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Kokoomuksen Tampereen Aluejärjestö ry. 
on perustettu vuonna 1969. Silloin politiikka 
kiinnosti ja väkeä ryntäsi puolueen jäse-
niksi. Aluejärjestön perustamisen jälkeen 
tamperelainen kokoomustoiminta on vauh-
dittunut ja Tampereesta on tullut porvarilli-
nen kaupunki. Politiikan harrastaminen on 
tullut vuosikymmenien varrella aina vaan 
vaativammaksi, aina enemmän osattava ja 
uhrattava asialle aikaansa.
    Tämä kirja kertoo aluejärjestön viiden 
vuosikymmenen järjestötoiminnasta sivuten 
vahvasti myös kunnallispolitiikkaa. Järjes-
töön kuuluu yli kaksikymmentä jäsenjärjes-
töä, joilla kaikilla on oma mielenkiintoinen 
historiansa, se kyllä ansaitsisi oman histo-
riikkinsa myös
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Kokoomustoiminnan historia on keskeinen osa Tampereen 240-vuo-
tista historiaa. Puolue on toiminut  organisoidusti jo yli sata vuotta 
Tampereella ja Pirkanmaalla. Vuonna 1969 perustettiin Tampereelle 

Kokoomuksen Tampereen Aluejärjestö ry. 
Viimeisten viidenkymmenen vuoden aikana politiikka on melkein am-

mattimaistunut, päätettäviksi tulevat asiat ovat entistä monimutkaisempia, 
heidän on tänään tiedettävä enemmän asioista. Lisäksi äänestäjät seuraavat 
osaavina toimijoina politiikkojen toimia tiiviimmin.

Kokoomuksen Tampereen historiikki on nyt kirjoitettu kolmessa osassa, 
ensin 25-vuotishistoriikki vuonna 1995, sitten 40-vuotishistoriikki vuonna 
2009 ja nyt 50-vuotishistoriikki. Olen saanut kirjoittaa nämä kaikki, ja kii-
tos siitä, mielenkiintoista tehtävää se on ollut. 

Vuoden 2019 versiossa ensimmäinen osa on edelleen alkuperäisessä muo-
dossa, vuosia 1995-2009 on hieman täydennetty henkilöhistorian kohdalla 
sekä silloin julkaistuja ennustuksellisia aktiivihaastatteluja on lyhennetty ja 
osittain poistettu.

Kirjoittajana minulle on tullut vuosien varrella laajempi näkemys asioiden 
merkityksestä ja jopa tarkoituksesta. Valtaosan historiikin vuosista olen toi-
minut itsekin tamperelaisessa politiikassa mukana.

 Perustamisvuosiin olen perehtynyt lisää sen ajan lehdistön ja kirjallisuu-
den kautta, Timo P. Nieminen oli silloin toiminnassa mukana ja auttanut 
minua muistikuvillaan.   

Millainen oli se poliittinen maailma kun aluejärjestöä oli ryhdytty perus-
tamaan vuonna 1969?

Ajan henki perusti
Kokoomuksen Tampereen aluejärjestön

vuonna 1969
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Vuonna 1968 oli lokakuussa pidetty kunnallisvaalit, joissa Kokoomus sai 
melkoisen voiton, kokoomuslaisittain ajatteleva tamperelaisväki sai kipinää 
toimintaansa.  Aamulehden merkittävä asema ja sen selkeä puolueyhteys toi 
puolueen vaalikampanaan hyvää tukea, kokoomuslaiset ehdokkaat olivat 
vahvasti lehden  jutuissa esillä. 

Kunnallisvaaleissa oli laaja vaaliliitto, Kokoomuksen rinnalla olivat Tam-
pereen porvarillinen kunnallisyhdistys, liberaalit ja RKP. Ehdokkaissa oli 
hyvin paljon nuoria ja naisia. Pitkään Kokoomuksen kanssa vaaleissa toi-
minut Porvarillinen kunnallisyhdistys menetti kasvavan yhdistystoiminnan 
mukana merkitystään, yhdistys ei asettanut enää ehdokkaita vuoden 1972 
vaaleissa, toimimaton yhdistys poistettiin yhdistysrekisteristä vasta 2017.

Edellisenä talvena oli pidetty presidentinvaalit, jossa Kokoomuksella oli 
omana ehdokkaana Matti Virkkunen, joka tosin hävisi Urho Kekkoselle, 
mutta terävöitti puolueen kuvaa oman linjan omaavana puolueena. 

Vauhtia lisäsi ajan henki, joka oli kuin yhteinen vihollinen.  Eduskunta 
oli vasemmistoenemmistöinen, eduskuntavaaleissa vuonna 1966 vasemmis-
topuolueet (SDP, SKDL, TPSL) saivat kolmannen -ja viimeisen kerran! - 
eduskuntavaalien historiassa enemmistön äänistä, 51,0 % ja myös eduskun-
taan enemmistön paikoin 103–97 ja sen mukana tietysti vastaavanlaisen 
hallituksen. 

Neuvostoliitto oli voimissaan, joskin Tsekkoslovakian miehitys loi suo-
malaisiin taas varovaisuutta Neuvostoliiton aikeista. Neuvostoliittoa ei sil-
loinen media juurikaan arvostellut, mutta Tampereen seudulla, silloin vielä 
Kokoomuksen äänenkannattajana toiminut Aamulehti otti Tsekkoslovakian 
miehityksestä kaiken poliittisen hyödyn irti.
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Samaan aikaan Vietnamin sota nakersi USA:n ja länsimaisten ajatusten 
menestystä, vasemmistolainen nuoriso ja opiskelijat mellakoivat Euroopan 
eri maissa.

Vasemmistolaiset olivat vaaleissa luvanneet luovansa lisää työpaikkoja ja 
lupauksille alettiin pian vaatia katetta. Vasemmiston ratkaisut alkoivat näyt-
tää haperoilta. 

Vaalimenestys ja nouseva vasemmistolaisuus, erityisesti mediassa näky-
vä stalinistit,  innosti kokoomuslaisia toimimaan, yhä useammat halusivat 
olla toiminnassa mukana. Toiminnalle tuli kysyntää, se vaati uutta järjes-
täytymistä, puoluetoiminnalle alkoi tulla pelkän sosialismin vastustamisen 
rinnalle myös paikallisia tavoitteita. Vuoteen 1969 asti kokoomuksen kun-
nallispolitiikasta toiminnasta oli vastannut ns. aluetoimikunta ja erityisesti 
Tampereen Kokoomus (silloin Tampereen Kansallisseura), mutta nyt muissa 
kasvavissa yhdistyksissä nousi halua olla mukana toiminnassa ja päättämässä 
kaikkia tamperelaisia koskevissa asioissa. 

Aluejärjestön perustaminen ei sujunut kitkatta, koska yhdistykset myös 
pelkäsivät uuden ja suuren organisaation vievän vaikutusvallan pieniltä. Pe-
rustamisen takuumiehinä olivat suuret yhdistykset; Tampereen Kansallisseu-
ra, suuret Tampereen naisten ja nuorten yhdistykset sekä valtuustoryhmän 
vaikutusvaltaisimmat vetäjät,  jotka näkivät puoluetoiminnan kehittämisessä 
kauemmaksi.

1960-luvun loppuun liittyy monia ihmisten käyttäytymiseen liittyviä 
muutoksia. Hippiliike oli kaikkien huulilla, opiskelijat aktivoituivat vaati-
maan päätäntävaltaa ja enemmän oppilaitosten hallintoon ja opetuksen sisäl-
töön. Seksielämän vapautumisesta puhuttiin. Kaikkiaan ihmiset aktivoitui-
vat ajattelemaan omaa elämäänsä ja yhteiskuntaa, haluttiin osallistua. Silloin 
osallistuminen kanavoitui järjestöihin ja ohjattuihin liikkeisiin. 

2010-luvulla halutaan osallistua suoraan, asioita kommentoidaan rohkeas-
ti, mutta organisaatioiden taakse ei haluta piiloutua.

Voisiko tämän ajan politiikkaan osallistuminen muuttua Tamperelaisen 
kokoomuksen osalta enemmän suoraksi osallistumiseksi, organisoidaan to-
ki vaaleja mutta muuten levitetään tietoa, kannustetaan omaa jäsenistöä ja 
myötäeläjiä Kokoomuksen  ajatusten levittämiseen ja tukemiseen.

Tampereella 8.10.2019

Mikko Närhi
tietokirjailija
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Vaalitoimikunnan pj

Timo P. Nieminen 1997–2003

Kalervo Kummola 2004–2007

Juha Kostiainen 2008–2012

Seppo Kovala 2013–2014–2015–2016

Harri Airaksinen 2017–2018
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Puheenjohtajat 1996-2009

Lassi Saressalo 1.1.1994–31.12.1996

Kalervo Kummola 1.1.1997–31.12.1999

Riitta Koskinen 1.1.2000–31.12.2003

Juha Kostiainen 1.1.2004–31.12.2006

Seppo Kovala 1.1.2007–31.12.2008

Harri Airaksinen 1.1.2009–31.12.2012

Aleksi Jäntti 1.1.2013–27.6.2017

Jouni Markkanen 28.6.2017 –

Kunnallissihteerit,
jotka ovat toimineet myös valtuustoja
kaupunginhallitusryhmien sihteereinä

Jari Ahjoharju 1993–1995

Marja Tiura 1996–1998

Tuija-Leena Juutilainen 1999

Hannu Merikoski 1999–2001

Lotta Kallonen 2001–2004

Patrik Marjamaa 2004–2006

Miia-Hannele Vuori 2006–2012

Päivi Tirronen (äitiysloman sijainen) 2007–

Hanna Porkkala (äitiysloman sijainen) 2009–2010

Kimmo Torvinen syksy 2012

Hanna Kallio-Kokko 2013–2014

Siina Autio nyk. Ekberg talvi 2014

Maggie Nurminen 2014–2017

Salla Tenho 2018–
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Hallitukset 1996-2009

86

1996
Lassi Saressalo pj.
Marja Jussila vpj
Antti Puisto vpj
Markku Mäkinen
Juha Vuohelainen
Kari Karjalainen
Ilkka Hietaniemi
Liisa Hytönen
Seppo Kovala
Pekka Mattelmäki
Veikko Tolppa
Eino Mäkinen
Tuija-Leena Juutilainen
Tuula Rantanen
Pekka Salminen
Jonna Sillman
Marja Tiura
Pertti Pohjakallio
Heikki Välkepinta
Toini Jaakkola
Liisa Löyttyniemi

1997
Lassi Saressalo pj
Marja Jussila vpj
Antti Puisto vpj
Ilkka Hietaniemi
Marja Jussila
Eino Mäkinen
Antti Puisto
Tuija-Leena Juutilainen
Liisa Löyttyniemi
Miikka Seppälä
Tuula Rantanen
Hannele Nordfors
Ulla Harala
Kristiina Kaihari
Leena Maijala
Pekka Mattelmäki
Pertti Pohjakallio
Pekka Salminen
Sami Martikkala
Joni Rannanpää
Matti J. Mäkelä
Mirjam Sipponen

1998
Kalervo Kummola pj
Marja Jussila vpj
Antti Puisto vpj
Jussi Haavisto
Ulla Harala
Ilkka Hietaniemi
Henry Ingraeus
Tuija-Leena Juutilainen
Kristiina Kaihari
Seppo Kovala
Liisa Löyttyniemi
Matti J. Mäkelä
Eino Mäkinen
Hannele Nordfors
Pertti Pohjakallio
Joni Rannanpää
Pirjo Rauhala
Miikka Seppälä
Pekka Salminen
Mirjam Sipponen
Tuula-Mari Vilkkilä

1999
Kalervo Kummola pj 
Seppo Kovala vpj.
Marja Jussila vpj.
Milla Anttila
Ilkka Hietaniemi
Henry Ingraeus
Tuija-Leena Juutilainen 
Lotta Kallonen
Jaakko Karankoski
Liisa Löyttyniemi
Matti J. Mäkelä
Eino Mäkinen
Pertti Pohjakallio
Antti Puisto
Pirjo Rauhala
Kristiina Kaihari-Salminen 
Pekka Salminen
Miikka Seppälä
Mirjam Sipponen
Tuula-Maria Vilkkilä 
Mapu Wegelius

Kokoomuskirja:Kokoomus  5.10.2009  14:53  Sivu86
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2000 
Riitta Koskinen pj
Seppo Kovala vpj.
Lotta Kallonen vpj.
Milla Anttila
Ilkka Hietaniemi
Henry Ingraeus
Tuija-Leena Juutilainen 
Kristiina Kaihari-Salminen 
Liisa Löyttyniemi
Matti J. Mäkelä
Eino Mäkinen
Jonna Niskanen
Pertti Pohjakallio
Antti Puisto
Nina Veko
Ulla-Maija Ronumäki 
Saara Saarteinen
Pekka Salminen
Mirjam Sipponen
Jarmo Talasrinne
Tuula-Maria Vikkilä

2001
Riitta Koskinen, pj
Seppo Kovala vpj
Lotta Kallonen vpj
Liisa Löyttyniemi
Kristiina Kaihari-Salminen
Ulla-Maija Ronumäki
Antti Puisto
Annikki Andreasson
Henry Ingraeus
Pirjo Rauhala
Matti J. Mäkelä
Erkki Ottela
Ilkka Hietaniemi
Mirjam Sipponen
Jarmo Talasrinne
Pekka Salminen
Antti Koskela
Saara Saarteinen
Kristiina Eerola
Tuija-Leena Juutilainen
Eino Mäkinen

2002
Riitta Koskinen pj
Seppo Kovala vpj
Liisa Löyttyniemi vpj
Heljä Alanko
Ilkka Hietaniemi
Suvi Jokinen
Tuija-Leena Juutilainen
Kristiina Järvelä
Jaakko Karankoski
Tapio Kivinen
Marja Koivisto
Matti J. Mäkelä
Eino Mäkinen
Erkki Ottela
Antti Puisto
Pirjo Rauhala
Saara Saarteinen
Pekka Salminen
Mirjam Sipponen
Merja Suominen
Jarmo Talasrinne

2003 
Riitta Koskinen pj
Seppo Kovala vpj
Liisa Löyttyniemi vpj
Heljä Alanko
Ilkka Hietaniemi
Tuija-Leena Juutilainen
Jaakko Karankoski
Tapio Kivinen
Marja Koivisto
Maarit Lähteenmäki-Pekkinen
Patrik Marjamaa
Matti J. Mäkelä
Erkki Ottela
Ulpu Pakkala
Antti Puisto
Pirjo Rauhala
Saara Saarteinen
Pekka Salminen
Mirjam Sipponen
Merja Suominen
Jarmo Talasrinne

Kokoomuskirja:Kokoomus  5.10.2009  14:53  Sivu87
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2004
Juha Kostiainen pj
Seppo Kovala vpj
Saara Saarteinen vpj
Harri Airaksinen
Leena Arkia
Aila Dündar-Järvinen
Tuija-Leena Juutilainen
Jaakko Karankoski
Marja Koivisto
Mikko Leppälahti
Maarit Lähteenniemi-Pekkinen
Liisa Löyttyniemi
Matti J. Mäkelä
Erkki Ottela
Ulpu Pakkala
Antti Puisto
Pirjo Rauhala
Pasi Rautanen
Pekka Salminen
Matti Savo
Sirkka Saxberg

2005
Juha Kostiainen pj
Seppo Kovala vpj
Saara Saarteinen  vpj
Leena Arkia
Taneli Dobrowolski
Aila Dündar-Järvinen
Ilkka Hietaniemi
Henna Hopia
Tuija-Leena Juutilainen
Jaakko Karankoski
Kaisa Koskinen
Mikko Leppälahti
Maarti Lähteenniemi-Pekkinen
Markku Nikkilä
Erkki Ottela
Katja Peltola
Antti Puisto
Pirjo Rauhala
Pekka Salminen
Matti Savo
Sirkka Saxberg

2006
Juha Kostiainen pj
Seppo Kovala vpj
Saara Saarteinen vpj
Leena Arkia
Marja Civill
Aila Dündar-Järvinen
Ilkka Hietaniemi
Henna Hopia
Tuija-Leena Juutilainen
Jaakko Karankoski
Mikko Leppälahti
Maarit Lähteenniemi-Pekkinen
Matt J. Mäkelä
Erkki Ottela
Antti Puisto
Pekka Salminen
Matti Savo
Sirkka Saxberg
Kari Sorola
Harri Talonen
Miika Tomi

2007
Seppo Kovala pj.
Tero Arvonen vpj
Saara Saarteinen vpj
Leena Arkia
Marja Civill
Aila Dündar-Järvinen
Tuula Haapio
Ilkka Hietaniemi
Henna Hopia
Tuija-Leena Juutilainen
Juhani Kankare
Matti Kataja
Hanna Koskela
Mikko Leppälahti
Maarit Lähteenniemi-Pekkinen
Elina Suojanen-Nirvi
Erkki Ottela
Mika Räty
Pekka Salminen
Harri Talonen
Miika Tomi

Kokoomuskirja:Kokoomus  5.10.2009  14:53  Sivu88
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2008
Seppo Kovala pj
Saara Saarteinen vpj
Tero Arvonen vpj
Harri Airaksinen
Leena Arkia
Aila Dündar-Järvinen
Ilkka Hietaniemi
Petri Huttunen
Tuija-Leena Juutilainen
Matti Kataja
Riitta Koskinen
Mikko Leppälahti
Maarit Lähteenniemi-Pekkinen
Milla Majaniemi
Reijo Määttä
Elina Suojanen-Nirvi
Erkki Ottela
Sami Rantanen
Pekka Salminen
Jukka Vairema
Sofia Vikman
Matti Savo

2009
Harri Airaksinen pj
Elina Suojanen vpj
Tero Arvonen vpj
Seppo Kovala tvk:n pj 
Ritva Asula-Myllynen 
Ilkka Hietaniemi
Tuija-Leena Juutilainen 
Wäinä Järvelä
Tiia Kallio
Riitta Koskinen
Jarno Lahtinen
Hannu Merikoski
Marita Mäkinen-Seppänen 
Reijo Määttä
Erkko Ottela
Sami Rantanen
Pekka Salminen
Anne Salonen
Minna Talonen
Jenni Vartiainen
Sofia Vikman
Mikael Wänskä
Matti Savo

Vaalitoimikuntien pj:t

Timo P. Nieminen 1997-2003

Kalervo Kummola 2004-2007

Juha Kostiainen 2008-
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2010
Harri Airaksinen pj 
Tero Arvonen vpj
Ritva Asula-Myllynen vpj
Arto Ahvensalmi
Ilkka Hietaniemi
Wäinä Järvelä
Tiia Kallio 
Riitta Koskinen
Seppo Kovala
Seppo Laalahti
Jarno Lahtinen
Loviisa Laukkonen 
Olli Marjalaakso 
Reijo Määttä 
Helena Perälä 
Pekka Salminen
Anne Salonen 
Ilkka Sasi 
Matti Savo
Minna Talonen 
Hannele Strömberg 
Sofia Vikman

2011
Airaksinen Harri Pj
Nyman Jenny Vpj
Arvonen Tero 
Asula-Myllynen Ritva 
Haavisto Sami 
Hietaniemi Ilkka 
Juutilainen Tuija-Leena
Kallio Tiia
Kovala Seppo 
Laalahti Seppo
Määttä Reijo
Ojanen Sanna
Ottela Erkki 
Perälä Helena
Salminen Pekka
Sasi Ilkka 
Strömberg Hannele 
Savo Matti 
Toivonen Anssi 
Vihervaara Tommi 
Vikman Sofia
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2012
Harri Airaksinen pj
Ritva Asula-Myllynen vpj
Jarno Lahtinen vpj
Erkki Axén
Taneli Dobrowolski 
Riina-Evelina Eskelinen 
Ilkka Hietaniemi 
Tuija Leena Juutilainen
Leena Kostiainen 
Seppo Kovala
Mikko Leppälahti 
Tuija Malmio-Haikansalo 
Reijo Määttä
Päivi Myllymaa
Sanna Ojanen
Erkki Ottela
Jyrki Pitkänen
Pekka Salminen
Ilkka Sasi
Matti Savo
Maija Sutinen

2013 
Aleksi Jäntti pj
Matti Höyssä vpj
Riina-Evelina Eskelinen vpj
Markku Airaniemi
Erkki Axén
Taneli Dobrowolski
Ilkka Hietaniemi
Tuija-Leena Juutilainen
Leena Kostiainen
Jarno Lahtinen
Sinikka Lampinen
Jouni Markkanen
Terhi Saarenoja
Petri Rajala
Heikki Salo
Tiina Salminen
Ilkka Sasi
Hannele Strömberg
Raimo Tihveräinen
Erkki Ottela

2014
Aleksi Jäntti pj, 
Matti Höyssä vpj
Riina-Eveliina Eskelinen vpj
Markku Airaniemi
Ritva Asula-Myllynen 
Ilkka Hietaniemi 
Tuija-Leena Juutilainen 
Reijo Kakkolampi
Hanna Kallio-Kokko
Helena Kekoni
lmari Korhonen
Leena Kostiainen
Jarno Lahtinen
Tuija Malmio-Haikansalo
Päivi Myllymaa
Erkki Ottela
Terhi Saarenoja
Heikki Salo
Ilkka Sasi
Raimo Tihveräinen
Saana Vahvelainen

2015
Aleksi Jäntti pj
Matti Höyssä vpj
Riina-Eveliina Eskelinen vpj
Helena Kekoni
Leena Kostiainen
Jarno Lahtinen
Raimo Tihveräinen
Saana Vahvelainen
Terhi Saarenoja
Minna Tanner
Ilkka Hietaniemi
Ilmari Korhonen
Markku Airaniemi
Reijo Kaakkolammi
Tuija-Leena Juutilainen
Wille Tuomola
Erkki Ottela
Mira Lindholm
Heikki Salo
Pekka Uusitalo
Hanna Kallio-Kokko
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2016
Aleksi Jäntti pj.
Matti Höyssä vpj.
Markku Airaniemi
Riina-Eveliina Eskelinen 
Ilkka HIetaniemi
Tuija-Leena Juutilainen 
Hanna Kallio-Kokko 
Helena Kekoni
Ilmari Korhonen 
Leena Kostiainen 
Piia Kurki
Mira Lindholm
Heljä Ossa
Erkki Ottela 
Jarmo Palukka 
Anneli Taina 
Minna Tanner
Raimo Tihveräinen
Wille Tuomola
Pekka Uusitalo

2017
Aleksi Jäntti pj
Anneli Taina vpj
Markku Airaniemi
Riina-Evelina Eskelinen
llkka HIetaniemi
Hannele Hietikko
Jens Holm
Tuija-Leena Juutilainen
Hanna Kallio-Kokko
Helena Kekoni
Ilmari Korhonen
Leena Kostiainen
Jouni Markkanen
Erkki Ottela
Juho Paloheimo
Minna Tanner
Raimo Tihveräinen
Wille Tuomola
Pekka Usitalo
Eero Valento

2018
Jouni Markkanen pj
Anneli Taina vpj
Markkku Airaniemi
Riina-Eveliina Eskelinen
Ilkka Hietaniemi
Jens Holm 
Tuija-Leena Juutilainen
Ilmari Korhonen
Hanna Kallio-Kokko
Seppo Kovala
Helena Kekoni
Neea Loimuvirta
Eija Murtola
Erkki Ottela
Ilpo Rantanen
Petri Salo
Ilkka Sasi
Pekka Uusitalo
Tiina Wickman-Viitala

2019
Jouni Markkanen pj
Anneli Taina vpj 
Markku Airaniemi
Riina-Eveliina Eskelinen
Ilkka Hietaniemi
Jens Holm
Niina Hämäläinen
Tuija-Leena Juutilainen
Reijo Kakkolammi
Hanna Kallio-Kokko
Helena Kekoni 
Ilmari Korhonen 
Seppo Kovala
Eija Murtola 
Erkki Ottela
Ilpo Rantanen
Ilkka Sasi
Pekka Uusitalo 
Eero Valento
Tiina Wickman-Viitala
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1. Seppo Kovala 62

 

2. Ilkka Hietaniemi 37 

3. Juha Kostiainen 26

4. Marja Jussila 24 

5. Tuija-Leena Juutilainen 23 

6. Harri Airaksinen 22 

7.  Kalervo Kummola 19 

8. Olavi Jokiranta 19 

9. Pentti Leino 18

 Erkki Ottela 18 

11. Reino Taubert 17 

12. Pekka Salminen 16 

13. Aleksi Jäntti 15

 Riitta Koskinen 15 

15. Antti Puisto 14 

 Timo P. Nieminen 14 

 Liisa Löyttyniemi 14 

 Miia-Hannele Vuori 14 

 Pekka Peltonen 14 

20. Yrjö A. Laalahti 13 

Aluejärjestön 54 kärjessä

Seuraavassa on laskettu perinteisellä aluejärjestön suoraviivaisella kilpailu-
hengellä 50 sellaisen henkilön joukko, jotka ovat vaikuttaneet järjestön toimin-
taan luottamustehtäviensä kautta.

Pisteet on laskettu siten, että puheenjohtajavuodesta saa kolme pistettä, 
varapuheenjohtajavuodesta kaksi pistettä, vaalivaliokunnan puheenjohtajuu-
desta kaksi pistettä, kunnallissihteerivuodesta kaksi pistettä ja hallituksen 
jä-senyydestä yksi piste. 2009 on työvaliokunnan puheenjohtaja ollut halli-
tukseen kuulumaton henkilö, jota on arvostettu kahden pisteen arvoisesti. 
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1. Seppo Kovala 49

2. Ilkka Hietaniemi 27

3. Marja Jussila   24

4. Kalervo Kummola 19

Olavi Jokiranta  19

6. Pentti Leino 18

7. Reino Taubert 17

8. Antti Puisto 14

Riitta Koskinen  14

Timo P. Nieminen 14

Tuija-Leena Juutilainen 14

Liisa Löyttyniemi 14

Pekka Peltonen 14

14. Pekka Salminen 13

Yrjö A. Laalahti 13

16. Juha Kostiainen 12

Lassi Saressalo 12

Saara Saarteinen 12
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21. Lassi Saressalo 12 

 Saara Saarteinen 12 

 Sointu Lanki 12 

 Marja Karvo 12 

25. Tero Arvonen 11 

 Riina Eveliina Eskelinen 11

 Seppo Salovaara 11 

 Simo Suvia 11 

29. Pirjo Rauhala 10 

 Matti J. Mäkelä 10 

 Maggie Nurminen 10

 Hanna Kallio-Kokko 10

 Jarno Lahtinen 10

 Mikko Närhi 10 

 Jouko Vanamo 10 

36. Tauno Mettälä 9 

 Marko Puttonen 9 

 Seppo Välisalo 9 

39. Jari Ahjoharju 8 

 Ritva Asula-Myllynen 8

 Laila Halme 8 

 Matti Höyssä 8

 Eino Mäkinen 8 

 Jouko Punnonen 8 

 Kimmo Sasi 8 

 Yrjö Schafeitel 8 

47. Markku Airaniemi 7

 Matti Knuutila 7 

 Jouni Markkanen 7

 Arto Pajunen 7 

 Ilkka Sasi 7

 Matti Savo 7

 Mirjam Sipponen 7 

 Marja Tiura 7 
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Järjestöväkeä nuoremmasta
päästä; Jaakko Karankoski (vas) on
toiminut hallituksen jäsenenä ja
nuorten aluejärjestön puheenjoh-
tajana. Saara Saarteinen on ollut
useamman vuoden aluejärjestön
varapuheenjohtajana. Taneli Dob-
rowolski on järjestön verkkovies-
tinnän ensimäinen kehittäjä.

Päivi Sillanaukee nousi vuoden
2004 vaaleissa rakettina keskei-
seksi vaikuttajaksi erityisesti koko-
muksen sosiaali- ja
terveyspoliittisella puolella.

Järjestötyö vaatii kokouskestävyyttä.
Aluejärejstön hallitus kokoontuu vuo-
sittain 8-12 kertaa, yleiskokouksia on
2-3, työvaliokunta kokoontuu noin 40
kertaa ja lisäksi järjestön työryhmät
istuvat kymmeniä kokouksia. Tässä
kuvassa kokoonnutaan Riitta Koskisen
johdolla, mukana Pirjo Rauhala (oik),
Antti Puisto, Seppo Kovala, Hannu
Merikoski ja Riitta Koskinen.

Vaalityö vie kaduille
äänestäjien keskuu-
teen. Niissä keskuste-
luissa on poliittisen
järjestötyön suola.
Miikka Seppälä on jo
monien vaalien vete-
raani, tässä annetaan
vaalivalistusta vuonna
2000.
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Yksi moite riitti, talouden saneeraus alkoi

Vuoden 1995 toiminnasta tuli heti seuraavan vuoden alussa sanomista.
Tilintarkastajat totesivat KTA:n  tilinpäätöksen osoittavan 36 123, 58
markan alijäämää oman pääoman ollessa 137 915, 24 markkaa negatii-
vinen. Tilintarkastajat Pekka Uusitalo ja Mika Nykänen muistuttivat, et-
tä hallitus on vastuussa yhdistyksen velvoitteista.  
Se moite sitten riittikin. Taloutta ryhdyttiin saneeraaman melkoisella
vauhdilla ja hyvällä tuloksella.

Rekrytointityöryhmä seuraamaan kaupungin valintoja

Vallankin vasemmistopuolueet olivat tarkkoja, että kaupungille palka-
taan sopivia työntekijöitä. Aluejärjestö lähti asiaa seuraamaan ja perus-
ti Antti Puiston johdolla toimivat rekrytointityöryhmän. 
Järjestötyöhän, talouteen ja seurakuntavaaleihin perustettiin omat työ-
ryhmät.

Hyvältä näytti, vaalivuoden pohjalla oli 1000 uutta ääntä

Kunnallisvaalivuoteen 1996 oltiin saatu hyvä lähtö. Edellisen vuoden
eduskuntavaaleissa kokoomus oli menestynyt odotettua paremmin, ää-
nimäärä väheni mutta kannatus parani. Edellisiin kunnallisvaaleihin
1992 verrattuna ääniä oli tullut sentään 1000 ääntä lisää.

Kunnia kuuluu yhteistyölle

Kaupungin talous oli parantanut, josta ei edes vaalivuotena otettu kun-
niaa, kunnia kuului Kokoomuksen ja SDP:n yhteistyölle.

Kunnallisvaaliohjelmaa koottiin joukolla

Kunnallisvaaliohjelmaksi ryhdyttiin valmistelemaan Tampere 2010 – oh-
jelmaa. Ohjelman perustyö tehtiin jäsenyhdistyksissä ja niiden yhteis-
kokouksissa kaupunginosittain. 

Vaaliliittoa haaveiltiin

Vaaliliitto RKP:n kanssa oli perinteisesti selvää, mutta tavoitteena oli saa-
da myös liberaalit mukaan. Uutena ryhmänä kunnallisvaaleihin oli tul-
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lut nuorsuomalaiset, joiden tilannetta seurattiin kiinnostuneena. Kris-
tillisen ja keskustan kanssa ei päästy kunnolla edes neuvottelemaan.

Kesäjuhla Viikinsaaressa.

Kesää lopeteltiin hyvin onnistuneessa kesäjuhlassa Viikinsaaressa. Jär-
jestelykumppanina oli Koskipuiston kokoomus.

25 -vuotisvastaanotto Raatihuoneella

Yhdistys täytti 25 vuotta, päiväjuhla puheineen ja
kunniamerkkeineen pidettiin TT Frenckellissä. Il-
tavastaanoton tarjosi Tampereen kaupunki kau-
punginhallituksen puheenjohtajan Timo P. Nie-
misen isännöidessä.

