ta-
sa-arvoinen peruskoulutus ja 
osaamista tukeva toinen aste 
ovat Marinin mukaan tae sille, 
että lapset ja nuoret pärjäävät 
myös tulevaisuudessa. Lapsi-
perheiden palveluiden on py-
syttävä kasvavan kaupungin 
kehityksessä mukana. 

- Varhaiskasvatuksen ja pe-
rusopetuksen ryhmäkoot on 
pidettävä riittävän pieninä ja 
oppimisen tukeen on lisättä-
vä resursseja. Kiusaamiselle ja 
häirinnälle on oltava ehdoton 
nollatoleranssi. Turvallinen ja 
terveellinen oppimisympäris-
tö on jokaisen oikeus, Marin 
sanoo.

Marinin mukaan Tampe-
reella tarvitaan joka vuosi lisää 

panostuksia päiväkoteihin ja 
kouluihin. Ikäihmisten määrä 
kasvaa ja myös heille tarvitaan 
jatkuvasti lisää palveluita.

Marin korostaa sitä, kuinka 
tärkeää on, että jokainen tam-
perelainen saa tarvitsemaan-
sa apua oikea-aikaisesti, olipa 
kyse sitten lääkäriin pääsemi-
sestä tai kotihoidon antamas-
ta avusta arkeen. Ikäihmisten 
ympärivuorokautisen hoivan 
hoitajamitoitus on nyt vihdoin 
säädetty lakiin, ja SDP jatkaa 
työtä vanhustenhoivan kun-
toon laittamiseksi. 

- Meidän on kavennettava 
koronavirusepidemian aika-
na syntynyttä hoito- ja hoiva-
velkaa ja panostettava ennal-
taehkäisevään ja hyvinvointia 
lisääviin palveluihin. Monipuo-
liset kulttuuri- ja liikuntapalve-
lut on oltava kaikkien saavu-
tettavissa asuinpaikasta, iästä 
tai varallisuudesta riippumat-
ta, Marin huomauttaa.

Marin on huolissaan mie-
lenterveysongelmien muo-
dostumisesta jo krooniseksi 
ongelmaksi varsinkin nuorten 
ja erityisesti nuorten naisten 
keskuudessa. Sekä resursseja 
että uudistuksia palveluraken-
teeseen tarvitaan.

VAHVA TALOUS  
ON KAIKKIEN ETU
Tampere on elinvoimainen 
ja vetovoimainen kaupun-

ki. Jotta Tampere voi kasvaa 
kestävästi, on työllisyyttä pa-
rannettava ja huolehdittava 
yritystoiminnan edellytyk-
sistä. Joukkoliikenteen sekä 
kävelyn ja pyöräilyn olosuh-
teiden kehittämistä on jatket-
tava määrätietoisesti. 

- Vahva talous ja korkea 
työllisyysaste kulkevat käsi 
kädessä. Uusien työpaikkojen 
syntyyn ja aktiiviseen työvoi-
mapolitiikkaan kuntakokeilun 
myötä onkin panostettava, 
Marin sanoo.

Marin pitää tärkeänä, että 
kasvavaan kaupunkiin raken-
netaan lisää kohtuuhintaisia 
ja esteettömiä koteja sekä 
huolehditaan monipuolisesta 
asuntotuotannosta. 

- Yhteinen tavoitteemme 
on rakentaa Tampereesta hiili-
neutraali kaupunki ja huolehtia, 
että ilmastotoimet toteutetaan 
sosiaalisesti oikeudenmukai-
sesti, sanoo Marin.

Raitiotien jatkosta on Ma-
rinin mukaan päätettävä seu-
raavalla valtuustokaudella. 
Ratikan laajentaminen naa-
purikuntiin on järkevää lii-
kennepolitiikkaa ja tukee 
ympäristökuntien asunto- ja 
maapolitiikkaa, mutta laajen-
tumisesta päättävät muiden 
kuntien päättäjät. 

- Laajennusten jälkeen ra-
tikasta saadaan erittäin kat-
tava ja toimiva kokonaisuus, 
Marin huomauttaa.

”Pidetään huolta Tampereesta,
Tampere pitää huolta meistä”

vä ja laadukas koulutus, Marin 
huomauttaa.

Marin muistuttaa, että ”kiu-
saamiseen ja väkivaltaan puut-
tuminen on meidän jokaisen 
vastuulla”. Koulujen on oltava 
turvallisia paikkoja kaikille ja 
myös vapaa-ajalla tapahtuvaan 
häirintään ja kiusaamiseen on 
puututtava heti, on kyse sitten 

fyysisestä, henkisestä tai säh-
köisessä maailmassa tapahtu-
vasta väkivallasta. 

SDP haluaakin, että jokaises-
sa kunnassa tehdään kiusaami-
sen vastainen toimenpideoh-
jelma ja että sen toimeenpanoa 
myös säännöllisesti seurataan.

"Tampere on minulle 
rakas kotikaupunki. Olen 

motivoitunut ja sitoutunut 
jatkamaan työtäni 

kaupunginvaltuustossa, 
kaikkien tamperelaisten 

eteen", Marin sanoo.
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T ervetuloa lukemaan 
SDP Tampereen kun-
nallisjärjestön kunta-

vaalilehteä. Edellisissä kun-
tavaaleissa vuonna 2017 SDP 
oli Tampereen suurin puolue 
24 833 äänellä eli 22,1 prosen-
tin kannatuksella. Eduskun-
tavaaleissa 2019 SDP kerä-
si Tampereella 29 963 ääntä. 
SDP:llä on Tampereella ta-
voitteena voittaa kuntavaalit 
2021 ja saavuttaa 2000-luvun 
paras vaalitulos. 

SDP:llä on ehdokkaina 
täysi lista eli sata henkilöä 
edustaen kuntalaisia moni-
puolisesti iän, sukupuolen, 
kaupunginosien, koulutuksen 
ja ammattitaustojen suhteen. 
SDP:n ehdokkaita voi luon-
nehtia arjen elämän asiantun-
tijoiksi. Ehdokaslistalla ovat 
myös pääministeri Sanna 
Marin, pormestari Lauri Lyly 
sekä kansanedustajat Jukka 

Gustafsson, Pia Viitanen ja 
uutena Ilmari Nurminen. 

SDP:n kuntavaaliohjelma 
on valmisteltu liki sadan hen-
kilön yhteistyöllä viime kesän 
ja syksyn aikana. Vaaliohjel-
masta on julkaistu pitkä ja ly-
hyt versio. Lyhyt versio on 
käännetty ruotsiksi, englan-
niksi, venäjäksi ja arabiaksi. 
Ohjelmat löytyvät osoitteesta 
www.sdptampere.fi

Tampereella SDP:n pää-
teemat kuntavaaleissa ovat 
”Enemmän työtä ja lisää elin-
voimaa”, ”Sivistystä läpi elä-
män ja kulttuuria kaikkialle 
kaupunkiin”, ”Hyvinvoivat ih-
miset tekevät Tampereen” 
sekä ”Tulevaisuuden Tampere 
on hiilineutraali”. 

Vahva talous ja työllisyys 
luovat edellytykset hyvinvoin-
nille ja julkisten palveluiden ke-
hittämiselle. Työllisyyden pa-
rantaminen on tärkeä tavoite. 

Tampereen on luotava kasvun 
edellytykset uusille työpaikoil-
le ja houkutella Tampereelle 
uusia yrityksiä niin kansalli-
sesti kuin kansainvälisesti. 

Parasta terveydenhoitoa on 
terveyden ylläpitäminen ja en-
naltaehkäisy. Erityisesti mie-
lenterveys- ja päihdepalveluita 
on oltava saatavilla. 

Jokaisella lapsella ja nuo-
rella on oikeus laadukkaaseen 
varhaiskasvatukseen, koulun-
käyntiin ja opiskeluun. Tampe-
reen hyvinvoinnin 1900-luvul-
la rakentaneiden ikäihmisten 
asumisen, harrastamisen ja 
aktiivisen elämän palvelujen 
on toimittava varallisuudesta 
tai tulotasosta riippumatta.

Asumisen tulee olla koh-
tuuhintaista. Asuinalueiden 
eriytyminen on estettävä eli 
eri asumismuotoja on oltava 
tarjolla eri asuinalueilla. Kaa-
voituksella on ohjattava eri-

tyisesti perheasuntojen ra-
kentamista. 

Welcome to read the SDP 
Tampere election magazine. 
The short version of the elec-
toral vacuum has been trans-
lated into Swedish, English, 
Russian and Arabic languag-
es. You can find those at www.
sdptampere.fi. Vote SDP!

Välkommen till at läsa SDP 
Tammerfors valtidning. Den 

korta versionen av valvakuu-
met har översatts till svenska, 
engelska, ryska och arabiska. 
Du kan hitta dem www.sdptam-
pere.fi. Rösta på SDP!

Äänestä SDP:tä!

Jyrki Koskinen

SDP Tampereen kunnallis - 
järjestön puheenjohtaja

SDP on paras vaihtoehto tamperelaiselle äänestäjälle

K oronaepidemia on 
koetellut niin Suo-
mea kuin Tamperet-

takin monella tapaa. Vai-
keina aikoina punnitaan 
päättäjiä ja heidän johtajuut-
taan. Onneksemme meillä on 
ollut pätevät ja osaavat joh-
tajat niin valtakunnan kuin 
paikallisella päätöksenteon 
tasolla. Sanna Marin päämi-

nisterinä ja Lauri Lyly por-
mestarina ovat tehneet erin-
omaista työtä äärimmäisen 
vaikeassa tilanteessa.

Sosialidemokraatit läh-
tevät tuleviin vaaleihin luot-
tavaisina. Voimme hyvillä 
mielin katsoa tamperelaisia 
silmästä silmään ja todeta, 
että teot puhuvat puoles-
taan. Politiikassa kyllä riittää 
aina puhetta, mutta teoista 
on niukkuutta. 

Vahva talous ja työllisyys 
luovat edellytykset hyvin-
voinnille ja julkisten palve-
luiden kehittämiselle. Sosi-
alidemokraattien johtamalla 
sinnikkäällä työllä talous on 
saatu tasapainoon. Vuoden 
2020 tilinpäätös osoittaakin 
yli 60 miljoonan euron yli-
jäämää. Taustalla on vaikei-
ta päätöksiä. On tehty lukui-
sia säästöjä ja tulopuolta on 
vahvistettu. 

Säästöistä huolimatta pe-
ruspalveluiden laatu ja saa-
tavuus on kuitenkin pidet-
ty hyvällä tasolla. Valtio on 
myös kompensoinut koro-
nan aiheuttamia lisämenoja 
sekä tulonmenetyksiä.

Olemme halunneet, että 
perusopetuksen ja varhais-
kasvatuksen ryhmäkokoja ei 
nosteta. Ryhmäkoot vaikut-
tavat suoraan palvelun laa-
tuun. Vaalikauden aikana yli 
2 500 uudelle oppilaalle ja 
lapselle on järjestetty koulu- 
tai hoitopaikka. Lisäksi vaa-
likauden aikana yhteensä 12 
sisäilmaongelmaista koulua 
tai -päiväkotia on korjattu tai 
ollaan korjaamassa. 

Tampereen on oltava hyvä 
paikka ikääntyä. Ikäihmisem-
me ansaitsevat arvokkaan 
vanhuuden. 

SDP:n tavoitteena on, että 
jokainen saa tarvitsemansa 

palvelut tulo- ja varallisuus-
tasosta riippumatta. Ikäih-
misten palveluihin onkin 
satsattu 27 miljoonaa euroa 
lisää rahaa vaalikauden aika-
na. Ympärivuorokautisia hoi-
topaikkoja on lisätty 260 ja 
kotihoitoon on palkattu 100 
hoitajaa lisää. 

Yksi kuntalaisia eniten 
huolestuttava asia on eriar-
voisuuden kasvu. Köyhyysra-
jan alapuolella asuu noin 30 
000 tamperelaista. Sosiali-
demokraatit eivät ole sulke-
neet silmiään tältä kehityk-
seltä. Sosialidemokraattien 
aloitteesta Tampereella on 
laadittu köyhyysohjelma, jon-
ka toimenpiteitä on viety ak-
tiivisesti eteenpäin. 