Rintama repesi seurakunnissa

Kirkollisvaaleissa 1995 tulos heikkeni kokoomuslaisten hajaannuksen
vuoksi, osa aktiiviväestä meni sitoutumattomien seurakuntaväen listoil-
le.  Tampereen puhelinosuuskunnan
vaaleissa pidettiin asemat.

Tamperelaiset olivat nousussa

Tamperelaisten asema kokoomuksessa
alkoi parantua. Kansanedustaja Anneli
Taina aloitti vuonna 1995 ministerinä
ja Kimmo Sasi myöhemmin, Harri Airaksinen aloitti Brysselissä euro-
parlamentissa Ritva Laurilan avustajana. 

25 vuotta –ansiomerkeistä napinaa

Aluejärjestö täyttäessä 25 vuotta oli jaettu keskeisille aktiiveille ansio-
merkkejä. Vielä pitkään keskusteltiin hallituksessa merkkien jakoperus-
teista, arvostelun aloitti Pyynikin Kokoomuksen Naiset.

38 jäsenyhdistystä 1995 lopussa. 
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Timo P. Nieminen on
tehnyt pitkän uran
järjestössä.   

Anneli Tainan poliitti-
nen ura alkoi Hervan-
nan Kokoomuksessa,
jatkui eduskunnassa
ja ministerinä ja jat-
kuu vuonna 2009
Etelä-Suomen maa-
herrana.
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Tamperelaisten ehdokkaat eivät kelvanneet piirivaltuustoon 

Aluejärjestöllä oli oma lista sopivista tamperelaisista piirivaltuuston jä-
senistä, joka ei ollut mennyt läpi kokouksessa.  Piirin johdon suhtautu-
mista kuvattiin aluejärjestöä kohtaan kohtaa negatiiviseksi.

Mustat lampaat eivät palanneet vielä

Aluejärjestöstä joitakin vuosia aikaisemmin eronneita yhdistyksiä yri-
tettiin saada aktiivisesti takaisin, vielä toistaiseksi huonolla menestyk-
sellä.

Aseveliakseli katkesi vaalien ajaksi

Keväällä 1996 kunnallispolitiikassa tapahtui järisyttävä muutos; porva-
reiden ja SDP:n perinteinen yhteistyöakseli katkesi, pääasialliseksi syyk-
si todettiin kiista veroäyristä. Sen seurauksena porvariryhmä ei ollut
mukana neuvottelemassa talousarviosta vuodelle 1997.  Kunnallisvaalit
käytiin eripuraisissa merkissä, mutta ei kuitenkaan täysin riidoissa. Ase-
veliakselia ryhdyttiin korjaamaan jo syksyllä ja uusi yhteistyösopimus al-
lekirjoitettiin tammikuussa 1997.

Kunnallisveroa laskettiin yhteistyöllä

Huolimatta valtuustoyhteistyön rakoilemi-
sesta kokoomus tavoitteli verojen keventä-
mistä ja onnistui, Tampereella laskettiin
kunnallisveroa, 0, 25 äyriä. Kokoomus kiit-
ti tässä asiassa yhteistyöstä vihreitä ja Tam-
pereen puolesta –ryhmää. 

10 kohtaa 2010-ohjelmaan

Kunnallisvaalien ohjelmatyö eteni tiiviissä yhteistyössä valtuustoryhmän
ja aluejärjestön kanssa.  Työn alla oli Tampere 2010 – ohjelma, joka tii-
vistetään vaaleissa kymmenen kohdan ohjelmaan.
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Kunnallisvaalien 
tavoitteeksi asetettiin
alkuvuodesta 20
paikkaa ja Tampereen
säilyttäminen porva-
rienemmistöisenä.
EU-vaalien tavoit-
teeksi asetettiin
oman tamperelaisen
edustajan valinta.
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Kansainvälinen kohtaaminen

Järjestötoimintaan tuli uusia kansainvälisiä piirteitä, Essenistä tuli 50
hengen CDU- delegaatio aluejärjestön vieraaksi. 

Puoluepolitiikkaa koulutoimessa

Koulutoimen organisaation kehit-
täminen oli kaupungilla ja julki-
suudessa esillä. Poliittiset kannat
henkilökunnalla olivat nyt tärkei-
tä. Demareiden esityksenä oli yh-
den kokonaisuuden, keskushallin-
tokeskeisen kouluhallinnon ko-
koaminen. Porvarit taas korostivat
koulutoimenjohtajan ja kouluviraston roolia sekä koululaitosten itse-
näistä roolia. 

Myöhemmin todettiin harmitellen, että lopulta koulutoimen organi-
saatiossa apulaiskaupunginjohtajan valta kasvoi ja samalla kokoomus-
laisten virkamiesten asema heikkeni.

Matkakeskuksella huono vastaanotto

Suunnitelma matkakeskushankkeesta esiteltiin. Siinä olisi ajatuksena
tehdä kaikkien liikennemuotojen keskuspaikaksi rautatieaseman seutu.
Hankkeeseen suhtauduttiin maaliskuussa 1996 kriittisesti. 

Rajamäkeä ei haluttu

Poliittiselta taustaltaan löyhästi kootun Tampereen Puolesta –valtuusto-
ryhmän valtuutettu Tapio Rajamäki pyrki kokoomuksen valtuustoryh-
mään, mutta siihen suhtauduttiin varauksellisesti.

Otila valittiin EU-parlamenttiin

Vuoden toinen tavoite, tamperelaisen EU-edustajan valinta toteutui,
Jyrki Otila valittiin niukalla äänimäärällä.
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Kunnallispolitiikassa
on hauskojakin het-
kiä. Henry Ingraeus
(vas), Lotta Kallonen,
Matti.J. Mäkelä,
Hannu Merikoski ja
Seppo Kovala tutki-
vat varmaankin hyviä
vaalituloksia.
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Vaaliohjelma 1996: 
Kokoomus – vastuuta koko kaupungista

•Kaupungin omaleimaisuus, historiallinen menneisyys ja tasainen 
tulevaisuudenkehitys

•Kaupungin talouden perustana omatoimisuus
•Verorasituksessa joustonvaraa – myös alaspäin.
•Kaupunki ei saa rikastua asukkaiden kustannuksella. Verojen 
alentaminen luo lisää kulutusta ja samalla työpaikkoja.

•Kaupungin on arvioitava jatkuvasti omien palveluittensa määrää 
ja kohdistaa palvelut oikein. Palveluja on voitava tuottaa myös 
yksityisillä tuottajilla.

•Työllisyyden parantaminen ja nuorisotyöttömyyden 
helpottaminen.

•Ainutlaatuista suomalaista kaupunkimiljöötä keskellä syvää 
luontoa vahingoiteta.

•Pientalorakentamista Nurmi-Sorilaan, josta tulee ympäristö-
kaupunginosa.

•Ei saa tukehduttaa liialla täydennysrakentamisella, tilaa luonnolle, 
ihmisille, kevyelle liikenteelle ja kauneudelle.

•Eri asumismuotoja tuettava, lähiöiden kehittämisessä asukkaiden 
ajatukset ensin, sitten tekninen korjaaminen

•Yhteydet pääkaupunkiseutuun parannettava raideliikenteellä ja 
moottoritiellä.

•Joukkoliikenne edullista ja toimivaa mutta autoliikennettä ei saa 
karkottaa keskustasta – se tappaa yritykset.

•Koulu lähellä kotia, erikoiskouluja ja valinnaisuutta laajennettava.
•Opettajien jatkokoulutus ja täydennyskoulutus
•Korkeakoulujen tutkimusyhteistyötä kehitettävä tukemaan 
kaupan kehittämispyrkimyksiä.

•Opiskelijoiden sosiaalista asemaa parannettava.
•Tampereelle rakennettava kansainväliset mitat täyttävä urheilu- ja 
toimintakeskus - tavoitteena myös suuria kansainvälisiä kokouksia.

•Kirjastoista tietokeskus kulttuuri- ja taidekeskukset kohottavat 
imagoa. Tärkeitä muutenkin.

•Tampere Sisä-Suomen pääkaupungiksi, maakuntien veturiksi
•Tampereen kansainvälistyminen edessä.
•Tampere-lisää on jatkettava, päivähoidon valinnaisuutta lisättävä.
•Hoivayrittäjyyttä lisää, palveluseteli niin lastenhoitoon kuin 
vanhusten hoitoonkin.
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Liikaa ehdokkaita

Vielä kahta viikkoa ennen ehdokaslistojen jättämistä ongelmana oli lii-
an suuri ehdokasmäärä. Kuka jää pois ja kenen ehdotuksesta.

Tampere pidettävä porvarillisena, kaikin keinoin

Jo ennen vaaleja neuvoteltiin hyvässä yhteistyössä vihreiden ja keskustan
kanssa tulevien luottamushenkilöpaikkojen valinnassa perustettavasta
teknisestä vaaliliitosta.  Tampere haluttiin pitää porvarillisena.

Jari Ahjoharju vaihtui Marja Tiuraan

Jari Ahjoharju lopetti kunnallissihteerin
tehtävät vaaleihin. 28.10. 1996 valittiin
uudeksi sihteeriksi Marja Tiura.

Kokoomus voitti neljä paikkaa 

Vaalit menivät erittäin hyvin, hyvä valmis-
telu auttoi ja kokoomus sai neljä lisäpaik-
kaa. Hallitusta ja sihteeriä kiitettiin.

Vasemmistojohtoinen ryhmä onnistui taktikoinnissaan

Vaalien jälkeen eivät asiat sujuneet toivotusti. Ennen syksyn 1996 kun-
nallisvaaleja aseveliakseli oli kaatunut ja “kolmosten” eli demarien,
vasemmistoliiton ja sitoutumattomien, entisen kaupunginjohtaja Pekka
Paavolan vetämien tapulaisten (Tampereen puolesta) yhteistyö alkoi.
Vaalien jälkeen “kolmoset” sekä  vihreät  ja yksi nuorsuomalaisten val -
tuu tettu perustivat ns. Ryhmä 40:n, teknisen vaaliliiton, jolla vasem-
mistojohtoinen ryhmä saa
enemmistön lautakuntiin
ja kaupunginhallitukseen.
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Marja Tiura on
ehtinyt toimia
aluejärjestön hal-
lituksen jäsenenä,
kunnallissihtee-
rinä ja kansan-
edustajana.

Vaaliohjelmia teh-
dään kuukausia ja
suurella väellä. Kun
ohjelma on valmis,
se julkistetaan näyt-
tävästi. Tässä Riitta
Koskinen julkistaa
Cafe Europassa
vuoden 2000 vaali-
ohjelmaa.
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Muutto pois piiritoimistosta

Aluejärjestön toimisto muutti piiritoimistosta  Pellavatehtaankadulle, sa-
massa kerroksessa oli  EU-parlamentaarikko Jyrki Otilan toimisto. Muu-
ton syitä oli monia: kustannukset laskivat, tamperelaisen kokoomustoi-
minnan ja porvarillisen valtuustoryhmän toiminnan arveltiin olevan
toimivampi kokonaisuus muusta puolueesta erillisenä ja myös haluttiin
tiiviimpää yhteyttä tamperelaisen EU-parlamentaarikon kanssa.  Järjes-
tö ei myöskään kokenut saavansa ansaitsemaansa arvostusta piiritoimis-
tolla.  Hallituksessa todettiin pian, että muutosta huolimatta yhteistyö
piirin kanssa todettiin hyväksi.

Aluejärjesto valtakunnallistui

Aluejärjestön toimintaan tuli eurooppalaisuuden lisäksi enemmän val-
takunnallisia piirteitä, mm. Porin ja Jyväskylän kokoomuksen valtuus-
toryhmät olivat yhdistyksen vieraina Tampereella.

Aluejärjestö suostui korottamaan veroja

Kaupunki nosti veroprosenttia vuodelle 1998  0,5 prosenttiyksiköllä.
Aluejärjestö suostui siihen korostaen omaa vastuutaan todeten syylli-
siksi huonon valtiontalouden. 

Tamperelaiset saivat valita omat edustajansa piiriin

Piiri muutti sääntöjään siten, että piirihallituksen jäsenet valitaan alu-
eittain jäsenmäärän suhteessa. Esityksen
tamperelaisista jäsenistä tekee yhdistysten
yhteiskokous. Tampereella päädyttiin siihen,
että aluejärjestön vaalitoimikunta tekee eh-
dotuksen ja lopullisen esityksen tekee yh-
distysten yhteiskokous aluejärjestön syysko-
kouksen yhteydessä, johon kutsutaan mu-
kaan myös niiden yhdistysten edustajat, jot-
ka eivät kuulu aluejärjestöön.

Asunnottomien nais-
ten asialle herättiin
Tammerkosken Ko-
koomus teki syysko-
koukselle vuonna
1996 aloitteen asunn-
ottomien naisten on-
gelmista. Kokous
päätti, että yhdistyk-
sen hallituksen täytyy
ryhtyä asian vaatimiin
toimiin. 

Kokoomuskirja:Kokoomus  5.10.2009  14:53  Sivu99

1996



102100

Saressalo onnistui mutta harmitteli samalla

Aluejärjestön puheenjohtaja
Lassi Saressalo oli estynyt ul-
komaanmatkan vuoksi osal-
listumaan syyskokoukseen.
Hän oli jo aikaisemmin il-
moittanut, ettei jatka pu-
heenjohtajana. Hän kiitti syys-
kokousta kirjallisesti kulu-
neista kolmesta vuodesta.
Hän uskoi onnistuneensa siir-

tämään aluejärjestön hiertäneistä henkilöratkaisuista asiakysymyksiin. 
Samalla Saressalo harmitteli, että ei ollut saanut kolmea aikaisemmin 
eronnutta yhdistystä takaisin aluejärjestön toimintaan.

Kummolan kausi alkoi yksimielisesti 

Uudeksi puheenjohtajaksi vuodelle 1997 valittiin näkyvä vaikuttaja, 
kaupunginvaltuutettu Kalervo Kummola, joka oli myös estynyt osallis-
tumaan ulkomaanmatkan vuoksi.

Vuoden lopussa yhdistykseen kuului 39 jäsenyhdistystä, joista 34 todet-
tiin toimivan aktiivisesti.

Tampereella pohdittiin helikopterihankintoja

Tamperelaiset olivat merkittävissä asemissa valtakunnassa, sen mukaan 
tuli uudenlaisia asioita pohdittavaksi. Helmikuussa aluejärjestö laajensi 
toimenkuvaansa tamperelaista asioista hetkeksi pohtiessaan yhdessä puo-
lustusministeri Anneli Tainan kanssa helikopterihankintoja. 

Huolta huumeiden 
käytöstä

Nuorten huumeiden käyttö oli vuoden pääteemoja, huoli painoi kaikkia, 
sitä pohdittiin aluejärjestössä ja valtuustoryhmässä. Viestejä lähetettiin 
lautakuntiin ja asiaa lisättiin kannanottoihin ja lehtijuttuihin.

Matti J. Mäkelä (oik)
on ansioitunut mm.
kokoomuksen koul-
upoliittisissa asi-
oissa, tässä hän
kuuntelevat Matti
Heinivaho, Päivi
Saarinen ja Ilkka
Hietaniemi.
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Takaisin piiritoimistoon

Aluejärjestö muutti takaisin piirin tiloihin, synergiaa oli sittenkin enem-
män koko puolueen helmassa toimittaessa.

Uusi jäsen: Tulevaisuuskokoomus

Tampereen Tulevaisuuskokoomus hyväksyttiin aluejärjestön jäseneksi. 
Yhdistys ilmoitti toimintaperiaatteikseen tulevaisuuteen liittyvien asioi-
den pohtimisen. Puheenjohtajaksi valittiin Juha Kostiainen.

Uusia toimintamalleja pohdittiin

Elinkeinojohtaja Juha Kostiainen ja keskustajohtaja Mikko Närhi esit-
telivät niin aluejärjestölle kuin valtuustoryhmällekin toiminnan uusia 
suuntaviivoja. Näkyvyyteen, markkinointiin, vuorovaikutuksen lisäämi-
seen kansalaisten kanssa ajateltu malli jäi harkintaan. 

Pääpaino eduskuntavaaleissa

Aluejärjestö päätti heti tammikuun kokouksessa keskittyä talven aikana 
tehokkaaseen eduskuntavaalityöhön ja EU-vaaleihin. 

Puheenjohtaja ja sihteeri valittiin kansanedustajiksi

Vaalityö tuottikin komean tuloksen. Puheenjohtaja Kalervo Kummola
ja kunnallissihteeri Marja Tiura valittiin molemmat eduskuntaan. Myös
järjestön entinen puheenjohtaja 1980-luvulta Kimmo Sasi valittiin, tam-
perelaisista valittiin myös Irja Tulonen ja Kari Kantalainen. Puolustus-
ministeri Anneli Taina jäi valitsematta.
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Tyhjän kukkaron diktatuuri
Kokoomuksen puheenjohtaja
vuonna 1999 Sauli Niinistö vie-
raili Tampereella avaamassa
puolueen vaalivuoden, edus-
kuntavaalit ja EU-vaalit.

Niinistön mukaan hyvinvointi
vaatii vastuuta myös taloudes-
ta.  “Sen seitsemän hyvää ja

kuusi kaunista on mitä yleisin
lupaus, mutta kukaan ei ole
sitä koskaan pitänyt. Ikävää,
mutta totta on, ettei jaettavaa
ole, ellei sitä jostakin synny.
Tyhjän kukkaron diktatuuri on
mitä ankarin opettaja eikä op-
pi siitä muuksi muutu, vaikkei
se kuulijaa miellytä.”
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Nyky-Tampere 

kuhisi ideoita ja arvovaltaa

Vaalien alla julkaistiin Nyky-Tampere –lehti. 
Tamperelaiset ehdokkaat olivat näyttävästi esillä. 

Kalervo Kummola vaati lehdessä nuorille työtä ja ehdotti jopa
ensimmäisen työpaikan saamista säädettäväksi lailla.

Marja Tiura korosti ahkeruutta ja kouluttautumista sekä per-
heen vastuuta ja nuorten asumisolojen parantamista. 

Kimmo Sasi uskoi ”Kansakunnan hyvinvoinnin syntyvän 
työstä ja välittämisestä.”  

Irja Tulonen halusi toimia Sisulla ja sydämellä 
Pirkanmaan puolesta.

Anneli Taina vakuutti turvallisuuden puolesta ja kertoi 
”yhteydet ovat ajan tasalla.”

Riitta Koskinen kertoi ”Ensi vuosituhannen 
Pirkanmaata tehdään nyt.”  

Kari Kantalainen sanoi ”Terveen talouden olevan 
hyvinvoinnin perustan.” 

Antti  Hervonen ilmoitti selkeästi: 
Hervonen – terveellinen Suomelle. 

Juha Veli Jokinen ilmoitti olevansa valmis 
uutisten lukijasta päätösten tekijäksi.
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Tiura oli vuoden ensimmäiset kuukaudet vain puolittain kunnallis-
sihteerinä keskittyen omaan vaalityöhönsä. Sijaisuutta hoiti 
hallituksen jäsen Tuija-Leena Juutilainen.

EU-vaaleissa tappio

Tamperelainen Jyrki Otila ei
pystynyt uusimaan vaaleissa eu-
parlamentin jäsenen paikkaa.

Hannun vuoro kunnallis-
sihteerinä 1999

Hannu Merikoski valittiin kunnallissihteeriksi.

Tulkaa kokoomukseen nusut!

Seuraavan vuoden kunnallisvaalien 2000 vaaliliittoja valmisteltiin. Pe-
rinteinen liitto RKP:n kanssa oli selvä, mutta lisäksi neuvoteltiin kris-
tillisten kanssa. Liberaalit ja nuorsuomalaisten oli poistettu puoluere-
kisteristä, joten heidän mahdollisille ehdokkaille ehdotettiin ehdok-
kuutta kokoomuksen listalla sitoutumattomana. Keskustaakin toivot-
tiin mukaan.

Yhdistyksen sääntöjä muutettiin 

Uusissa säännöissä oli kunnallispoliittisen ohjelman ja sen toteuttami-
seksi laadittavan toimintasuunnitelman tarkistaminen vaalikausittain.
Uutta oli myös kevätko-
kouksessa asetettava
vaalitoimikunta valmis-
telemaan syksyn henki-
lövalintoja. Säännöt
myös virallistivat vuosia
jatkuneen tavan valita
syyskokouksessa myös
kaksi varapuheenjohta-
jaa.
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Harri Airaksinen
(vas) oli elinkei-

nojohtajana olles-
saan puhumassa
kokoomuslaisille

ehdokkaille Tapio
Rajamäelle ja Ju-

hani Manniselle.

Pirjo Rauhala,
Antti Puisto ja
Seppo Kovala

ovat olleet yh-
dessä yhteensä

yli 60 vuotta
aluejärjestön
hallituksessa.
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Kummola vaihtui Koskiseen

Vuoden 1999 hyvää eduskuntavaali-
menestystä kii-teltiin vielä uuden 
vuosituhannen puolella. Vaaleissa hyvin 
menestynyt Riitta Koskinen jatkoi 
aluejärjestön pu-heenjohtajana Kalervo 
Kummolan päästyä eduskuntaan.

Kunnallispolitiikan tärkeistä asioista 
mainittiin hyvä yhteistyö SDP:n kanssa.
Omakotitonttien kaavoittamista oli tuettu ja Vuoreksen uuden asuin-
alueen osayleiskaava oli hyväksytty. Tampereen kasvu oli taattu. Kun-
nallisvaaleja ryhdyttiin valmistemaan tammikuussa hyvällä mielellä.

Tammerkoski ja Klasu yhteen?

Tammerkosken lukiota ja Klassillisen lukiota suunniteltiin yhdistettä-
väksi, aluejärjestö ei kannattanut sitä. Se oli taas sdp-henkistä keskittä-
mispolitiikkaa. Koulujen yhteistyön lisäämistä toki kannatettiin. 
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Aluejärjestön tarkoitus

• Suomen itsenäisyyden lujitta-
minen sekä yksityisen ihmisen
vapauteen ja turvallisuuteen
perustuvan kansanvaltaisen
valtio- ja oikeusjärjestyksen
turvaaminen ja kehittäminen,
• Isänmaahan kohdistuvan kiin-
tymyksen sekä suomalaista yh-
teiskuntaa rakentavien arvojen
kuten kristillisen vakaumuksen,
yhteiskunnallisen vastuuntun-
non ja terveen perhe-elämän
ylläpitäminen ja vahvistaminen,
• Kansallisen sivistyksen kehit-

täminen ja koulutuksen sekä
kulttuurin tason jatkuva kohot-
taminen,
• Markkinatalouteen ja yrittä-
jyyteen perustuvan taloudelli-
sen toiminnan edistäminen ja
kansainvälisen kilpailukykymme
lisääminen,
• Sosiaalisen turvallisuuden ja
hyvinvoinnin kohottaminen se-
kä ihmisen elinympäristöstä
huolehtiminen,
• Kansainväliseen yhteistoimin-
taan osallistuminen olojen ko-
hentamiseksi ja rauhan säilyttä-
miseksi koko maailmassa.
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Steiner-koulua ei kannatettu

Steiner-koulu haki kaupungilta rahoituk-
sen takausta uuden koulun rakentamisek-
si. Aluejärjestö vastusti.

Kokoomukselle vaihtoehto: Aho vai
Halonen

Presidenttiehdokas Riitta Uosukaisen 14,5
%:n ensimmäisen kierroksen vaalitulosta
pidettiin pettymyksenä. Tampereella ei
otettu kantaa toisen kierroksen ehdokkai-
siin (Halonen ja Aho).

Myönteistä taloudesta 

Syyskokouksessa kaupungin taloussuunnittelupäällikkö Kari Hakari pi-
ti katsauksen taloudellisesta tilanteesta. Hän totesi talouden kehitty-
neen myönteiseen suuntaan, velkataakka on pienentynyt ja vuosikate
vahvistunut.

Sasi vappujuhlassa

Vappujuhlassa puhui ulkomaankauppaministeri
Kimmo Sasi.

Samalla koitti uusi aika, aluejärjestölle tehtiin
www-sivut.

Ensimmäiset ehdokkaat nimettiin

Kunnallisvaaliehdokkaita nimettiin toukokuussa 54. Kunnallisvaalioh-
jelma ei tullut vielä hyväksytyksi, ohjelmatoimikunnan vpj, elinkeino-
johtaja Juha Kostiainen sai tehtäväkseen johtaa uuden version tekemis-
tä.

Kokouksen julkilausumassa vaadittiin Koukkuniemen vanhainkotiin
riittävästi viihtyisiä ja hyvin toimivia sairaskotiosastoja.
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Irja Tulonen tuli
aluejärjestön
hallitukseen

1980-luvulla,
sitten matka

jatkui kaupun-
ginvaltuustoon,
eduskuntaan ja
apulaispormes-

tariksi.

Kokoomuskirja:Kokoomus  5.10.2009  14:54  Sivu105

2000



108

Idearikas kunnallisvaaliohjelma

Elokuun ylimääräisessä kokouksessa uudistettua kunnallisvaaliohjelmaa
”Tehdään yhdessä Tampereesta menestys” jo kehuttiin idearikkaaksi ja
monipuoliseksi. 

Vaaliohjelma painettiin ja jaettiin jokaiseen kotiin Nyky-Tampereen osa-
na. 
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Tehdään yhdessä Tampereesta menestys 

Vaaliohjelmassa 2000 oli kaksi osaa: 
lähiaikojen tärkeimmät tamperelaiset tehtävät ja laajempi, 

vuoteen 2010 asti ulottuva ohjelma

• Koulutuksen kehittäminen

• Sosiaali- ja terveyspolitiikan lähtökohtana on turvata
laadukkaat ja korkeatasoiset palvelut

• Asumisen ja liikkumisen kehittämisessä on sallittava eri
asumismuotojen ja alueiden kehittyä ihmisten toiveiden
mukaisesti

• Työllisyyden vahvistaminen kaiken toiminnan rinnalla

• Kaupungin vetovoimaa lisätään luomalla mm. yksityisille
monitoimiareena-, hotelli tms. -hankkeille nopeasti riittävät
edellytykset

• Kaupungin markkinointiin panostettava voimavaroja selvästi
enemmän

• Kulttuuripalvelujen mahdollistajana kaupungilla on
merkittävä rooli.

• Kaupungin henkilöstöpolitiikassa kiinnitetään koulutukseen ja
osaamisen kehittämiseen enemmän huomiota.
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• Kansainvälistymisessä arvostetaan  kansallisuusvahvuuksia ja 
eri kulttuurien vuorovaikutusta.

• Kaikille ikäryhmille monipuoliset liikuntamahdollisuudet

• Huumeiden vastaiseen työhön on ryhdyttävä päättäväisesti.

Tampere 2010 –ohjelman otsikot

1. Oppia ikä kaikki

2. Juuret kulttuurissa

3. Tampereen voima on tamperelaisissa

4. Välittäminen on sivistystä

5. Tampere maailmassa ja maailma Tampereella

6. Innovaatiot ja kilpailu kasvun ytimessä

7. Liikenteessä tärkeintä on turvallisuus ja sujuvuus

8. Kaupungin organisaatio ja kilpailu osaajista

9. Taloudenpito on taitolaji

10. Asumisen kaikki muodot ovat oikeita
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Axén huumeiden vastaisessa työssä

Huumeiden vastustaminen, aktiivinen puut-
tuminen hyumekauppaan ja huumeiden käyt-
täjien auttaminen oli vahvasti esillä vaalivuote-
na.

Kokoomuksen ehdokas Erkki Axén sai Oma
pää-pääoma palkinnon. Axénin ansioina mainit-
tiin hänen kehittämänsä  sosiaalisen isännöin-
nin malli sekä tukikodin perustamisen tukemi-
nen.
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IN -lista:

Koulutus on parasta pääomaa

Yhteistyö on voimaa

Reipas ote omasta elämästä

Äänestäjä päättää suunnasta

Ympäristöstä ei tingitä

Kulttuurin kumu kuuluu

Taistelu huumeita vastaan

Out-lista:

Ylpeät puolueet

Nukkuvat äänestäjät

Vanhusten huono hoito

Asioiden jahkailu

Välinpitämättömyys ihmisistä

Suunnitelmien salailu

Mitä tehdä?

Miksi koko kansa tyytyy?

Miks’ kaikki sen kauneimmat

aloitteet vaan hyytyy?

Miks’ nuoriso jäähtyy?

Miks’ on koko suku vain 

murtuvien kevättoivojen luku?

Siksi että me emme 
itseemme usko

Siksi että Suomi meille on  
iki-iltarusko

Siks’ ettemme uskalla
itseemme luottaa, nähdä  
onnea oman työn, tehdä ja 
tuottaa.

Kunnallisvaalien 2000 In ja OUT -listat

Vuoden 1912 Eino Leinon runo kunnallisvaaliohjelmassa 2000
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Miikka Seppälä ehdotti Ratinaan kauppakeskusta

Kaukonäköiseksi osoittautui Mikka Seppälän vaalien alla 2000 tekemä 
esitys Ratinaan rakennettavasta kauppakeskuksesta, joka voisi lomittua 
stadionin kanssa. Ehdotus sisälsi myös rantaravintoloita, helpot kulku -
yhteydet ja puistomaisuuden. Hanke toteutui 2018.

Rakkautta on arki, rajat ja yhdessäolo

Valltuustoehdokas Liisa Löyttyniemi herätteli kaupunkilaisia lasten hoi-
dosta ja kasvatuksesta. -Lapsille kyllä tarjotaan rahaa, matkoja ja elämyk-
siä, mutta arjen läsnäolosta tulee ehtyvä luonnonvara.

Anneli Taina pyrki varapuheenjohtajaksi, 
valittiin maaherraksi

Ministerinä ja kansanedustajan
toiminut Anneli Taina pyrki ko-
koomuksen varapuheenjohtajak-
si. Han ketta tuettiin lämpimästi.
Tainaa ei valittu kuitenkaan var-
apuheenjohtajaksi, sen sijaan mel-
koisen pian Etelä-Suomen läänin
maaherraksi.

Pullaa ja kahvia

Syyskuun lopussa aluejärjestö osal-
listui Tampereen päivän tapahtu-
miin järjestäessään avointen ovien
päivän. Kaikille kaupunkilaisille
tarjottiin kahvia ja pullaa. Muka-
na oli kaupunginvaltuutettuja ja
järjestöaktiiveja. NykyTampere –
lehti ilmestyi samana viikonlop-
puna ja kannusti ihmisiä tule-
maan kokoomuksen toimistoon.

109

Rahaa tierakentamiseen

Valtatie 3 on yksi Suomen lii-

kenneverkon runkoväyliä. 

Liikenne väylällä kasvaa

maamme valtateistä nopeim-

min, 7-10 % vuodessa. Päätien

ruuhkautuessa liikenne ha-

keutuu ainoalle vaihtoehtoi-

selle reitille, joka kulkee Tam-

pereen kapean kannaksen,

ydinkeskustan läpi. Aluejärjes-

tön kokous vetoaa Pirkan-

maan kansanedustajiin ja ko-

ko eduskuntaan, jotta tie-

hankkeen aloittamiseen tar-

vittavat varat voitaisiin osoit-

taa valtion vuoden 2002 

talousarviossa.
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Nyky-Tampere –lehden tekemisen
periaatteiksi linjattiin vuonna
2002 sen toimiminen kokoomuk-
sen käyntikorttina, siksi ulkoasun
edustavuus ja sisällön laadukkuus
ovat tärkeitä. Lehden ei tarvitse
tuottaa voittoa, mutta mainos-
myynnin tulee peittää kustannuk-
set.

Museot yhteen vai erikseen?