Asuinalueiden eriarvois-
tumista on torjuttu Tampe-
reella hyvällä menestyksellä. 
Lähiöprojekti aloitettiin aika-
naan Hervannasta ja jatket-

tiin Tesomalla. Seuraavaksi 
on vuorossa Peltolammi-Mul-
tisilta, jonka lähiöprojekti 
käynnistettiin syksyllä 2020. 
Asuinalueiden kehittäminen 
vaatii kaupungilta panostuk-
sia muun muassa uusien kou-
lujen, päiväkotien ja terveys-
asemien rakentamiseen.

Sosialidemokraatit halua-
vat, että Tampere on entistä 
parempi paikka asua, opis-
kella, tehdä työtä, kasvattaa 
perhettä, viettää eläkepäiviä 
ja elää kaikin puolin hyvää 
elämää.
 
Pekka Salmi

SDP:n valtuusto ryhmän  
puheenjohtaja ja  
kaupunginhallituksen  
3. varapuheenjohtaja

Teot puhuvat puolestaan

 REILU TAMPERE
Julkaisija   Tampereen sos.dem. kunnallisjärjestö ry
Päätoimittaja   Jyrki Koskinen
Toimitussihteeri   Ismo Alhoniemi
Taitto    Manu Pärssinen, Alasin Media Oy
Tekstit ja kuvat   Ismo Alhoniemi
Paino    Lehtisepät Tuusula

ÄÄNESTYSPÄIVÄ 13.6.
ENNAKKOÄÄNESTYS 26.5.–8.6.
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Nykyinen hallitus käänsi koko 
koulutuspolitiikan suunnan edel-
lisen porvarihallituksen jäljil-
tä. Näin sanoo kansanedustaja, 
eduskunnan sivistysvaliokunnan 
jäsen Jukka Gustafsson. Hän 
oli opetusministeri Jyrki Ka-
taisen hallituksessa 22.6.2011 – 
24.5.2013.

Uuden oppivelvollisuuslain ta-
voitteena on, että jokainen pe-
ruskoulunsa päättävä suorittaa 
toisen asteen koulutuksen. Op-
pivelvollisuusikä korotetaan 18 
ikävuoteen. Lisäksi vahvistetaan 
opinto-ohjausta ja oppilashuol-
lon palveluita sekä peruskoulun 
mahdollisuuksia tarjota jokaisel-
le riittävät valmiudet suoriutua 
toisen asteen koulutuksesta. 

- Onkin aika tuoda oppivel-
vollisuus 2020-luvulle. Pelkällä 
peruskoululla ei enää pärjätä, 
Gustafsson huomauttaa.

Erilaisista, yksittäisistä ja hy-
vistäkin tukitoimista huolimat-
ta ikäluokista jää 15 prosenttia 
ilman tutkintoa ja heidän työlli-
syysasteensa on vähän yli 40 pro-
senttia. Siksi tarvitaan Gustafs-

sonin mielestä rakenteellinen ja 
toimintakulttuurin muutos. 

- Yksin oppivelvollisuusiän 
nosto ei ole mikään taikatemppu. 
Se vaatii rinnalleen perusope-
tuksen, erityisesti yläasteen ke-
hittämisen. Hallitus on varannut 
kolmelle vuodelle Oikeus oppia 
-kehittämisohjelmaan 180 mil-
joonaa euroa, jolla parannetaan 
opetuksen laatua ja tasa-arvoa, 
Gustafsson sanoo.

PERUSKOULUN LOPPU ON 
HAASTEELLISTA AIKAA
Peruskoulun viimeiset vuodet 
ovat Gustafssonin mielestä erit-
täin haasteellista aikaa, jolloin 
koulutukselliset polut alkavat jo 
tutkimusten mukaan vahvasti 
eriytyä. Siksi opettajien yhteis-
työ ja vuorovaikutus työelämän 
kanssa on otettava mukaan uu-
distukseen. Myös vanhempien 
mukanaolo on tärkeää.

Gustafsson oli vahvasti vai-
kuttamassa siihen, että uudessa 
oppivelvollisuuslaissa lisätään 
8. ja 9. luokkien opinto-ohjaus-
ta. Uudistuksella voidaan tukea 

nuorta oman koulutuspolun ra-
kentamisessa.

- Teen työtä sen hyväksi, että 
Tampere kulkee eturivissä, jot-
ta oppivelvollisuusiän laajene-
misesta saadaan kaikki hyö-
ty irti. Se tarkoittaa sitä, että 
nuori valmistuu, pääsee työelä-
mään, saa parempaa palkkaa ja 
hyvinvointia elämäänsä, Gus-
tafsson sanoo.

KOULUTUKSEEN ON 
SIJOITETTAVA
Gustafsson painottaa koulu-
tukseen sijoittamisen tärkeyt-
tä erityisesti tilanteessa, jossa 
yhteiskunnassa monet muu-
tosvoimat vaikuttavat toiseen 
suuntaan muun muassa lapsi-
perheiden köyhyyden, kulttuu-
ripääoman puutteen, vanhem-
pien jaksamisen ja lukemisen 
vähentymisen myötä.  

- Lasten ja nuorten ennal-
taehkäisevät, matalan kynnyk-
sen mielenterveyspalvelut on 
oltava kaikkien saavutettavis-
sa. Varhainen ja oikea-aikai-
nen puuttuminen ongelmiin on 

otettava seuraavalla valtuusto-
kaudella kärkitavoitteeksi, Gus-
tafsson esittää.

Varhaiskasvatuksen merkitys 
korostuu koko ajan enemmän 
ja enemmän. Siksi sen sisältö ja 
laatu on tärkeintä. Gustafssonin 
mielestä on tärkeää pitää ryh-
mäkoot riittävän pieninä samal-
la kun henkilökunnan riittävyys 
ja sijaisten saaminen turvataan. 

- Perusopetus on yhdes-
sä laadukkaan varhaiskasva-
tuksen kanssa kaiken oppimi-
sen kivijalka. On välttämätöntä 
huolehtia nykyistä paremmin 
kaikkien koululaisten lukemi-
sen, kirjoittamisen ja matema-
tiikan taidoista, Gustafsson sa-
noo. 

TAMPEREEN KEHITYS 
TARVITSEE OSAAVIA IHMISIÄ
Entisenä Metallityöväenliiton 
Murikkaopiston rehtorina Gus-
tafsson on puhunut ja toiminut 
paljon valmistavan teollisuuden 
puolesta.

- Tampereen seutu on Suo-
men suurin modernin teollisuu-
den keskittymä. Vain tuottava 
työ turvaa tulevaisuutemme. 
Valmistavan teollisuuden kasvun 
turvaaminen luo työtä ja turval-
lisuutta, muistuttaa Gustafsson.

Huolestuttavaa Gustafsson 
mielestä on esimerkiksi kone - 
ja tuotantotekniikan yritysten 
työvoimapula. Oppilaanohjaus, 
aloituspaikkojen kohdentami-
nen ja laadukas ammatillinen 
koulutus vaatii nopeasti erityis-
huomiota. 

- Pidän tärkeänä sitä, että am-
matillisten oppilaitosten, lukioi-
den ja ammattikorkeakoulujen 
yhteistyötä lisätään. Tampereen 
ammattikorkeakoulu näyttää hy-
vää esimerkkiä hyvästä yhteis-
työstä työelämän kanssa. Näin 
saamme huippuosaajia eri tehtä-

viin. Pormestariohjelmaan pitää 
saada vahva resursointi amma-
tilliseen koulutuksen ja osaami-
sen kehittämiseen, Gustafsson 
huomauttaa.

TURVALLINEN 
OPPIMISYMPÄRISTÖ
Jokaisella lapsella ja nuorella on 
oltava terveellinen ja turvallinen 
oppimisympäristö. Näin oppi-
misen edellytykset rakentuvat 
laadukkaassa varhaiskasvatuk-
sessa, esi- ja perusopetuksessa. 
Varhaiskasvatus on Gustafsson 
mielestä vaikuttavinta erityisesti 
vaikeista oloista tuleville lapsille.

- Tampereella on liian monta 
koulua, joissa on home- ja ilman 
laatuongelmia. Viimeksi pereh-
dyin Kämmenniemen koulun ti-
lanteeseen. Olkahisen koululla 
kävin useamman kerran ja lopul-
ta päädyttiin ainoaan oikeaan 
ratkaisuun. Puretaan vanha ja 
rakennetaan uusi.

- Tampereen investoinneis-
sa on lasten ja nuorten turvalli-
nen oppimisympäristö asettava

tärkeyslistalla kärkeen. Päi-
väkodit ja koulut ovat listalla-
ni ensimmäisenä, Gustafsson 
huomauttaa.

”TTT:LLE HUIKEA 
TUNNUSTUS”
Uudessa esittävien taiteen laissa 
turvataan Tampereen Työväen 
Teatterin asema. TTT:n nosta-
minen kansalliseksi päänäyttä-
möksi on iso asia tamperelaiselle 
ja koko Suomen kulttuurille. 

- Tampereen Työväen Teatte-
rista ei ole tullut sattumalta yksi 
maamme kolmesta kansallises-
ta päänäyttämöstä Helsingin 
Kansallisteatterin ja Svenska 
Teaternin lisäksi. Se on huikea 
tunnustus, Gustafsson sanoo.

Gustafsson viittaa mielellään 
vuosiin 1940–1943, jolloin teat-
teria johtanut Edvin Laine teki 
TTT:stä koko kansan teatterin.

- Sellaiset teatterijohtajat 
kuin Eino Salmelainen, Mikko 
Majanlahti, Esko Roine ja mo-
net muut sekä näyttelijöistä esi-
merkiksi Veikko Sinisalo, Sylvi 
Salonen, Eila Roine, Aimo Räsä-
nen, Petra Karjalainen ovat esi-
merkkejä TTT:n huipuista. Hei-
dän kaltaisiaan henkilöitä löytyy 
kymmeniä, entisiä ja nykyisiä 
suomalaisen teatteritaiteen 
huip puja, sanoo Gustafsson.

Gustafssonin mielestä voi-
daan sanoa ylpeästi, että TTT:n 
ja Tampereen Teatterin korkea-
tasoiset esitykset ovat tehneet 
Tampereesta maan johtavan 
teatterikaupungin.

Kansanedustaja Jukka Gustafsson on yli 30 vuotta ollut Suomen ja  
SDP:n koulutuspolitiikan ytimessä. Hän luonnehtii päätöksiä maksuttomasta 

toisesta asteesta ja oppivelvollisuuden jatkamisesta 18 ikävuoteen historiallisiksi. 

- Näen ne yhtenä suurimmista tasa-arvoteoista. Rinnastan sen  
merkityksen peruskoulu-uudistukseen. Ammatillisen koulutuksen  

arvo ja merkitys korostuu Tampereen menestystekijänä, sanoo Gustafsson.

Jukka Gustafsson haluaa
tuoda koulutuksen ja  

osaamisen 2020-luvulle

Jukka Gustafsson oli SM-tason 
jalkapalloilija  pelinumerolla 10. 
Taustalla on Kaupin stadion,  jos-
sa Tampereen ykkösjoukkueet 
pelaavat  Tammelan stadionin 
peruskorjauksen ajan.
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Ensi alkuun voi olla hankala ym-
märtää, miksi koronapandemi-
asta huolimatta Tampereen ta-
lous on saatu tasapainoon, ilman 
valtion tukia.

- Syitä on useita. Vaikka työt-
tömyysaste korona-aikana on 
noin kolme prosenttiyksikköä 
korkeammalla kuin normaaliai-
kana, niin teollisuus ja kauppa 
ovat kuitenkin pyörineet lähes 
normaalisti. Työttömyyden suu-
rimman iskun on ottanut vas-
taan tapatuma- ja ravintola-alat. 
Verotulot ovat pysyneet ennus-
tetulla tasolla, ja talouden tasa-
painottamisessa on onnistuttu. 
Olemme tilanteessa, joka on yh-
teissumma kaikesta tapahtu-
neesta, Lyly toteaa.