Tampereella kiisteltiin museokes-
kuksen perustamisesta, eli pitäisi-
kö kaupungin ylläpitämät museot
keskittää yhteen rakennukseen ja
hallintoon vai pidetäänkö itsenäi-
sempiä museoita. Aluejärjestöä
pyydettiin järjestämään keskuste-
lutilaisuus museokeskushankkees-
ta. Tilaisuutta ei järjestetty ”poliittista syistä.”                          
Lotta Kallonen valittiin kunnallissihteeriksi.

Paavola erotettiin valtuustosta

Maaliskuussa käsiteltiin Pekka Paavolan erottamista valtuustosta. Perus-
teena oli hänen saamansa 10 kuukauden tuomio törkeästä veropetok-
sesta.  

Asiasta pidettiin erittäin monia kokouksia puolueen sisällä ja muiden 
valtuustoryhmien kanssa.  Yksimielisyys erottamisesta oli lähes 
täydellistä, mutta asia hermostutti.

Lautakuntaryhmät järjestykseen 

Lautakuntien ja johtokuntien toimintaa
pyrittiin johtaman tekemällä selkeät ohjeet
ryhmien työskentelystä. Aluejärjestön työ-
valiokunnasta lähti esitys hallitukselle,
kaupunginhallitusryhmälle ja valtuusto-
ryhmälle, jossa todettiin, että lauta- ja joh-
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Viideltä saunaan ja kuudelta
putkaan

Syyskokous 2001 tuki Tampe-
reen poliisilaitoksen ”Viideltä
saunaan ja kuudelta putkaan” –
projektia. Siinä puututtiin no-
peasti ja pienestäkin syystä
keskustan järjestyshäiriöihin,
puututtiin julkisella paikalla
juomiseen, nuorten oleskeluun
keskustassa 22.00 jälkeen ja li-
sättiin poliisin näkyvyydellä
yleistä turvallisuutta. Syysko-
kous toivoi projektia pysyväksi.
Kokous myös kiirehti sopivan
nuorten kokoontumistilan jär-
jestämistä keskikaupungilta.
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tokuntaryhmät kokontuvat tuntia en-
nen kokousta. Jokaisen varsinaisen jäse-
nen on syytä osallistua kokoukseen yh-
teisten kantojen sopimiseksi, kannat pi-
detään myös varsinaisessa kokouksessa.
Myös johtavat kokoomuslaiset virkamie-
het on syytä kutsua kokouksiin ja heidän toivotaan myös osallistuvan nii-
hin.

Takaajien illallinen

Aluejärjestön talous oli saatu kuntoon, taustalla oli lainan ottaminen ja
toimistotilan myynti. Puheenjohtaja Riitta Koskinen kutsui takaajat il-
lalliselle; Seppo Kovala, Marja Jussila, Lassi Saressalo, Harri Airaksinen,
Jari Ahjoharju, Kimmo Sasi ja Antti Puisto. 

Muutama yhdistys hyytyi

Keväällä pohdittiin jäsenyhdistysten tilaa. Härmälän, Kanjonin, Koivis-
tonkylän, Kalevan ja Pyynikin kokoomusyhdistyksillä oli ongelmia toi-
mintansa jatkamisen kanssa.  Pohdittiin aktivointia, fuusioita tai lepää-
mään jättämistä. 

Heinivaho puhuu ja Tiura lausuu

Vappujuhlaan pyydettiin Matti Hei-
nivaho puhujaksi ja Marja Tiura lau-
sumaan runoja.

Kolmen paikan vaalivoitto seurakuntavaaleissa

Seurakuntavaaleissa syksyllä 2002 kokoomuk-
sella oli 80 ehdokasta. Vaalityöryhmä oli ollut
huolellinen ja ehdokasasettelu oli kattava, kai-
kista seurakunnissa oli edustus ja yhteisissä ko-
kouksissa haettiin hyvää menestystä. Teemana
oli ”Kirkko keskelle ihmisten arkea – Kokoo-
muksen ehdokaslista”.
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Aluejärjestön
hallitus kokoon-

tuu yleensä piiri-
toimistossa:

Leena Arkia (vas)
Matti Kankare,

Maarit Pekkinen-
Lähteenniemi,

Tuija-Leena Juu-
tilainen ja seiso-

massa Pekka
Salminen.
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Vaalit menivät odotuksiin
nähden huonosti, kokoo-
muslaiset eivät lähteneet ää-
nestämään. Silti tuli pieni
vaalivoitto, kolme lisäpaikkaa
paikallisiin seurakuntaneu-
vostoihin ja yhteiseen kirkko-
valtuustoon lisäpaikka. 

Ääniharavana oli kokoo-
muksen Matti Heinivaho. 

Uutta oli se, että Aitolah-
den ja Viinikan seurakuntiin
saatiin ensimmäistä kertaa
kokoomuksen listalta seura-
kuntaneuvostoon jäsen. 

- Nyky-Tampere –lehdestä
olisi pitänyt tehdä erikoisnu-
mero, todettiin.

Aluejärjestöllä oli osasto
lapsiperhemessuilla Pirkka-
hallissa. 

Liito-orava ilmaantui päättäjäksi kaavoitusasioissa

Vuoden 2002 yhteenvetoa tehtiin seuraavassa kevätkokouksessa. Vuoden
suuria keskustelunaiheita olivat pormestarimallin suunnittelu, museo-
toiminnan organisointi, raideliikenneselvitys, keskustan liikenneosay-
leiskaavan laatiminen, terveydenhuollon jonot, sairaanhoitopiirin ja
kaupungin toimintojen yhdistäminen ja liikuntatoimen suunnitellut
säästöt. Liito-orava alkoi näkyä kaavoituskeskusteluissa. 

Hallitus perehtyi asioihin ohjattuina teemakeskusteluina

Hallituksessa pidettiin muiden kokousasioiden
ohessa  teemakeskusteluja.

Elinkeinojohtaja Airaksisen kanssa käytiin läpi
elinkeinostrategian valmistelua. 

Tilakeskuksen johtajan Ilkka Ojalan kanssa
pohdittiin kulttuuri- ja vapaa-aikatilojen käyttöä. 
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Kadonnutta aikuisuutta 
metsästämään

Syyskokouksen julkilausuma 21.11.
2002. Lasten ja nuorten pahoinvointi
on tehokkuutta ihannoivan aikamme
sairaus. Vaikka valtaosa lapsistamme
ja nuoristamme vielä saakin varttua
turvallisissa, onnellisissa kodeissa, lii-
an paljon on silti niitä, joiden elämää
varjostaa ennenaikainen huoli ja vas-
tuu. Tampereella lasten huostaanotto-
jen määrän jyrkkä kasvu puhuu puo-
lestaan. Katseet on syytä kääntää ko-
tiin ja vanhemmuuteen. Kadonnutta
aikuisuutta on syytä lähteä metsästä-
mään.
Lapsen ja nuorten ensisijainen kasva-
tusvastuu on kodilla, ei yhteiskunnalla.
Lapsilla ja nuorilla on aikuisen nälkä,
johon jokainen meistä voi tuoda helpo-
tusta. Koko kylä kasvattaa – käytäntö
kunniaan.

Syyskokouksen
tauolla Riitta
Koskinen, Jukka
Järvinen ja
Reijo Hurske.
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Koulutuslautakunnan var-
apuheenjohtaja Matti J. Mä-
kelä perehdytti aluejärjestön
hallitusta koulutustoimialan
uuteen strategiaan. 

Kansallisen terveysprojek-
tin raporttia avasi terveyden-
huoltoalueen johtaja Päivi
Sillanaukee.

Pirkanmaan liiton toiminta
oli yhden hallituksen koko-
uksen asiana varapuheenjoh-
taja Elina Sirénin johdolla.

Sara Hildenin taidemuse-
on toimintaan tutustuttiin
paikan päällä museonjohtaja
Timo Vuorikosken kanssa. 

Nyky-Tampere nyt myös
netissä!

Nyky-Tampere –lehti julkais-
tiin 2003 neljä kertaa ja myös
nettiversiona. Sivuilla oli
myös aluejärjestön muita tie-
doteita.

Aluejärjestön joukkue osal-
listui eTampere –viestijuok-
suun.

Torkkupeitteitä

Joululahjoina hankittiin alu-
ejärjestön ja valtuustoryhmän
johdolle torkkupeitteitä. 
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Yöpartio vanhushuollon avuksi

Keväällä oli nimetty Tammerkosken
Kokoomus ry:n ehdotuksesta asian-
tuntijaryhmän tutkimaan vanhushu-
ollon, omalääkäritoiminnan, päivys-
tystoiminnan ja erikoissairaanhoi-
don jonotilanteen ja töiden organi-
sointia. Syyskokouksen julkilausu-
massa, todettiin ongelmaksi mm.
omalääkäritoiminnan resurssivajeet,
vanhusasiakkaiden hoidon kasvu ja
kotihoidon puutteet. Päivystysase-
man tarkkailussa joudutaan pitä-
mään osastoluonteisesti iäkkäitä
potilaita.

Julkilausuma esitti ratkaisuksi
päivystysasemalle perustettavaa yö-
partiota, jossa olisi kotisairaanhoita-
ja ja avustajia. Partio nopeuttaisi
turvallista kotiuttamista. Yöpartio
voisi olla apuna päivystysaseman
muussa toiminnassa. Yöpartiossa
voitaisiin hyödyntää ammattikor-
keakoulun opiskelijakoulutusta.

Samalla kiirehdittiin kotisairaala-
toiminnan  laajentamismahdolli-
suuksien selvittämistä.

Keskeinen alue -
järjestön vaikut-

taja Kalervo
Kummola on ollut
aluejärjestön pu-

heenjohtajana,
vaalitoimikunnan
puheenjohtajana

ja yleiskokouksien
puheenjohtajana.
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Kokoomus vahvistui yhdellä, porvariryhmä neljällä 

Vuosi 2004 alkoi hyvissä merkeissä, kokoomus ja porvarillinen 
kunnallispolitiikka vahvistui.  Edellisen syksyn aikana oli saatu uusi 
kokoomusvaltuutettu Marita Laine-Aron siirryttyä SPD:stä kokoomuk-
seen, lisäksi kristillisten kolme valtuutettua liittyivät yhteiseen valtuus-
toryhmään kokoomuksen ja RKP:n kanssa. Vahvistumisen todettiin 
näkyvän porvarillisina linjavetoina kaupungin strategioissa.

Paljolla työllä kokoomus säilytti viisi kansanedustajaa

Aluejärjestö hankki vaalimökin Keskusto-
rille eduskuntavaalien alla, muutenkin alu-
ejärjestö oli vahvasti vaaleissa mukana, taas
kerran vaikka toiminnan painopiste onkin
kunnallispolitiikassa.

Järjestettiin tarjoilua, tapahtumia mm.
lapsiperheiden tapahtumia liikekeskuksis-
sa. Nyky-Tampereen jakelua kasvatettiin.
Vaalirekka kiersi marketeissa ja Keskusto-
rilla. Laaja oppilaitoskierros järjestettiin ko-
koomusopiskelijoiden kanssa. 

Vaalitulos tyydyttikin, kokoomus säilytti
viisi paikkaa, Tampereella kannatus laski
1,7 %  

Rantanen puhui ja Löyttyniemi lausui

Vapputapahtuman puhujana oli Seppo Rantanen.  Liisa Löyttyniemi lau-
sui runoja. Osallistujia oli runsaasti.

Nyt tarkkana jäsenkirjoissa

Aluejärjestö muistutti kaupunginhallitus-
ryhmälle poliittisen tasapainon säilyttä-
misestä valittaessa liikennelaitoksen toi-
mitusjohtajaa ja järjesteltäessä apulais-
kaupunginjohtajien paikkoja.

Aluejärjestössä oltiin vuonna 2003 varauksellisia raideliikenteelle.
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Kevätkokous:
Huolimatta eduskun-
tavaalien lievästä val-
takunnallisesta tappi-
osta, kokoomus on
edelleen Tampereen
suurin puolue.   Lisäk-
si muistutettiin oma-
kotitonttien tarjonnan
turvaamisesta maini-
ten Nurmen ja Aito-
lahden alueet.
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Keskustelu pormestarimallista alkoi

Aamulehden järjesti pormestarimallista keskus-
telun toukokuussa, ensimmäinen neuvottelu por-
mestarihankkeesta ryhmän ja hallituksen kesken. 
Kokoomuksessa oltiin myötämielisiä kehitykselle.

Ei Mältinrantaan

Yhdistykselle oli saapunut kutsu osallistua maailman ympäristöpäivän
katujuhlan kustannuksiin 50-200 eurolla. Tapahtuman erityisenä ai-
heena oli Mältinrannan ympäristön suojeleminen. Kutsu ja anomus ei-
vät antaneet aihetta toimenpiteisiin.

Näsijärven arvovaltainen kesäristeily

Järjestettiin aluejärjestön hallituksen ja kokoomuksen kaupunginhalli-
tusryhmän ryhmän perinteinen kesäristeily. Ryhmään kuuluvat kau-
punginhallituksen jäsenet, varajäsenet, valtuuston johdon kokoomus-
laiset ja korkeimmat kokoomuslaiset virkamiehet. 

Aluejärjestö päätti osallistua EU:n 
opintomatkalle Strasbourgiin syys-
kuun lopussa 2003. 

Kunnallisvaalien starttikuoppia 
kaivettiin

Kunnallispoliittisen ohjelman ensim-
mäinen luonnos vuoden 2004 vaaleihin 
oli esillä jo vuotta aikaisemmin.

Kunnallisvaalien valmistelevia toimi-
kunta asetettiin hyvissä ajoin: Ehdokas-
hankintaa veti Liisa Löyttyniemi, ohjel-
matyötä Matti J. Mäkelä ja kampanja-
työtä Seppo Kovala.
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Hallitus otti kantaa kaupun-
gin talousarvioon. Ehdotus
kasvatti  menoja lähes 10 %.
Kokoomus ei ollut valmis ve-
ronkorotuksiin, varsinkin kun
se koskisi eniten valtion ve-
ronalennuksen ulkopuolelle
jääneitä eläkeläisiä ja muita
pienituloisia. Investointien
määrää pidettiin liian suure-
na. 

Myönteistä talousarviossa
oli ostopalveluiden lisäämi-
nen, palvelusetelikokeilu ja
tilaaja-tuottajamallin kehit-
täminen.

Keskeisenä tavoitteena pi-
dettiin opetuksen tason pitä-
mistä hyvänä ja opintososi-
aalisten etujen parantamis-
ta.

Puheenjohtaja
Juha Kostiainen
jätti tehtävänsä
ja Seppo Kovala
seurasi vuonna

2006 syyskoko-
uksessa, miehiä
onnittelemassa
projektisihteeri

Katja Peltola
(vas) ja varapu-
heenjohtajaksi

valittu Saara
Saarteinen.
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Riitta Koskinen katsoi epäonnistuneensa ja erosi

Neljä vuotta aluejärjestön puheenjohtajana toiminut Riitta Koskinen il-
moitti, ettei jatka puheenjohtajana vuonna 2004. Peruste oli tiukka;
aluejärjestö vastusti kunnallisveroprosentin korottamista, mutta val-
tuustoryhmä hyväksyi korotusesityksen. Hän katsoi epäonnistuneensa
työssään aluejärjestön puheenjohtajana.

Hämäläisillä pitelemistä Kostiaisen kanssa

Tampereen Kokomuksen naiset ehdottivat
aluejärjestön puheenjohtajaksi Pirjo Rauh-
alaa.  Kokous valitsi 25.11.2003  Juha Kos-
tiainen yksimielisesti puheenjohtajaksi.

Aamulehti kommentoi Kostiaisen valin-
taa: ”Kokoomuksen aluejärjestö sai sellai-
sen vauhtiveikon johtoonsa, että Hitaam-

milla hämäläisillä on pitelemistä pysyä kyydissä.”

Tiuraa esitettiin EU-ehdokkaaksi

Tampereella etsittiin omaa ehdokasta EU-vaaleihin. Syyskokouksessa
julkilausumatoimikunta esitti Marja Tiuraa EU-ehdokkaaksi, asia siir-
rettiin kuitenkin hallituksen käsiteltäväksi, eikä asia edennyt.
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Ei veronmaksajan taskulle

Toisessa julkilausumassa oli
vielä veroprosentin nostami-
sen aiheuttamaa mielipahaa.
”Kuntalaisen eli veronmaksa-
jan tasku ei ole ainoa oikea
paikka etsiä lisärahoitusta pal-
veluiden tuottamiseen Vero-
tuksen kiristämisen sijaan riit-
tävät palvelut tulisi turvata uu-
silla rohkeilla avauksilla, Näitä
ovat mm. seudullisen yhteisty-
ön vauhdittaminen, Tampe-
reen kaupungin henkilökunnan

motivaation lisääminen ja hy-
väksytyn hankintastrategian
ehdotusten nopea toteuttami-
nen. 

Julkilausumassa luvattiin
vuoden 2004 kunnallisvaalei-
hin kokonaisvaltainen kehittä-
missuunnitelma, johon sisältyy
myös mahdollisuus kunnallis-
veron alentamiseen tehokkuu-
den lisääntyessä ja yleisen ta-
loustilanteen vahvistuessa.

Juha Kostiainen
ja Tampereen
asioiden
veteraani
Kalevi Ahonen.
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Syvänsiniset ja porvarivihreät

Tampereen yliopiston edustajistoon va-
littiin kokoomuksen ”Syvänsiniset” ja
Porvarivihreät -listoilta 5 henkilöä, kär-
jessä Juha Heinonen, Ilkka Wennberg
ja Henna Hopia.

Vuoden lopussa yhdistyksessä oli 35
jäsentä  joissa oli jäseniä 1424.

Kaksien vaalien vuosi

Vuosi 2004  oli vaativa. Vuoden aika-
na käytiin EU-vaalit ja kunnallisvaalit. 

Partrik Lotan tilalle, Katja vaalien projektisihteeriksi

Lotta Kallonen jätti kunnallissihteeri teh-
tävät, tilalle valittiin Patrik Marjamaa ja li-
säksi kiireisen vaalivuoden vuoksi Katja Pel-
tola projektisihteeriksi. 

Tulevaisuuden päättäjiä tuettiin

Menestyvä Tampere –projekti julkistettiin. 
Kyseessä oli 15 kokoomusnuoren ryhmä, 
joka tutustuu mm. vierailujen avulla Tam-
pereen elinkeinoelämän keskeisiin toimi-
joihin. 

Itälän seuraajalle listattiin tavoitteita

Kokoomuksessa oli ryhdytty valitsemaan 
uutta puoluejohtajaa Ville Itälän tilalle. 
Aluejärjestö edellytti vahvaa henkilöä ja 
henkilöltä näkemystä erityisesti turvalli-
suus-, kaupunkiympäristö- ja hyvinvointi-
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Ei aluerehtoreita

Syyskokouksen 2003 kol-
mannessa julkilausumassa
vastustettiin aluerehtori-
mallia, jossa oli tavoitteena
yhdistää kaksi koulua ja teh-
dä toisesta rehtorista mo-
lempien koulujen rehtori ja
toisesta rehtorista apulais-
rehtori. Pelkona nähtiin
koulujen persoonallisten
piirteiden häviäminen ja
koulujen ja vanhempien yh-
teistyön etäännyttäminen.

Hallitus vaati heti 
ensimmäisessä kokouk-
sessaan kaupunkia 
yrityksille korvausvel-
volliseksi tietöiden vii-
västyttyä alkuperäises-
tä aikataulusta.

Keskustorin rakenteita
suojeltiin rullalautaili-
joilta.

Työvaliokunnan mie-
lestä rullalautailua ja 
–luistelua ei tulisi sallia
Keskustoilla torin ra-
kenteiden ja mahdollis-
ten ikävien lieveilmiöi-
den vuoksi.
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politiikassa. Turvallisuuspolitiikassa kan-
natettiin NATOon liittymistä.  Kaupunki-
politiikassa yliopistoja, teknologiakeskuk-
sia, yrityksiä ja valtiota yhteistyöhön kunti-
en kanssa.  Ympäristöpolitiikassa esitettiin
kehdosta kehtoon –ajattelua, jossa tuotteet
ja prosessit suunnitellaan ympäristölähtö-
kohdista käsin. Hyvinvoinnissa kannatet-
tiin perustuloa ja ihmisten erilaisuuden, yk-
silöllisten ratkaisujen tukemista. Itse hen-
kilöön yhdistys ei ottanut kantaa.

Kostiaista esitettiin puoluevaltuuston johtoon 

Juha Kostiaista esitettiin puoluevaltuuston puheenjohtajaksi. Piirien vä-
lisessä yhteistyössä ei kuitenkaan edistytty ja Kostiainen jäi valitsematta.

Vaalit herkistivät nopeisiin kannanottoihin 

Kunnallisvaalivuosi piti järjestön herkkänä,
jopa hallitusten kokousten välissä saatettiin
antaa työvaliokunnan kannanottoja, kuten
helmikuussa ohitustien hyllytysaikeista.

Seitsemän teemaa, seitsemän vetäjää

Kunnallisvaaleja valmistelemaan asetettiin seitsemän teema-aluetta ja
kaikille omat puheenjohtajat. Hyvinvointi (Päivi Sillanaukee), koulutus
(Juha Kostiainen), ympäristö
(Harri Kallio), omistajapoli-
tiikka (Peter Löfberg RKP), 
infra ja tekninen toimi 
(Seppo Mäkinen), lapset 
(Elina Siren) ja kulttuuri 
(Saara Saarteinen).

Poliisi kevätkokouksessa

Merkittävä avaus järjestöltä oli 
pyytää kevätkokouksen 2004 
poliittisen tilannekatsauksen
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Hallitus otti kantaa
EU:n uuden rakennera-
hastokauden 2007-2013
toimintakohteisiin. 
Kaupunkialueiden ke-
hittäminen nähtiin vä-
hintään yhtä tärkeänä
kuin maatalouden ja
syrjäisten seutujen 
tukeminen.

Vapun jälkeinen aika ja kauniit ke-
vätpäivät saivat kaupungin näyttä-
mään taas siivottomalta. Hallitus
vaati kaupungilta, että nykyisen
kaltainen roskaamisen sallivasta il-
mapiiristä on päästävä eroon.  
Yksityiskohtaisesti esitettiin roska-
astioden lisäämistä, valvontaa yh-
teistyössä poliisin kanssa, rikesak-
kojen käyttöönottoa. Siis viihtyisä
ja siisti Tampere.

Tero Arvonen
(vas) ja Jaakko
Karankoski kan-
nustavat ensim-
mäistä kertaa
vaaleihin uskal-
tutunutta Tiia
Vekoa vuonna
2004. Tiia valit-
tiin heti ensim-
mäisellä kerralla.

Kokoomuskirja:Kokoomus  5.10.2009  14:54  Sivu118



121

pitäjäksi apulaispoliisipäällikkö 
Ari Sarjanen, aiheena oli 
Tampereen turvallisuustilanne, 
huumeongelma ja järjestäytynyt 
rikollisuus. Puoluevaltuustoon 
esitettiin Juha Kostiaista ja Saara 
Saarteista, varaedustajiksi Seppo 
Kovalaa ja Mari Heikkosta.
Esitys hyväksyttiin ensin piirissä ja myöhemmin puoluekokouksessa.

Wahvat kokoomuskahvit kiinnosti kaupunkilaisia

Aloitettiin Wahvat Kokoomuskahvit – tilaisuussarja, jossa keskustan 
kahvilassa lauantaina järjestettiin oman väen ja kokoomuksesta kiin-
nostuneiden leppoisa kahvitustunti. Mukaan kutsuttiin kunnallisvaali-

vuonna ehdokkaita mutta myös puolueen

keskeisiä henkilöitä. Tilaisuudet saivat hy-
vin väkeä liikkeelle. Vierailijoista erityisesti
Ilkka Kanerva kiinnosti tamperelaisia.

Voitto tuli 2004, kannatus 28,3%

Kokoomus voitti kunnallisvaaleissa, kan-
natus oli 28,3% . Ehdokashankinta oli on-
nistunut hyvin, listalle olisi ollut enem-
mänkin tulijoita. Vaaliohjelmana sai kan-
natusta, pääotsikkona oli ”Paremmat pal-
velut, vähemmän veroja”.

Aseveliakselia koottiin heti vaalien 
jälkeen

Yhteistyöneuvottelut SDP:n ja vasemmistoliiton valtuustoryhmien kans-
sa alkoivat heti vaalien jälkeen.

Työnjako aluejärjestön ja valtuustoryhmän välillä määriteltiin

Vuodelle 2005 päätetyssä toimintasuunnitelmassa jaetaan varsin tar-
kasti työnjako valtuustoryhmän ja aluejärjestön välillä. Valtuustoryhmä
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Aluejärjestö teki puo-
luekokoukselle aloit-
teen, jossa esitettiin
puolueen tutkittavaksi
kansalaisten sosiaalitur-
van kehittämisen mal-
liksi perustuloa.

Kevätkokouksessa vaa-
dittiin kaupungin koulu-
kiinteistöjä monipuoli-
sempaan käyttöön,
koulut voisivat olla il-
taisin alueellisia toimin-
takeskuksia erityisesti
nuorten käytössä.
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päättää ja aluejärjestö keskustelee laajemmin, avaa uusia näkökulmia
pyrkien kaupungissa mielipidejohtajan rooliin.

Miia-Hannele Vuori aloitti kunnallissihteerinä maaliskuussa 2006.

Vaaliohjelman suuret otsikot olivat: 

Asukaslähtöisyys on vaihtoehtoja ja osallistumista. 
– Sydän on siellä missä koti.

Kaupunkilaiset kaipaavat hellää huolenpitoa. 
– Kaupungin tehtävänä on huolehtia omistaan.

Tarkka taloudenpito turvaa tulevaisuutemme. 
– Ei ole yhdentekevää, ketkä verorahoistamme 

huolehtivat ja päättävät.

Menestys syntyy rohkeudesta kehittää. 
– Laadukas ja vetovoimainen toimintaympäristö on 

menestyvän kaupungin perusta.

Vaaliohjelmaa tiivistettiin 
”Menestyvän Tampereen reseptit” –listalla:

• Omakotitontteja Nurmi-Sorilaan ja Lamminrahka-Ojalaan

• Terveydenhuollon palvelusetelit laajempaan käyttöön

• Uuden sukupolven ympäristöajattelu kunniaan

• Lisäresursseja opetukseen ja terveydenhoitoon

• Vapaaehtoistyö osaksi ihmisten arkipäivää

• Tukea omaishoitoon ja lasten iltapäiväkerhoihin

• Roskaaminen ja ilkivalta kuriin

• Kaupungin omistamat tilat kaupunkilaisten käyttöön

• Tarkkuutta taloudenpitoon ja investointeihin

• Oppilaitokset ja yritykset laajempaan yhteistyöhön

• Keskustan liikennejärjestelyt asukkaita ja yrityksiä palveleviksi

• Vahvistetaan julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä
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Aluejärjestö kutsuu naapurikuntia yhteistyöhön

Aluejärjestö teki uuden seudullisen avauksen. Perinteisesti aluejärjestö
on hoitanut Tampereen kunnallispoliittisia asioita ja tukenut myös val-
takunnallista vaalitoimintaa ja piiri on hoitanut maakunnallisen toi-
minnan ja Tampereen ulkopuoliset yhdistykset. Tampereen kaupunki on
naapurikuntien kanssa järjestämässä seudullista hallintoa ja siksi alu-
ejärjestö kutsui Tampereen naapurikuntia keskustelemaan kokoomus-
laisten kesken yhteisistä tavoitteista seutuyhteistyössä.

Sauli Niinistö sai kokoomuslaiset vauhtiin

Tampereella tuettiin vimmatusti Sauli Niinistön valitsemista presiden-
tiksi. Kuninkaankadulla oli joka päivä avoinna Cafe Niinistö, joka ko-
kosi kokoomuslaisia ja huomattavan paljon muitakin kansalaisia kes-
kustelemaan. Presidentinvaali oli piristysruiske yleensäkin kokoomuksen
toiminnalle ja vapaalle poliittiselle ajattelulle. Kokoomus sai joukkoon-
sa paitsi uusia jäseniä niin myös puolueen toimintaa ja tavoitteita Tam-
pereella seuraavia ihmisiä.

Niemistä ehdotettiin jo, pormes-
tarineuvotteluja käytiin taajaan

Tampereen Kokoomus ry. esitti, että
Timo P. Nieminen olisi syksyllä 2006
edessä olevassa pormestarivaalissa ko-
koomuksen ehdokas.
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Pormestarin kahden vuoden pätkätyö tuskin kiinnostaa

Pormestarimalliin oltiin siirtymässä ja ensimmäinen kausi alkai-
si puolessa välissä vuoden 2006 alussa alkavaa valtuustokaut-
ta. Syyskokouksessa ehdotettiin ensimmäisen pormestarikau-
den pituudeksi kuusi vuotta.  Pormestarimalli pidettiin piristys-
ruiskeena mutta syyskokous arveli, ettei kahden vuoden pätkä-
työ saisi valtakunnan parhaita voimia liikkeelle.  Kokoomus oli
myös valmis järjestämään ehdokkaastaan sisäisen jäsenäänes-
tyksen ja julkisen keskustelun.

Kokoomus on
järjestänyt

useita noki-
kahvi-, mak-

kara- ja lettu-
tilaisuuksia 
Tallipihalla,

tässä mukana
Ritva Asula-

Myllynen tyttä-
rensä kanssa.
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Pormestarin valinta oli edessä
6.9.2006. Aivan viime päiviin asti va-
linnasta yritettiin saada sopuratkaisua
demareiden kanssa. Neuvottelujen vii-
västyttyä syntyi kokoomuksessa ryhmiä,
jotka etsivät muita vaihtoehtoja. Tätä
tilannetta pohdittiin aluejärjestön työ-

valiokunnassa.  Ryhmän johtoa tuettiin ja eri yhteistyömalleja vertail-
tiin.Tehdyssä muistiossa pidettiin tärkeänä pormestarin paikan ja yhden
apulaispormestarin paikan tavoittelemista ja että pormestari olisi Timo
P. Nieminen ja ryhmän puheenjohtajasta tulisi apulaispormestari.

Ei enää demarijohtajaa

Vuosi 2006 oli kunnallispolitiikassa
käänteentekevä. Ensimäistä kertaa
Tampereen kaupungin johtoon va-
littiin henkilö ilman sosiaalidemok-
raattien myötävaikututusta. Tampe-
reen kaupunginjohtajat ovat olleet
kaikki sosiaalidemokraatteja. Nyt va-
littiin luottamushenkilö-pormestari
johtamaan kaupunkia. Yhteistyötä
yritettiin aluksi SDP:n ja vasemmis-
toliiton kanssa, joiden kansa viime
vuodet on muutenkin harjoitettu
yhteistyötä. SDP:lle ei sopinut, että
pormestari valitaan suurimmasta
puolueesta, kokoomuksesta. Neu-
vottelut junnasivat paikallaan ja sa-
malla osa valtuustoryhmästä sai so-
vittua valtuuston porvarillisten puo-
lueiden ja vihreiden kanssa yhteis-
työstä, jolloin Timo P. Nieminen va-
littiin pormestariksi ja Irja Tulonen apulaispormestariksi.

Pormestaria ei valita kansanäänestyksellä

Kimmo Sasi esitti aluejärjestön hallitukselle marraskuussa, että kokoo-
muksen pormestariehdokas vuoden 2008 syksyllä valittaisiin julkisella
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Ilmastonmuutokseen on etsit-
tävä paikallisia ja globaaleja
ratkaisuja, vaadittiin syysko-
kouksen 2006 julkilausumas-
sa. Kokousväki korosti, että
myös talouskasvun näkökul-
masta ilmastonmuutos on
suuri riski ellei toimenpiteisiin
ryhdytä. Aktiivinen uusien
ympäristövastuullisten tekno-
logioiden, menetelmien sekä
asumis- ja palvelukonseptien
kehittäminen luovat uusia lii-
ketoimintamahdollisuuksia ja
uusia kasvun ja vientitoimin-
nan edellytyksiä. 