Koronan tuomaa taloustaan-
tumaa on Tampereella loiventa-
nut paitsi talouden kolmivuoti-
nen tasapainottamisohjelma niin 
myös tehtyjen päätöksien ja toi-
mien ajankohta. 

- Ryhdyimme tasapainotta-
maan Tampereen taloutta heti 
valtuustokauden alussa ja nou-
susuhdanteessa. Vaikka talous 
tällä hetkellä kasvaa hitaasti, on 
meillä kuitenkin kyky nyt pitää 
yllä elinvoimaa ja vetovoimaa. 

Ne ovat Tampereen vahvuuksia.
- Nyt kun valtuustokausi on 

päättymässä, olemme talouden 
suhteen tasapainossa. Se oli lu-
pauksemme, ja sen me pidimme. 
Tulevalla seuraavalla valtuusto-
kaudella on talous pidettävä tasa-
painossa. Mikään ei tapahdu vuo-
dessa vaan tällainen prosessi vie 
aina useita vuosia, sanoo Lyly.

KESTÄVÄ TALOUS TARVITSEE 
TEKIJÖITÄ JA HEILLE KOTEJA
Tampere on useissa tutkimuksis-
sa todettu Suomen vetovoimaisim-
maksi ja houkuttelevimmaksi kau-
pungiksi. Tampereelle muutetaan 
mielellään juuri toimeentulon ja hy-
vän arjen toivossa.

- Tarvitsemme osaamista, am-
mattilaisia, koulutusta, työpaik-
koja ja yrityksiä. Ilman näiden 
sujuvaan ja aktiivista yhteistyö-
tä meillä ei synny vetovoimaa ja 
tulevaisuuden näkymiä. Kestävä 
talous tarvitsee tekijänsä, mutta 
heille myös kodit. Meidän on ra-
kennettava uutta ja investoitava 
rohkeasti, jos haluamme pysyä 
vetovoimaisina ja huolehtia kes-
tävästä kasvusta, summaa Lyly.

Tämän vaalikauden alkaessa 
Tampereen työttömyysprosentti 

oli 15:n tuntumassa, josta se as-
kel askeleelta tippui jo hiukan yli 
kymmeneen prosenttiin. Lylyn 
mukaan Tampere oli kymmenyk-
sen päässä siitä, että luku olisi 
ensimmäisen kerran kymmeneen 
vuoteen muuttunut yksinumeroi-
seksi.

Sitten tuli korona ja työttö-
myys nousi jälleen lähes 20 pro-
senttiin; nyt työttömyysaste on 
noin kolme prosenttiyksikköä 
korkeampi normaalitilanteeseen 
verrattuna. Lyly ei kiertele tode-
tessaan, että Tampereella on lii-
an korkea työttömyys. 

Lyly mainitsee myös toisen 
luvun. Maaliskuussa 2021 avoi-
mia työpaikkoja oli Tampereella 
noin 5 600.

- Tämä on suuri luku. Se ker-
too kaupungin elinvoimasta. 
Meille myös syntyy työpaikko-
ja, vaikka työttömyysprosentti 
on valtavan iso. Me mietimme, 
kuinka tätä kohtanto-ongelmaa 
voidaan hoitaa eli kuinka saada 
työttömät avoimiin työpaikkoi-
hin.

Maaliskuun alussa alkoi uu-
delleen kunnallinen työllisyys-
kokeilu, joka antaa työkaluja 
työllisyyden hoitamiseen. Se 
muuttuu pysyväksi vuoden 2024 
alusta, kun kunnille siirtyy työl-
lisyyden hoito. Tampereen kau-
punki saa tästä uuden työväli-
neen työllisyyden hoitoon. 

VETOVOIMA TARVITSEE 
KESTÄVÄÄ TALOUTTA
Lyly muistuttaa kaupungin elin-
voiman kasvun ja investointien 
luovan työtä sekä työllisyysmah-
dollisuuksia. 

- Etunoja, joka on mukana mei-
dän hankkeissamme ja muun mu-

assa kaupunginosien suunnit-
teluissa, liittyy kaupungin isoon 
kehittämiseen, mutta myös tule-
vaisuuteen. Esimerkiksi ratikalla, 
puurakentamisella ja rakentami-
sen keskittämisellä joukkoliiken-
teen varrelle tehdään ilmastoon 
liittyviä ratkaisuja, Lyly huomaut-
taa.

Lyly painottaa sitä, kuinka 
tärkeää on saada työttömyys-
aste muuttumaan kaksinume-
roisesta yksinumeroiseksi. Tätä 
Lyly pitää seuraavan valtuusto-
kauden yhtenä tärkeimmistä ta-
voitteista.

- Sen pitääkin olla tärkeä ta-
voite, sillä työpaikkojen määrän 
kasvattamisella hoidetaan myös 
Tampereen taloutta.  

Tampere tunnetaan voimak-
kaan kasvun kaupunkina, jossa 
pystytään tekemään suuria tu-
levaisuuspäätöksiä. Lyly muis-
tuttaa, ettei kukaan vie suurta 
hanketta eteenpäin yksin. Nuija 
on kopahtanut, ja niin on ratik-
kaa sekä Kantta ja Areenaa to-
teutettu tällä kaudella.

- Valtuustokaudella on tehty 
monia merkittäviä investointi-
päätöksiä yhdessä, ja vain yh-
dessä. Esimerkiksi ratikan lin-
jaukset, Kannen ja Areenan 
rakentamispäätös, Tammelan 
stadion, Sorsapuiston tekojää, 
lukuisien päiväkotien ja koulu-
jen remontointi- sekä rakenta-
mispäätökset rahoituksineen 
on täytynyt tehdä, ja ne on vie-
ty päätöksille. Päätökset piirty-
vät Tampereen kaupunkinäky-
mään, sanoo Lyly.

Vuosittain Tampereen asu-
kasmäärä kasvaa 3 000 ihmi-
sellä, ja tämä tuo kaivattua elin-
voimaa koko kaupunkiseudulle.

- Varmastikin kaikki kunnat 
ympäri Suomen ihailevat Tam-
pereen vahvaa veto- ja pitovoi-
maa. Tämä on meidän etumme. 
Otamme investointeihin velkaa 
aika paljon, mutta Tampereen 
kaltainen kasvava kaupunki voi 
niin tehdä. Tänne muuttavat ih-
miset ovat osittain rahoittamas-
sa omaa tulevaisuuden infran 
rakentamista ja palveluiden li-
säämistä. 

- Asiaa voi ajatella niin, että jos 
meidän väkilukumme pienenisi 3 
000 ihmisellä vuosittain, niin me 
tekisimme aivan toisenlaisia rat-
kaisuja kuin nyt olemme tehneet 
ja teemme lähiaikoina. Mielestä-
ni investointi on positiivinen asia 
ja haluan nähdä jatkossakin nos-
tokurkia joka puolella kaupunkia, 
Lyly huomauttaa.

PITOVOIMA  
TARVITSEE TEKOJA

Jos nostokurkia ei Tampereella 
näkyisi, olisi mies sanojensa mu-
kaan ”tosi huolissaan”.

- Nostokurkien näkyminen 
on myönteinen asia ja meidän 
on tamperelaisina oltava yl-
peitä siitä, että Tampereella 
on mahdollisuus tehdä inves-
tointeja. Kaikilla kunnilla ei ole 
mahdollisuuksia tehdä tällaista 
investointipolitiikkaa, Lyly to-
teaa.

Vetovoima ja pitovoima syn-
tyvät mahdollisuuksista elää 
arkea, jossa toimeentulo, koti ja 
peruspalvelut on turvattu jokai-
selle yrittäjästä opiskelijoihin ja 
lapsiin.

Muuttoliike ja kaupungis-
tuminen nousevat Tampe-
reen tulevaisuuden näkymissä 

Tampereen pormestari ja SDP:n pormestariehdokas 
Lauri Lyly painottaa, että tulevalla valtuustokaudella 
on ensiarvoisen tärkeää varmistaa Tampereen 
elinvoima rohkeasti tulevaan katsoen ja huolehtimalla 
peruspalveluista, taloudesta ja työllisyydestä.

- Ryhdyimme tasapainottamaan Tampereen taloutta 
heti valtuustokauden alussa ja noususuhdanteessa. 
Olemme talouden suhteen tasapainossa, se oli 
lupauksemme, ja sen me pidimme, Lyly sanoo.

Pormestari Lauri Lyly iloitsee nostokurkien näkemisestä

TAMPERE SELVIÄÄ VAIN

VETO-, PITO- JA TUKIVOIMALLA
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T ampereen kauppa-
ka mari on valinnut 
tämän vuoden tam-

mi kuus sa pormestari Lau-
ri Lylyn Vuoden 2020 elin-
kei  no  vaikut tajaksi. Lyly 
pal kit t iin pitkäaikaisesta 
ja an siokkaasta työstään 
Pirkan maan elinkeinoelä-
män hyväksi. Tampereen 
kaup pakamari on palkin-
nut yri tysjohtajia vuodesta 
1995 ja elinkeinovaikuttajia 
vuodesta 2005. 

Lylyllä on Tampereen 
kauppamarin mukaan hyvät 
suhteet elinkeinoelämään. 
”Hän on ollut avoin ja aktiivi-
nen yhteistyössä yrittäjien, 
yritysten ja koko elinkeino-
elämän kanssa sekä vah-
vasti sitoutunut tehtyihin in-
vestointipäätöksiin ja niiden 
eteenpäinviemiseen koro-
na-aikanakin”, sanotaan pe-
rusteluissa.

Lyly kertoo olevansa kii-
tollinen saamastaan tam-
perelaisen yrityselämän 
pal kinnosta. Lylyn mukaan 
tunnustuksen saaminen 
kertoo tehdyn työn arvos-
tamisesta ja Tampereen 
kaupungin tavasta tehdä 
asioita.

- Tampereen kaupun-
ki on tämän valtuustokau-
den ajan tehnyt hyvää yh-
teistyötä elinkeinoelämän 
ja yrityksien kanssa. Kyse 
on pitkäjänteisestä työs-
tä, jota ei tehdä lyhyellä 
ajalla, eivätkä sen vaiku-
tukset näy heti. En ole kui-
tenkaan tehnyt työtä yksin 
vaan meitä on kaupungilla 
useita ammattilaisia, jotka 

pyrimme auttamaan tam-
perelaisia yrityksiä ja elin-
keinoelämää kehittymään, 
Lyly toteaa.

Tamperelaiseen kunnal-
lispoliittiseen sanastoon 
on Lylyn pormestariaika-
na tullut sana etupainottei-
suus. Tähän myös Tampe-
reen kauppakamari kiinnitti 
huomiotaan. Lylyn mielestä 
yritysten kannalta on hyvin 
tärkeää pitää Tampere kas-
vusuunnassa. Kaupunki ha-
lutaan pitää elinvoimaisena 
ja saavutettavana. 

- Tampereen kaupunki ei 
ole korona-aikanakaan ve-
tänyt investointeja alas. In-
vestoinnilla luodaan työtä, 
yrittämisen mahdollisuuk-
sia ja kaupungin vetovoimaa 
sekä parannetaan palveluja. 

- Yritysten kannalta ehkä 
kaikista tärkeintä on tie-
to siitä, että kaupunki halu-
aa viedä asioita eteenpäin 
ja pitää kasvua yllä. Tällai-
nen Tampereen kaupungin 
toimintatapa ja ajatus etu-
painotteisuudesta antavat 
yrittäjille sekä elinkeinoelä-
mälle tilaa tehdä omia rat-
kaisujaan, Lyly toteaa.

Yritysten kasvua ja laa-
jentumista varten Tam-
pereen kaupungilla on 
kymmenen vuoden tontti-
varanto. Joskin yhä enem-
män kaivataan yritystiloja 
asumisen läheltä ja keskus-
tasta. Lylyn mukaan Tam-
pereen kaupunki haluaa 
tonttivarannon lisäksi vas-
tata juuri näihin kahteen ja 
myös muihin elinkeinoelä-
män tarpeisiin. Ratkaisuja 

ovat muun muassa asema-
keskuksen kehittäminen, 
osaavan työvoiman saami-
nen, parempi saavutetta-
vuus ja ratikan kehittämi-
nen.

- Meidän pitää saada 
synnytettyä tänne enem-
män osaa mis keskuksia.  
Myös yri tys ten kuuntele-
minen hei dän toiveistaan 
ja muun muas sa erilaisiin 
lupa-asioihin liittyvien yri-
tyskohtaisten palveluiden 
lisääminen ovat sanan etu-
painotteisuus merkitystä 
ja sen tavoitteiden toteut-
tamista, sanoo Lyly. 

Lyly puhuu alustan luo-
misesta yritystoimille. Mitä 
parempi alusta on, sitä pa-
remmin yrityksillä menee. 
Tämän valtuustokauden ai-
kana tapahtunut yritysten 
ja elinkeinoelämän kuunte-
leminen pohjautuu noin 500 
yrityskäyntiin.

- Tampereen kaupungil-
le on tärkeää, että meillä on 
elinvoimainen ja laaja yritys-
toiminta, joka on ykkösasia 
myös työllisyyden kannalta. 
Kun saamme työllisyyden 
parantumaan, se on työn 
saaneelle inhimillisesti ja 
yhteiskunnan talouden kan-
nalta iso juttu. Ilman hyvää 
työllisyyttä on vaikea järjes-
tää hyviä julkisia palveluja, 
sanoo Lyly.

Lyly on mielissään muun 
muassa sellaisista yrityksil-
tä tulevista viesteistä, joissa 
iloitaan Tampereen kehitty-
misestä ja rohkaistaan kau-
punkia pitämään Tampere 
kasvusuunnassa. 

Vetovoima on myös yritysten etu
avainasemaan. Missä ihmiset 
haluavat tulevina vuosina asua?

- On aivan keskeistä, miten 
onnistumme koronatilanteen 
hallinnassa. Koetaanko tiivis 
kaupunkirakenne huoleksi vai 
sujuvine joukkoliikenneyhteyk-
sineen tavoiteltavaksi asumis-
ympäristöksi? On selvää, että 
tiivis kaupunkirakenne on edel-
lytys joukkoliikenteelle, hyville 
palveluille ja kaupunkikulttuu-
rille, Lyly toteaa.

Houkutteleva kaupunkikult-
tuuri, yli 50 000 opiskelijan kou-
lutuskeskittymä ja teollinen 
yritysperintö eivät kuitenkaan 
kykene pitämään kaikkia am-
mattilaisia tamperelaisina.

- Tampere menettää muut-
tajia juuri nuorten aikuisten 
ikäryhmässä eli vastavalmistu-
neissa. Aivan kaikille ammatti-
aloille meidän ei kylläkään ole 
viisasta yrittää tarjota töitä 
täältä. Esimerkiksi Suomen ai-
noa Poliisiammattikorkeakoulu 
sijaitsee Hervannassa, emme-
kä toki voi työllistää kaikkia val-
mistuvia poliiseja Tampereelle 
vaan heitä tarvitaan muualla-
kin.

- Meillä on kuitenkin monia 
aloja, joiden ammattilaisia ja työ-
paikkoja tarvitsisimme Tampe-
reelle lisää. Esimerkiksi ICT-ala 
kokee parhaillaan osaajapulaa. 
Meidän on kyettävä pitämään 
täällä valmistuvista ja työtä etsi-
vistä osaajista kiinni. Yhteistyö 
elinkeinoelämän, korkeakoulu-
yhteisön ja kaupungin välillä on 
yksi ratkaisu tähän, toki tarvitaan 
myös yhteistä tahtoa. Suuret 
kaupungit ovat Suomen kasvun 
luojia ja kehityksen moottoreita.

TUKIVOIMA  
 AUTTAA JOKAISTA
Peruspalvelut ovat kuitenkin 
kaupunkien ja kuntien ydintoi-
mintaa, vaikka elinvoima on rat-
kaiseva tekijä. Tulevaisuuden 
suuria kysymyksiä ovat toki myös 
kestävä kehitys, hiilineutraalius 
ja ennen kaikkea palveluiden 
saatavuus.

- Kuntien merkitys ja roo-
li muuttuvat tulevaisuudessa, 
etenkin mahdollisen sote-uu-
distuksen tullessa voimaan. On 
aivan keskeistä, miten määrit-
telemme kaupungin ja kunnan 
uudelleen. Uudistuksen jälkeen 
Tamperekin on varhaiskasva-
tuksen, perusopetuksen ja toi-
sen asteen kautta iso kasvattaja 
sekä elinvoiman tekijä, Lyly huo-
mauttaa.

Koronan jälkeen kasvanut 
hoitovelka, mahdollisesti ka-
saantuneet ongelmat ja so-
siaalisen tuen tarve näkyvät 
varmasti lähitulevaisuuden pal-
velujen tarpeissa.

- Lapsia ja nuoria on tuetta-
va aivan erityisesti. Pormesta-
rina olen asettanut työryhmiä 
pureutumaan akuutteihin on-
gelmiin. Huumehoidon tilaa sel-

vittänyt työryhmä ja köyhyys-
ohjelma ovat esimerkkejä niistä 
ja ne ovat vaikuttaneet tehtyi-
hin päätöksiin. Lisäksi olemme 
perustaneet Tampere Junior 
-ohjelman ja lisänneet tampe-
relaisten osallistumista joukko-
rahoituskokeilulla sekä osallis-
tuvalla budjetoinnilla.

- Uusia avauksia tarvitaan. 
Tampere on ensimmäisenä Suo-
men kuntana ja kaupunkina ot-
tanut käyttöön ilmastobudjetin. 
Myös kestävä tiekartta, kansalli-
nen kaupunkipuisto ja hiilineut-
raaliustavoite ovat olleet tär-
keitä päätöksiä. Kaupungin 
palvelut, toiminnot ja päätökset 
ovat merkittäviä keinoja tukea 
hiilineutraaliutta ja monimuo-
toista kaupunkiluontoa jokaisen 
tamperelaisen arjessa, Lyly sa-
noo. 

Jokainen meistä tarvitsee 
jossakin vaiheessa kuntapalve-
luiden tukea omaan arkeensa. 
Olipa se mahdollisuus harrastaa, 
nauttia kulttuurista, saada ope-
tusta, varhaiskasvatusta, sosi-
aalista tukea tai apua terveysasi-
oihinsa. Kun tarve on, on apua ja 
tukivoimaa tultava kaupungilta.

- Julkisia palveluita on kehi-
tettävä yhdessä eteenpäin niin, 
että ne ovat jokaisen saatavissa 
yhden oven takaa, sanoo Lyly.

”JOKAISELTA ON VAADITTU 
VENYMISTÄ JA KAIKKIEN 
JAKSAMISTA ON KOETELTU”
Tampere on onnistunut pitä-
mää tautitilanteen aisoissa yhte-
nä parhaimmista kaupungeista 
koko Suomessa.

- Korona ja poikkeustilanne 
ovat edellyttäneet nopeaa orga-
nisoitumista ja selkeää johtamis-
ta. Julkisten toimijoiden roolien 
ja tehtävien jako sekä tällaisten 
tilanteiden harjoitteleminen ovat 
olleet Tampereella hyvällä tolal-
la jo ennen koronaa. Toki tilanne 
on kuormittanut kaikkia alan am-
mattilaisia. Me olemme äärettö-
män kiitollisia kunta- ja sote-alan 
ammattilaisille joustamisesta 
ja suurella sydämellä tehdystä 
työstä vaativissakin poikkeus-
oloissa, Lyly sanoo.

Pormestarina Lyly on johtanut 
Tampereen kaupungin häiriöti-
lanteiden johtoryhmää aiemman 
kaupunginhallituksen puheen-
johtajuuden lisäksi ja osallistu-
nut sairaanhoitopiirin pandemia-
ryhmään, eli koronanyrkkiin.

- Jokaiselta on vaadittu ve-
nymistä ja kaikkien jaksamista 
on koeteltu. Pirkanmaalla on ol-
lut kohtuullinen tautitilanne pit-
kään. Olemme odottaneet ko-
ronan hellittämistä jo pitkään, 
ja sitä silmällä pitäen aloitimme 
korona-exit-suunnitelmien teon 
jo syksyllä yhdessä Tampereen 
alueen elinkeinoelämän kanssa, 
Lyly sanoo.

Tampereen kauppakamari valitsi pormestari Lauri Lylyn Vuoden 2020 elinkeinovaikutta-
jaksi. Lylyn mukaan tunnustuksen saaminen kertoo tehdyn työn arvostamisesta ja Tampe-
reen kaupungin tavasta tehdä asioita.



 REILU TAMPERE

SDP:N EHDOKKAAT TAMPEREELLA

Adamson Küllike (sit.)
54, amm. koulutuksen ja 
oman äidink.opettaja, KM
Peltolammi