Yksi Tampereen kaupungin
ja kaupunkilaisten johtavista
periaatteista tulee olla puh-
das, kaunis kaupunki, jossa
kannetaan vastuuta siitä, 
millaisen maailman se jäl-
keensä jättää.

Elina Suojanen ja
MIkko Leppälahti
ovat 2000-luvun
hallituksen jäse-
niä, Elina varapu-
heenjohtaja 2009.
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kansanäänestyksellä, johon aluejär-
jestö ja paikallisyhdistykset asettai-
sivat ehdokkaat. Sasin aloitetta ei
kannatettu.

Laajaa yhteistyötä XL-puoluei-
den kesken

Pormestarin valinnan yhteydessä syntyi XL-ryhmä,  joka koostui kokoo-
muksen, keskustan, kristillisdemokraattien, vihreiden, sitoutumattomi-
en ja rkp:n valtuutetuista. Yhteistyö on ollut niin antoisaa ja sujuvaa, et-
tä vuodelle 2008 tehdyssä toimintasuunnitelmissa mainitaan, että val-
tuustoryhmän lisäksi myös aluejärjestö toimii yhteistyössä XL-ryhmän
puolueiden kanssa. 

Sepi palasi

Syyskokouksessa valittiin uudeksi puheenjohtajaksi
Seppo Kovala. Kovala oli puheenjohtajana myös
vuonna 1993 ja välivuodet, yhtä lukuun ottamatta,
hallituksen jäsenenä.

Kovala linjasi vuoden 2008 tärkeimmäksi tavoit-
teeksi kunnallisvaalien hyvän menestyksen ja ko-
koomuslaisen pormestarin valinnan.
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Syyskokouksen 2007 julkilausumassa kiiteltiin terveydenhuol-

lon henkilökunnan palkankorotuksia. Korotuksen maksamisesta

todettiin, ettei sen seurauksena saa olla verojen korottaminen.

Kustannuksia on pystyttävä kattamaan toimintatapoja uudista-

malla ja toimintaa tehostamalla. Parhaiten tämä onnistuu kil-

pailuttamalla vanhoja palveluja tilaamalla uusia palveluja uusil-

ta tuottajilta. Sopimusten edellytettiin olevan pitkäaikaisia, jot-

ta yrittäjillä on mahdollisuus investoida henkilöstöön ja väli-

neistöön.
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Kunnallisvaaleihin paneu-
duttiin huolellisesti. Vaalit
olivat ensimmäistä kertaa
pormestarivaalit, mikä oli
vaalikeskusteluissa vahvasti
esillä. Kokoomus asetti alu-
ejärjestön yleiskokouksessa
pormestariehdokkaaksi Timo
P. Niemisen, joka oli ollut jo vuodesta 2006 pormestarina. Pormestarin
valitsi lopullisesti kaupunginvaltuusto valtuutettujen keskuudesta. Vali-
tuksi tuli tammikuussa 2009 XL-ryhmän äänin Timo P. Nieminen.

Puoluekokous vauhditti Tampereen vaaleja

Vaalivuoteen sattui kokoomuksen puoluekokous joka pidettiin Tampe-
reella, Tampere-talossa. Kokoomus sai paikallisesti puoluekokouksesta
paljon näkyvyyttä. Kokoomuksen ministerit olivat kansalaisten tavatta-
vissa ja puoluekokousta saattoi seurata kahvitarjoilun kera suurelta näy-
töltä keskustorilta.
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Vaalin teema oli Tartu toivoon.

Vaaliohjelman pääperiaatteet olivat: 

Järkevää palvelutuotantoa, tilaamista ja omistamista

Hyvinvointi – jokaisen tamperelaisen oikeus

Turvallinen ja elinvoimainen elinympäristö

Lupaava tulevaisuus – monipuolinen elinkeinoelämä

Kokoomuskirja:Kokoomus  5.10.2009  14:54  Sivu124



127

Kokoomus hävisi kannatuksessa mutta voitti äänissä

Kokoomus sai vuoden 2008 vaaleissa 27 5342 ääntä joka oli 27 pro-
senttia kaikista annetuista äänistä. Kannatus laski edellisistä kunnallis-
vaaleista 1,3 prosenttia vaikka äänimäärä kasvoikin. Kokoomuksesta va-
littiin 18 valtuutettua eli yksi vähemmän kuin aikaisemmin.

Olisi ollut Tampereen vuoro johtaa maakuntahallitusta

Kunnallisvaalien tuloksena maakunnalliset voimasuhteet muuttuivat si-
ten, että kokoomukselle tuli Pirkanmaan maakuntahallituksen pu-
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Tamperelaisen kokoomuksen 
kärkihankkeet olivat: 

Jokaisen meistä on saatava valita itselleen tai perheelleen sopivin
palvelumuoto ja sen tarjoaja. Kaupunkilaisten valinnanvapaus toteu-

tuu kun palvelujen tarjoajia on enemmän. 

Jokainen ansaitsee arvokkaan vanhuuden. 
Kaupungin on varmistettava oman ja kolmannen sektorin 

yhteistyöllä monipuoliset palvelut.

Tampere-lisä lapsiperheille pienimpien lasten kotihoidon 
mahdollistamiseksi.

Järkevää ja vastuulista taloudenhoitoa ja edullinen veroprosentti. 
Menot on pidettävä kurissa.

Kaupungin keskustan tiivistäminen ja elävöittäminen tarvitsee 
maanalaista rakentamista. Kaupungin on tehtävä keskusta-alueen

maanalainen kaava.

Keskustorin ja Frenckellin aluetta pitää kehittää. Keskustaan tarvitaan
palveluja, ei virastoja. Frenckellin virastoiksi muutetut vanhat 
tehdastilat on osoitettava vähitellen kulttuuria ja matkailua 

palveleviin toimintoihin. 

Saadakseen monipuolisemman tapahtumatarjonnan, 
kaupungin on oltava varustettu nykyaikaisella monitoimihallilla, 

jonka ulkopuoliset rahoittajat mahdollistavat.
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heenjohtajan paikka.
Aluejärjestö esitti Harri
Jaskaria mainittuun teh-
tävään. Perusteena oli Jas-
karin koulutus ja koke-
mus, joka sopi täydelli-
sesti tehtävään. Taustalla
oli myös se, että edelli-
nen puheenjohtaja oli
Pirkkalasta ja nyt olisi
luontevasti Tampereen vuoro.
Lopputulos oli, että maakuntahallituksen puheenjohtajaksi valittiin kyl-
lä kokoomuslainen, mutta Antero Saksala Pirkkalasta. Kokoomuksen si-
säisestä ehdollepanosta äänestettiin piirihallituksessa.

Harri Airaksinen valittiin aluejärjestön puheenjohtajaksi vuodelle
2009.

Aluejärjestössä oli vuoden 2008 päättyessä 30 jäsenyhdistystä, joissa oli
jäseniä 1667, jäsenmäärä oli vuoden aikana noussut 81 jäsenellä.  Suu-
rin yhdistys oli Tampereen Kokoomus ry. 348 jäsenellä.

Nukkuvat messukylään

Työteliään vaalivuoden jälkeen ryhdyttiin elvyttämään muutamaa nuuk-
ahtanutta yhdistystä. Koskipuiston, Kanjonin, Kalevan ja Takahuhdin
väkeä kutsuttiin yhteistilaisuuteen keskustelemaan toiminnan vauhdit-
tamisesta. Jäsenistölle ehdotettiin liittymistä Messukylän Kokoomuk-
seen.

Nieminen, Järvelä ja Airaksinen valittiin

Kaupunginvaltuusto valitsi pormes-
tariksi kaudeksi 2009-2012 äänestyk-
sen jälkeen Timo P. Niemisen ja apu-
laispormestareiksi Harri Airaksinen
ja Kristiina Järvelä. Lisäksi valittiin
uudet lauta- ja johtokunnat. Valin-
nat menivät odotetusti ja sopimus-
ten mukaan.
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Kokoomus menestyi Tampereella EU-vaaleissa

EU-vaaleissa oli ainoana tampere-
laisena kokoomuksen ehdokkaana
kaupunginvaltuutettu, aluejärjes-
tön hallituksen jäsen Sofia Vik-
man. Hyvästä kampanjasta huoli-
matta hän ei tullut valituksi.

Vaalitulos Tampereella oli pa-
rempi kuin edellisenä syksynä kunnallisvaaleissa. EU-vaalien kannatuk-
sella kokoomus olisi saanut yhden valtuustopaikan enemmän. Erityisen
paljon kannatustaan menettivät  SDP ja vasemmistoliitto.

Tamperelaisia vaatimuksia EU-ehdokkailta

Aluejärjestö ei asettunut virallisesti kenenkään ehdokkaan taakse, mut-
ta julkisti listan tavoitteita, joita ehdokkailta vaaditaan, jotta he saisivat
tamperelaisten tuen.  Ehdokkailta edellytettiin EU:lta tukea työpaikko-
jen ja asumisen lisäämiseksi. Tukea haluttiin myös ympäristön puhtau-
desta huolehtimiseen. EU-ehdokkaiden piti myös olla valmiina viemään
Tamperetta eurooppalaisten talousalueiden ja osaamisen verkostoon. 

Airaksinen jätti apulaispormestarin tehtävät

Kokoomuslainen  apulaispormestari Harri Airaksinen yllätti ilmoittaes-
saan eroavansa apulaispormestarin tehtävästä mutta kuitenkin jatka-
vansa kaupunginvaltuutettuna. Hän siirtyi VTT:n palvelukseen.

Aluejärjestö esitti hänen tilalleen Anna-Kaisa Ikosta, joka valtuusto-
ryhmässä ja kaupunginvaltuustossa valittiinkin. 

Miten seuraava pormestari valitaan

Aluejärjestön hallitus käynnisti kes-
kustelun seuraavan pormestarin va-
lintatavasta. Pitäisikö pormestari va-
lita suoralla kansanvaalilla, valtuus-
tossa avoimen haun perusteella vai
jatkaa aikaisempaa käytäntöä, että
pormestari valitaan valtuustoon va-
littujen joukosta.
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NykyTampere mukana vastuunkannossa

NykyTampere-lehtien jutut olivat näinä vuosina pääasiassa otsikoitu ko-
rostamaan vastuunkantoa, kaupungin asioiden hoitamista, vähemmän ide-
ointia. Kokoomus halusi julkisuudessa näyttää kaupunginhoitajapuolueena, 
olihan pormestarina ja kaupunginjohtajana ensimmäistä kertaa kokoomus-
lainen Timo P. Nieminen.     

Maaliskuussa 2009 oli etusivun otsikko ”Valtuustolla edessään vaikeita 
päätöksiä”. Sisäsivulla todettiin ”Kipeiltäkään ratkaisuilta ei voida välttyä.” 
Suomi oli silloin syöksymässä lamaan, joten synkistelyyn olikin aihetta. Leh-
tien pääkirjoitukset ja mielipidekirjoitukset jatkoivat vaativaa linjaansa.

Talouslama vesitti vaalilupaukset

Aluejärjestön puheenjohtaja Harri Airaksinen totesi pääkirjoituksessa talvella 
2009 talouslaman iskeneen myös kuntiin: ”Olemme siis täysin erilaisessa ti-
lanteessa kuin syksyllä, jolloin kävimme vaalikampan-
jaa ajatuksella parantaa palveluja ja kehittää laatua.”

Leikkauksilta Airaksinen halusi säästää mielenterve-
yspalvelut, kotona asumisen avopalvelut sekä koulu-
tuksen ja kasvatuksen.

”Mikään ei viittaa Tampereen kasvun tyrehtymiseen, 
päinvastoin.

Itse asiassa talouslama kiihdyttänee Tampereen kas-
vua, koska työtä hakevat, opiskelijat ja myös ikäihmiset 
hakeutuvat keskuskaupunkeihin.” 

Airaksinen mainitsi kirjoituksessaan edellissyksyn 
vaalien keskeisen puheenaiheen eli rantaväylän tunne-
lin. Aikaisempi melko yksituumainen valtuuston po-
liittinen kirjo oli suunnitellut tunnelia 120 miljoonan 

20
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kustannuksella, mutta jo syksyllä puhuttiin suuremmista summista. Kuiten-
kin vuonna 2009 ei kukaan arvannut, millainen jupakka ja riita puolueiden 
kesken sekä niiden sisällä toimivien valtuutettujen kesken oli syntymässä.

Sata opiskelijoiden työpaikkaa

Apulaispormestarina Airaksinen kertoi kaupungin aikovan työllistää sata il-
man kesätyöpaikkaa jäänyttä opiskelijaa, jotka muuten jäisivät toimeentu-
lotuen varaan. 

Miten asiat voisi tehdä toisin

Valtuustoryhmän puheenjohtaja Riitta Koskinen totesi 
laman yllätyksellisyydestä ”Nyt meidät Tampereellakin 
yllätettiin housun kintuissa”. Sillä hän viittasi siihen, et-
tä aikaisemmin lama-ajat ovat näkyneet kuntataloudessa 
hitaammin.

”Jos lamapeikosta on jotain hyvää löydettävissä, niin 
ainakin se, että asioita on katsottava uusin silmin. On 
monta palvelua, joita voidaan tuottaa yhtä hyvin kuin 

ennenkin, paljon halvemmalla, kunhan mietitään miten asiat voi tehdä toi-
sin.” 

Optimisti pormestari Nieminen

Samassa lehdessä pormestari Timo P. Nieminen oli optimistisempi ”Tam-
pereen kaupungin hyvät edelliset vuodet antavat myös kaupungille monia 
muita isoja kaupunkeja paremmat lähtökohdat.”

Matalan kynnyksen Sauli Niinistö

Kesän aluksi järjestettiin 40-vuotisjuhlaristeily Pyhäjärvel-
lä. Alkuvuonna hallituksen kokouksessa oli päätetty jär-
jestää juhlat matalan kynnyksen tapahtumana. Siinä ei 
aivan onnistuttu, hienot ja arvokkaat juhlat pidettiin lo-
pulta Tammerissa ja juhlapuhujana oli valtiovallan terveh-
dyksen esittänyt eduskunnan puhemies Sauli Niinistö. Myös 
Kimmo Sasi ja Harri Airaksinen puhuivat. Juhlat järjestettiin 
yhdessä Tampereen Kokoomuksen kanssa, joka vietti 90-vuotisjuhlaansa. 
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Päivällä pidettiin Tampereen Sivistysyhdistyksen kanssa 
juhlaseminaari ”Menestyksen ja hyvinvoinnin 2010-luku.”

25 toimintavuoden jälkeen tehty historiikki ”Oikealla 
otteella omien puolesta” päivitettiin kattamaan kuluneet 
40 vuotta sisältäen vähän tulevaisuudenkin pohdintaa, 
uuden historiikin nimi oli ”40+”. Historiikin päivitti tie-
tokirjailija Mikko Närhi. 

Riippa ja Da Capo

Taiteilija Esa Riipan töitä myytiin hyvällä hinnalla 
aluejärjestön toiminnan rahoittamiseksi.

Ilkka Sasi on nettijulkkis

Enimmillään 5000 kävijää on vieraillut vuoden 2008 alusta 
alkaen yhden päivän aikana tamperelainenkokoomus.fi -net-
tisivuilla. Ennätys oli kuntavaalipäivänä 26.10.2008. 

Kysytyimmät henkilöt vuoden 2008 alusta alkaen ovat ol-
leet järjestyksessä ylivoimaisesti eniten Ilkka Sasi ja sitten Sanna 

Ojanen, Asseri Nyberg (kuoli kesällä 2008), Saara Saarteinen, Harri 
Airaksinen ja Yrjö Schafeitel. Kesällä 2009 kysyntähuipun teki kansallisten 
nuorten hallituksen jäsen, Karoliina Kinnarinen, joka valittiin silloin Miss 
Bikiniksi.

Voisiko EU tukea kokoomusta?

Tutkittiin EU-rahojen saamista paikallisyhdistysten toimintaan, 
yhdistykset järjestävät juuri kaivattua osallistumista, aktiivisuut-
ta lisäävää toimintaa, syrjäytymistä ehkäisevää ja ympäristöä pa-

rantavaa toimintaa.

Anna-Kaisa Ikosen ja Sofia Vikmanin 
urapolut alkoivat

Vuoden 2008 vaaleista alkoi kaupunginvaltuustosta kaksi mer-
kittäviksi kasvavaa valtakunnallista poliittista uraa. Sofia Vikman 
oli ehdokkaana kesäkuun 2009 EU-vaaleissa, joka siivitti hänet myöhemmin 
eduskuntaan 2011 ja Kokoomuksen Naisten liiton puheenjohtajaksi.
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Kaupunginvaltuutettu Anna-Kaisa Ikonen valittiin Harri Ai-
raksisen erottua apulaispormestariksi, seuraavissa vaaleissa hän 
nousi pormestariksi ja sen jälkeen valtiosihteeriksi ja kansan-
edustajaksi 2019.

Juuri uudistukset ovat meidän 
johtoajatuksiamme

Harri Airaksinen puhui aluejärjestön 40- ja Tampereen Kokoomuksen 
90-vuotisjuhlassa: 

“Kokoomus on ollut aina yhteiskunnallisia uudistuksia ajava puolue, 
vaikka yleensä oikeistopuolueisiin Euroopassa liitetään konservatiivisuus. 
Kokoomuksessa konservatiivisuus tarkoittaa tiettyjen arvojen ylläpitä-
mistä. Näitä ovat esimerkiksi perhearvot, yritteliäisyys, yksilön valinnan 
ja ilmaisun vapaus, sivistyksen arvostaminen ja vastuu kaikista ihmisistä 
– myös heikommista.

Ajat ja asiat ovat muuttuneet vuosikymmenien aikana. Kokoomuksen 
on ollut helppo olla siinä mukana, koska uudistukset ja moniarvoiseen 
yhteiskuntaan pyrkiminen ovat meidän johtoajatuksiamme. Tampereella 
meidän suurimpia saavutuksiamme ovat juuri moniarvoisen ajattelun tu-
loksena syntyneet tavat ja palvelut. Meidän mielestämme ei tule olla vain 
yhdenlaista koulutusta, hoitoa, liikennettä, asumista ja hallintoa, vaan 
kunnioitamme moniarvoisuutta ja valinnanmahdollisuuksia. Tämä ajat-
telu on myös mahdollistanut hyvän yhteistyön muiden tamperelaisten 
poliittisten ryhmien kanssa. Tamperelainen kokoomus on myös se poliit-
tinen voima, joka kantaa vastuuta jaettavan hyvinvoinnin syntymisestä. 
Olemme aina halunneet panostaa yrittäjyyteen ja menestyvään elinkei-
noelämään, tutkimukseen ja koulutukseen.”

Ilmastonmuutosta vastaan 
liiketoiminnan avulla

Aluejärjestön puheenjohtajanakin aikaisemmin toiminut Ju-
ha Kostiainen lähetti juhlaan tervehdyksensä: ”Toivon, että 
juhliva kokoomusyhteisö ryhtyy määrätietoisiin toimenpiteisiin 
kaupungin väkiluvun kasvattamiseksi, kaupunkirakenteen tiivis-
tämiseksi sekä uuden cleantech eli ympäristöliiketoiminnan kehittämisek-
si. Näin voimme taistella ilmastonmuutosta vastaan, turvata taloudelliset 
kasvuedellytykset sekä luoda kasvavaa kysyntää entistä monipuolisemmille 
kaupallisille palveluille.”
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Kokoomuksen liikennemalli 2009

Joulukuun julkilausumassa esitettiin 
Tampereella liikkumisen kokonaissuunnitelmaa. 
Tampellan ja Amurin junaraiteet olisi purettava, 

raideyhteys lentokentälle tarvitaan. Maanalaisten tilojen keski-
näinen yhteys pitäisi selvittää. Joukkoliikenteelle ehdotettiin 

erityistä keskustan edullista vyöhykelippua. 
Ratapihaa esitettiin siirrettäväksi, junaradan toivottiin 

kulkevan Pyhäjärven  eteläpuolelta ja 
katuratikkaa pidettiin tärkeänä. 

Toimivien ja hoidettujen kevyen liikenteen väylien todettiin 
parantavan viihtyisyyttä ja tuovan palveluille käyttäjiä. 
Tammerkosken uusia siltoja ja Rongankadun tunnelia 
pidettiin hyvänä alkuna kehitykselle. Tampere kasvaa, 

mutta se ei saa olla liikenteen likainen kaaospiste, 
todettiin aluejärjestön syyskokouksessa 2009. 

Vihdoinkin P-Hämppi

Järjestö oli tyytyväinen, kun kokoomuksen pitkään ajamasta maanalaisesta 
P-Hämpistä tehtiin vuoden aikana rakentamispäätös, tavoitteena oli avata 
P-Hämppi kaupungin keskustan itäpuolelle vuonna 2012.

Verotuksen selkäranka taittui

Kokoomuksen valtuustoryhmä taipui vuoden 2010 talousarvioneuvottelussa 
kunnallisveron ja kiinteistöverotusten nostamiseen. Ryhmän puheenjohtaja 
Riitta Koskinen kirjoitti ”Maailman lama on vienyt meidät nyt vaikeaan ti-
lanteeseen. Nyt valitettavasti tarvitsemme kunnallisveron korotusta turvaa-
maan peruspalvelumme ja satsataksemme tulevaisuuteen.”
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Kolmessa vuodessa kaupunki uuteen malliin!

Aluejärjestössä oltiin kriittisempiä tehtyyn veronkorotuslinjaan. 
”Veronkorotus on suuri (1-%yks.) ja se voidaan hyväksyä vain väliai-
kaisena akuutin talouskriisin ratkaisuvälineenä.”  

Aluejärjestö vaati samalla kolmen seuraavan vuoden aikana tehtä-
vää kaupungin talouden ja palveluiden perusteellista uudistamista.  
Aluejärjestö julkaisi myös listan kehitystoimista: 

• Palvelusetelit, täytyykö olla oma autokorjaamo, onko liikenne-
merkit tehtävä itse, täytyykö katuvalaistuksen ylläpidon, hiekoituk-
sen, ja lumitöiden olla kaupungin henkilöstön vastuulla.  

• Uusia bussilinjoja täytyy avata kilpailulle.  Palveluiden hankki-
mista markkinoilta on harkittava erityisesti ateriapalveluiden, talous-
hallinnon, puhelin- ja virastopalveluiden kohdalla.  

Lääkäri- ja sosiaalipalveluiden viestintä tapaamisaikojen ja tutki-
mustulosten välittämiseen voidaan ostaa alan ammattiyrityksiltä. 
Vanhusten kotihoidon lääkejakelu voidaan vapauttaa apteekeille.  

• Kaupungin omaisuutta voitaisiin myydä sijoittamalla esimerkiksi 
virastotoiminta ydinkeskustan ulkopuolelle. 

• Koulujen sijaintia ja kokoja täytyy harkita. Ala-asteet ovat edel-
leen lähipalveluja, mutta lukioiden keskittämisellä saadaan taloudelli-
sia ja laadullisia hyötyjä.

• Lapsiperheille maksettavaa nousujohteista Tampere-lisää aluejär-
jestö kannatti, koska sen uskottiin vähentävän painetta uusiin päivä-
koti-investointeihin ja vapauttaa työpaikkoja hoitovapaiden ansiosta.  
Sama malli sopii vanhusten hoitoon.  

Budjetin 2010 sisältämää panostusta elinkeinoelämän tarpeisiin pi-
dettiin vaatimattomana. Budjetti sisälsi kuitenkin aluejärjestön mie-
lestä oikeansuuntaisia avauksia palveluliiketoiminnan ja uusien inno-
vaatioympäristöjen kehittämiseksi.

2009
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Ikonen katsoo koko-
naisvaltaisesti

Airaksisen siirryttyä apu-
laispormestarista VTT:n pal-
velukseen valittiin Anna-Kaisa 
Ikonen apulaispormestariksi. 
Hän totesi NykyTampereessa 
tärkeäksi varhaisen puuttumi-
sen eli ongelmien ennaltaeh-
käisyn.  

Vanhustenpalveluista Iko-
nen totesi ”Ei pidä ajatella ka-
tegorisesti vain asumispalve-
luita tai kotia, sillä on myös 
mahdollista liikkua näiden 
välillä.” Itse olen asioita koko-
naisvaltaisesti katsova. En läh-
de liikkeelle pienistä yksityis-
kohdista, vaan suuremmista kokonaisuuksista. Kuvaisin itseäni visioijaksi 
ja kehittäjäksi.”

Kokoomus tuplasi paikkansa 
opiskelijavaaleissa

Syksyn vaalivoitto tuli opiskelijamaailmasta. Tampereen ylioppilaskunnan 
vaaleissa kokoomus sai kaksi lisäpaikkaa nousten neljään paikkaan, yksi va-
lituista oli tamperelaiseen politiikkaan astunut Ilkka Sasi, josta pian tuli 
kaupunginvaltuutettu ja valtuustoryhmän puheenjohtaja kahdeksan vuoden 
kuluttua 2017.

Mitä palvelut oikeasti maksavat?

Puheenjohtaja Airaksinen teki kaupunginvaltuutettuna valtuustoaloitteen 
kaupungin tuottamien palvelusten todellisten kustannusten selvittämiseksi 
ja vapaasti julkaistavaksi. 

2010
Palveluille oma 

elinkeino-ohjelma

Harri Airaksinen esitti NykyTampe-
re–lehdessä talvella 2010 kaupungil-
le palveluiden kehittämiseen liittyvän 
elinkeino-ohjelman luomista. 

”Ympäristöön ja esimerkiksi älyk-
kääseen liikenteeseen liittyvät tekno-
logiat ja niiden mahdollistamat uudet 
palvelut ovat juuri nyt kiintoisassa ke-
hitysvaiheessa. Tampereella on osaa-
misperustansa, yritystensä ja sijain-
tinsa puolesta loistava mahdollisuus 
olla kehityksen kärjessä ja varmistaa 
tulevaisuutensa.” 
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Axén vastusti virkamiehiä ja ratikkaa

Kaupunginvaltuutettu Erkki Axén ryöpytti NykyTampereessa 
voimakkaasti kaupungin kaavoitustoimintaa. Osansa saivat vir-
kamiesten saamattomuus, hitaus, visioiden puute ja ennakko-
luuloisuus. Axén vastusti myös ratikkaa, joka muuten oli kokoo-
muksessa myötätuulessa.

Pyynikillä haluttiin kulttuuria ja liikuntaa

Pyynikin Kokoomus oli ollut muutaman vuoden pöytälaatikossa, mutta pi-
ristyi korostaen toiminnan poliittisuuden ohella ihmisten tapaamisia myös 
kulttuurin ja liikunnan merkeissä. Puheenjohtajaksi oli valittu Seppo Kovala.

Pormestarin valinnassa oli monta mallia

Aluejärjestö piti talvella 2010 voimakkaasti esillä ajatusta pormestarin valin-
nan avoimuudesta, esillä oli myös suora kansanvaali ja mahdollisuus valita 
pormestari valtuuston ulkopuolelta. Voimassa oleva malli salli pormestarin 
valinnan vain valtuutettujen joukosta. Syyskokouksessa aluejärjestön tavoit-
teet uusittiin ja täydennettiin sillä, että ehdokkaat olisi kuitenkin nimettävä 
ennen vaaleja.

Poliitikot veden varassa 

Vuosittain aluejärjestö ja valtuustoryhmä 
pitävät yhteisiä kokouksia, kesällä 2010 oli 
hauska risteily Tampereen Pyhäjärvellä.

Monitoimihallista riemuittiin kokoomuksessa

Kokoomuksessa riemuittiin kaupungin julkistamasta monitoimihallin hank-
keesta. Hanke nähtiin talouden piristysruiskeena ja kaupungin vetovoimate-
kijänä. Valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Leena Kostiainen korosti moni-

toimihallin taloudellista myötätuulta. 
”Tarvitsemme monitoimihallin, jotta pystyisimme huoleh-

timaan paremmin esimerkiksi vanhuksista. Tarvitaan rohkeita 
avauksia, joilla houkutellaan yrityksiä ja sitä kautta työpaikkoja 
Tampereelle.”
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Mukavat tamperelaiset ja 
erinomaisen palvelut

Pormestari Timo P. Nieminen ilahtui tutkimuksesta, jonka mukaan Tampere 
oli jo kuudennen kerran peräkkäin houkuttelevin asuinpaikka.  Nieminen 
uskoi yhtenä syynä olevan mukavat tamperelaiset. ”Tutkimus osoitti myös, 
että kunnallisten palveluiden taso on meillä erinomainen. Palvelujen kehit-
täminen jatkuu  koko ajan, vaikkakin nyt hieman hitaammalla tahdilla ta-
loustilanteen vuoksi.”

Äänestävä syyskokous 2010

Syksyllä 2010 päästiin äänestämään aluejärjestön puheenjohtajas-
ta. Istuvan puheenjohtaja Harri Airaksisen vastaehdokkaaksi aset-
tui eduskuntavaaliehdokas ja ratikka-aktiivi Ritva Asula-Myllynen. 

Äänestys päättyi Airaksisen hyväksi 37-25.  Äänestysinto 
jatkui varapuheenjohtajien ja hallituksen valinnassa. Jen-
ny Nyman ja Jarno Lahtinen voittivat Hannele Strömbergin ja 
Tero Arvosen.  Sittemmin näistä Jenny Nyman siirtyi puolueen 
palkkatoimiin, toimien muun muassa kokoomuksen Helsingin 

piirin toiminnanjohtajana. 

Välikiitokset pormestarille kehityksestä

Syyskokous kiitti pormestari Timo P. Niemisen hienoa toi-
mintaa pormestarina. Hänen aikanaan on saatu vireille Ran-
ta-Tampellan tunnelin, ratikan ja keskuspuhdistamon suunni-
telmat sekä Hämpin parkki, Vuoreksen asuinalue, Niemenrannan 
kaavoitus, Keskusareenan aiesuunnitelma, ECO2 ja Koukkuniemen uudis-
taminen. 

Miika Tomi äänikuninkaana

Monia kokoomuslaisia nuoria ehdokkaita nousi seurakuntien 
luottamustehtäviin. Äänikuninkaina olivat Marja Karvo, Mat-
ti Heinivaho ja nuori Miika Tomi, joka myöhemmin toimi 
Alexander Stubbin avustajana ja kansainvälisen koulutuksen 

jälkeen siirtyi ulkoministeriön palvelukseen.

Ritva 
Asula-Myllynen

Miika Tomi

Hannele
Strömberg
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Kokoomuksen arvona on yhteistyö

Talvella 2010 kirjattiin hallituksen pöytäkirjaan strategiakeskustelua, 
että kaupunkia voi kehittää vain yhteistyöllä. Kokoomus on luotettava 
ja ratkaisukeskeinen yhteistyökumppani, joka suhtautuu rakentavasti 
ja arvostavasti muiden näkemyksiin. Kokoomuksen arvoihin kuuluu 
jatkuva ja avoin vuoropuhelu tamperelaisten kanssa. 

Kuntaliitokset eivät ole itseisarvo

NykyTampereen pääkirjoituksessa linjattiin julkisena keskustelun-
aiheena olleeseen keskustalaisten vetämään valtakunnalliseen PA-
RAS-hankkeeseen (eheän kuntarakenteen muodostaminen, kuntapal-
velujen taloudellinen tuottaminen) viitaten, että ”Tampereen seutu-
kunnallakaan ei olla riittävällä tasolla, vaan aluetta tulee edelleen ke-
hittää ja tiivistää. Kuntien määrä tai kuntaliitokset eivät ole itseisarvo, 
vaan kuntalaisten vaikutusmahdollisuudet, kunnon palvelut ja kestävä 
rahoitus.”