Herranen Pentti
61, vahtimestari, 
pääluottamusmies
Tohloppi

169169

Korpela Bahria
39, työnsuunnittelija, 
asioimistulkki
Hervanta

185185

Liimola Anne
64, päiväkodin johtaja, 
kaupunginvaltuutettu
Atala

201201

Niinivaara Mirva
39, asiantuntija, HTM
Pyynikki

217217

Salmi Pekka
46, toiminnanjohtaja, FM
Ikuri

233233

Vatanen Kaisa
39, poliittisen valmis-
telun päällikkö, VTM
Tahmela

243243

Ahmadi Ahmad
29, diplomi-insinööri
Lielahti

Hiitti Antti
36, lehtori, FM
Annala

170170

Koskinen Jyrki
54, toiminnanjohtaja, 
insinööri
Holvasti

186186

Lindberg Nina
36, toiminnanjohtaja
Vuores

202202

Nurmi Touko
75, eläkeläinen, 
työnjohtaja
Niemenranta

218218

Seppälä Janne
44, insinööri
Nirva

234234

Vesa Unto
76, emeritustutkija
Tahmela

244244

Aleksovski Atanas
53, toiminnanjohtaja
Amuri

Huuskonen Jouni
41, tuotespesialisti, 
fysioterapeutti (AMK)
Vuores

171171

Koskinen Vesa
60, varatuomari, 
palvelusuhdepäällikkö
Sorila

187187

Lobanovskiy Arseniy
28, YTM, tohtori-
koulutettava
Kaukajärvi

203203

Nurminen Ilmari
30, kansanedustaja
Tammela

219219

Sinisalo Kirsi-Kaisa
50, näyttelijä, teatteri-
taiteen maisteri
Amuri

235235

Viitanen Pia
54, kansanedustaja
Hervanta

245245

Andelin Esa
68, autosähkönasentaja, 
eläkeläinen
Koivistonkylä

Hykkö Harri
67, insinööri, eläkeläinen
Pispala

172172

Kuusinen Marie
37, automaatio- ja 
koneenasentaja
Rautaharkko

188188

Loukaskorpi Johanna
46, apulaispormestari, FM
Härmälä

204204

Näreikkö Heikki
68, toimittaja, fil. lis.
Tammela

220220

Sirniö Ilpo
62, projektityöntekijä
Hervanta

236236

Viljanen Iida
42, järjestösihteeri
Kyttälä

246246

Anttonen Matti
56, pääluottamusmies, 
tekniikan ammattilainen
Pappila

Ihalainen Rauno
68, sairaalaneuvos, FT
Leinola

173173

Kuusipalo Saana
24, yrittäjä, opiskelija
Kaleva

189189

Luhtalampi Mari
48, varhaiskasvatuksen 
erityisopettaja
Kalkku

205205

Palviainen Heikki
38, yliopisto-opettaja, 
eriarvoisuuden tutkija
Kaleva

221221

Solja Petri
35, seurakuntapuutarhuri, 
hortonomi AMK
Härmälänranta

237237

Viljanen Kirsti
64, eläkeläinen
Hervanta

247247

Arbelius Marja
64, eläkeläinen, 
erityisopettaja
Tahmela

158158

Julin Sofia
22, poliittinen avustaja, 
hallintotieteiden yo.
Aitoniemi

174174

Kähkönen Henrik
37, hitsaaja
Härmälä

190190

Lyly Lauri
68, pormestari
Vehmainen

206206

Paulamäki Jari
61, yrittäjä, insinööri
Levonmäki

222222

Tauriainen Tapani
67, yrittäjä, revisioneuvos
Kissanmaa

238238

Virolainen Paula
70, lastenhoitaja, 
eläkeläinen
Amuri

248248

Asuma Kaapo
21, järjestösihteeri, 
tarjoilija
Hatanpää

159159

Kaivonen Kirsi
39, ensihoitaja, 
kaupunginvaltuutettu
Kämmenniemi

175175

Laaksonen Raimo
63, erityisluokanopettaja, 
työsuojeluvaltuutettu
Ranta-Tampella

191191

Machaal Mahmoud
60, sairaanhoitaja, 
varavaltuutettu
Kaukajärvi

207207

Peltovirta Kari
52, työsuhdetarkastaja
Hervanta

223223

Tervo Anne
66, eläkeläinen, 
päiväkodin johtaja
Tammela

239239

Virta Tero
43, konduktööri
Hervanta

249249

Berki Silvana
53, sosiaalityöntekijä 
YTM, kirjailija
Multisilta

160160

Kallio Kalle
43, museonjohtaja
Messukylä

176176

Lahtinen Jussi
35, väitöskirjatutkija
Pyynikki

192192

Majava Paula
63, taide- ja kulttuuri-
opettaja, opiskelija
Annala

208208

Penders Elisa
38, aluepäällikkö, HTM
Pispala

224224

Tuokko Jyri
28, FM
Kaleva

240240

Wigelius Ari
37, järjestöasiantuntija, 
kaupunginvaltuutettu
Härmälä

250250

153153 154154 155155 156156 157157



www.sdptampere.fi

Dündar-Järvinen Aila
58, herastuomari, 
kaupunginvalt. 1 vpj.
Linnainmaa

161161

Kampman Ulla
58, koulutusasiantuntija, 
sairaanhoitaja AMK
Hallila

177177

Lahtinen Raisa-Tiina
65, toimittaja, 
tapahtumatuottaja
Tammela

193193

Marin Sanna
35, pääministeri,  
SDP:n puheenjohtaja
Kaleva

209209

Pitkänen Jari
60, yrittäjä
Vehmainen

225225

Tuominen Tuukka (sit.)
48, talotekniikkapäällikkö
Epilä

241241

Wäre Johanna
51, projektipäällikkö
Lielahti

251251

Grann Hanna-Maria
44, terveydenhoitaja, 
sairaanhoitaja
Linnainmaa

162162

Kamppuri Eija
51, varhaiskasvatuksen 
opettaja, luottamusmies
Hervanta

178178

Laitinen Kimmo
37, liiketoimintajohtaja
Haapalinna

194194

Marjeta Satu
51, joukkoliikenne-
logistikko
Hervanta

210210

Pohjola Tuula
61, linja-autonkuljettaja
Nirva

226226

Vaara Jenny
30, koulutusasiantuntija, 
KM
Amuri

242242

Ylinen Tuukka
18, opiskelija
Leinola

Gustafsson Jukka
74, kansanedustaja, 
kaupunginvaltuutettu
Lapinniemi

163163

Keinänen Rasmus
20, opiskelija
Tampella

179179

Lammi Anu
50, pääluottamusmies, 
tekstiilihuoltaja
Hervanta

195195

Mehtätalo Annielina
28, restonomi AMK
Armonkallio

211211

Porttikivi Ilkka
41, rikosseur.työntekijä, 
kaupunginvaltuutettu
Lentävänniemi

227227

Hannula Timo
48, pääluottamusmies
Ristimäki

164164

Keränen Jyri
50, lähihoitaja
Vuores

180180

Lapila Timo
44, logistikko,  
tekniikan yo.
Hervanta

196196

Mikkola Outi
27, järjestöasiamies, 
yhteisöpedagogi
Ristinarkku

212212

Rajamäki Miia
50, palkanlaskija, 
kirjanpitäjä
Kaleva

228228

Harkonmaa Tuula
51, yo-merkonomi
Härmälä

165165

Keränen Veera (sit.)
31, rakennusmestari
Tesoma

181181

Lehtelä Heli
39, käsityönopettaja, KM
Holvasti

197197

Moskari Ari
49, insinööri, 
pääluottamusmies
Armonkallio

213213

Randell Marko
41, perämies, 
järjestyksenvalvoja
Tesoma

229229

Heino Leena
49, järjestelmä-
asiantuntija
Hervanta

166166

Kivekäs Pekka
70, FK
Nekala

182182

Lehtimäki Joni
50, sairaanhoitaja, 
tuotespesialisti
Keskusta

198198

Niemenmaa Marjo
45, HTM, elektroniikka- 
asentaja
Kaukajärvi

214214

Reito Lotta
32, sosiaalityöntekijä 
YTM
Holvasti

230230

Hellsten Matti
37, lehtori
Koivistonkylä

167167

Kivistö Anneli
75, eläkeläinen, vastaava 
työnsuunnittelija
Tesoma

183183

Lignell Birgit
59, laboratorio-
analyytikko (AMK)
Pispala

199199

Niemi Ville
42, yrittäjä, isännöitsijä
Lukonmäki

215215

Rokosa Inna
28, opiskelija, 
kaupunginvaltuutettu
Kaleva

231231

Henttinen Jani (sit.)
46, opettaja, TtM
Kaleva

168168

Korhonen Auli
66, elinkeinopoliittinen 
asiantuntija, YTM
Pispala

184184

Liikka Jyrki
59, vapaa toimittaja, FM
Amuri

200200

Nieminen Helena
58, henkilöstö-
koordinaattori
Annala

216216

Saari Jari
44, koneenasentaja, 
ammattios. puh.johtaja
Ikuri

232232

PIDETÄÄN HUOLTA  
TAMPEREESTA. 
TAMPERE PITÄÄ 
HUOLTA SINUSTA.252252
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Kuntavaaleissa on aina ollut 
kyse arvomaailmoista, siitä mit-
kä ovat äänestäjän mielestä 
oman kotikunnan tärkeimmät 
tehtävät. Tamperelainen SDP:n 
kansanedustaja Ilmari Nurmi-
nen sanoo sosialidemokraateil-
le olevan tärkeää, että verovarat 
käytetään ihmisten hyvinvoinnin 
lisäämiseen, ei kovan voitonta-
voittelun maksimointiin.

- Meidän tulevien tampere-
laisten kuntapäättäjien velvolli-
suus on laittaa sote-palvelumme 
kuntoon ja huolehtia, että tämä 
siirtymä tehdään hallitusti ja oi-
keudenmukaisesti. Uudistusta 
on rakennettu kuin Iisakin kirk-
koa, ja tämä kertoo siitä, että po-
litiikassa uudistukset ovat välillä 
niitä kaikkein vaikeimpia asioita, 
Nurminen sanoo. 

Nurminen luettelee muuta-
mia kipukohtia: hoitoon pää-
sy perusterveydenhuollossa on 
pitkittynyt, vanhustenhoidossa 
on epäkohtia, lastensuojelussa 
haasteita, mielenterveyspalvelut 
ovat huonosti resursoidut, vam-
maispalveluissa on puutteita ja 
omaishoitajien asemassa isoja 
eroja. 

- Tämä uudistus tehdään, jot-
ta palveluista tulisi paremmat ja 
tasa-arvoisemmat. Rakenteita 
uudistetaan, jotta rahaa saadaan 
enemmän ennaltaehkäisyyn ja 
perusterveydenhuoltoon eli sin-
ne missä sitä nyt tarvitaan, Nur-
minen kiteyttää. 

Nurminen ampuu alas huhut 
Coxan ja Sydänsairaalan tulevai-
suudesta.

- Julkisuudessa on esitetty 
huolta ja nämä huhut on kumot-
tava. Coxa ja Sydänsairaala ovat 
terveydenhuoltomme kirkkaita 
helmiä ja näiden palvelujen jat-
ko tullaan tietenkin turvaamaan 
sote-uudistuksessa. Siitä pide-
tään huoli lainsäädännössä, va-
kuuttaa Nurminen. 

JOKAISEN ELÄKKEEN ON 
RIITETTÄVÄ MAKSUIHIN
Nurminen korostaa ikäihmisten 
palveluiden parantamisen mer-
kitystä. Jokaiselle ikäihmiselle 
on turvattava inhimillinen ja hyvä 
hoito. 

- Ensimmäisinä opiskeluvuo-
sinani Tampereen yliopistossa 
tein tutkimuksen siitä, millainen 
koti Koukkuniemi on. Silloin nos-
tin esille esimerkiksi ikäihmisten 
ulkoiluun liittyviä haasteita. 

Eduskunnassa on useita la-
kiesityksiä, joiden kautta on py-
ritty parantamaan ikäihmisten 
palveluita. Isoimpana Nurminen 
nostaa esiin vanhuspalvelulain 
uudistamisen ja riittävästä hen-
kilöstömitoituksesta huolehti-
misen. Itsemääräämisoikeuslain 
eteenpäin viemisellä vahviste-
taan ikääntyneiden perusoikeuk-
sia, esimerkiksi oikeutta ulkoi-
luun.

Asiakasmaksulakia Nurminen 
pitää tärkeänä uudistuksena, 

kun tehostetun palveluasumisen 
maksuille saatiin viimein ”peli-
sääntöjä”.

- Jokaisen eläkkeen on riitet-
tävä jatkossa maksuihin ja kaikil-
le on jäätävä lakisääteinen käyt-
tövara maksujen jälkeen omaan 
käyttöön. Tähän olen erityisen 
tyytyväinen. 

Nurmisen mukaan tampere-
laisille kaikista tärkeintä on, että 
valtuutetut huolehtivat siitä, mi-
ten näitä lakeja sovelletaan käy-
tännössä. 

- Velvollisuutemme päättäjinä 
on huolehtia siitä, että hoivayk-
siköissämme on riittävästi hen-
kilökuntaa. Julkisella sektorilla, 
järjestöillä ja pienillä yrityksillä 
on oltava vahva osuus vanhus-
tenhoidostamme, emmekä saa 
antaa monikansallisille pörssiyh-
tiöille niskalenkkiä ja mahdolli-
suutta määritellä vanhustenhoi-
tomme laatua ja hintapolitiikkaa. 

- Tampereella on paljon hy-
viä yksiköitä, jotka ovat mones-
sa asiassa edelläkävijöitä. Näi-
den yksiköiden yksi keskeinen 
yhteneväisyys on siinä, että hen-
kilöstön hyvinvoinnista on huo-
lehdittu ja asukkaat voivat elää 
mahdollisimman itsenäistä sekä 
omannäköistä elämää, Nurmi-
nen sanoo.

TILANNE RÄJÄHTÄNYT 
NÄKYVÄKSI KAIKILLE
Nurminen huomauttaa korona-
pandemian tuoneen esille päih-

de- ja mielenterveyspalvelujen 
huonon tilanteen. Epidemia on 
entisestään lisännyt palvelujen 
kysyntää sekä tarvetta samaan 
aikaan, kun hoitovelkaa on ollut 
jo valmiiksi. 

Samalla useat kuntoutuk-
sen ryhmätoiminnat ovat olleet 
supistettuna tai etäpalveluna 
epidemian vuoksi. Tämä kaik-
ki yhdessä on Nurmisen sanoin 
”räjäyttänyt tilanteen näkyväksi 
kaikille”. 

 - Tilannetta on lähdetty kor-
jaamaan. TAYS:n psykiatria ja 
Tampereen kaupungin psyki-
atrian avopalvelut yhdistettiin 
vuoden alussa. Pitkän tähtäi-
men tavoitteena on korjata nii-
tä puutteita, joita palveluissa 
oli ennen. Uutta on päästy ko-
keilemaan vasta muutama kuu-
kausi, joten pitkälle ei vielä ole 
ehditty, mutta monta asiaa on 
jo selvinnyt, Nurminen toteaa.

Tärkeintä on Nurmisen mie-
lestä saada matalan kynnyksen 
palvelut nopeasti parempaan 
tilanteeseen. Jonot ovat olleet 
pitkät, eikä käyntejä ole ollut 
riittävästi, joten monen tilanne 
on ehtinyt huonontua ja sairau-
det syventyä. 

- Useammin kuin joka toi-
nen päivä ikääntynyt tekee it-
semurhan Suomessa eli myös 
ikääntyneiden mielenterveys-
ongelmiin tulee kiinnittää 
enem män huomiota. Huoles-
tuttavaa on, psykoottisen ma-
sennuksen osuus on lisäänty-
nyt vuoden aikana peräti noin 
25 prosenttia. Koska ennalta-
ehkäisy ei nyt toimi, niin kaik-
ki tämä johtaa erikoissairaan-
hoidon tarpeen kasvuun sekä 
jopa sairaalahoidon tarpee-
seen. Paikkoja sairaalahoitoon 
ei kuitenkaan yksinkertaises-
ti ole tarpeeksi, sanoo Nurmi-
nen. 

ILMARI NURMINEN kokee velvollisuudeksi 

laittaa sote-palvelut kuntoon

”NUORTEN TILANNE 
HUOLESTUTTAA MINUA”
Erikoissairaanhoidon kriisiyty-
misestä on saatu lukea lehdistä-
kin. Nuorisopsykiatrian akuutti-
osastolla nuoret ovat joutuneet 
nukkumaan patjoilla lattialla, sil-
lä osasto on ollut ääriään myöten 
täynnä. 

- Nuorten tilanne huolestut-
taa minua, sillä itsetuhoisuus on 
lisääntynyt samoin kuin muu oi-
reilu. Tilanne alkoi jo ennen ko-
ronaa, mutta on nyt syventynyt. 
Tukea lapsille ja nuorille on vält-
tämätöntä saada tässä ja nyt. 
Yksikään päättäjä ei voi enää 
katsoa tilannetta sivusta vaan 
tähän on yksinkertaisesti puu-
tuttava välittömästi, sanoo Nur-
minen. 

Huomionarvoista Nurmisen 
mukaan on siinä, että työkyvyt-
tömyyseläkkeistä 51,5 prosenttia 
johtuu mielenterveysongelmis-
ta ja mielenterveyden häiriöiden 
kustannukset ovat vuodessa 11,1 
miljardia euroa bruttokansan-
tuotteesta. 

- Meillä ei ole varaa inhimilli-
sesti eikä taloudellisesti jatkaa 
samalla tavalla. Mielenterveys- ja 
päihdepalveluihin panostaminen 
ja niiden kuntoon laittaminen on 
välttämätöntä 

Psykiatreista on pulaa koko 
maassa. Nurminen muistuttaa 
pulan olevan huutava Tampe-
reella, mikä osaltaan vaikeuttaa 
hoidon järjestämistä. Tarvetta 
olisi yli 30 erikoislääkärille heti. 
Ostopalveluilla saadaan tilannet-
ta paikattua, mutta se ei Nurmi-
sen mielestä riitä. 

IKÄVAIKUTUSTEN ARVIOINTI 
OTETTAVA KÄYTTÖÖN
Nurminen on toiminut Tampe-
reella omaishoitajajärjestöissä 
jo kymmenen vuoden ajan. Pal-
veluissa on Nurmisen mielestä 
huomioitava paljon palveluita 
käyttävät ja sairastavat ihmi-
set, jotka ovat usein ikäänty-
neitä. 

- Olen eduskunnassa edellyt-
tänyt ikävaikutusten arvioinnin 
käyttöönottoa päätöksenteon 
tueksi. Tampereenkin pitäisi 
päätöksiä tehdessään miettiä 
vaikutusten arviointia erityi-
sesti ikääntyneisiin, jotka sai-
rastavat, käyttävät paljon pal-
veluita ja joiden liikkuminen on 
usein haastavaa.

Ikääntyneet ovat monimuo-
toinen ryhmä, joka on tärkeä 
nähdä voimavarana. Kotona 
asumisen mahdollisuutta, hy-
vän elämän elämistä, mahdol-
lisuutta liikkua, harrastaa sekä 
käyttää maksutta esimerkiksi 
joukkoliikennevälineitä on eri-
tyisesti tuettava

- Mutta kun on sen aika, jol-
loin ihminen tarvitsee enemmän 
palveluita, on palveluihin pääs-
tävä ja kenenkään ei pidä kantaa 
huolta omasta ikääntymises-
tään, Nurminen huomauttaa.

Tamperelainen SDP:n kansanedustaja Ilmari Nurminen toivoo  
kuntavaaleissa puhuttavan sosiaali- ja terveydenhuollon ongelmakohdista  
ja siitä, miten niihin voidaan vastata. Tulevaisuudessa vastuun on  
tarkoitus siirtyä hyvinvointialueille.

Ilmari Nurmisen mukaan 
tamperelaisten kunta-

päättäjien velvollisuus on 
laittaa sote-palvelut  

kuntoon ja huolehtia, että 
siirtymä tehdään hallitusti 

ja oikeudenmukaisesti.
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TOP 10 

1 Työllisyys on ykkösasia. Tam-
pereen on luotava kasvun edel-
lytykset uusille työpaikoille. 
Panostetaan osaamiseen ja in-

vestointeihin. Tampereen hyviä tuloksia 
tuottaneen työllisyyskokeilun on jatkut-
tava ja muututtava pysyväksi. Lupakä-
sittelyä on nopeutettava. Nopeaa kas-
vua tavoittelevien, ketterien yritysten 
perustamista tuetaan.

2 Parasta terveydenhoitoa 
on terveyden ylläpitäminen 
ja ennaltaehkäisy. Ennalta-
ehkäisyyn suunnataan voi-

mavaroja. Perusterveydenhuollossa on 
huolehdittava, että kasvavan kaupungin 
tarpeisiin palkataan riittävästi lääkä-
reitä ja sairaanhoitajia. Erityisesti mie-
lenterveys- ja päihdepalveluita on olta-
va kattavasti ja nopeasti tarjolla kaikille 
tamperelaisille.

3 Lapsista ja nuorista pide-
tään huolta. Jokaisella lap-
sella ja nuorella on oikeus 
laadukkaaseen varhais-

kasvatukseen, koulunkäyntiin ja ope-
tukseen sekä kunnollisiin oppimisym-
päristöihin. Kiusaamiseen on oltava 
nollatoleranssi. Lasten ja nuorten en-
naltaehkäisevät matalan kynnyksen 
mielenterveyspalvelut on oltava kaikki-
en saavutettavissa.  

5 Tampereesta hiilineutraali 
2030 mennessä. Kasvihuo-
nepäästöjä on vähennettävä 
80 % verrattuna vuoden 1980 

tilanteeseen. Uusiutuvien energiamuo-
tojen käyttöä energiantuotannossa nos-
tetaan 80 prosenttiin. Kehitetään kau-
pungin puistoja ja luontoalueita. Pääsy 
lähialueen luontoon on oltava jokaisen 
tamperelaisen saavutettavissa. 

7 Maksuton toinen aste on in-
vestointi ihmisiin ja osaami-
seen. Ehjä ja suora opinto-
polku varhaiskasvatuksesta 

perusopetukseen ja lukio- ja ammatil-
liseen koulutukseen sekä yliopistoihin 
turvataan. Maksuttoman toisen asteen 
koulutuksen järjestely on toteuttava 
huolella. Nivelvaiheen ohjaukseen on 
panostettava. 

9 SDP liikuttaa. Kestävien lii-
kennemuotojen kulkuta-
paosuutta kasvatetaan 70 
%:iin. Raitiotietä on jatketta-

va Härmälään ja Koilliskeskukseen, lä-
hijunaliikennettä on lisättävä ja päärata 
perusparannettava. Kapasiteetin kas-
vattamiseksi ja nopeuden nostamiseksi 
Suomi-rata on toteutettava. Tavoittee-
na on myös suoran ja nopean junayhtey-
den avaaminen Tampereelta Pietariin. 

4 Asuinalueiden eriytymi-
nen on estettävä. Eri asu-
mismuotoja on oltava tar-
jolla kaikilla asuinalueilla. 

Toimivien ja houkuttelevien asuinalu-
eiden kehityksestä huolehditaan. Kaa-
voituksella on ohjattava erityisesti per-
heasuntojen rakentamista. Kehitetään 
lähiöiden palveluja ja ylläpidetään laa-
dukasta ja tasapuolista palveluverkkoa 
koko kaupungin alueella.

6 Turvataan ihmisarvoinen 
ikään  tyminen. Jokaisen ikä-
ihmisen on saatava tarvitse-
mansa palvelut varallisuudesta 

tai tulotasosta riippumatta. Hoitajamitoi-
tus on saatettava lain edellyttämälle tasol-
le mahdollisimman nopeasti. Omaishoitaji-
en jaksamisesta huolehditaan. Kotihoidon 
ammattilaisten työhyvinvointiin ja koti-
hoidon asiakkaiden tyytyväisyyteen on 
kiinnitettävä erityistä huomioita.

8 Talous pidetään tasapainos-
sa. Kaupungin tulopohjaa vah-
vistetaan uusilla työpaikoilla. 
Mahdollistetaan yritysten kas-

vu ja kehittyminen. Investoinnit pidetään 
kohtuullisella, mutta riittävällä tasolla 
kaupungin kasvun ja kehityksen turvaa-
miseksi. Menokehitys pidetään maltilli-
sena. Digitalisaatiota edistetään, hallin-
toa kevennetään edelleen ja kaupungin 
tarpeetonta tilaomaisuutta myydään.eri-
en yritysten perustamista tuetaan.

10 Kulttuuri kuuluu kaikille. 
Vaalitaan tamperelais-
ta kulttuuria tarjoamal-
la   kulttuuritoimijoille ja 

taiteilijoille työskentelytiloja. Turvataan 
keskeisten kulttuuritoimijoiden toi-
mintaedellytykset. Toteutetaan lasten 
ja nuorten harrastustakuu ja lisätään 
maksuttomia harrastusmahdollisuuk-
sia. Kirjastot säilytetään lähipalveluna.

TAVOITTEET
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- Olen äärimmäisen pettynyt, jos 
ratikka ei ylitä kuntarajoja. Han-
ke on vietävä loppuun asti, jolloin 
Pirkkala voisi olla ensimmäinen 
yhtiössä mukana oleva Tampe-
reen naapurikunta, Koskinen sa-
noo.

Tampereen Raitiotie Oy:n 
hallituksen puheenjohtaja Asko 
Koskinen on ollut monessa mu-
kana ja johtanut monenlaisia 
toimintoja. Koskinen ja muut 
hallituksen jäsenet hyppäsivät 
marraskuussa 2016 liikkuvaan 
ratikkaan, kun uusi yhtiö otti vas-
tatakseen Tampereen kaupun-
gin tekemistä raitiotien rakenta-
miseen liittyvistä sopimuksista. 
Vastuulleen yhtiö otti myös riskit.

Koskinen suostui mukaan ja 
myöhemmin hallituksen puheen-
johtajaksi, koska piti hanketta 
ainutlaatuisena koko Suomes-
sa. Raitiotiekiskoja on vain Hel-
singissä ja nyt Tampereelle olisi 
vasta toisena suomalaisena kau-
punkina tulossa samanlainen lii-
kennemuoto.

- Olen aina sanonut, että pitää 
tietää mihin ryhtyy, joten ensim-
mäiseksi tapasin Länsimetron 
kolme viisasta miestä Ison Ome-
nan ravintolassa ja tarjosin heil-
le lohikeittoa. Kysyin, mitä tällai-
sessa isossa hankkeessa voi tulla 
vastaan ja he kertoivat näkemyk-
sensä kaikesta siitä, mitä mega-
hankkeessa voi tapahtua.

- He korostivat suunnittelun 
oikea-aikaisuutta ja aikataulujen 
pitämisen tärkeyttä. Jos joudu-
taan jarruttamaan ja kiihdyttä-
mään, niin aikataulut pettävät ja 
samalla kustannukset karkaavat. 
Pitää olla nopea reagointikyky 
ja hallituksen on oltava halukas 
menemään aika ajoin työmaal-
le katsomaan omin silmin työn 
edistymistä, Koskinen sanoo.

Koskinen muistuttaa ratikan 
rakentamisen olevan Tampereen 
historian suurimman investoin-
nin.