Kokoomus on uudistusten ideologia

Valtuustoryhmän uusi puheenjohtaja Leena Kostiainen linjasi ensimmäises-
sä kirjoituksessaan, että ”Vuosikymmeniä sitten vasemmistolaisuus oli uu-
distusten ideologia ja kokoomuslaisuus miellettiin taantumukselliseksi. Nyt 
tilanne on kääntynyt päinvastaiseksi.  Kokoomus suhtautuu ennakkoluulot-
tomasti ja suvaitsevaiseksi uusiin ajatuksiin. Ratkaisukeskeisyys on kokoo-
muslaisten ajattelutapa.”

Vihdoinkin vanhusnäkökulmaa

Tampereen vanhusneuvoston puheenjohtajana toiminut Tuija-Leena Juuti-
lainen kiitti apulaispormestari Anna-Kaisa Ikosta. 

”Kuinka upeaa, että Tampereella on kuunneltu vanhusneuvostoa. Saimme 
vanhusasiamiehet hoitamaan ja valvomaan hyvän elämän toteutumista. Kii-
tos Anna-Kaisa Ikoselle ja muille kaupungin päättäjille siitä, että nyt tulee 
vanhusnäkökulmakin huomioitua.”

2010
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2011
Nuoret keskittivät Vikmanin eduskuntaan

Tamperelaiset kokoomuslaiset opiskelija- ja nuorisoyhdistykset liittoutuivat 
saadakseen Sofia Vikmanin eduskuntaan. Kokenut kansanedustaja ja kun-
nallisneuvos Irja Tulonen ryhtyi kampanjapäälliköksi.

”Sofia on juuri sellainen osaava ja vastuullinen tulevaisuuden-
tekijä, jota tarvitsemme rakentamaan menestyvää Suomea”, sa-
noi Kokoomuksen nuorten aluejärjestön puheenjohtaja Tom-
mi Vihervaara. Kampanja onnistuikin, Vikman valittiin edus-
kuntaan 8279 äänellä. Aikaisempi ääniharava, kansanedustaja 
ja aluejärjestön entinen kunnallissihteeri Marja Tiuran äänimäärä 
romahti ja hän jäi ensimmäiselle varasijalle. Muut tamperelaiset olivat Harri 
Jaskari ja Kimmo Sasi.

Pormestariehdokkaista spekuloitiin julkisesti

Airaksisen lehtihaastattelussa listattiin vuoden 2013 aloit-
tavan valtuuston pormestariehdokkaiksi kuntaministeri 
Virkkusen valtiosihteeriksi siirtynyt Anna-Kaisa Ikonen, 

apulaispormestariksi Ikosen jälkeen valittu Leena 
Kostiainen, VTT:n asiakasjohtaja Harri Airak-

sinen, Sitran ohjelmajohtaja Juha Kostiainen, 
Särkänniemen toimitusjohtaja Miikka Sep-
pälä ja Tampere-talon toimitusjohtaja Kalervo Kummola. Kau-

pungin konsernijohtaja Juha Yli-Rajala olisi haastattelun mu-
kaan tullut myös kyseeseen, jos valinta olisi voitu 

tehdä valtuuston ulkopuolelta. Jäsenäänestystä kaavailtiin 
jo talvelle 2012.

Kummola ilmoitti lähtevänsä 
kunnallispolitiikkaan

Kalervo Kummola ioli jäämässä eläkkeelle Tampere-talon joh-
tajuudesta ja kertoi ryhtyvänsä kunnallispolitiikkaan ja vaa-
liehdokkaaksi. Hän listasi jo muutaman tavoitteensa; apu-
laispormestareita voi vähentää kolmeen ja heidän palkkaansa 
tulisi korottaa. Pikaratikan hän olisi pannut vielä harkintaan. 

Nurmi-Sorilan rakentamiseen ei Kummolan mielestä voisi ryh-
tyä ennen Olkahisten sillan uusia kaistoja. TAVASEn hän lopettaisi mutta 

Miikka 
Seppälä

Juha
Kostiainen

Juha
Yli-Rajala
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kannatti keskusjätevesipuhdis-
tamoa. Rauhanomaisia kunta-
liitoksia hän kannatti, samoin 
kaupunginosavaltuustojen pe-
rustamista. 

Kummola valittiin Pirkan-
maan Kokoomus ry:n pu-
heenjohtajaksi syksyllä 2011.

Tamperelainen 
Unescon 
nuorisodelegaatti

Kokoomuksen varavaltuutettu 
Miika Tomi valittiin Suomen 
nuorisodelegaatiksi Unescon 
yleiskokoukseen 2011.

Kokoomus on aina 
kehittämisen kannalla

Vilkas tamperelainen keskustelu aikoi 

tyrmätä tunnelin ja pikaraitiotien ra-

kentamista, Kannen ja Keskusareenan 

ympärilläkin vellovassa keskustelussa 

pelättiin hankkeen kaatumista kaupun-

gin syliin, kuten aikoinaan kävi Tesoman 

hallille. Kokoomuksen NykyTampere 

2012 linjasi selkeästi puolueen tavoit-

teet: ”Olemme johdonmukaisesti olleet 

kaikissa eri vaiheissa Ranta-Tampellan 

ja pikaraitiotien kehittämisen sekä Kan-

nen ja Keskusareenan rakentamisen 

kannalla, emmekä ole muuttaneet kan-

tojamme sen mukaan millainen keskus-

teluilmapiiri on voitolla.”

Kaupungin lasten, ikäihmisten, 
kehitysvammaisten ja 
liikunnan asiat hyvin

Kokoomuksessa oltiin tyytyväisiä kaupungin vuoden 2012 
budjetissa oleviin lisäyksiin uusiin päivähoitopaikkoihin ja 
Tampere-lisään. Tärkeinä pidettiin myös ikäihmisten palve-
luasumisen ja kehitysvammaisten asumisolojen parantumista 
sekä uusien liikuntapaikkojen, kuten Pyynikin uimahallin ja 
Tesoman liikuntahallin avaamista. Ennaltaehkäiseviin lapsi- 
ja perhepalveluihin saatiin lisäystä samoin nuorisotyöttömyy-
den hoitoon. 
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2012
Sauli Niinistö presidentiksi 
myös Tampereen äänillä

Vuosi 2012 alkoi kokoomuksen kannalta reippaasti, Sauli Niinistön kam-
panja sai väen liikkeelle, kokoomuksen ympärillä oli hyvä vire ja hänet va-
littiin presidentiksi reippaalla enemmistöllä, tamperelaisista 57,5% oli ko-
koomuksen ehdokkaan kannalla. Toisella kierroksella vastaehdokkaana oli 
Vihreiden Pekka Haavisto.

Vaalit linjavaalina, 
ei pormestarivaaleina

Hallituksen kokouksessa oltiin ai-
nakin kahta mieltä vaalistrategias-
ta. Puheenjohtaja Airaksisen kanta 
oli, ettei vaaleja käydä pormestari-
vaaleina vaan kunnallispoliittisina 
linjavaaleina. Kaikkien pormes-
tariehdokkaiden tulee mittauttaa 
kannatuksensa kunnallisvaaleissa 
ja pormestariehdokas nimetään 
vasta vaalien jälkeen.

Kokouksen aikana Rei-
jo Määttä esitti ehdok-

kaan nimeämistä jo kuukautta ennen vaaleja, mutta se ajatus ei 
saanut kannatusta.

Puolueet yhdessä: 
ei pormestariehdokkaita

Aluejärjestö ja kokoomuksen ja RKP:n valtuustoryhmä allekirjoittivat maa-
liskuussa 2012 SDP:n, Vihreiden ja Vasemmistoliiton kanssa sopimuksen, 
jonka mukaan pormestariehdokkaat nimetään vasta vaalien jälkeen, mutta 
vaalien suurin puolue aloittaa pormestarineuvottelut. Ajatus oli noudattaa 
vaalitulosta suhteellisuusperiaatteen mukaisesti ja tehdä pormestariohjelma 
yhteisesti neuvotellun sisällön perusteella.

Vaaliohjelmaa testattiin 
kuntalaiskyselyllä

Syksyn 2012 kuntavaaleihin ja sen 
ohjelmaan valmistauduttiin huo-
lella, satunnaisotannalla tehdyllä 
tutkimuksella kysyttiin kuntalaisten 
mielipiteitä paikallisdemokratiasta 
ja osallistumisesta, palveluseteli-
mallin laajentamisesta, turvallisuu-
desta, Tampere-lisästä, luokkakoko-
jen suuruudesta, vanhusten kotihoi-
todosta ja ikäihmisten vaihtoehtoi-
sista palveluista.

Reijo Määttä
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Kummola puoluehalli-
tukseen ja kaupungin 
konsernijaostoon

Puoluehallitukseen valittiin Tam-
pereelta piirin puheenjohtaja Ka-
lervo Kummola. Aiemmista pu-
heistaan poiketen hän ei ollut kui-
tenkaan kunnallisvaaleissa ehdok-
kaana, mutta valittiin valtuuston 
ulkopuolelta kaupunginhallituk-
sen vaikutusvaltaisen konserni-
jaoston puheenjohtajaksi.

Kunnallisneuvos 
Irja Tulonen

Tasavallan presi-
dentti myönsi ko-
koomuksen pitkä-
aikaiselle valtuu-
tetulle, ja pitkään 
eduskunnassa toimi-
neelle Irja Tuloselle kunnallisneu-
voksen arvonimen. Hän on ollut 

myös aluejärjestön hallituksessa ja muutenkin aktiivisesti kokoomuksen jär-
jestötoiminnassa. Tulonen oli kansanedustajauransa jälkeen myös Tampe-
reen apulaispormestarina.

Ennaltaehkäisyä raskaiden palveluiden sijaan

Valtuustoryhmän pj ja apulaispormestari Leena Kostiainen ja johtaja Kirsi 
Koski kertoivat kevätkokouksessa 2012 uuden pormestarin aikakauden kau-
pungin säästötoimenpiteiden periaatteista eli ei juustohöylää vaan eteenpäin 
katsovilla periaatteilla. 

Tavoite on estää kuntalaisia putoamasta raskaisiin ja kalliisiin palveluihin, 
syvään kuoppaan, sitä voidaan korvata ennaltaehkäisevillä palveluilla. 

Kaikki apulaispormestarit hakevat oman toimialansa säästöjä samalla pe-
riaatteella. Tämä periaate on pormestariohjelmassa.  

Tampere mukaan kuntien 
yhdistysselvitykseen 

Kevätkokous 12.4.2012 hyväksymä 
julkilausuma esitti, että Tampereel-
la on ryhdyttävä viipymättä maan 
hallituksen käynnistämään kuntien 
yhdistymisselvitykseen. Kuntalii-
toksen on oltava vaihtoehto, paikal-
lisdemokratiaa kunnioittaen. ”Tam-
pereen seutu tunnetaan yhteistyön 
edelläkävijänä. Tampereen tulee 
ottaa vastuuta koko kaupunkiseu-
dun kehityksestä, elinvoimasta ja 
ihmisten hyvinvoinnista. Kasvavat 
haasteet eivät tunne kuntarajoja. 
Jälkipolville ei saa jättää heikkoja ja 
ylivelkaisia kuntia, ruuhkaista liiken-
nettä, vaihtoehdotonta asumista, 
ympäristö- ja jätehuolto-ongelmia, 
kuolleita kaupallisia keskuksia ja 
kuihtuvia vanhusten ja lasten pal-
veluja.”
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Nuorisopalveluissa panostetaan yhden oven takaa saataviin palveluihin. 
Kaupungin tulevan talousarvion tarkoituksena on hillitä menojen kasvua, 

ei varsinaisesti säästää.
Julkilausuma käsitteli taloustalkoita otsikolla ”Sivistys on demokratiaa”.  

Romut talteen Sirpa Pietikäisen kanssa

Puolue osoitti kuntavaalivuonna ympäristöystävällisyyttään järjestämällä 
muun muassa elektroniikkaromun keräyksen Tammelantorilla. Mukana oli 
ympäristöasioissa kunnostautunut EU-parlamentaarikko Sirpa Pietikäinen.

Kokoomuksella oli neljä 
pormestariehdokasta 

Kuntavaaleihin 2012 lähdettiin täydel-
lä 99 ehdokkaan listalla (+ yksi RKP:n 
ehdokas) avoimesti julkistaen myös puo-
lueen pormestariehdokkaat: valtuutetut 
Harri Airaksinen, Anna-Kaisa Ikonen, 
Harri Jaskari ja Leena Kostiainen, joista 
Airaksinen, Ikonen ja Kostiainen olivat 
olleet apulaispormestareina ja Jaskari pit-
kään kansanedustajana. Lopulta pormes-
tariksi valittu Ikonen sai itse vaaleissa ja 
sen jälkeen järjestetyssä jäsenäänestykses-
sä eniten ääniä. Leena Kostiainen luopui 
ehdokkuudesta ennen jäsenäänestystä. 

Kansa vastasi 
Anna-Kaisa Ikonen

Aluejärjestö teetti marraskuun alussa 
puhelinkyselyn 470 vastaajalle suosi-
tuimmasta kokoomuslaisesta pormesta-
riehdokkaasta, 470 vastaajan viesti en-
teili jo lopputulosta: Anna-Kaisa Iko-
nen 271, Harri Airaksinen 106, Harri 
Jaskari 93.

Nuorisotakuulle 
lämmin tuki

Marraskuun 2012 sääntö-
määräisessä syyskokoukses-
sa hyväksyttiin julkilausuma, 
jossa tuettiin lämpimästi 
nuorisotakuun toteuttamista. 
Se edellyttää laajaa yhteis-
työtä valtion, oppilaitosten 
ja yritysten kesken.  ”On tär-
keää toimia aktiivisesti nuo-
risotakuun molempien osien 
kanssa, sekä opiskelupaik-
kojen että työpaikkojen saa-
miseksi.” 

2012

Anna-Kaisa 
Ikonen ja 
Timo P. 
Nieminen
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Kokoomuksen TOP10 
kuntavaaleissa 2012:

Sofia Vikman, Anna-Kaisa Ikonen, 
Harri Jaskari, Irja Tulonen, Harri Airaksinen, 
Leena Kostiainen, Erkki Axén, Matti Helin, 

Aleksi Jäntti ja llkka Sasi.

Kokouksia, ehdokkaita, nimeämisiä

Kuntavaalit edellyttivät monia kokouksia: Ylimääräinen kokous 4.6., jossa 
nimettiin 68 kuntavaaliehdokasta ja päätettiin vaaliliitosta RKP:n kanssa. 
Osa ehdokkaista oli nimetty jo talvella ja puuttuvat nimet 99:stä delegoitiin 
hallituksen päätettäväksi. 31.10. pidettiin myös yleiskokous, jossa esiteltiin 
pormestariehdokkaat Airaksinen, Ikonen, Jaskari ja Kostiainen. Tässä ko-
kouksessa Kostiainen ilmoitti jättäytyvänsä ehdokkuudesta. Varsinainen por-
mestariehdokkaan nimeämiskokous pidettiin marraskuun 7. päivänä, jossa 
Anna-Kaisa Ikonen nimettiin kokoomuksen ehdokkaaksi jäsenäänestyksen 
perusteella. 

Kokoomus on aina 
kaupunkilaisten asialla 

Syyskokouksessa 2012 puolueväki totesi tyytyväisenä uudistuvan 
Tampereen aikana uusien tuulien puhaltavan myös kokoomukses-
sa. Kaupunginvaltuustoon valittiin neljä uutta valtuutettua, por-
mestariksi oli ehdolla valtiosihteeri Anna-Kaisa Ikonen, aluejär-
jestön ja monen yhdistyksen puheenjohtajat ovat uusia. Kokous 
muistutti valittuja ja vielä valittavia luottamushenkilöitä, että he 
ovat nimenomaan kaupunkilaisten asialla, omien kokoomuslais-
ten arvojensa tukemana. Kaupunkilaisten etu on,  että Tampereen 
asioita hoidetaan säästäväisesti ja tehokkaasti, ihmisläheisesti ja 
kaupungin yleistä etua ajatellen. Palveluita ei saa järjestää velalla.
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Kokoomus oli Tampereen suurin puolue 2012

Kuntavaaleissa 2012 kokoomus sai Tampereella 25 050 äänellä 24,8 % kan-
natuksen saaden 17 valtuutettua, tappiota tuli 2,2%-yksikköä ja miinuksena 
yksi valtuustopaikka, puolue pysyi kuitenkin suurimpana ja pääsi vetämään 
pormestariohjelman neuvotteluja.  Alkuvuoden Niinistö-huuma ei tehonnut 
enää kunnallisvaaleissa. Eduskuntavaaleihin 2011 nähden tuli 0,7%-yksik-
köä plussaa.  Kuntavaalien nousija oli Perussuomalaiset.

Miia-Hannele lähti

Vuoden lopussa loppui myös merkittävä työ-
rupeama, Aluejärjestön historiassa pisimpään 
kunnallishteerinä toiminut, kaikille tuttu 
Miia-Hannele Vuori siirtyi kaupungin palve-
lukseen. 

Aleksi Jäntin aika puheenjohtajana

Harri Airaksinen luopui puheen-
johtajuudesta ja niin vuonna 2013 
alkoi Aleksi Jäntin aika aluejär-
jestön puheenjohtajana.  Tammi-
kuussa vaihtui myös kunnallissih-
teeri, Hanna Kallio-Kokko aloitti 
aluejärjestön ja valtuustoryhmän 
sihteerinä.

Uusi puheenjohtaja Jäntti linjasi 
NykyTampere-lehdessä 2013 sel-
keästi, että kokoomus kannattaa 
Rantaväylän tunnelia. Tunneliasia 

oli syksyn 2012 vaaleissa erittäin voimakkaasti esillä. Vaikka asiasta oli tehty 
päätös jo edellisellä valtuuskaudella, se nousi uudelleen käsittelyyn SDP:n ja 
Perussuomalaisten vaalikampanja vuoksi. Asia sai kunnallispolitiikassa käsit-
tämättömän laajan huomion. ”Aiheeseen liittyvä ja liittymätön keskustelu 
on merkillisin näytelmä, johon olen politiikassa mukana ollessani törmän-
nyt.” 

Tunnelia tuki myös lähes koko valtuustoryhmä ja sen puheenjohtaja Leena 
Kostiainen, joka valittiin myös apulaispormestariksi. 

20
13

Aleksi Jäntti  ja
Maggie
Nurminen
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Toimikuntia työrukkasiksi

Uusi hallitus uuden puheenjohtajan johdolla nimitti toimikuntia pohti-
maan järjestötoiminnan kehittämistä ja erityisesti sisäistä ja ulkoista vies-
tintää. Myös seuraavaa toimintasuunnitelmaa varten nimettiin toimikunta.

Järjestössä aloitettiin taloustalkoot. Huolta kannettiin sivistysyhteiskun-
nasta.

Sadalla äänellä luottamustoimiin

Vuoden alussa valittiin henkilöitä kokoomuksen paikoille kaupungin johto- 
ja lautakuntiin. Ensimmäiseksi periaatteeksi asetettiin, että uudet luottamus-
henkilöt ovat olleet ehdokkaina vaaleissa ja ovat saaneet vähintään sata ääntä.

Uuden pormestarin 
Anna-Kaisa Ikosen uusi keskusta

Pormestariksi tammikuussa 2013 valittu Anna-Kaisa Ikonen linja-
si NykyTampere-lehdessä 1/2013 Tampereen keskustan kehittämi-
sen tavoitteet: Tulevaisuuden keskusta on entistä monipuolisempi 
ja suositumpi asiointi- ja ostoskeskus. Lukuisat kulttuuririennot ja 
tapahtumat houkuttelevat väkeä. Hämeenkadun varren kortteleiden 
katutason ja sisäpihojen uudistunut käyttö tuo keskustaan luovaa 
virkeyttä myös talvisin. Tammerkosken maisemareiteillä ja puistoissa 
viihdytään. Tampereen silhuetti saa uusia maamerkkejä; ratavarren 
hotelli, Sorin sillan kohdan uusi kaupunginosa ja Areena, keskus-
tan läntisen puolen kehittämistä on mietittävä, Kunkun parkki ja 
Eteläpuisto ovat osa sitä. Tampereen taidemuseo saa laajemmat tilat 
Muumilaakson siirtyessä toisaalle. Pyynikintori kaipaa selkeämpää 
toimintaideaa. 
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Miten suomalainen sivistynyt 
demokratia säilytetään?  

Kevätkokouksessa 2013 hyväksyttiin 
julkilausuma: ”Yhteiskunnassamme 
on merkkejä pelisääntöjen ja yhdes-
sä sovittujen käyttäytymismallien 
häviämistä, sivistyksen katoamista. 
Ihmisillä on katoamassa kohtuulli-
suuksien, oikeuksien ja velvollisuuk-
sien taju. Miten suomalainen sivisty-
nyt demokratia säilytetään?  Miten 
säilytetään luottamus päätöksiin 
ja niiden tekijöihin? Epävakaa ja 
tempoileva yhteiskunta heikentää 
kansalaisten uskoa yhteiskunnan 
turvallisuuteen ja kykyyn järjestää 
yhteistä tulevaisuutta. Sellainen yh-
teiskunnallinen toiminta jopa edes-
auttaa syrjäytymistä. Monet ihmiset 
eivät enää kanna vastuuta itsestään, 
kanssaihmisistään ja ympäristös-
tään. Samaa asennetta näemme 
ay-liikkeessä, jossa jäsenistö haluaa 
paikallisia päätöksiä ja Helsingin 
johto valtakunnallista valtaa. Elin-
keinoelämässä EK haluaa pidentää 
työuria, kuitenkin EK:n jäsenyrityk-
set irtisanovat yli 50-vuotiaita. Tam-
perelainen kokoomus on huolissaan 
demokratian tilasta nyky-yhteiskun-
nassa. Viime viikkoina mediassa on 
keskusteltu poliitikkojen, virkamies-
ten, konsulttien ja etujärjestöjen roo-
lista päätöksenteossa. On hyvä, että 
eri osapuolten roolit ja vastuut sel-
kiytetään ja tehdään läpinäkyviksi.”

Ilkka Sasi kaksi askelta 
edellä

Ilkka Sasi, Kokoomuksen nuorten 
aluejärjestön puheenjohtaja 2013 
kirjoitti NT 2013: ”Kokoomusnuo-
ret ovat perinteisesti olleet politiikan 
saralla suunnannäyttäjä emopuolue 
kokoomukselle. Haluamme on yh-
teiskuntaa kaksi askelta edessä.”

Ilpo Rantanen oli mielis-
sään kirjastosta

Sivistys- ja elämän-
laatupalvelujen lau-
takunnan jäsen Ilpo 
Rantanen oli tyy-

tyväinen, NT 2013, 
Lielahtikeskukseen au-

keavasta, huomattavan suuresta kir-
jastosta. 

Kieliopintojen vähentä-
minen harmitti 
Petri Rajalaa

Osaamis- ja elinkei-
nolautakunnan jä-
sen Petri Rajala oli 
tyytyväinen, NT 
2013, Mediapo-
lis-hankkeesta, mutta 
tyytymätön vieraiden kielten kurssi-
määrien vähentämisestä.

2013



Matti Höyssä halusi kuulla asukkaita

Yhdyskuntalautakunnan varapuheenjohtaja Matti Höyssä 
oli tyytyväinen, (NT 2013) Tampereen asunto- ja toimiti-
larakentamisen myönteisestä ilmapiiristä, mutta vaati kai-
kessa kaavoituksissa asukkaiden kuulemista. 

Matti Helin esitti avohoitopalveluiden 
valinnanvapautta

Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunnan 
varapuheenjohtaja Matti Helin teki aloitteen, jossa esitettiin 
erikoissairaanhoidon avohoitopalveluiden siirtämistä palvelu-
setelikilpailutukseen. Ne lisäisivät kuntalaisten valinnanvapa-

utta, lyhentäisivät hoitojonoja ja loisivat työpaikkoja. 

Rikkaalla kaupungilla ei ole käteistä

Pormestarikoalition yhteistyötä kehuttiin, erityisesti talouspaketista oli löy-
tynyt sopu. ”Tampere on rikas, mutta meillä on käteinen lopussa”, näin to-
dettiin hallituksessa. Samassa kokouksessa kiinnitettiin kriittistä huomiota 
valtuutettu Yrjö Schafeitelin muusta ryhmästä poikkeavasta äänestyskäyt-
täytymisestä.

Elinkeinopolitiikkaan tarvittiin jäntevöittämistä

Syyskokouksessa pohdittiin Hämeenkadun sulkemista autoliikenteeltä, jul-
kilausumassa vaadittiin kaupungin elinkeinopolitiikan jäntevöittämistä ja 
äänestettiin Schafeitelin ehdotuksesta laskea puolueen luottamushenkilöve-
ro 25%:sta 20%:iin, ehdotus hävisi selvin numeroin. 

Kokoomus voitti tunneliäänestyksen

Valtuustoryhmän pj. Leena Kostiainen kertoi poliittisessa tilannekatsaukses-
saan jännittävästä päätöksestä rantaväylän tunnelista, jossa päädyttiin kokoo-
muksen ajamaan ratkaisuun (36-31) SDP:n ryhmän hajotessa. Kokoomuk-
sen Erkki Axén äänesti muun ryhmän vastaisesti. 

Kaupungin talousarviossa päädyttiin hakemaan säästöjä hallinnon keven-
tämisellä. Korostettiin budjetointia nyt ennaltaehkäisyyn ja tiedolla johta-
miseen.
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Rahaa myös paikallisyhdistyksille

Tampereen Kokoomus ry. oli tehnyt aloitteen yhdistysten toiminnan pa-
remmasta taloudellisesta tukemisesta. Toivottiin luottamushenkilöiden 
puolueveron osittaista palauttamista, esimerkiksi 5 %.  Taustalla oli muun 
muaassa pelko perussuomalaisten noususta.  “Yhdistykset toimisivat pa-
remmin paremmilla resursseilla”, vetosi Tampereen Kokoomus.

Hallitus esitti aloitteen hylkäämistä yhdistysten eriarvoisuuden lisäänty-
misen ja poliittisen rahan tarkan seuraamisen vuoksi. Hallitus muistutti, että 
se myös jo tukee tilaisuuksien järjestämisessä.

2013

Kauppahallin myynti hallin kauppiaille 

Syyskokouksen julkilausuma herätti mediassa ja kaupunkilaisten kes-
kuudessa valtavasti huomiota.  ”Tampereen kaupungille on kertynyt 
vuosikymmenien aikana paljon kiinteistöjä, joiden omistaminen ei 
ole välttämätöntä. Samoin kaupungin virastot ovat turhaan keskitty-
neet kalleimpaan ydinkeskukseen. Digitaalisten palvelujen lisääntyes-
sä ja hallinnon keventyessä tarvitaan entistä vähemmän toimistotiloja 
ja käyntejä virastoissa. Nyt tulisi tehdä pitkän tähtäimen suunnitelma 
kaupungin kiinteistöomaisuuden arvioinnista, toimintojen parhaista 
sijoittumispaikoista. Keskustorin tuntumassa olevat arvokiinteistöt, 
kuten Frenckellin virastotalo, Paperitehtaan konttori ja Vanha kirjas-
totalo tulisi saada elinkeinoelämän aktiiviseen käyttöön; kuitenkin 
kaupunkikuvaa arvostaen. 

Myös Kauppahalli on kaupungin omistama. Kauppahalli on kes-
keinen kauppapaikka, jonka yrittäjät ovat sen menestyksen tae. 
Kauppahallin kiinteistön omistus kannattaisi olla kehittämishenkisil-
lä kauppiailla.”
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Vuoden nuori johtaja

Suomen nuorkauppakamarit valitsivat pormestari Anna-Kaisa Ikosen Vuo-
den 2013 nuoreksi johtajaksi.
 
Puistopuolue

Aluejärjestö oli mukana Hämeenpuiston Puistofiestassa esittelemässä toi-
mintaansa ja tapaamassa kaupunkilaisia. 

Piiri ei innostunut Tampere-vetoisesta 
yhteistyöstä

Pirkanmaan Kokoomuksella oli kuntauudistustyöryhmä, joka ei innostu-
nut aluejärjestön edellisvuonna ehdottamasta Tampereen seudun kuntien 
tiiviistä yhteistyöstä.

Poliittista keskustelua
lisättiin tilaisuuksilla

Vuoden alussa perustettiin taas toimikuntia. Erityisesti toivottiin tehostu-
mista lehden ilmoitushankinnassa sekä kannattavien seminaarien järjestä-
mistä.  Syyskokous oli evästänyt hallitusta lisäämään poliittista keskustelua 
jäsenkunnassa.  

Keskustorin maanantaimarkkinoilla pidetään kokoomuksen telttaa, jon-
ka hoitamisen vastuupäiviä jaettiin yhdistyksille.  Järjestö osallistui vuoden 
mittaan myös Kalamarkkinoille ja Hämeenpuistossa järjestettävään Puistofi-
estaan, jossa yhdistykset esittelevät harrastuksiaan kaupunkilaisille. 

Yrittäjäpoliittisessa tilaisuudessa Kahvila Kivessä oli keskustelijana muun 
muassa Pirkanmaan yrittäjien puheenjohtaja Pasi Mäkinen. 

Maatalousministeri Petteri Orpo oli mukana Teiskossa 
järjestetyssä maaseutupoliittisessa illassa.

Eteläpuiston kaavoitus oli kuuma keskustelun ai-
he, aluejärjestön keskustelutilaisuudessa oli noin 
30 alueen asukasta.

Hauskat pikkujoulut olivat tulleet jäädäkseen.

20
14
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Rapinaa kunnallissihteeristä, hyvä valinta silti

Siina Autio aloitti kunnallissihteerinä. Vähän rapinaa oli siitä, 
että aluejärjestön hallitusta ei huomattu kuulla, kun yhteis-
työjärjestö Tampereen Sivistysyhdistys oli valinnut uuden 
henkilön, itse henkilöstä ei ollut moitteen sanaa.

Sulkavuori liikahti

Valtuustoryhmän varapuheenjohtaja Ilkka Sasi kertoi syyskokouksessa Sul-
kavuoren keskusjätepuhdistamon suunnittelun alkaneen, kokoomus oli sitä 
pitkään kannattanutkin. Ryhmässä ratikka oli herättänyt tunteita puolesta 
ja vastaan.  Syksyn lehdessä NT/2014 hän kirjoitti kaupungin henkilöstö-
jaoston jäsenenä kaupungin rekrytointikiellosta: “Kokoomus halusi keven-
tää hallintoa. ”Kokoomuksen tavoite hallinnon keventämisestä on mukana 
pormestarikoalition tavoitteissa.  Kaikki kiellosta poikkeavat rekrytoinnit 
kiertävät pormestari Anna-Kaisa Ikosen kautta.”

Pormestari Ikosen ensimmäinen vuosi

Pormestari Anna-Kaisa Ikosella oli ensimmäinen vuosi takana. Kevätko-
kouksessa hän totesi vuoden olleen erittäin kiinnostava, isoja asioita on 
ollut päätettävänä, valtakunnan ja kaupungin taloustilanteet ja valtakun-
nan poliittinen tilanne olivat tuoneet haasteita. Tampereen elinkeinoelä-
mä oli kokenut rakennemuutoksen: työttömyys oli kasvanut ja kuntien 
kohdalla rahoitus valtiolta oli vähentynyt. Tulevassa kehysriihessä Iko-
nen arveli kuntien saavan mitä luultavimmin lisää haasteita.
• Tampere oli säästökuurilla, 4,2 miljoonaa oli jo supistettu henkilöstö-
 kuluissa. 
• Vuoden 2014 aikana kuntarakenteita pohditiin, seutukaupunkirakenne  
 nähtiin mahdollisena. 
• Tunnelin urakoille oli saatu paljon pirkanmaalaisia ja tamperelaisia 
 toimijoita. 
• Ratikka oli tulossa valtuustoon päätettäväksi toukokuussa. 
• Meneillään oli myös Eteläpuiston ja Asemaseudun suunnittelukilpailut.  
• Vuoden 2013 kohokohta oli Presidentin itsenäisyyspäivän vastaanoton  
 järjestäminen Tampereella, Tampere-talossa.

2014
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Naapureiden kanssa yhteisiä yritysalueita

Reeta Ahonen kirjoitti NT/2014yh-
dyskuntalautakunnan jäsenenä ehdo-
tuksesta, jonka mukaan pitäisi miet-
tiä naapurikuntien kanssa perustet-

tavia yhteisiä teollisuus- ja 
yritysalueita, tai teollisuus-
puistoja, joihin voisi kes-
kittyä toistensa kanssa sy-

nergiassa toimivia yrityksiä.

Tipotie illalla auki?

Valtuutettu Jouni Markkanen ker-
toi NT1/2014 kokoomuksen kau-
punginvaltuustolle jättämästä ryh-
mäaloitteesta, jossa se esitti suurten 
yksiköiden, kuten Tipotien, pidem-
mistä aukioloajoista ja 
mahdollisesta tilojen 
vuokrauksesta yk-
sityisille palvelun-
tuottajalle. 

Järjestöjen joustavuus 
ja asiakaslähtöisyys 
hämmentää

Apulaispormestari, ryhmän 
puheenjohtaja Leena Kostiainen kertoi lehdessä eri järjestöjen 
kanssa käymistään avustusneuvotteluista. ”On hämmästyttävää, 
miten kevyellä organisaatiolla esimerkiksi Mannerheimin lasten-
suojeluliitto, NNKY, Setlementti tai Kaupunkilähetys toimintaan-

sa pyörittävät. Toinen ominainen piirre järjestöjen toiminnalle on 
niiden joustavuus ja asiakaslähtöisyys.”

Tiltusta monituottaja

Tampereen kaupungilla pohdit-
tiin uutta toimintamallia: tilaa-
ja-tuottaja -mallista oltiin siir-
tymässä monituottajamalliin. 
Vanhan tilaaja-tuottaja -mallin 
(Tiltu) idea oli siinä, että molem-
mat osapuolet ovat kaupungin 
toimijoita, mutta tuottajalla oli 
mahdollisuus tehdä tilauksen 
mukaisesti itse tai ostaa alihank-
kijalta. Monituottajamallissa 
kaupunki tuottaa itse tai ostaa 
palveluja parhaaksi katsomiltaan 
tahoilta; julkisilta, kolmannelta 
sektorilta tai yksityisiltä yrityk-
siltä. Palveluseteli on osa moni-
tuottajamallia, joka on käytössä 
esimerkiksi päiväkodeissa, se 
lisää perheiden valinnanvapa-
utta. Mallien eroja ja muutosten 
tarvetta selvitettiin NykyTam-
pere 2014 -lehdessä pormestari 
Ikosen, apulaispormestari Kosti-
aisen ja järjestön puheenjohtaja 
Jäntin kirjoituksissa. 
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Korkealla yhä kohoaa…

Aleksi Jäntti sai kaupunginvaltuustossa läpi maapolitiikan linjauksiin tavoit-
teen ”Tulevaisuuden täydennysrakentamistarpeen vähentämiseksi kantakau-
pungin alueella suositaan korkeaa rakentamista.”

Lähimmäisenrakkaus on tärkeä arvo

Seurakuntavaaleissa oli ehdokkaana myös Kokoomusnuorten 
varapuheenjohtaja Riina-Eveliina Eskelinen, 22. Hän poh-
ti NT/2014 -lehdessä kokoomuksen valtakunnallista teemaa 
Usko hyvään tekemiseen: ”Vaaliteema muistuttaa, että kirkon 

toiminta perustuu vapaaehtoistyölle ja lähimmäisenrakkaudelle. 
Lähimmäisenrakkaus on tärkeä arvo itsellenikin. Pidän kirkkoa to-

dellisena hyväntekijänä, mutta monesti sen työ jää liian vähälle huomiolle, 
eikä kirkon yhteiskunnallista asemaa tiedosteta.” 

Kokoomus pärjäsi kirkossa

Vuoden hyvä asia oli menestys seurakuntavaaleissa, poliittisista ryhmistä ko-
koomus oli suurin. 

Schafeitel erosi ja erotettiin

Kokoomuksen listoilta valtuustoon valittu kaupunginvaltuutettu Yrjö Scha-
feitel erosi ryhmästä 29.12.2014.  Seuraavan vuoden alussa 15.1.2015 alue-
järjestö esitti Schafeitelin perusyhdistykselle, Tampereen Kokoomukselle, 
hänen erottamista puolueesta, koska hänen toimintansa on vahingoittanut 
kokoomuksen toimintaa ja tahrannut puolueen mainetta.  Esitettiin myös 
valtuustoryhmälle, että Schafeitelilta poistetaan kokoomuksen kautta saadut 
luottamustoimet.  

Toimistolla on hauska porukka

Kunnallissihteerinä vuonna 2014 toiminut Siina Ekberg (os. Autio) ehti 
oman vauhdikkaan työnsä ohessa pyörittää viestintään ja tekstityöhön liit-
tyvää toiminimeä. ”Meillä on toimistolla tosi hauska ja tiivis porukka.  Se 
on kuin toinen koti, jonne voi mennä vapaa-aikanakin”, sanoi Siina, jolla oli 
tavoitteena väitöskirja kielen ja politiikan tutkimuksesta. Vuonna 2019 Siina 
Ekberg on Verkkouutisten toimittajana Helsingissä.
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Onnellisuus yhdistää

Maggie Nurminen aloitti Siinan jälkeen kunnallissihtee-
rinä 2014. ”Kokoomuksessa minulle tärkeimmät arvot 
ovat työn arvostus, toisista välittäminen ja vastuullisuus. 
Kokoomusopiskelijoissa on viime aikoina uutena arvona nostettu esiin myös 
onnellisuus, joka minusta on tärkeä suomalaiselle yhteiskunnalle hyvinvoin-
tia, yksilönvapautta ja menestystä yhdistävä tekijä.”

Kaksi vaalilehteä

Vuoden kaksi NykyTampere-lehteä kes-
kittyivät ajankohtaisiin aiheisiin, toinen 
eurovaaleihin ja toinen seurakuntavaa-
leihin.

Logoon tuttu Näsinneula

Syksyllä 2014 otettiin käyttöön järjestön 
uusi logo, jonka suunnitteli graafinen suunnittelija Nalle Ritvola.

Kokoomuksen johdolla kaupunki kasvaa

Valtuustoryhmän puheenjohtaja Leena Kostiainen nosti esiin syyskokouk-
sessa, miten kaupunkia on johdettu kokoomuslaisin pormestarivoimin vuo-
desta 2007, ensin Timo P. Niemisen ja sitten Anna-Kaisa Ikosen johdolla. 

“Kaupunki kasvaa ja kehittyy, investointeja tulee ja vetovoima on koh-
dallaan. 

Subjektiivisen päivähoito-oikeiden rajaaminen (kaikille lapsille kokopäi-
vähoito tai vain 20 tuntia viikossa) oli vahvasti esillä, mutta kokoomuksen 
kannatuksesta huolimatta siihen ei Tampereella ryhdytty.”
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Leena voitti, piiriin puheenjohtajaksi ja 
puoluehallitukseen

Leena Kostiainen valittiin Pirkan-
maan Kokoomuksen puheenjoh-
tajaksi. Valintaa edelsi puheenjoh-
tajien esittäytymiskierros pitkin 
Pirkanmaata, muut ehdokkaat oli-
vat Tampereen ulkopuolelta. 

Kostiainen kannatti 
laajaa täydennysra-
kentamista

Valtuustoryhmän puheenjoh-
taja Leena Kostiainen kannatti 
NT1/2015 -lehdessä keskustan 
täydennysrakentamista. Keskus-
tan merkittävimmistä kohteista 
Ranta-Tampellan rakentuminen 
on alkamassa, Tammelassa mo-
ni taloyhtiö on tarttunut täyden-
nysrakentamismahdollisuuteen ja 
Eteläpuiston yleissuunnitelmaa 
laaditaan parhaillaan. Kokoomus 
kannattaa mainittujen kohteiden rakentamista, mutta asukkaita kuunnel-
len. Kokoomus järjesti maaliskuussa 2015 keskustelutilaisuuden Eteläpuis-
ton rakentamiseen liittyen, yhteisymmärrys asukkaiden kanssa vallitsi Hä-
meenpuiston ja Eteläpuiston kiinteästä yhteydestä ja kunnollisesta rannan 
vihervyöhykkeestä. Rakentamisen määrästä käytettiin kriittisemmät puheen-
vuorot. 

Samassa kirjoituksessa Kostiainen heitti ajatuksen: ”Miten olisi Hämeen-
kadun kattaminen?”

Ikonen Kataiselle: Tampereen reseptillä pärjätään

Pormestari ja seutuhallituksen puheenjohtaja Anna-Kaisa Ikonen emännöi 
EU-komissaari Jyrki Kataisen Tampereen vierailua. Ikonen kertoi Kataiselle 
Tampereesta tämän ajan älykkäänä kaupunkina, joka hyödyntää tietoa, di-

Aleksi ja Juice samalla linjalla

”Historia kirjoitetaan, tulevaisuus teh-
dään”.  Näin kirjoitti eduskuntavaalien 
alla NT1/2015 –lehdessä puheenjohta-
ja Aleksi Jäntti.  

”Kuluvan vaalikauden hallitusten 
(Katainen/Stubb + 5 puoluetta) suu-
rimpina ongelmina ovat olleet ideologi-
nen hajanaisuus sekä toisistaan liikaa 
poikkeava logiikka. Olen elämäni aika-
na hämmästellyt, kuinka samanlaisia 
havaintoja elämästä ja yhteiskunnasta 
taiteilija Juice Leskinen ja minä olemme 
omilla tahoillamme tehneet. Samoista 
havainnoista vedimme yhtä hämmäs-
tyttävän erilaisia johtopäätöksiä sekä 
elämänvalintoja. Sama ei voi tapahtua 
maan hallituksessa, jonka tehtävänä on 
johtaa Suomea yhteen suuntaan.” 

2015
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gitalisoi, uudistaa teollisuutta, kehittää 
liikennettä aivan uudella tavalla ja on 
valmiina uusien asioiden innovaatioalus-
taksi. ”Tampere on osaamisen ja yhdessä 
tekemisen kaupunki. Sillä reseptillä pär-
jätään – se on meidän voimamme.”

Katainen kehui Finlaysonin Demo-
laa loistavana sosiaalisena innovaatio-
na, yliopistojen yhteistyötä ja kaupun-
gin hankkeita liikenteen kehittämiseksi 
sellaisella mallilla, jonka voisi kopioida 
muualla Eurooppaan.

Vauhtia Tre3-hankkeeseen!

Kansanedustaja Sofia Vikman halusi vauhdittaa Tampere3 -hanketta (yli-
opistojen yhdistyminen) tekemällä eduskunnassa hallitukselle kirjallisen ky-
symyksen. 

Politiikkaa varten Café Korjaamo

Eduskuntavaaleja varten perustettiin yhdessä piirin kanssa Hallituskadulle 
vaalikahvila, Café Korjaamo, sitä pidettiin yllä toimiston ja talkoolaisten 
voimin.  Siellä ehdokkaat ja yhdistykset järjestivät tilaisuuksia, aluejärjestö 
järjesti muun muassa yrittäjien aamukahvit. Aluejärjestö oli mukana hoita-
massa myös Keskustorin vaalimökkiä.  

Mira Lindholm oli vaalien alla palkattuna projektisihteerinä.

Kimmo Sasi tipahti eduskunnasta

Eduskuntavaaleissa Tampereelta ehdokkaina olivat Aleksi Jäntti, Leena Kos-
tiainen, Kimmo Sasi, Sofia Vikman, Jouni Markkanen, Harri Jaskari ja Mat-
ti Helin. 

Valituiksi tulivat Sofia Vikman ja Harri Jaskari. Kimmo Sasin 34 vuotta 
jatkunut ura kansanedustajana ja kolminkertaisena ministeri-
nä päättyi, takana oli kymmenet eduskuntavaalit. Kokoomus 
oli Pirkanmaalla suurin puolue 19,7% kannatusosuudella, 
Tampereella kannatus oli 22,1 % 

Kimmo Sasi



158

2016
Yli tuhat turvapaikanhakijaa tuli Tampereelle

Lähi-Idästä, Afrikasta ja Etelä-Aasiasta alkoi vuosien 2014 ja 2015 
aikana tulla valtava määrä pakolaisia, joita ajoivat liikkeelle Syyrian 
sisällissota, Afganistanin sota sekä ilmastolliset syyt, vallankin Syy-
riassa oli ollut äärimmäisen kuumaa ja kuivaa jo useamman vuoden 
ajan. Erityisesti Turkkiin, mutta myös Italiaan ja Kreikkaan tuli ta-
vanomaisen alle 300 000 turvapaikanhakijan sijasta 1-2 miljoonaa 
ihmistä. Suomesta turvapaikkaa haki vuonna 2015 kaikkiaan 32 500 
normaalimäärän ollessa 1500-6000. Tästä myös Tampere sai osansa, 
yli tuhat henkilöä, vastaanottokeskukset hoitivat asiansa täällä ilman 
suuria ongelmia. Poliittinen keskustelu asiasta oli yllättävän vähäistä.

Isis-taistelijat erityisenä ongelmana

Kansanedustaja Arto Satonen pohti kevätkokouksen katsauksessa Suomen 
turvapaikkapolitiikkaa. Hän näki ongelmina Suomesta ISIS-taistelijoiksi 
lähteneet, palautuspäätösten toimeenpanon ja kotouttamisen.

Kahdella sadalla ehdokkaaksi

Vuoden 2017 kuntavaaleihin ryhdyttiin valmistautumaan. Ehdokasmak-
suksi määrättiin 200€, jolla rahoitetaan yhteistä kampanjaa, järjestö lupasi 
tarvittaessa pyynnöstä tukea ehdokasta sadalla eurolla. 

Ohjelmatyö aloitettiin kickoff-tilaisuudella

Lokakuussa 2015 järjestettiin kuntavaalien kickoff-tilaisuus, jossa ryhdyttiin 
ideoimaan tulevien vaalien ohjelmatyötä.  Vaaliohjelmaa tekemään perus-
tettiin neljä työryhmää: 1) aate, 2) hyvinvointi, 3) yhdyskunta ja elinvoima 
sekä 4) ehdokashankintatyöryhmä.

Digitalisaatio luo potentiaalia 

Pormestari Anna-Kaisa Ikonen piti kevätkokouksessa katsauksen, jossa hän 
kertoi kaupungin haastavasta työllisyystilanteesta ja toisaalta digitalisaation 
luomasta potentiaalista Tampereella. Tulevissa vaaleissa haasteena tulee ole-
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maan muun muassa älykkäästä kaupungista puhuminen kansantajuisesti. 
Kokoomuksella tulee olla tähän ratkaisuja ja uskoa tulevaan kehitykseen.  

Kaikki kasvaa, mutta ei tulopohja 

Apulaispormestari Leena Kostiainen kertoi kokouksessa, ettei kaupungin 
tulopohjaa ole saatu kasvatettua, vaikka asukasmäärä ja palvelutarve koko 
ajan kasvaa.  Aluejärjestön asettamat poliittiset tavoitteet on kohtuullisen 
hyvin saavutettu.

Valtio mukaan ratikkaan 30%

Hallituksen kokouksessa 6.4. Leena 
Kostiainen kertoi uutisen valtakunnan 
hallituksen kehyspäätöksestä, joka on 
tuomassa Tampereen ratikalle 30%:n 
tuen.   Kokoomus ja kokoomuslainen 
pormestari olivat olleet hankkeessa ak-
tiivisia.
 

Mielekkäällä toiminnalla 
johtavaksi voimaksi

Vuodelle 2017 tehdyssä toimintasuunnitelmassa määritel-

tiin   tavoitteeksi tehdä aluejärjestöstä entistä tutumpi ja yh-

teisöllisempi toimija tamperelaisten kokoomuslaisten kes-

kuudessa, sekä luoda edellytyksiä talkoohengen elvyttämisel-

le. Toiminnan on oltava mielekästä ja vaikuttavaa, sekä jäsen-

tensä näköistä. Tamperelaisen Kokoomuksen tavoitteena on 

olla Tampereen suurin puolue ja johtava poliittinen voima 

sekä kaupunkikehityksen edelläkävijä.
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Kuntavaalit 2017 tulossa, 
seminaareja ja koulutusta 

Uudistunut kuntalaki toi muutoksen myös vaalien ajankohtaan. Vanhan 
mallin mukaan vaalit olisi pidetty 2016 syksyllä, uuden lain mukaan valtuus-
to aloitti toimintansa kesäkuun 2017 alussa. Näin valtuusto pääsee muun 
muassa valmistelemaan paremmin seuraavan vuoden budjettia.

Kuntavaaleihin valmistauduttiin seminaareilla, maaliskuussa järjestettiin 
kaupunkikehitys- ja maankäyttöseminaari, jossa puhuivat asiantuntijat Juha 
Kostiainen (YIT) ja Mikko Nurminen (Tampereen kaupunki). Huhtikuussa 
oli Tampere Suomen solmukohtana -seminaari. Puhujina professori Jorma 
Mäntynen ja kaupungin keskustanhankkeen vetäjä Tero Tenhunen. Joulu-
kuussa ehdokkaille järjestettiin kuntavaalikoulutusta Sääksmäellä, mukana 
Mainostoimisto Harvan Päivi Lehtonen, professori Risto Harisalo, puolue-
sihteeri Janne Pesonen ja Aleksi Jäntti.

Vappuna puhutaan, lauletaan ja syödään  

Jo 1990-luvulta asti aluejärjestö on järjestänyt Porvarillinen Wappu -tapah-
tuman Hämeenpuiston pohjoispäässä, ja aina samalla ohjelmalla; puheen-
johtajan avaus, Mieskuoro Laulajat ja vappupuhe ilmapallojen ja siman luo-
dessa tunnelmaa.

Uudella vuosisadalla siihen liitettiin Vappubrunssi, aluksi Pikkupalatsissa 
Hämeenpuistossa ja sittemmin Laternan alakerrassa Deli 1909 & Wine Bar 
-ravintolassa. 
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Puheenjohtajakisa veti Keskustorille 
väkeä – Orpo voitti

Kesäkuun 2016 puoluekokoukseen valmistauduttiin muun muassa tuomalla 
Maanantaimarkkinoille puheenjohtajaehdokkaat Petteri Orpo, Elina Lepo-
mäki ja istuva puheenjohtaja ja pääministeri Alex Stubb. Väkeä oli tungok-
seen asti. Tamperelaiset yrittivät saada puolueen varapuheenjohtajaksi kan-
sanedustaja Sofia Vikmania, siinä onnistumatta. Puolueen puheenjohtajaksi 
puoluekokouksessa valittiin Petteri Orpo.

Porvaribisset saivat ehdokkaita liikkeelle

Syyskuussa  Kokoomuksen  valtakunnallisena toi-
mintapäivänä tehtiin politiikan kyselyjä Koskipuis-
tossa. Lokakuussa ja marraskuussa järjestettiin kai-
kille avoimet Porvaribisset kuntavaaliteemalla Mal-
lashovissa ja Kahdet kasvot - ravintoloissa, tilaisuuk-
sissa saatiin lisää ehdokkaita.

Ratikan rakentaminen ei saa häiritä yrityksiä

Syyskokouksessa oltiin huolissaan raitiotien rakennusajan ongelmista, Hä-
meenkadun, Itsenäisyydenkadun, Sammonkadun ja muun Tampereen yri-
tysten toimintaedellytykset on pystyttävä turvaamaan häiriöttömästi raitio-
tien rakennusaikana. Hyvät kulkuyhteydet on taattava ja yritysten kanssa on 
sovittava sitovat aikataulut ja panostettava viestintään.

Kontakteja Kuntafestivaaleilla

Aluejärjestö osallistui korkeakoulujen yhteiseen Kuntafestivaaliin, joissa saa-
tiin hyvin kontaktia uusiin aktiiveihin.  

Lehden teemana elinkeinoelämä

Syksyn NykyTampere-lehden teemana oli elinkeinoelämä ja kaupungin ke-
hityshanke Smart  City -ohjelma. Pormestari Ikosen kolumnissa todettiin 
väestön ja taloudellisen kasvun keskittyvän kaupunkiseuduille, digitalouden 
aikana yritykset hakeutuvat sinne, missä työntekijät haluavat asua.   

2016
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Ehdokaslista täyttyi 
hitaasti

Lokakuussa  2016, puoli vuotta en-
nen kuntavaaleja, ehdokkaita oli vas-
ta 41, tilanne oli huono. 

Rutinaa ratikasta

Aluejärjestön hallituksessa pidettiin 
kokous nimenomaan ratikasta, jonka 
rakentamista ei suinkaan kannatettu 
yksimielisesti, Harjun Kokoomuksen 
Markku Airaniemi vastusti hanketta. 
Äänestykseen ei sentään päädytty eikä 
lausuntoa asiasta annettu. 

Arto Satonen ja 
Donald Trump 

Pirkanmaan kansanedustaja Arto Sa-
tonen oli ollut seuraamassa USA:n 
presidentinvaaleja, joissa kaikkien 
hämmästykseksi Donald Trump valit-
tiin. Aiheesta järjestettiin Nostalgiassa 
mielenkiintoinen ja onnistunut tilai-
suus. Aluejärjestön kunnallissihteerillä 
Maggie Nurmisella oli kaksoiskansa-
laisena äänioikeus vaaleissa.   

Rahat valmiina 
vaalivuoteen

Vaalivuoteen 2017 valmistautuessa 
järjestön taloudellinen tilanne oli hy-
vä, erityisesti luottamushenkilövero ja 
maltilliset kulut tuottivat tulosta.   

2016
Pakkosuojelulle päätepiste!

Antti Ivanoffilla oli 
valtuustopaikan 
säilyttäminen suun-
nitelmissa, mut-
ta ryöpytystä saivat 
NT/2016 -lehdessä etukäteen 
kaavoittajat. ”Kokoomuslaisena 
näen, että asemakaavoitusre-
surssit pitää hyödyttää Tampe-
reella alueen talouskasvua ja 
elinvoimaisuutta tukevissa hank-
keissa. Valitettavasti esimerkiksi 
Pispalan tarpeettomaan uudel-
leenasemakaavoitukseen on 
käytetty enemmän resursseja 
kuin Rantatunnelin ja Keskus-
areenan asemakaavoihin. Van-
hojen talojen ylikalliit remontit 
vievät pahimmillaan perheitä va-
rarikon partaalle, jolloin huono-
kuntoisen talon purkaminen olisi 
paras vaihtoehto. Suojeluasema-
kaavoituksesta on tullut lisäby-
rokratiaa ja tarpeetonta säätelyä 
luova työpaikka-automaatti. Työ-
tä luodaan rakennusten omis-
tajien ja asukkaiden kustannuk-
sella. Koska suojelukoneiston 
arvomaailma ja tavoitteet eivät 
enää edistä yhteistä hyvää, tulisi 
suojeluasemakaavoituskampan-
jalle saada päätepiste.”
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Päätä huimaa kun 
Tampereella on niin imua

Aleksi Jäntti loi rohkeutta NT/2016-lehden pääkirjoituksessa. 
”Rohkeus ja tulevaisuudenusko pitävät pyörät pyörimässä. 
Tampere on juuri nyt Suomen pääkaupunki, vaikka valtion-
hallintoa hoidetaan Helsingistä – syrjäiseltä rannikkoseudulta. 
Vaikeana aikana on nähtävä kauas. Valtion ja kuntien on luo-
tava edellytykset kasvulle, rakennettava perusta yrittämiselle 
ja toimeliaisuudelle. Juuri sitä Tampere on tekemässä, vaikka 
välillä päätä huimaa ja pelko hiipii pessimistisimpien mieliin. 
Hämpin parkki. Hotelli torni. Tunneli. Rastin kortteli. Pal-
loiluhalli. Ratina. Ratikka. Ranta-Tampella. Kansi. Areena. 
Tampere3. Kasino. Puhdistamo. Hiedanranta. Kunkun park-
ki. Älykäs kaupunki. Eteläpuisto. Tampereella on imua, ja 
monen on vaikea ymmärtää, kuinka paljon on tapahtumassa. 
Tampere vetää puoleensa yksityisiä sijoittajia. Taotaan, rau-
ta on kuumaa. Elvytetään. Luodaan pohjaa. Nähdään kauas, 
mutta katsotaan myös lähelle. Pidetään huolta nykyisistä. 
Rytmitetään oikein. Ei unohdeta yrityksiä ja nykyisiä yrittä-
jiä. Tampereella on edellytykset nousta Euroopan piilaaksoksi, 
mutta se ei tapahdu ilman unelmaa, visiota, uskoa, rohkeutta 
ja tekemistä.”

NykyTampere verkkoon vai printtiin

Hallituksessa keskusteltiin NykyTampere -lehden siirtämisestä kokonaan 
verkkoon. Lehden ilmoitushankinta on viime vuosina ollut vaikeaa, viime 
vuosien vaalirahakohut vaikuttivat yritysten päätöksiin. Hallitus kuitenkin 
päätti painaa tulevana vaalivuotena edelleen NykyTamperetta, jakelua sen 
sijaan mietittiin tehtäväksi taloudellisemmin jonkun toisen jaettavan lehden 
kanssa yhdessä.

Anna-Kaisa Ikonen halusi jatkaa pormestarina

Elokuun 25. päivänä odotettu ilmoitus tuli, suosittu pormestari Anna-Kai-
sa Ikonen ilmoitti puheenjohtaja Aleksi Jäntille olevansa halukas jatkamaan 
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pormestarina.  Hallitus osoitti yksimielisesti tukensa Ikosen jatkokaudelle ja 
toimimiselle puolueen ainoana pormestariehdokkaana 2017.   

Möte på den Svenska Klubben

Yhdistysten puheenjohtajien tapaaminen järjestettiin ensimmäistä kertaa 
harvinaisessa paikassa, Svenska Klubbenilla, pääasiana olivat jäsenrekrytoin-
ti sekä aluejärjestön ja yhdistysten vuorovaikutus. 

Kolme jäi joukosta pois: Riitta ja Matit

Joulukuussa oli koossa kevään 2017 kuntavaaleihin jo 62 eh-
dokasta. Valtuutetuista Riitta Koskinen, Matti Heinivaho ja 

Matti Helin eivät enää asettuneet ehdolle. Mielen-
kiintoisia yritysmaailman ehdokkaita oli joukossa jo, 
muun muaassa kiinteistövälittäjä Terhi Loikkanen ja OnniBu-
sin perustaja Lauri Helke.  

Kunnallisihteeri Maggie Nurminen kannusti lukijoita eh-
dokkaaksi: “Kokoomus uskoo yhteiskuntaan, jos- s a 

jokaisella on tasa-arvoiset mahdollisuudet vaikut-
taa, elää ja yrittää. Tärkeitä arvojamme ovat: kannusta-
vuus, sivistys, yksilönvapaus ja -vastuu sekä välittäminen”, 
Maggie Nurminen sanoo.

Anneli Taina palasi

Tärkeänä kunnallisvaalivuotena aluejärjestön hallituksessa 
aloitti politiikkaan paluun tehnyt Anneli Taina, pitkäaikainen 

kansanedustaja, kahden hallituksen ministeri ja maaherra. Taina 
valittiin suoraan järjestön varapuheenjohtajaksi. Keväällä hänet va-

littiin myös kaupunginvaltuustoon.

Tammikuussa puuttui vielä ehdokkaita

Ylimääräinen kokous 25.1. nimesi ehdokkaita lisää ja antoi hallitukselle val-
tuudet täydentää, kolme aikaisemmin nimettyä henkilöä luopuivat ehdok-
kuudesta.

Ilari Väänänen palkattiin projektisihteeriksi kuntavaalien ajaksi. 

Matti
 Heinivaho

20
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Lauri
Helke

Terhi
Loikkanen
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Kokoomuksen arvot ristiriidassa

Harvinainen ehdokaspuhuttelu tarvittiin helmikuussa, kun sosiaalisessa me-
diassa levisi video, jossa jo nimetty tamperelainen kokoomuksen ehdokas 
puhui Helsingissä ”Rajat kiinni” -tilaisuudessa. Tapahtuman todettiin olevan 
kokoomuksen arvojen kanssa ristiriidassa. Aluejärjestön johdon keskustelus-
sa ehdokas myönsi virheensä ja lupasi jatkaa ehdokassopimuksen mukaisesti.

Kannatuksen pohjakosketus

SDP ohitti kokoomuksen kuntavaaleissa 575 äänellä, vaalipäivänä kokoo-
mus sai 1061 ääntä demareita enemmän, mutta se ei riittänyt. Kokoomuk-
selle tuli valtuustopaikkoja 15, SDP:lle 16 ja vihreille 14. Äänimäärä oli 24 
263, se on Kokoomuksen Tampereen Aluejärjestön historian alhaisin kan-
natus.

Kokoomuksen TOP10 
kuntavaaleissa 2017:

Anna-Kaisa Ikonen, Sofia Vikman, Kalervo Kummola, 
Leena Kostiainen, Aleksi Jäntti, Jouni Markkanen, 

Irja Tulonen, Antti Ivanoff, Anneli Taina ja Reeta Ahonen

Yhdessä RKP:n kanssa

Hallituksen kokouksessa mietittiin ohjelmaa laajemmin, 16.5. kokouksessa 
oli mukana RKP:n Peter Löfberg.

Turhaa maakuntavaalityötä

Kuntavaalien jälkeen ryhdyttiin maakuntavaalien valmisteluihin, ideoitiin 
seminaaria, ehdokkaiden koulutusta ja muuta uuden organisaation tarvit-
semaa tietoa ja taitoa. Tarpeettomaksi se osoittautui, koska Sipilän hallitus 
hajosi ennen vaaleja, eikä uusia maakuntia ja niiden vaaleilla valittavia val-
tuustoja ehditty perustaa, samalla kuopattiin sote-suunnitelmat.
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Ikonen valtuuston pj, 
Jäntti apulaispormesta-
riksi ja Sasista ryhmän pj.

Vaalien seurauksena demarien johdol-
la käytiin neuvotteluja pormestarista 
ja koalition ohjelmasta, kaikki ryhmät 
olivat mukana. Tuloksena oli Lauri Ly-
lyn valinta pormestariksi, kokoomuk-
sen pormestariehdokkaana olleesta An-
na-Kaisa Ikosesta tuli valtuuston pu-
heenjohtaja ja aluejärjestön puheenjoh-
tajasta Aleksi Jäntistä apulaispormesta-
ri. Valtuustoryhmän puheenjohtajaksi 
valittiin Ilkka Sasi.

Jäntti luopui, 
Markkanen kesällä 
puheenjohtajaksi

Valinta apulaispormestariksi oli pu-
heenjohtaja Aleksi Jäntille tärkeä, hän 
halusi keskittyä siihen ja luopui järjes-
tön puheenjohtajuudesta. Ylimääräinen 
kokous pidettiin kesällä 27.6., jossa va-
littiin Jouni Markkanen puheenjohta-
jaksi. Samassa kokouksessa laskettiin 
luottamushenkilövero 20 %:iin.