- Alussa kritiikki ja epätietoi-
suudesta kumpuavat kysymykset 
olivat suurta, mutta koko ajan kri-
tiikki on vähentynyt, raitiotie on 
valmistunut ja liikenne on alka-
massa. Olemme kaiken aikaa tut-
kineet tamperelaisten suhtautu-
mista ratikkaan ja suhtautuminen 
on muuttunut kerta kerralta posi-
tiivisemmaksi, sanoo Koskinen.

TAMPEREEN  
PÄÄTÖKSENTEKO ON  
PYSTYNYT SOPEUTUMAAN
Raitiotien rakentaminen, johon 
kuuluu suunnittelusta alkaen 
kaikki mahdollinen ja mahdo-
ton, on Koskisen mukaan yhteis-
työtä. Keskusteluyhteys on ollut 
erinomaisen hyvää kaupungin 
luottamushenkilöiden ja viran-
haltijoiden suuntaan ylimmästä 
johdosta alkaen.

Esimerkkinä toimivasta ja tu-
loksia tuovasta yhteistyötä on 
Hatanpään haaraa koskeva pää-
töksenteko Tampereen kaupun-
gin hallinnossa. Myös yhteistyö 
elinkeinoelämän kanssa on Kos-
kisen mielestä sujunut hyvin.

- Ennen kaikkea kaupungin 
päätöksenteko on osoittanut 
sopeutuvansa näin isoon hank-
keeseen, jossa muutostarpeita 
tulee. Kun jotain on muutetta-
va, niin Tampereella on osattu 
reagoida nopeasti ja joustavasti 
sekä tehdä tarvittavat päätök-
set, Koskinen huomauttaa.

Koskinen on mielissään mo-
nestakin raitiotien rakentami-
seen liittyvästä asiasta, mutta 
päällimmäisinä ovat kustannus-
ten alittuminen ja aikataulussa 
pysyminen.  Koskinen on mielis-
sään myös siitä, että elinkeino-
elämä on haitoista huolimatta 
sopeutunut ”erinomaisen hyvin”.

-  Elinkeinoelämälläkin odo-
tusarvot ratikan suhteet ovat 
korkealla. Tampereen kaupungin 
kannalta tämä on kaupunkikehi-
tyshanke ja jos me muuttaisim-
me vuosittaisen asukasmäärän 
lisäyksen henkilöautoiksi, niin 
tämä meidän kannaksemme 
täyttyisi aika nopeasti.

- Ratikalla turvataan kaupun-
gin kasvua, me saamme aikai-
seksi bussiliikenteen säästöjä ja 
kunnianhimoiset ympäristöta-
voitteet toteutuvat ratikan myö-
tä, sanoo Koskinen.

”TYHJÄNÄ AJAVAT RATIKAT 
EIVÄT PALVELE KETÄÄN”
Yhdessä Tampereen kaupungin 
kanssa yhtiö on laatinut ratik-
kastrategian, jossa muun mu-
assa määritellään se mihin pyri-
tään. Lähtökohta on asiakkaiden 
saaminen ratikkaan, sillä tyhjänä 
ajavat ratikat eivät palvele ke-

tään eikä yhdenkään tavoitteen 
saavuttamista.

Koskisen mukaan kaikkien 
toimijoiden yhteisessä tavoit-
teessa on kaksi iso numeroa: 
2030 ja 20 miljoonaa. Ensim-
mäinen on vuosiluku, toinen luku 
kertoo matkustajamäärän tuona 
vuonna.

- Tuohon matkustajamäärään 
nouseminen syntyy hyvän yhteis-
työn tuloksena. Nysse on jouk-
koliikenteen brändi mutta myös 
ratikalla on oma brändinsä, kos-
ka se on erilainen liikenneväline. 
Meidän tehtävänämme yhtiönä 
on huolehtia muun muassa sii-
tä, että liikennöintiväli on 7,5 mi-
nuuttia ja tästä on hyvin tärkeää 
pitää kiinni.

- Ihmisten pitää voida luot-
taa siihen, että kun he mene-
vät pysäkille, niin viimeistään 7,5 
minuutin kuluttua tulee ratikka 
samalle pysäkille. Meidän tehtä-
vänämme on huolehtia liikenteen 
luotettavuudesta, valvoa vaunu-
jen siisteyttä ja kaikesta sellai-
sesta, joka tekee matkasta miel-
lyttävän, sanoo Koskinen.

KOSKINEN: HANKE ON 
VIETÄVÄ LOPPUUN ASTI
Vaikka Tampereella ei vielä ole 
aloitettu liikennöintiä, toivoo 
Asko Koskinen ratikan jonain 
vuonna ajavan Tampereen naa-
purikuntiin. 

- Sanon suoraan, että olen ää-
rimmäisen pettynyt, jos ratikka 
ei ylitä kuntarajoja. Tampereen 
kaupunki on nyt tehnyt raskaim-
mat investoinnit, jotka ovat 500 
miljoonan euron hintaluokkaa 
mutta kaikki seuraavat päätök-
set sekä rakentamiset ovat läh-
tökohtaisesti huomattavasti ke-
vyempi, Koskinen huomauttaa.

Koskisen mielestä hanke 
on vietävä loppuun asti, jolloin 

Pirkkala voisi olla ensimmäinen 
Tampereen naapurikunta. Rai-
tiotietä on suunniteltu jatket-
tavaksi Tampereen Hatanpääl-
tä Härmälän kautta Pirkkalaan, 
Taysilta Koilliskeskuksen kautta 
Kangasalan Lamminrahkaan ja 
Tampereen Lielahdesta Ylöjär-
velle. Myös Kangasalan Saaren-
maalla on tehty ratavaraukset. 
Tampereen raitiotiejärjestelmää 
on tarkoitus laajentaa vaiheittain 
2040-luvulle asti.

- Kuntien on itse nähtävä rati-
kan hyödyt ja arvioitava ne. Jos 
Tampere on Suomen toiseksi 
tärkein keskus ja kasvu jatkuu, 
niin kyllä se niin on, että naapu-
rikunnat hyötyvät kasvumieles-
sä ratikasta. Päätökset vaativat 
rohkeutta ja ratikka on yksi tapa 
vastata kaupunkiseudun kasvun 
haasteisiin. Korkotaso on lisäksi 
edullinen, Koskinen toteaa.

Tampereen Raitiotie Oy on 
Tampereen kaupungin omista-
ma yhtiö, jonka osakkaiksi kun-
nat voivat tulla. Koska kyse on 
keskinäisestä yhtiöstä, saa jokai-
nen mukaan tuleva kunta oman 
osakesarjansa ja lähtökohdan, 
että jokainen kunta rahoittaa 
oman osuutensa rakentamises-
ta. Rakentamisesta aiheutuvat 
kustannukset, rahoituskustan-
nukset ja poistot kunta maksaa 
yhtiölle maksamilla vastikkeilla. 

- Tampere on rakentanut kai-
ken yksin, mutta lähtökohta on 
se, että kustannusten jako neu-
votellaan naapurikuntien kanssa. 
Vapaamatkustajia ei ole, eivätkä 
naapurikunnat sitä odotakaan. 
Jokainen kunta kattaa omat rai-
tioteistä aiheutuvat kustannuk-
set, sanoo Koskinen.

Tampereen Raitiotie Oy:n 
hallituksen puheenjohtaja 
Asko Koskinen sanoo rati-

kan väriksi valitun punainen 
pinkin sijaan, koska väri lin-
kittyy Tampereen teollises-

ta historiasta.

Koronapandemia siirsi Tampereen 
joukkoliikenteen uusimman osan avoimen 
koeajon alkamista, mutta vakituinen liikennöinti 
on edelleen alkamassa 9.8. Tampereen Raitiotie 
Oy:n hallituksen puheenjohtaja Asko Koskinen 
katsoo jo tulevaisuuteen vaikka ainuttakaan 
lippua ei ratikkaan ole myyty.

”HANKE ON AINUTLAATUINEN KOKO SUOMESSA”
Ratikkayhtiön puheenjohtaja Asko Koskinen:
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Iidesjärvi ympäristöineen 
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      pitää huolta kaikista
      turvaa hyvän elämän ja palvelut
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Peltolammin – Multisillan alueen 
ilme muuttuu tulevina vuosina 

monin tavoin. Kaupunginosia 
kehitetään niin rakentamalla  
kuin palveluja vahvistamalla.

TAMPEREELLA ON TARTUTTU TOIMEEN

Pia Viitanen haluaa, että lähiöt ovat hyviä asuinpaikkoja

Suomalaisissa lähiöissä 
on 1,5 miljoonan ihmisen 
koti. Kansanedustaja ja 
Tampereen kaupungin-
valtuutettu Pia Viitanen 
haluaa, että lähiöt 
ovat edelleen hyviä 
asuinpaikkoja.

- Jokaisella pitää olla 
oikeus kulkea omilla 
kotikulmillaan viihtyisässä 
ja turvallisessa ympä-
ristössä, sanoo Viitanen. 

Pia Viitanen on tehnyt töitä lä-
hiöiden ja niiden asukkaiden 
puolesta koko ajan politiikassa 
toimiessaan. 

- Asuntoministerinä nostin 
lähiöt oman ”esityslistani” yh-
deksi kärkiasiaksi. Asumiseen 
liittyvien toimien lisäksi kehit-
tämiseen tarvitaan monen toi-
mijan yhteistyötä. Laadin ”Lä-
hiö-viitoset”, jossa korostettiin 
muun muassa kohtuuhintaisia 
asuntoja ja niiden peruskorja-
usta, palveluja asukkaille, hyviä 
kouluja ja harrastusmahdolli-
suuksia. Myös luontoa ja ulkoi-

lureittejä on oltava lähellä sekä 
yhteisöllisyyttä edistäviä asu-
kastiloja, Viitanen sanoo.

Myös kunnissa on toimitta-
va suunnitelmallisesti ja Tam-
pereella asiaan onkin tartuttu. 
Kehittämishankkeita on ollut 
matkan varrella Hervannassa ja 
Tesomalla ja Viitasen mielestä 
hyvin tuloksin. Lauri Lylyn por-
mestariohjelmassa on kirjattu-
na lähiöiden kehittäminen. 

Valtakunnallisessa ohjel-
massa on mukana Peltolam-
mi-Multisillan alue. Tästä saa-
tavia hyviä kokemuksia toivoo 
Viitanen hyödynnettävän myös 
muissa kaupunginosissa. 

Viitanen kertoo tavanneensa 
lähiökierroksillaan Tampereella 
ja koko maassa paljon ihmisiä ja 
kuunnelleensa asukkaiden ter-
veisiä oman kotialueensa ke-
hittämistarpeista. 

- Asukkaiden iso viesti on me-
henki, omasta alueesta halutaan 
olla ylpeitä. Jos huolenaiheita 
on, niihin pitää puuttua. Tuo-
rein esimerkki on kuvaustilan-
teesta Peltolammilla, kun eräs 
rouva pysähtyi juttelemaan alu-
een kehittämisestä. Hän sanoi 
pitävänsä paljon asuinaluees-
taan, jossa on muun muassa hy-
vät ulkoilumahdollisuudet. Yhty-

mäkohtia löytyi myös siitä, että 
kerroin mieheni olevan Peltsun 
kasvatti, sanoo Viitanen.

ERIARVOISUUDEN 
TORJUMINEN ON VALTTIA
Viitaselle on selviö, että asuin-
ympäristön on oltava turvalli-
nen, viihtyisä ja palveluita on 
oltava saatavilla. Suomessa on 
Viitasen mielestä onnistuttu 
siinä, että eri asuinalueet on 
rakennettu monipuolisesti ja 
siten ehkäisty alueiden eriyty-
mistä. Tärkeää on myös, että 
jokaisella lapsella on oikeus hy-
vään lähikouluun.

- Kulkuyhteydet on tehtä-
vä sujuviksi ja turvattava hy-
vät joukkoliikenteen palvelut. 
Asuinalueiden elinvoimaa on 
pidettävä yllä, julkisia palveluja 
on oltava asukkaiden lähellä ja 
myös kaupalliset palvelut säily-
vät elinvoimaisella alueella, Vii-
tanen toteaa.

Viitasen mielestä on jatket-
tava periaatetta, jossa haas-
teellisimmille alueille suun-
nataan hieman enemmän 
voimavaroja, jotta kaikki kou-
lut pysyvät turvallisina ja hyvinä 
paikkoina oppia. 