Jouni Markkanen oli nou-
sussa

Pätkäpuheenjohtajaksi kesällä valittu 
Jouni Markkanen valittiin puheenjoh-
tajaksi seuraavalle vuodelle. Hänet valittiin loppuvuodesta myös kokoomuk-
sen keskustoimiston poliittiseksi sihteeriksi vastuualueena kaupunki- ja työ-
markkinapolitiikka sekä digitalisaatio.

Kokoomusmalli Keskustoriksi

Tuore puheenjohtaja Jouni Markkanen oli 
kiinnostunut Keskustorin kehittämisestä 
ja kutsui ihmisiä ideoimaan. Syyskuun ko-
kouksessa kirjattiin pöytäkirjaan ajatuksia 
edelleen kehitettäväksi ja kerrottavaksi:

• Näkymä bussipysäkeiltä Finlaysonille  
 on säilytettävä
• Laikun puistoon tulisi saada toimintaa,  
 turvallisuutta siellä on lisättävä
• Parkkipaikat aukiolta pois Kunkun 
 parkin valmistuttua, puistoja ja vihreää  
 lisää
• Bussit ja henkilöautot pysyvästi pois
• Keskustorista on tehtävä kaupungin 
 ihmisten olohuone ja seudun matkai- 
 luvaltti, korostettava torin ja sen 
 rakennusten historiallisuutta 
• Yhteinen suunnitelma yksityisten 
 kiinteistöjen omistajien kanssa
• Torikahvila, joissa olisi lämmitetty 
 terassi, ravintolatoimintaa sopisi torille  
 lisää
• Nuorisokultttuuria ja liikunta-
 mahdollisuuksista halutaan näkyviin
• Design-hotelli sopisi virastokäytössä  
 olevaan Frenckelliin
• Opasteita tarvitaan enemmän
• Asumista ei saa lisätä
• Aleksis Kiven katu kannattaa säilyttää  
 nykyisenkaltaisena

2017
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Kokoomus johti suurinta 
valtuustoryhmää

Kokoomuksen ryhmä nousi valtuuston suurimmaksi, kun RKP:n yksi val-
tuutettu ja Kristillisdemokraattien kaksi valtuutettua liittyivät ryhmään, jon-
ka puheenjohtaja oli kokoomuksen Ilkka Sasi. Luottamushenkilöiden paik-
kajakoon muutos ei vaikuttanut, koska niissä on päätetty noudattaa puolu-
eiden vaalimenestystä. 

Kokoomus sai tavoitteitaan 
pormestariohjelmaan

Pormestariohjelmaa tehtäessä kokoomus oli tyytyväinen, että työ, yrittä-
jyys, sivistys, vastuullinen kasvu ja välittäminen painottuivat pormestarioh-
jelmassa. 

“Kaupungistuminen on suuntaamme, vaikka se aiheuttaakin kasvukipu-
ja”, totesi ryhmän puheenjohtaja Ilkka Sasi syyskokouksessa.

Toivottiin yhteistyötä eurooppalaisen 
EPP:n kanssa 

Syyskokouksen 2017 julkilausumassa korostettiin kaupunkien ja metropoli-
alueiden merkitystä verkostoituneessa maailmassa, lausumassa esitettiin tii-
viimpää yhteistyötä kokoomuksen ja Euroopan kansanpuolueen EPP:n kau-
punkiorganisaatioiden sisällä. Kokous esitti vapaamuotoisen eurooppalaisten 
EPP:n kaupunkiorganisaatioiden yhteenliittymän perustamista. 
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Ihmisten kokoinen puolue

Järjestön hallituksessa ryhdyttiin 
kokoamaan ”Ihmisten kokoisia ide-
oita”, tavallisen arjen asioita, joihin 
voidaan politiikassa löytää ratkaisu-
ja. Erityistä huolta kannettiin nuor-
ten syrjäytymisestä ja huumeon-
gelmasta. Järjestön nettisivuille, 
tamperelainenkokoomus.fi, lisättiin 
linkki, jonka kautta kaupunkilaiset 
voivat ehdottaa ideoita. 

Keskusteltiin myös kaupungin 
julkisista hankinnoista, ongelmana 
on, etteivät pienet yritykset osaa 
osallistua tai eivät yksin pysty vas-
taanottamaan suuria kokonaisuuk-
sia. Moneen hankkeeseen sopiva 
allianssimalli voisi sopia esimerkiksi 
sosiaalipuolella moniin asioihin ja 
kouluihinkin. 

Hyvä ja huono sote

Anneli Taina alusti hallituksessa sote-uu-
distuksesta, esillä olevassa mallissa oli 
hänen mukaansa hyviä ja huonoja puo-
lia. Selkeää kantaa ei suureen kokonai-
suuteen otettu.

Niinistö Café 
Kuninkaankadulla

Vuoden 2017 toimintaa hallitsi kunta-
vaalien jälkeen talven 2018 presiden-
tinvaalit, Sauli Niinistön kampanja sai 
ihmisiä erittäin hyvin mukaansa, niin 
talkoolaisia kuin äänestäjiäkin. Kunin-
kaankadun ja Kauppakadun risteykseen 
perustettiin vuodenvaihteessa Niinistö 
Café.

Sähköinen 
hallituskokous

Maailma digitalisoituu kaikkialla, aluejärjestön hallitus piti kokouksensa 
sähköpostiyhteyksillä 29.1.-30.1.2018.  

Maggie vaihtui Sallaan

Maggie Nurminen siirtyi kaupungin palvelukseen kan-
sainvälisten asioiden tehtäviin, Salla  Tenho  aloitti kun-
nallissihteerinä 1.2.2018.  

Miten saavutetaan tavoitteet 
– strategiaa pohdittiin

Myös aluejärjestön strategiaa pohdittiin, jonka tekemiseen päätettiin ryhtyä 
piirin strategian valmistumisen jälkeen.  
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Kaupunkikehitys
• Keskustaan pääsee sujuvasti kaikilla 
 kulkumuodoilla 
• Kaupunkipyörät otetaan käyttöön 
• Ratikan jatkoreittien toteuttamiseen  

 varaudutaan suunnittelussa ja 
 kaavoituksessa 
• Selvitetään lähijunaliikenteen tarpeet ja  

 sen alueittaiset toteuttamisedellytykset  
 yhdessä seudun kuntien ja valtion 

 kanssa 
• Kolmas raide ja suora junayhteys 
 lentoasemille osana valtakunnallista  

 pääratahanketta 
• Tampereen lentoasemasta Sisä-  

 Suomen pääkenttä 
• Tehdään maanalainen yleissuunnitelma  

 ja pysäköinti- ja liikenneyhteydet maan  
 alla turvataan 

• Tampereen on oltava seuraavassa 
 kuntavertailussa Suomen yritysystä-
 vällisin kaupunki 
• Yritysvaikutusten arviointi vakiinnu 

 tetaan kiinteäksi osaksi päätöksen-
 tekoa 
• Rakennusluvat on käsiteltävä yhdessä  

 kuukaudessa 
• Asiointi ja tiedon varastointi siirretään  

 ensisijaisesti sähköisille alustoille 
• Älykkään Tampereen sovellutukset on  

 otettu käyttöön 

Talous
• Veroja ei koroteta 
• Valtuustokauden lopussa tilinpäätös on  

 positiivinen 
• Kannattavia investointeja tehdään 
 jatkossakin 

Sivistys
• Tampereen yliopiston ympärille 
 rakennettu yhteistyöverkosto on 

 toiminnassa kauden lopussa 
• Tampereen vetovoima kansainvälisten  

 opiskelijoiden ja tutkijoiden keskuu-
 dessa kasvaa 
• Tampereen on oltava jatkossakin   

 Suomen vetovoimaisin ja opiskelija-
 ystävällisin kaupunki 
• Peruskouluissa, lukioissa ja ammatti-
 kouluissa pidetään kiinni laajasta 
 opetustarjonnasta 

Hyvinvoiva arki
• Liikunnan on oltava osa jokaisen koulu- 

 laisen elämää 
• Järkevän hintainen ja tarkoituksen- 

 mukainen liikunnan harrastaminen on  
 oltava mahdollista kaikenikäisille 

• Lapsivaikutusten arviointi on kiinteä  
 osa päätöksentekoa 

• Senioreiden liikkumisen vaivattomuus  
 otetaan huomioon kaupunki- ja liiken- 
 nesuunnittelussa 

• Järkivihreä yhteiskunta tuottaa 
 mahdollisimman vähän päästöjä ja  

 jätettä, toimii kustannustehokkaasti ja  
 käyttää energiaa tehokkaasti 

• Tampereen on oltava turvallinen 
 kaupunki jokaiselle, ja turvallisuus 
 huomioidaankin palvelujen ja liikenteen  

 suunnittelussa 

Tampere on niin asukkaiden, 

yritysten, yhteisöjen kuin matkaili-

joidenkin kaupunki. Meidän kaikkien 

panosta tarvitaan Tampereen 

kaupungin jatkuvaan kehittämiseen.

Valtuustokauden tavoitteet

Tamperelaiselle Kokoomukselle tehtiin valtuustokauden 2018–2021 
kattava tavoiteohjelma, tässä tiivistetysti:
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Onnistunut Tulevaisuuspäivä

Tampere-talossa järjestettiin maaliskuussa puolueen valtakunnallinen tule-
vaisuuspäivä, erinomaisessa tilaisuudessa oli läsnä satoja kokoomuslaisia ym-
päri Suomea.  

Talkooväki kadoksissa

Jokaisen kuukauden ensimmäisenä maanantaina järjestetään Keskustorilla 
Maanantaimarkkinat. Kokoomuksen teltta on usein ollut mukana, monien 
muiden puolueiden tavoin. Pohdittiin Maanantaimarkkinoilta jättäytymistä 
kokonaan, koska on ollut vaikeuksia saada talkooväkeä teltalle. Ehdotuksena 
oli omien tapahtumien järjestäminen.

Miksi liittyä Kokoomukseen?

Jäsenkato huoletti hallitusta elokuussa. Tehtiin yhdistyskohtainen jäsenhan-
kintasuunnitelma ja päätettiin palkita vuoden 2019 parhaasta jäsenhankin-
nan saavutuksesta lounaalla vapaavalintaisen kokoomuspoliitikon kanssa. 

Ryhdyttiin tekemään ”Miksi liittyä kokoomukseen” –materiaalia ja uuden 
jäsenen tietopakettia. Uudelle jäsenelle lähetetään vastaisuudessa aluejärjes-
tön osalta tervehdys.  

2018



Vanhusten ulkoiluttamistempaus 
Koukkuniemessä

Vanhustenhoito oli aiheesta jatkuvan kes-
kustelu aiheena. Lokakuussa järjestettiin 
Vie  vanhus  ulos  -  tempaus  Koukkunie-
men Kontukodissa, siinä aktiiviset ko-
koomuslaiset olivat hyvin mukana. Osa 
vanhuksista lähti kokoomuslaisten kanssa 
Näsijärven rantaan mato-ongelle. Kontu-
koti on henkilöstön perustama ja omista-
ma yhteiskunnallinen yritys. Yrityksen toiminnan ensisijaisena tarkoituksena 
on tuottaa mahdollisimman paljon positiivisia vaikutuksia yhteiskunnassa.

Syksyllä 2019 toteutettiin Tammenlehväkeskuksessa ”vie vanhus ulos” – 
tempaus.

Lauri Lyly kokoomuksen hallituksessa!

Syksyllä hallituksen kokoukseen oli kutsuttu pormestari SDP:n Lauri Lyly, 
hän piti katsauksen kaupungin talousarviosta ja kaupungin taloudellisesta 
tilanteesta. Puolueiden välinen yhteistyö on Tampereella toimivaa. 
 
Kokoomus siivosi kaupunkia

Marraskuussa kerättiin kaupungilta roskia kokoomuksen valtakunnallisen 
Toivotalkoiden nimissä.  Hallitus ryhtyi tekemään itselleen johtosääntöä. 
Hallituksen kokouksista ajateltiin myös tehtävän perusasioiden rinnalle tee-
makokouksia, joissa olisi aina eri poliittinen aihe esillä. Työn alle on laitettu 
opas ”miksi lähteä kokoomuksen kuntavaaliehdokkaaksi”. 
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Selkeyttä valtuustoryhmän 
selontekoon

Valtuustoryhmän selonteossa siirryttiin uu-
teen malliin. Kevät- ja syyskokouksessa kuul-
laan selostus ainakin kaupungin ja valtuus-
toryhmän yleisestä kehittymisestä, ryhmän 
painopistealueista, ryhmän jäsenten ja luot-
tamushenkilöiden listaus sekä sidosryhmätoi-
minnasta ja viestinnästä.
 
Veronkorotukset ovat vain 
väliaikainen ratkaisu

Syyskokouksen julkilausumassa esitettiin 
nollabudjetoinnin kokeilua vähintään yhdes-
sä kaupungin yksikössä.   Samoin tuomittiin 
mahdolliset veronkorotukset, niiden katsottiin 
olevan taloudenpidossa vain väliaikainen rat-
kaisu.  Veronkorotuksilla on myös passivoiva 
vaikutus toiminnan kehittämisen tahtotilaan.

Kolmet vaalit 
perävuosina, Jaskari 
tipahti eduskunnasta

Kuntavaalikevään 2017 jälkeen valittiin talvel-
la presidentti ja seuraavana keväänä 2019 uusi 
eduskunta. Talvi sujui politiikassa eduskunta-
vaalien merkeissä.

Tunnin juna Tampereelta, hyvän talouden 
ja työllisyyden ylläpito olivat kokoomuslaisten 
esillä pitämiä asioita.  Kokoomuksella oli erit-
täin kovatasoinen ehdokasjoukko. Tamperelaisista olivat mukana Anna-Kai-
sa Ikonen, Harri Jaskari, Anne-Mari Jussila, Sirja Kaartinen, Leena Kostiai-
nen, Ida Leino, Jouni Markkanen, Petri Rajala, Ilkka Sasi ja So-
fia Vikman.  Valituiksi tulivat ääniharavina Ikonen ja Vikman, 
joten pitkäaikainen kansanedustaja ja väsymätön yrittäjyyden 
puolestapuhuja Harri Jaskari jäi valitsematta. 

2018 Veronmaksajan näkökulmasta 
tilanne on vakava

Ehdokkaista Ilkka Sasi oli valtuusto-
ryhmän puheenjohtaja ja talven NT 
1/2019 –lehdessä hän raportoi puo-
lueen toiminnasta kaupunginvaltuus-
tossa. 

”Veronmaksajan näkökulmasta ti-
lanne on vakava ja joudumme edel-
leen jatkamaan talouden tasapai-
nottamista. Turvataksemme tulevai-
suutemme kokoomuksen valtuus-
toryhmällä on ollut kauden aikana 
keskeisiä kantavia teemoja. Olemme 
edellyttäneet palkansaajan ja elä-
keläisten verotuksen pitämistä kil-
pailukykyisenä alhaisen kuntaveron 
muodossa. Olemme myös priorisoi-
neet omaishoivan vahvistamista ja 
täten palveluiden painopisteen siir-
tämistä ennaltaehkäisevään suun-
taan raskaiden palveluiden sijaan. 
Omaishoidon tuesta ei ole leikattu. 
Samalla olemme turvanneet perus-
opetusta ja pyrkineet huolehtimaan 
lähikouluperiaatteesta pienimmille 
lapsille. Elinkeinoelämän edellytyk-
siä turvataksemme olemme kilpai-
lukykyisen työn verotuksen ohella 
panostaneet Tampereen uuteen yli-
opistoon ja vahvistaneet liikennein-
vestointejamme. Sosiaalista huolta 
olemme kantaneet etenkin köyhim-
pien perheiden auttamisessa.”

Harri
Jaskari
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2019
Alle tunnissa 

Helsinki–Tampere 

NykyTampere-vaalilehden etusivulla tivattiin tunnin junaa Tampereelta 
Helsinkiin. 

”Tampereen ja Helsingin seudut ovat voimakkaassa kasvussa. Ne yh-
distyvät yhdeksi suureksi talous- ja työssäkäyntialueeksi edellyttäen, 
että kaupungista toiseen pääsee sujuvasti ja nopeasti. Kehitystä jar-
ruttavat raideliikenteen ongelmat. Pääradan ja koko maan vilkkaimmin 
liikennöity rataosuus Helsinki–Tampere on ruuhkautunut, raiteita ei ole 
riittävästi matkustajamääriin nähden. Junien myöhästelyä lisää radan 
huono kunto. Väylällä tökkii sekä ihmisten että tavaroiden kuljetus. 
Matkanteon hidastuminen heijastuu etelästä koko pääradalle, jonka 
varrella asuu suurin osa suomalaisista ja tuotetaan kaksi kolmasosaa 
bruttokansantuotteesta. Suomella ei olisi varaa seistä paikallaan.”

Junaan ei mahdu…
faktat ovat raiteiden puolella…

samalla vaivalla Tallinnaan

Kokoomuksen ehdokkaista valtiosihteeri Anna-Kaisa Ikonen sekä kan-
sanedustajat Sofia Vikman ja Harri Jaskari esittivät omat vaatimuksensa 
tunnin junasta.

Anna-Kaisa Ikonen: ”Tampereen rautatieasemalla oli viime vuon-
na noin 5,25 miljoonaa saapuvaa ja lähtevää matkustajaa, ja määrä on 
kasvussa. Tilanne näkyy raiteilla. Olen kulkenut junalla töihin valtiova-
rainministeriöön ja todennut miten kuormitettu Tampereen ja Helsingin 
välinen rataosuus on. Meitä pendelöijiä on niin paljon, että lippu on os-
tettava päiviä etukäteen, jos aikoo mahtua esimerkiksi aamuseitsemän 
juniin.”

Sofia Vikman: ”Tampereen ja Helsingin välinen alle tunnin juna on 
ensi vaalikaudella toteutettavista suurista raidehankkeista tärkein ja kii-
reellisin. Faktat puhuvat pääradan kehittämisen puolesta.”

Harri Jaskari: ”Miksi tyytyä puksujunaan, kun Tampereelta on mah-
dollista päästä 37 minuutissa Helsinki-Vantaalle. Helsingin keskustasta 
matka jatkuu 20 minuuttia tunnelia pitkin Tallinnaan, jossa ollaan noin 
tunti Tampereelta lähdön jälkeen. Pidän tätä realistisena tavoitteena, 
tarvitaan vain suora ratayhteys Helsinki-Vantaalle, tunneli ja nopeat ju-
nat.”
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Aluejärjestön hallitus kokoontuu vuo-
sittain 1-2 kuukauden välein, hallituk-
sen työvaliokunta kokoontui joka viikko 
samassa rytmissä kaupunginhallituksen 
kanssa. Työvaliokunta käsittelee perintei-
sesti kaupunginhallituksen ja valtuuston 
listat ja antaa niissä käsiteltävistä asioista 
tarvittaessa omat kommenttinsa. Järjes-
tö tekee esityksiä luottamushenkilövalin-
noista.

Aluejärjestön hallitus kokoontui hel-
mikuussa 21.2. klo 17.00 kokoomuksen 
piiritoimistossa. Hallitukseen kuuluu 20 
jäsentä mahdollisimman monesta paikal-
lisyhdistyksestä. Hallitus valitaan vuosit-
tain syyskokouksessa. Hallitus pitää jos-
kus myös sähköpostikokouksia. Käytössä 
on myös puheenjohtajien WhatsApp-rin-
ki yleistä viestintää ja nopeaa tiedonväli-
tystä varten.

Päätösvaltainen 
kokous

Mukana olivat puheenjohtaja Jouni Mark-

kasen lisäksi Riina-Eveliina Eskelinen, Ilk-
ka Hietaniemi, Tuija-Leena Juutilainen, 
Reijo Kaakkolammi, Hanna Kallio-Kok-
ko, Eija Murtola, Ilpo Rantanen, Ilkka 
Sasi ja taloudenhoitaja Matti Savo, sihtee-
rinä toimi kunnallissihteeri Salla Tenho. 
Kokous oli päätösvaltainen.

Tilinpäätös on ylijäämäinen

Aluksi päätettiin kevätkokoukseen liitty-
vistä järjestelyistä ja hallituksen allekir-
joituksista. Taloudenhoitaja Matti Savo 
esitteli tilinpäätöksen, joka oli mukavasti 
ylijäämäinen. Ylijäämä mahdollistaa mah-
dollisimman näyttävän vaalikampanjan 
järjestämisen ensisijaisesti kuntavaaleissa, 
mutta myös rutiinitoiminnan markkinoi-
misen.

Satavuotiaita 
järjestöjä

Todettiin lähiaikoina olevat juhlat; Tam-
pereen Kokoomuksella ja Pirkanmaan Ko-
koomuksella tulee täyteen sata toiminta-
vuotta. Tampereen yhdistyksen juhlia pää-
tettiin tukea 300 eurolla. 

Sote-vatkaaminen 
pudotti kannatusta

Pohdittiin poliittista tilannetta, aamulla 
julkaistu Helsingin Sanomien gallup po-
vasi kokoomukselle pientä 0,9 pudotusta 

Hallituksen kokous 21.2.2019

Puheenjohtaja Jouni Markkanen
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kannatuksen ollessa 18,6%, reilu 2%-yk-
sikköä SDP:tä jäljessä. Sote-asioiden vat-
kaamisen arveltiin olevan yksi ajankoh-
tainen kannatuksen heikkenemisen syy. 
Reijo Kaakkolammi katsoi keskustelussa 
valinnanvapauden edelleen tärkeäksi ja us-
koi sen myös pelastavan hoiva-alan pienet 
ja keskisuuret yritykset. Hän kertoi kir-
joittavansa asiasta paikallisiin lehtiin. 

Pizzat

Välissä tuli Kotipizzan pizzakuski kuuden 
pizzan kanssa ja pidettiin pieni ruokailu-
tauko.

Hautajaiset ja muutto

 Sovittiin osallistumisesta pitkäaikaisen 
kokoomusaktiivin Hannele Strömbergin 
hautajaisiin.

Tärkeä valtuustoehdokas ja liikenteen 
erityisasiantuntija Lauri Helke oli muut-
tanut Jämsään, päätettiin muistaa hän läk-
siäislahjalla. 

Vaalivoittoon lehdellä ja 
kahvilalla

Eduskuntavaalit oli tulossa huhtikuun 14. 
päivänä 2019. Hallitus kävi läpi yhdistys-
ten vaalivalmistelut ja aiotut tapahtumat: 

 Aluejärjestö julkaisee huhtikuun alus-
sa NykyTampere -lehden Tamperelaisen 
liitteenä, toimitustyön tekee Jari Runsas 

Effet Oy:stä. Lehdessä on ehdokkaiden 
haastatteluja ja vaaliteemoja. Erityisesti 
esillä ovat positiivinen politiikka, tunnin 
junayhteys Helsinkiin ja Pirkanmaan eri-
tyistarpeet. Paikallisyhdistyksille luvattiin 
puolet hankkimistaan ilmoitustuloista.

Puheenjohtaja keskustelee piirin kanssa 
mahdollisuudesta avata vaalikahvila parik-
si kuukaudeksi jossain Tampereen keskus-
tan tyhjässä liiketilassa.

Tuetaan ehdokkaiden näkyvyyttä Kes-
kustorin Maanantaimarkkinoilla.

Kokoomuksella on hyvä 
ehdokaslista

Jouni Markkanen uskoi kokoomuksen 
menevän kohti vaalivoittoa, vanhuspal-
velukeskustelu pudotti kannatusta, mutta 
siitä ollaan jo nousemassa. Julkaistu edus-
kuntavaaliohjelma on hyvä ja selkeä. Nyt 
tarvitaan kaikilta omaa tekemistä, vauh-
ditti Markkanen hallituksen jäseniä. Hän 
arvioi, että omat äänestävät kyllä, koska 

Riina-Eveliina Eskelinen ja Salla Tenho
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meillä on erittäin hyvä ehdokaslista. Myös 
Vihreillä on hyvät ehdokkaat. SDP:n Ma-
rin on hyvä valtti puolueelleen. Gallup-
pien mukaan jäisimme nykyiseen neljään 
paikkaan. 

Kokoomusnuorten 
yömakkara

Nuorten ehdokkaista Ida Leino ja Petri 
Rajala tekevät paljon yhteistä kampanjaa. 
Aktiivinuoret kulkevat hyvin ehdokkai-
den mukana jakamassa esitteitä ja tietoa. 
Vaalityö tuo mukanaan aina uusia jäseniä. 
Nuorten City-WinterGames -tapahtuma 
järjestetään maaliskuussa. Yömakkaraa 
jaetaan vaalikopilla, jossa ollaan muuten-
kin aktiivisesti.Yhdistykset tuke-
vat ehdokkaita työllä ja tu-
ella

Ilpo Rantanen kertoi Pyynikin Kokoo-
muksen toimivan aktiivisesti Anne-Mari 
Jussilan kampanjan tukena taloudellisesti 
ja toiminnallisesti. 

Tulevaisuuskokoomuksella on Han-
na Kallio-Kokon kertomana kaksi vaalia 

päällekkäin, Leena Kostiainen on edus-
kuntavaaliehdokkaana huhtikuussa ja 
toukokuussa järjestettävissä EU-vaaleissa 
ehdokkaana on yhdistyksen puheenjoh-
taja Kimmo Sasi. Molemmille järjestetään 
tilaisuuksia, vaalimateriaalia, tukihenki-
löitä ja hankitaan julkisuutta. 

Hervannan Kokoomuksesta Ilkka Hie-
taniemi kertoi yhdistyksen maksavan eh-
dokkaiden ilmoittelusta Hervannan Sa-
nomissa 25 %. 

Tuija-Leena Juutilainen kertoi Teiskos-
sa jaettavan materiaalia luukusta luuk-
kuun sekä tullaan auttamaan mahdolli-
simman paljon Keskustorin vaalimökillä. 

Ilkka Sasin johtamalla Tampereen Ko-
koomuksella oli kolme jäsentä eduskun-
tavaaliehdokkaana: Anna-Kaisa Ikonen, 
Sirja Kaartinen ja Sasi itse. Kun vielä 
samaan aikaan järjestetään yhdistyksen 
100-vuotisjuhla, Sasi kertoi meneillään 
olevan ahkera talvi.

Media leipoo jytkyä Perus-
suomalaisille ja Marinille

Keskustelussa harmiteltiin median toi-
mintaa, paikallisesti Sanna Marinista teh-

Reijo Kaakkolammi

Eija Murtola ja Matti Savo
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Media leipoo jytkyä Perussuomalaisille 

dään johtavaa poliitikkoa vaikka SDP on 
ollut oppositiossa. Ilmeisesti vain juttujen 
värittämiseksi media tekee tahallaan tai 
tahattomasti uutta jytkyä Perussuomalai-
sille. 

Yleensä pirkanmaalaisia asioita ei tuoda 
esille kunnolla missään, ei mediassa eikä 
kunnolla ehdokkaiden esityksissä.

Kokoomuslaiset ovat 
myös arjen sankareita

Kokoomuslaisten tulisi tuoda esiin omia 
ansioitaan päivätyössä tai muussa toimin-
nassa, kuten kouluissa, sairaanhoidossa, 
valtionhallinnossa tms. 

Joka päivä voisi olla esillä verkossa eh-
dokkaan päiväkirja. He ovat arjen sanka-
reita, joiden työtä arvostetaan. Ehdok-
kailla saisi olla tervettä itsekkyyttä nostaa 
esiin asioita, joita he ovat olleet keskeisesti 
auttamassa. 

Hervannassa soitettiin 
jokaiselle jäsenelle 

Hervannan Kokoomuksessa oli saatu jä-
seniä aktivoitumaan ja maksamaan jäsen-
maksunsa. kun oli tehty soittokierros kai-
kille. Hervannassa oli myös tekeillä joka-
vuotinen Hervannan palveluopas. 

Radasta ja radikalisoitu-
misesta

Keskustelussa oli vielä aiheina muun 
muassa Suomirata-hankeyhtiön perusta-

minen, jota Anna-Kaisa Ikonen on ollut 
hyvin vauhdittamassa, maahanmuutto ja 
mahdollinen muuttajien radikalisoitumi-
nen sekä keskustelu Nokian moottoritien 
muuttamiseksi bulevardikaduksi. 

Hyvien asioiden päiviä

Järjestöllä on käytössään itse tehty vies-
tinnän vuosikello, jossa on kirjattu vuo-
den aikaan eteen tulevat teemapäivät, ja 
tapahtumat, niin puolueen omat kuin 
muutkin näkyvät tapahtumat. Kokouk-
sissa pohditaan tapahtumiin osallistumis-
ta tai mielipidekirjoitusten tekemistä. Tal-
vella oli edessä useita valtakunnallisia tee-
mapäiviä, kuten Äidinkielen päivä, Syr-
jinnän vastainen päivä, Onnellisuuden 
päivä ja Naisten päivä, kaikki nämä ovat 
tärkeitä ja ansaitsisivat näkyvyyttä. 

Kokous päättyi parissa tunnissa.

Ilkka Sasi, Tuija-Leena Juutilainen, Ilkka Hietanie-
mi, Hanna Kallio-Kokko ja Ilpo Rantanen
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2019
Kokoomus on vahvin Ratinassa 
ja Kaakinmaalla
 
26.4.2019 järjestettiin Kiitoskahvit eduskuntavaaleista, tilaisuudessa valit-
tuina tamperelaisina kansanedustajana Anna-Kaisa Ikonen ja Sofia Vikman. 
Vaaleissa kokoomus sai Tampereella 28 272 ääntä, 20,0 %, jossa oli 138 
ääntä enemmän kuin edellisissä eduskuntavaaleissa. Prosenttiosuudessa oli 
laskua 2,1 %. Eniten ääniä puolueista sai SDP, joka ohitti kokoomuksen 
1691 äänellä. Kolmantena oli eniten kannatusta lisännyt Vihreät. Parhaat 
äänestysalueet kokoomukselle olivat Ratina ja Kaakinmaa.

 
Hallitus hyväksyi itselleen johtosäännöt

Johtosäännössä kirjattiin päätös- ja toimeenpanovallan jakautuminen sekä 
hallituksen, työvaliokunnan, puheenjohtajan ja kunnallissihteerin tehtävät. 
Varainkäytöstä päätettiin euromääräiset rajat puheenjohtajalle ja kunnallis-
sihteerille sekä laskujen hyväksymisestä. Jäsenyhdistyksiä varten päätettiin 
avustuskäytänteistä.

 
Kerättiin lasten leluja 

Facebookin kautta järjestettiin ystävänpäiväarvonta ja lahjoittamiskampanja 
lasten ja nuorten lelujen ja harrastusvälineiden keräämiseksi.  

Oppositiotaival vaati 
uuden asenteen

Eduskuntavaalien seurauksena kokoomus joutui oppositioon. Sillä on vai-
kutuksia järjestötoimintaan, jota ryhdyttiin uudella asenteella suunnittele-
maan syksyllä 2019.

 
50 vuotta tuli täyteen

Syksyllä 2019 pidettiin Kokoomuksen Tampereen Aluejärjestö ry:n 50-vuo-
tisjuhla Museokeskus Vapriikissa.  Kukka- ja muiden huomionosoitusten 
sijaan ihmisiä ja organisaatioita pyydettiin ohjaamaan varat Vauvajengi ry:n 
toimintaan. 
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Järjestön perustava kokous on pidetty 28.10.1969 Tampereen Suomalai-
sella klubilla. Yhdistysrekisteriin se merkittiin 2.2.1971 numerolla 105.699.

Aluejärjestöön kuuluu kaikkiaan 22 kokoomuksen paikallisyhdistystä, 
joukossa nuorten, naisten ja opiskelijoiden yhdistyksiä.

Aluejärjestö pitää yhteyttä järjestöjen, jäsenten ja valtuustoryhmän välillä, 
ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin ja tekee esityksiä valtuusto- ja kaupun-
ginhallitusryhmälle. Seuraava suuri ponnistus on vuoden 2021 kuntavaalit, 
jossa tavoitteena on suurimman puolueen asema ja kokoomuslainen por-
mestari. Vaaleihin valmistautuminen on jo aloitettu vuoden 2019 aikana.