Esimerkkinä Viitanen mainit-
see SDP:n valtuustoaloitteen, 

jossa esitetään Pohjois-Hervan-
nan uuden koulurakennuksen ra-
kentamista korjaamisen sijaan.

- Ihmiset kaipaavat myös 
kulttuuria, maailma olisi tyhjä 
ilman musiikkia, kirjoja, kuvia. 
Se lähikirjasto on rakas. Ym-
päristön tekee viihtyisäksi, jos 
siellä on mahdollista nauttia 
kulttuurista. Kulttuuriministe-
rin ”hattu päässäni” sain mah-
dollisuuden tukea hankkeita, 
joissa tuotiin kulttuuria lähi-
öihin asukkaiden pariin. Tästä 
myös Tesomalle ja Hervannalle 
tuli rahoitusta, totea Viitanen.

DEMARIT OVAT LÄHIÖIDEN 
TUNTIJOITA
Viime hallituskaudella, kun SDP 
oli oppositiossa, lähiöiden ke-
hittämishanketta ei ollut. 

- Kauden lopulla linjasim-
me eduskunnan Tarkastusva-
liokunnassa asuntopoliittiseen 
mietintöömme vaateen, että 
jatkossa olisi laadittava lähiöi-
den kehittämisohjelma. Teim-
me tämän eteen valiokunnassa 
työtä, ja sen myötä eduskunta 
näin linjasikin, sanoo Viitanen.

Kuluvan kauden hallitusoh-
jelmaa neuvoteltaessa SDP sai 
lähiöiden kehittämisohjelman 
hallitusohjelmaan. Tähän varat-

tiin myös merkittävästi voima-
varoja. Jo tehdystä työstä on 
Viitasen mielestä hyvä jatkaa 
myös Tampereella. 

- Nostetaan edelleen kun-
niaan lähiöiden kehittäminen. 
Kaikilla asukkailla on oikeus hy-
vään ja viihtyisään asuinympä-
ristöön, siihen tuttuun ja turval-
liseen. Myös arjen turvallisuus 
kaikilla alueilla on perusasia ja 
siksi lähiöpoliisitoimintaa pitää 
vahvistaa. 

- On tarpeen saada eri lähi-
öihin korttelipoliisitoimintaa, 
jota taannoin esimerkiksi koti-
Hervannassa oli.  Nuoruudesta-
ni muistan korttelipoliisimme, 
Kuoppamäen, jonka me nuoret 
tiesimme, ja joka tunsi meidät. 
Myönteisiä muistoja eli taas 
tarvitsemme tuttuja ja turvalli-
sia lähiö-Reinikaisia, huomaut-
taa Viitanen.
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Viime vuonna alkanut 
koronapandemia on 
aiheuttanut suurta huolta 
palveluiden kestävyydestä 
sekä yhteiskunnan 
sosiaalisesta ja eko-
logisesta kantokyvystä. 

Tampereen Demarinuoret 
haluaa puuttua näihin 
epäkohtiin ja rakentaa 
kuntavaalien jälkeistä 
Tamperetta yhä 
paremmalla ja 
kestävämmällä tavalla. 

Reilu Tampere haastatteli neljää 
Demarinuorten ehdokasta (Saa-
na Kuusipalo, Kaapo Asuma, Ar-
seniy Lobanovskiy, Outi Mikkola)  
tärkeimmistä vaalitavoitteista. 

Tampereen Demarinuorten 
ehdokkaat ovat sitoutuneet ra-
kentamaan parempaa kaupunkia 
koulutuksen, joukkoliikenteen, so-
siaali- ja terveyspalveluiden, sekä 
monikulttuurisuuden keinoin. 

Liikenne aiheuttaa viidennek-
sen Suomen päästöistä. Katta-
va ja edullinen joukkoliikenne on 
perusedellytys ympäristöystä-
vällisesti ja tasa-arvoisesti toi-
mivalle Tampereelle. Ekologisen 
liikkumisen paikasta toiseen on 
oltava sujuvaa, ja palvelujen saa-

Tampereen Demarinuorten ehdokkaita Tampereen 
työväentalon käytävässä koronavälein.  Vasemmal-
ta Jyri Tuokko, Kaapo Asuma, Arseniy Lobanovskiy, 

Saana Kuusipalo ja Outi Mikkola.

vutettavuus on turvattava kai-
kille. Tampereen Demarinuoret 
haluavat maksuttoman joukko-
liikenteen kokeiluja esimerkiksi 
opiskelijoille, eläkeläisille ja työt-
tömille. 

- Positiivisten ympäristövai-
kutusten lisäksi toimiva ja edulli-
nen joukkoliikenne lisää kaupun-
kilaisten osallisuutta, kaventaa 
alueellisia hyvinvointieroja sekä 
vilkastuttaa kaupungin elinkeino-
elämää, sanoo Saana Kuusipalo.

Kaapo Asuma huomaut-
taa nuorten demarien haluavan 
Tampereen, jossa jokaiselle on 
aikaa ja jossa jokainen voi kasvaa 
turvallisesti sekä vanheta arvok-
kaasti. Siksi sosiaali- ja terveys-
palveluiden tulee toimia tehok-
kaasti ja laadukkaasti. 

Etenkin mielenterveyspalve-
luissa avunsaaminen tarpeek-
si varhaisessa vaiheessa voi olla 
jopa elintärkeää. Tämän vuok-
si matalankynnyksen palveluita 
tulee lisätä aikaisempaa enem-
män. 

- Ei voi olla niin, että apua jou-
tuu odottamaan useita kuukau-
sia, Kaapo Asuma toteaa.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden 
uudistus osuu tulevalle vaalikau-
della ja se aiheuttaa oman haas-
teensa kaupunkilaisten palve-
luiden sekä kaupungin talouden 
osalta. 

- Me näemme, että yhteistyöl-
lä sote saadaan maaliin myös 
Tampereella. Tulevalla kaudella 
sote-uudistuksen siirtymävaihe 

tulee toteuttaa mahdollisimman 
sujuvasti. Sujuva siirtymä on 
kaikkien etu, Asuma sanoo.

PALVELUT OLTAVA  
JOKAISEN SAATAVILLA
Tampereen kaupungin ei ole De-
marinuorten mielestä ainoas-
taan tunnustettava, että moni-
kulttuurisuus ja monikielisyys 
ovat Tampereen suurimpia rik-
kauksia ja tärkeitä osia tampere-
laisessa arkielämässä, vaan sen 
täytyy myös mukauttaa palvelu-
järjestelmänsä voidakseen tukea 
kaikkia tamperelaisia tasavertai-
sesti ja heidän tarpeidensa mu-
kaan räätälöidyllä tavalla. 

- Tampereen kaupungin 
palvelujen on oltava jokaisen 
tamperelaisen saatavilla ja 
helposti saavutettavissa äi-
dinkielestä, asuinpaikasta tai 
lompakon paksuudesta riippu-
matta, toteaa Finlands Svenska 
Unga Socialdemokrater:in va-
rapuheenjohtaja Arseniy Loba-
novskiy.

Lobanovskiy sanoo nuoril-
la demareilla olevan tavoittee-
na torjua sosiaalista eriytymistä 
kaavoittamalla hyviä joukkolii-
kenneyhteyksiä, kitkatonta pää-
syä lähiluontoon, monipuolisia 
asuntotyyppejä ja kelpoja palve-
luja sekä panostamalla suurem-
pikokoisten kohtuuhintaisten 
vuokra-asuntojen rakentami-
seen riittävässä määrin jokaisel-
le kaupunginosille. 

- Keskustassa, Hervannassa 

ja Kaukajärvellä asumisen on 
oltava yhtä edullista, vaivaton-
ta ja miellyttävää kaikille, Loba-
novskiy muistuttaa.

KOULUTUKSEEN JA 
SIVISTYKSEEN ON 
PANOSTETTAVA
Tampereen Demarinuorten pu-
heenjohtaja Outi Mikkola nostaa 
esille nuorten demarien halun 
siitä, että Tampereella panos-
tetaan koulutukseen ja sivistyk-
seen. 

- Toteutetaan maksuton toinen 
aste laadukkaasti ja turvataan 
riittävät opetus- ja ohjausresurs-
sit. Panostetaan yksilöllisiin opin-
topolkuihin ja joustavaan ope-
tukseen. Tehdään Tampereesta 
Suomen paras opiskelijakaupun-
ki niin toisen asteen opiskelijoille 
kuin korkeakouluopiskelijoille.  

- Kouluympäristön pitää olla 
turvallinen ja koulukiusaami-
sen ehkäisemiseen on löydyt-
tävä toimivia keinoja arkitasol-
la. Koulutukseen panostaminen 
on tulevaisuusinvestointi, Mik-
kola huomauttaa.

Jyrki Tuokko muistuttaa kun-
tavaaleissa äänestysaktiivisuu-
den olevan perinteisesti mata-
lampi verrattuna esimerkiksi 
presidentinvaaleihin tai edus-
kuntavaaleihin. Tampereella ää-
nestäjillä on valittavana satoja 
ehdokkaita ja oman ehdokkaan 
valitseminen voi tuntua haasta-
valta. Varsinkin nuorten keskuu-
dessa vaalikoneiden merkitys 

on noussut huomattavasti ää-
nestyspäätöstä tehdessä. 

- Vaalikoneista on ehdotto-
masti hyötyä sekä äänestäjille 
että ehdokkaille. Niiden avulla 
erityisesti nuorten ehdokkai-
den on helpompi tuoda esiin 
mielipiteitään sekä näkökulmi-
aan äänestäjille, ilman kalliita 
mainoskampanjoita. 

- Uskonkin, että vaalikoneis-
ta on apua äänestysprosentin 
nostamisessa sekä uusien eh-
dokkaiden läpimenossa, Tuok-
ko sanoo.

TAMPEREEN DEMARI-
NUORTEN EHDOKKAAT

Outi Mikkola, Saana Kuusi-
palo, Arseniy Lobanovskiy, 
Kaapo Asuma, Jyri Tuokko, 
Sofia Julin, Jenny Vaara, 
Rasmus Keinänen, Anni elina 
Mehtätalo ja Inna Rokosa.
 
Kaikki nuoret demari-
ehdokkaat Tampereella eli 
alle 32-vuotiaat 
Kaapo Asuma, Sofia Julin, 
Rasmus Keinänen, Veera 
Keränen (sit.), Saana Kuusi-
palo, Arseniy Lobanovskiy, 
Annielina Mehtätalo, Outi 
Mikkola, Ilmari Nurminen, 
Inna Rokosa, Jyri Tuokko, 
Jenny Vaara.

UUDISTAMISEN AIKA ON NYT
Tampereen Demarinuoret: 
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toiminnanjohtaja, insinööri
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vahtimestari, 
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JENNY VAARA

www.jennyvaara.fi

Koulutusasiantuntija, K�

Hyvää arkea 

rakentamassa
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Nina Lindberg
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Yhteisöllisen, avoimen ja
inhimillisen kaupungin
puolesta.

Toiminnanjohtaja, YTM

ninalindberg.fi

• Kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja, valtuutettu
• Kaupunginhallitus: puhe- ja läsnäolo-oikeus
• SDP:n puoluevaltuuston jäsen ja Pirkanmaan SDP:n puoluevaltuustoryhmän 

• Herastuomari, kehitysvammahoitaja 
• Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen
• Olen erittäin sitoutunut valtuustotyöskentelyyn.  
• Ei poissaoloja valtuustosta. Olen ahkera ja tunnollinen: 
Teen aktiivisesti valtuustoaloitteita ja -kyselyjä. 
Tamperelainen -lehden (1/2021) mukaan 
Aila on aloitteellisin valtuutettu.

AILA DÜNDAR-JÄRVINEN
TAMPERELAISTEN PUOLESTA

Valitse Tampereen valtuustoon www.ailan.info

puheenjohtaja

PAULA VIROLAINEN

PAULA PERHEIDEN
PUOLESTA – 
PERUSPALVELUT
PAREMMIKSI

asuminen, kulttuuri, 
terveys- ja vammaispalvelut
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