Kokoomus on kaikissa vaaleissa pystynyt asettamaan täyden listan ehdokkaita. 
Vuoden 2017 vaaleissa ehdokkaita asetettiin 99, puolue oli vaaliliitossa RKP:n kanssa, 
joka asetti yhden ehdokkaan. Vaaleissa valittiin 15 kokoomuslaista kannatusprosentin 

ollessa 21,6. Puheenjohtaja Petteri Orpo kävi tsemppaamassa ehdokkaita 
Finlaysonilla esittelytilaisuudessa.
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Ennustuksia politiikasta ja muistelmia

Kokoomuksella on takanaan Tampereella järjestäytynyttä toimintaa sata 
vuotta, tammikuusta 1919 alkaen. Viisikymmentä vuotta, vuodesta 1969 
alkaen on toiminut Kokoomuksen Tampereen aluejärjestö ry., joka kokoaa 
kokoomusyhdistysten toiminnan yhteisen katon alle. Aluejärjestön toimin-
nan ensisijainen ajatus on kunnallispolitiikassa, se edustaa puoluetta kun-
nallisvaaleissa, nimeää ehdokkaat, päättää tavoitteista ja järjestää puolueen 
kampanjan. Tapahtumien järjestämisellä ja julkaisutoiminnalla aluejärjestö 
myös vauhdittaa järjestötoimintaa. 

Seuraavassa ajatuksia ja muistelmia vuosien varrelta. Mielenkiintoisia ovat 
kymmenen vuotta sitten julkaistut tulevaisuusarviot, joita tässä on lyhennet-
tynä. Maailma muuttuu toki, mutta ei sentään vielä kymmenessä vuodessa.

Harri Airaksinen vuonna 2009

Kokoomuspolitiikka on elävää, se ei jämähdä paikalleen.

- Kokoomus on ollut aina yhteiskunnallisia uu-
distuksia ajava puolue vaikka yleensä oikeistopuo-
lueisiin Euroopassa liitetään konservatiivisuus. 
Kokoomuksessa konservatiivisuus on tiettyjen ar-
vojen ylläpitämisessä, näitä ovat esimerkiksi per-
hearvot, yritteliäisyys, sivistyksen arvostaminen ja 
vastuu kaikista ihmisistä, sanoo Harri Airaksinen

- Ajat ja asiat ovat muuttuneet vuosikymmeni-
en aikana. Kokoomuksen on ollut helppo olla sii-
nä mukana, koska uudistukset ja moniarvoiseen 

yhteiskuntaan pyrkiminen ovat meidän johtoajatuksiamme. Tampereella 
meidän suurimpia saavutuksiamme ovat juuri moniarvoisen ajattelun tu-
loksena syntyneet tavat ja palvelut. Ei pidä olla vain yhdenlaista koulutusta, 
hoitoa, liikennettä, asumista ja hallintoa. Tämä ajattelu on myös mahdollis-
tanut hyvän yhteistyön muiden tamperelaisten ryhmien kanssa. 

- Puolueita on useita, erilaisia harrastus- ja vaikuttamisryhmiä on paljon. 
Aikaisemmin otettiin kantaa poliittisiin kysymyksiin, ratkaistiin asioita. Sil-
loin hoidettiin Tampereen kaupungin organisaation asioita, koska kaupunki 
tuotti pääsääntöisesti kaiken palvelun. Nyt hoidetaan kaupunkilaisten hy-
vinvointia, organisaatio on yksi väline siinä työssä. 

- Nyt on mietittävä millä tavalla ja millä välineillä ja vielä miten mark-



181

kinoimalla puolueyhteisö voi toimia ja saada asioitaan perille. Toiminnan 
täytyy olla houkuttelevaa, kuinka saada kiireisiä ihmisiä käyttämään omaa 
aikaansa ja voimiaan puolueen ja yhteisten asioiden hoitamiseen. 

- Puolueen, Tampereella Kokoomuksen Tampereen Aluejärjestön ja sen 
kymmenien jäsenjärjestöjen on kannettava vastuuta tästä ihmisten innosta-
misesta ja heidän kouluttamisestaan poliittiseen vaikuttamiseen ja ihmisten 
mielipiteiden välittämiseen. 

- Kokoomus on nimenomaan vaikuttamiskanava. Me emme hoida yh-
teiskunnallista vaikuttamista itseämme varten vaan kaikkia kaupunkilaisia 
ja tulevia kaupunkilaisia ajatellen, sanoo Harri Airaksinen, joka on toiminut 
myös aluejärjestön puheenjohtajana ja kaupunginvaltuutettuna.

Ritva Asula-Myllynen 2009

Huono suunnittelu pilaa ympäristön

- Tamperelaisen kokoomuksen tulisi olla aloitteel-
lisempi ylikunnallisten palvelumarkkinoiden tu-
kijana. Yritykset eivät tunnusta hallinnollisia kun-
tarajoja. Tästä esimerkkinä voisi olla vaikkapa yh-
teinen kampanjointi palvelusetelin käyttöönoton 
edistämiseksi ja laajentamiseksi. Kokoomuksen 
tulisi huolehtia myös siitä, että kuntalaisilla oli-
si tasa-arvoinen mahdollisuus saada palvelui-
ta riippumatta kuntarajoista, sanoo Tampereen 
kaupunkiseudun kehittämispäällikkö Ritva Asu-

la-Myllynen, joka on ollut myös aluejärjestön varapuheenjohtaja.
- Huonosti sijoitetut asunnot, työpaikat ja palvelut lisäävät liikenteen 

päästöjä ja aiheuttavat tarpeetonta liikkumisen tarvetta. Ihmisten toimin-
taympäristön kehittämisen osat ovat siten sidoksissa toisiinsa ja siksi asen-
teiden ja valintojen tulee olla ilmastonmuutosta hillitseviä. 

Arjen toiminnot tulee sijaita kuntalaisten saavutettavissa toimivin kevyen- 
tai joukkoliikenteen ratkaisuin, ei autoriippuvaisuuden kierrettä kasvattaen. 
Omaehtoista hyvinvointia lisäävää liikuntaa tulee tukea mm. sujuvien pyö-
räilyreittien ja toimivien kävely-ympäristöjen avulla. 

- Kokoomuksen tulisi toiminnallaan myös vahvistaa kulttuurin ja luovien 
toimialojen merkitystä kaupungin vetovoimana ja tapahtumatuotannosta 
tulisi tehdä voimakkaammin yksi elinkeinopolitiikan kärki, sanoi Ritva Asu-
la-Myllynen vuonna 2009.



182

Seppo Kovala 2009

Pormestarimalli pysyy

- Kokoomuksen mahdollisuudet säilyttää Tampe-
reella suurimman puolueen asema lujittuu kym-
menen vuoden kuluessa. edessä on hyvät ajat. On 
luontevaa, että hyvien vaalitulosten jälkeen ko-
koomus edelleen soittaa ja haluaa soittaa ensiviu-
lua Tampereella yhdessä ja yhteistyössä muiden 
samanhenkisten ryhmien kanssa, sanoi ennusta-
japapaksi itseään kutsuva Seppo Kovala vuoden 
2009 historiikissa. 

Seppo Kovala on ollut Kokoomuksen Tampe-
reen aluejärjestön johtotehtävissä muutaman vuoden katkoja lukuun otta-
matta koko viidenkymmenen vuoden ajan, hallituksen jäsenyydestä puheen-
johtajuuteen. Kovala on toimen mies ja siksi usein keskustelun aloittajana 
tai sen kohteena. 

- Ennustan, että yhteistyö demareiden kanssa nykytilanteeseen verrattuna 
kasvaa ja että myös vihreät ovat siinä yhteistyössä mukana, sanoo Kovala. 

- Suuntaus on edelleen kaupungin toimintojen ulkoistamisessa ja henki-
löstön vähenemisessä. Työilmapiiriä, palkitsemismalleja ja motivaatiota ko-
hentamalla uskon päästävän merkittäviin säästöihin. 

-Pormestarimallissa ollaan toki kymmenen vuoden kuluttuakin, uskon ja 
toivon kuitenkin, että tulevissa valinnoissa pormestari voidaan valita valtuus-
ton ulkopuolelta. Kansanäänestystä en sentään kannata, siinä on populismin 
vaaroja, sanoo Seppo Kovala. 

- Pitkään mukana olleena huomaan jatkuvat muutokset politiikan aktii-
vien määrässä. Politiikan tekijöitä, siis ihmisten edustajia, ei arvosteta. On-
han se kyllä demokratian irvikuva, mutta kyllä kymmenen vuoden päästä 
pienemmällä porukalla asioita on hoidettava. 

- Valmistelijoiden, kaupungin viroissa toimijoiden asiantuntijan rooli ko-
rostuu.  sanoi Seppo Kovala. 

Riitta Koskinen 2009

Muutosten tuulet eli aseveliakselin katkeaminen

Riitta Koskinen on ollut aluejärjestön puheenjohtaja, Kokoomuksen ja 
RKP:n valtuustoryhmän puheenjohtaja ja kaupunginhallituksen jäsen.
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Tampereella siirryttiin pormestarijärjestelmään 
vuonna  2007, pormestari ja neljä apulaispormes-
taria valittiin syksyllä 2006. Samalla kaatui vuosi-
kymmeniä Tampereen kaupunginvaltuustossa yl-
läpidetty Kokoomuksen ja SDP:n ”aseveliakseli”. 
Riitta Koskinen oli yksi keskeisistä vaikuttajista 
suuressa muutoksessa.

Aluejärjestö oli nimennyt vuonna 2006 kokoo-
muksen valtuutetun Timo.P. Niemisen puolueen 
pormestariehdokkaaksi. Syyskuun 6. päivänä vas-
takkain olivat siis SDP:n Hanna Tainio ja Timo 

P. Nieminen. Molemmat isot puolueet, kokoomus ja sdp  halusivat omansa 
pormestariksi. 

- Kuukausia jatkuneet neuvottelut eivät edenneet vaan junnasivat paikoil-
laan, kertoo Riitta Koskinen.

- Kokoomus oli suurin puolue, ja mielestäni oli itsestään selvää, että ko-
koomuslaisen oli tultava valituksi. Joukko kokoomuslaisia aktivoitui ja elo-
kuun alussa oli ollut tunnusteleva kokous, johon en osallistunut, mutta sen 
seurauksena oli määrä suorittaa tunnusteluja pienpuolueisiin päin. Harri 
Jaskari olikin sitten kysellyt Pekka Paavolan näkemyksiä.

- Asia jäi seisomaan paikalleen, ja kun mitään ei näyttänyt tapahtuvan, 
ryhdyin toimiin. Kokoomusvaltuutetut olivat käyneet aktiivisesti yksityisinä 
henkilöinä keskusteluja saadakseen valtuuston enemmistön ehdokkaamme 
taakse. Keskusteltuani useita kertoja eri valtuutettujen ja eri ryhmittymien 
kanssa kutsuin Pauli Välimäen ja Pekka Paavolan kotiini kuulostellen heidän 
kiinnostustaan yhteistyöhön Timo P. Niemisen saamiseksi pormestariksi.

- Selustani turvatakseni soitin kymmenelle kokoomusvaltuutetulle saa-
dakseni ryhmän enemmistöltä valtakirjan. Jotta asia pysyisi salassa, yhtään 
ylimääräistä soittoa en tehnyt. Ryhmänjohtajallemme Seppo Rantaselle en 
luonnollisestikaan puhunut mitään. Jos hän olisi ollut tietoinen hankkeesta, 
hän olisi joutunut erittäin hankalaan välikäteen,  ”petturimaiseen” asemaan,  
käydessään  demareiden kanssa neuvotteluja.

- Oli ymmärrettävää, että ne joille asiasta ei etukäteen kerrottu, loukkaan-
tuivat. Sainkin oikeutettua kritiikkiä toiminnastani. Toisin en kuitenkaan 
olisi voinut toimia. Timo P Nieminen ei osallistunut neuvotteluihin , mutta 
kutsuin hänet kyllä kuultavaksi. Miikka Seppälä toimi linkkinä aluejärjestön 
puheenjohtajaan Seppo Kovalaan sekä Kalervo Kummolaan päin ja piti heitä 
mahdollisuuksien mukaan ajan tasalla.

- Kaikista näistä neuvotteluista  huolimatta, menin valtuuston kokouk-
seen olematta varma lopputuloksesta, joka sitten oli täysi järkytys demareille. 
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Timo P. Nieminen valittiin pormestariksi toisessa äänestyksessä saaden 39 
ääntä, Hanna Tainio sai 28 ääntä.

Akseli katkesi
- Tästä järkytyksestä demarit eivät toipuneet, ja 60 vuotta jatkunut aseve-

liakseli katkesi lopullisesti, Tampereen ja kokoomuksen  parhaaksi koin itse 
toimineeni, sanoo Riitta Koskinen.

- Lopullinen välirikko tapahtui neuvotteluissa kaupunginhallituksen pai-
koista. Demarit eivät hyväksyneet kokoomukselle kolmatta kaupunginhal-
lituksen jäsenen paikkaa. Kun Timo P Niemisestä tuli pormestari ja  kau-
punginhallituksen puheenjohtaja, totuttu jako muuttui. Enää ei ollut yli-
määräistä paikkaa, joka oli sovittu demareille, koska jaettavia paikkoja oli 
kaupunginhallituksessa 10. Olimme valmiit keskustelemaan kaikista muista 
paikoista. Peter Löfberg (RKP) oli mukana neuvotteluissa.

Aseveliakseli siis katkesi ja uusi valtaryhmä muodostui.  (kokoomus, vih-
reät, sitoutumattomat, keskusta ja kristilliset). Ryhmän nimeksi vakiintui 
XL, siis 40 valtuutettua, joka on iso määrä.

Sofia Vikman 2009

Tampere on osa eurooppalaista verkostoa 

- Kaikkialla Suomessa kuin myös ulkomailla liik-
kuessani tunnen suurta ylpeyttä voidessani kertoa 
olevani paljasjalkainen tamperelainen. Tampere 
on hieno paikka kasvaa ja elää. Kokoomuslaiset 
tunnetaan Tampereella työtä pelkäämättöminä ja 
tulevaisuuteen uskovina vastuullisina päättäjinä, 
sanoi Sofia Vikman vuonna 2009, kaupunginval-
tuuttu jo silloin mutta jo vuonna 2011 kokoo-
muksen kansanedustaja.

- Meidän on kuitenkin jatkuvasti uskallettava 
uudistua, jos haluamme kehittää kotikaupunki-

amme kokoomuksen arvojen mukaisesti myös tulevaisuudessa. Tampere osa 
eurooppalaista verkostoa - Opiskelu- ja korkean teknologian kaupunkina 
Tampereen on tulevaisuudessa oltava osa eurooppalaista ja kansainvälistä ta-
lousalueiden ja osaamisen verkostoa, jossa yhteytemme hoitajien on oltava 
aktiivisia. Tässä panostukset tutkimukseen, osaamiseen ja sitä kautta uusiin 
innovaatioihin ovat avainasemassa, siksi myös tamperelaisten yliopistojen on 
oltava kansainvälisesti kilpailukykyisiä, sanoo Sofia Vikman. 
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- Tampere voisi olla edelläkävijä myös yliopistojen ja yritysten onnistuneen 
yhteistyön saralla. Meillä on vielä petrattavaa siinä, että korkeakoulujemme 
osaaminen saadaan parhaalla mahdollisella tavalla seudun elinkeinoelämän 
käyttöön. 

Timo P. Nieminen

Muistoja aluejärjestön perustamisesta ja ensimmäisen 
pormestarin kaudesta 

Kokoomuksen ja Tampereen kunnallispolitiikassa 
on kokemukseltaan ja virkaiältään yksi henkilö yli 
muiden, Timo P. Nieminen on toiminut 1960-lu-
vulta alkaen kokoomuksen virka- ja luottamus-
tehtävissä, kaupunginvaltuutettuna 40 vuotta, 
kaupunginhallituksessa 30 vuotta ja kaupungin-
hallituksen puheenjohtajana 18 vuotta, kaikki 
paikallisesti ennätyksellisiä vuosia, jotka huipen-
tuivat kuuteen pormestarivuoteen 2007-2012.

Vaikka aluejärjestön perustamisesta on kulunut 
50 vuotta Timo P. muistaa tapahtumin kulun hy-

vin. Vuonna 1969 hän oli 800-jäsenisen Tampereen Kokoomuksen Nuor-
ten puheenjohtaja, piirihallituksen jäsen ja ensimmäistä vuotta varavaltuu-
tettuna. 

- Kokoomus oli reippaassa kasvussa, yhdistyksiä perustettiin ja niihin oli 
hyvin jäseniä tulossa, muistelee Timo P.

 Kokoomuksen silloiset keskeiset ihmiset, kuten piirin puheenjohtaja Mat-
ti Auttila, valtuustoryhmän  puheenjohtaja Yrjö Silo,  apulaiskaupunginjoh-
taja Sampo Toni, Tampereen Kansallisseuran puheenjohtaja Matti Arjanne, 
naisten puheenjohtaja  Orvokki Kauppila ja kokoomuksen suuri nuorten 
yhdistys Timo P Niemisen johdolla halusivat luoda parempia edellytyksiä 
tulevaisuuden kokoomukselle.  Siihen liittyi järjestön organisaation kehit-
tämistä luomalla kunnallispolitiikan ja jäsenistön yhteyksiä vauhdittavan 
aluejärjestön perustaminen sekä oman kiinteistön hankkiminen, joka toteu-
tuikin 1970-luvun alussa, jolloin kokoomusjärjestöt saivat vakinaisen tilan 
Kuninkaankatu 13:sta.

-  Taustalla oli jonkin aikaa toiminut aluetoimikunta, jossa oli kaikkien yh-
distysten edustajat. Ensin perustettiin tietysti aluejärjestön perustamista val-
misteleva toimikunta, jonka ohjauksessa Suomalaisella klubilla 28.10.1969 
yhdistys perustettiin.
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- Aluejärjestö ei silloin pitänyt politiikkaa juurikaan esillä, Tampereen 
Kansallisseuralla oli jokaviikkoiset lähinnä valtuutettujen tilaisuudet, jotka 
olivat suosittuja, samoin oli nuorilla jopa viikoittaisia puhe- ja keskustelu-
tilaisuuksia. 

- Tilanne oli vallankin viestinnän suhteen silloin aivan toinen kuin nykyi-
sin, kaupunginhallituksen ja valtuuston päätöksistä ei paljon lehdissä kerrot-
tu, joten tilaisuuksissa kuulijat saivat aina uusia asioita tietoonsa. 

- Kokoomuksen ja SDP:n johdossa oli sodan käyneitä rintamamiehiä, 
joiden kesken syntyi vahva yhteistyö, aseveliakseli. Tamperetta kehitettiin 
vuosikymmeniä näiden kahden ryhmän tiiviillä yhteistyöllä, jolla oli myös 
valtuuston enemmistö. Tosin SDP miehitti ykköspaikat, joihin saatiin muu-
tosta vasta vuoden 1984 vaalien jälkeisissä neuvotteluissa. Vasemmistopuo-
lueilla oli valtuuston enemmistö luvuin 34-33, joten oli vähintäänkin oikeu-
tettua, että joku kaupunginjohtajan, valtuuston puheenjohtajan ja kaupun-
ginhallituksen puheenjohtajan paikoista olisi jollain muulla kuin SDP:llä. 
Kokoomuksen mukana oli yhteistyössä myös Vihreät ja SMP, tuloksena oli 
ensimmäinen porvarillinen valtuuston puheenjohtaja, Kokoomuksen Matti 
Koponen. Sopimus kattoi myös lautakuntien valinnan samassa suhteessa.

- Hyvä yhteistyö toki jatkui SDP:n kanssa senkin jälkeen, toki kuhmuja-
kin on ollut. Kaikki ei kuitenkaan ole ollut takavuosien tapaan ennustetta-
vissa. Kun esimerkiksi valittiin Tampereen ensimmäistä pormestaria, ei saliin 
mentäessä varmasti tiedetty lopputulosta. Tulin sitten valituksi pormestariksi 
ensiksi kahdeksi vuodeksi äänimäärällä 39 sdp:n Hanna Tainion saadessa 28 
ääntä. Vuonna 2009 minut valittiin koko nelivuotiskaudeksi, silloin peri-
aatteeksi oli jo sovittu, että suurin ryhmä saa pormestaripaikan, sanoo Timo 
P Nieminen.

- Pormestarikauteni ensimmäinen vuosi oli vaikea lähinnä valtuuston hy-
väksymän pormestarijärjestelmän ja tilaaja-tuottaja –mallin saaminen käy-
tännössä toimimaa. XL-ryhmän (valtuuston ei-sosialistit) tuella siitä selvit-
tiin. 

- Vuoden 2009 kova lama oli taloudellisesti vaikea, siitäkin selvittiin, kau-
pungin talous pysyi kunnossa, kaupungin henkilöstö oli siinä hienosti mu-
kana.

- Yhteistyön kannalta kauteni oli varsin hyvä, vaikka välillä tietenkin rii-
deltiin, kuten politiikassa tehdään, sanoi Tampereen ensimmäinen pormes-
tari, kokoomuksen Timo P. Nieminen.
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Jouni Markkanen

Kokoomuksella voisi olla ilmastoon keskittyvä vapaa projekti

Kokoomuksen Tampereen Aluejärjestön juhla-
vuotena 2019 järjestöä johtaa Jouni Markkanen, 
kauppatieteiden maisteri ja lupsakka savolainen, 
joka päätyi Tampereelle opiskelujen myötä, sama 
tarina monella.  Tampere tuntui heti mieluisalta.

- Täällä ei kyräillä eikä olla kateellisia, savolaiset 
ovat toki lupsakoita, mutta toisten onnistumista 
tai menestystä ei välttämättä katsota hyvällä sil-
mällä,  sanoo Jouni Markkanen.

Yliopistomaailma veti mukaansa, ensin kaup-
patieteiden opiskelijoiden Boomi ry:ssä  ja heti tuli menestystä Tampereen 
Yliopiston oppilaskunnassa (TAMY), joka tarjosi Jounia myös Suomen Yli-
oppilaskuntien liiton  (SYL) puheenjohtajaksi. 

- TAMYn aikana käynnistin ylioppiskunnan muuttoon tähtäävän hank-
keen, en nähnyt mitään järkeä siinä, että opiskelijat ovat kahden kilometrin 
pääässä YO-talosta. 

- Kaikkiaan siinä näki mitä politiikka on ja se alkoi kiinnostaa. Keskus-
teluissa pohdin omaa aatemaailmaani ja kyllä se oli lopulta Jenny Nyman, 
joka avarsi minulle kokoomuslaisuutta oikealla tavalla; sain tietoa Kokoo-
muksesta ja huomasin sen vastaavan omaa arvomaailmaani, sanoo Jouni 
Markkanen.

Järjestö- ja poliittinen kokemus on kasvanut sen jälkeen vauhdilla, Jou-
ni on ollut puheenjohtajana Akavan opiskelijoissa,  ja Opiskelijan Tampere 
ry:ssä. Lisäksi hän on ollut muun muassa Johtamiskorkeakoulun hallituk-
sessa, Tampereen kaupunginvaltuustossa jo toista kautta sekä kokoomuksen 
puoluevaltuustossa. Joulukuusta 2017 hän tehnyt puolueelle töitä poliittise-
na sihteerinä ja koulutussuunnittelijana.  

- Järjestöelämä muuttuu yhteiskunnan mukana, osallistumisen mallit ja 
into vaihtelevat. Kokoomuksen järjestöt ovat alkujaan olleet paikkaan sidon-
naisia eli mukana on ollut myös kotiseutuhenkeä. Niillä on edelleen välttä-
mätön rooli paikallisten asioiden myllyttäjänä, sanoo Jouni.

- Ihmiset ovat kyllä aktiivisia nykyisin, mutta asioiden mukaan: kantaa 
otetaan ja päätöksiä seurataan mutta vaikuttaminen suunnataan suoraan 
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päättäjille, monialainen järjestö ei tunnu aina riittävän vahvalta välittäjänä. 
Kokoomuksessa voisikin olla enemmän teemoittain toimivia järjestöjä, ku-
ten Tampereella on Yrittäjäkokoomus ja Tulevaisuuskokoomus, naisten jär-
jestöissä puututaan hyvin tasa-arvokysymyksiin. 

- Meillä voisi olla myös ilmastoon keskittyvä yhdistys tai vapaa projekti, 
joka perustuisi toimintaa, mutta ei edellyttäisi jäsenyyttä. Eräänlainen jäse-
nyys tulisi liittymisessä postituslistalle.  Joku kuitenkin aina masinoi uusia 
liikkeitä, miksipä ei kokoomuslaiset. Hyviä ideoita vaan liikkeelle vaikka 
voisimme olla luomassa ratkaisuja esimerkiksi Suomen jo globaalistikin ai-
nutlaatuisen haastavaan väestön ikääntymisen ja matalan syntyvyyden tuo-
maan haasteeseen. 

- Tampereen asioissa on valtuustossa murehtimista. Kaupungin talous on 
heikoissa kantimissa ja sote sekoilee odottaen valtakunnallisia ratkaisuja, 
miettii Jouni Markkanen.  

- Tampere on nimittäin maailman paras kaupunki. Paremmaksi se muut-
tuu, kun siirrymme esimerkiksi hoitamaan ihmistä kokonaisuutena, emme-
kä mene liiaan vahvasti hoitosuoritusten kautta.  Myös yksinäisyys on vaka-
va asia, joka aiheuttaa monille uusia ahdistavia ongelmia. Kaupungin pitäisi 
panostaa entistä enemmän korkeakoulujen kehittämiseen, korkeatasoiseen 
infraan ja kulttuuriin. Vetovoima on tärkeää, kaupungin näkyvyys ja kiin-
nostavuus on korkealla tasolla. 

 Kaupungin 240-vuotisjuhliin liittyvä Tammerkoski-valoteos on hieno 
osoitus siitä, mihin kaikkeen Tampereella voitaisiin pystyä kulttuuripääkau-
punkina 2026, itse en ole ennen hienompaa nähnyt.

Vapaa-aikaa Jouni viettää opettaja-avovaimon ja vapaaehtoisjärjestöjen pa-
rissa; pyöräily, juoksu, sisäsoutu ja golf kiinnostavat. Suhde Minnan kanssa 
alkoikin melkein liikunnasta, Jouni oli menossa Tampereella Wihan kilo-
metrit 100 km juoksuun, mutta edellisen illan testilenkillä jalka ei kestänyt. 
Harmitti, soitin kaverille voinko tulla niiden luokse Helsinkiin. Menin sinne 
ja pelasin matkalla Tinderiä. Minna tuli siinä vastaan ja nopeasti sovittiinkin 
kävely Töölönlahden ympärille seuraavalle päivälle. Seuraavan kerran nähtiin 
viikon kuluttua sunnuntaina, jolloin olin lauantaina järkännyt itse sen 100 
km juoksun, kun harmitti niin vietävästi kun se jäi oikealla kerralla väliin.
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valtuustokausi alkaa kesäkuussa.



Perttula, Leena 1969-1972
Petäjäniemi, Tuulikki 1977-1984
Pihkala, Markku 1973-76
Punkari, Antti 1973-76, 2005-12
Punnonen, Jouko 1981-84
Pystynen, Erkki 1973-95
Rajala, Petri 2017-
Rantanen, Seppo 1985-2012
Rauhala, Pirjo 1985-2004
Saarinen, Kaisa 1997-2000
Santamäki, Lauri 1969- 76
Sasi, Ilkka 2009-
Sasi, Kimmo 1973-2000
Schafeitel Yrjö 1977-84, 2013-14
Sillanaukee, Päivi 2001-2004
Silo, Yrjö 1969 –82
Sirén, Elina 1992- 2017
Seppälä Miikka 1997-2012
Suominen. Marja 1973-76

Suominen Sami 1969-80
Suojanen, Pentti 1969-1976
Suuripää, Seppo 1973-80 
Särkkä, Eeva 1969-72
Taina, Anneli 1981-92, 2017-
Takala, Irmeli 1981-92
Tast, Johan 1989- 2000
Tienari, Artturi 1969-72
Tiililä, Paul 1969- 72
Terho, Pekka 1969-72
Tiura, Marja 2005-2012 
Tulonen, Irja 1985-
Tuomola, Eero 1969-72 
Urkola, Anna-Maija 1985-88
Vehkalahti, Eila 1985-88
Vikman, Sofia 2009-
Vähämäki, Reino 1969-76 
Wettervik, Antti 1977-84

190

Osa valtuustoryhmästä 2017.



191

0

5

10

15

20

25

30

35

0,8

1,0

1,2

35

30

25

20

15

10

5

0

19
6

8

19
7

2

19
7
6

19
8

0

19
8

4

19
8

8

19
9

2

19
9

6

2
0

0
0

2
0

0
4

2
0

0
8

2
0

12

2
0

17

32,2 32,5
33,0

28,9
27,0

21,6

34,1
32,6

22,1

20,0

4,5

2,0

6,9

12,8

6,2

%

Puolueiden ääniosuudet kunnallisvaaleissa 1968–2017
Kokoomus    SDP     Vihreät      Perussuomalaiset

28,0

24,1

33,5

29,6

32,2

31,3

30,6

4,3

23,6

28,7

10,2

1,1

28,9

9,6

0,2

28,5

23,7

11,9

0,0

28,3

25,3

11,9

0,4

21,2

15,7

24,8

23,5

14,1

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

Puolueiden äänimäärät kunnallisvaaleissa 1968–2017

35 000

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0

19
6

8

19
7

2

19
7
6

19
8

0

19
8

4

19
8

8

19
9

2

19
9

6

2
0

0
0

2
0

0
4

2
0

0
8

2
0

12

2
0

17

Kokoomus     SDP     Vihreät      Perussuomalaiset

76,1            78,6           72,5           71,0            53,6            59,5           59,3
78,6           77,0            69,5           59,2            55,7           56,3

Äänestys-
prosentti



192

1968

1972

1976

1980

1984

1988

1992

1996

2000

2004

2008

2012

2017

Paikkajako kunnallisvaaleissa 1968–2017

15

17

23

22

22

21

16

20

19

20

18

17

15

21

21

20

22

21

23

21

18

16

18

15

16

16

14

16

18

16

13

8

10

12

10

8

8

7

7

3

2

3

1

0

1

2

2

0

-

0

0

0

0

1

2

2

3

2

1

2

3

3

4

3

4

0

1

1

3

1

3

1

1

3

3

3

2

2

1

1

-

1

1

1

1

1

1

-

1

1

1

0

0

0

0

4A

3

7

6

8

8

11

10

14

2

-

-

-

2

1

-

-

0

-

4

9

4

0

0

0

0

0

0

8

4

6B

6

2

1

3

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

-

3C

0

-

-

-

4D

-

1E

-

-

-

-

1F

K
o
ko

o
m

u
s

S
D

P

S
K

D
L

/V
as

.

L
K

P/
L

Ib
.

K
es

ku
st

a

S
K

L
/K

D

R
K

P

V
ih

re
ät

S
M

P/
P

S

Ta
p

u
/T

as
i

S
K

P

M
u

u
t

AVihreä vaihtoehtoinen Tampere,  BPirkanmaan Sitoutumattomat,
CTampereen porvarillinen kunnallisyhdistys, DDemokrattinen Vaihtoehto,
ENuorsuomalaiset, FVaihtoehtoTampere ry.



Tamperelaisten Kokoomus
– viisikymmentä vuotta

Toimittaja Mikko Närhi

Kokoomuksen Tampereen Aluejärjestö ry:n 
historiaa vuosilta 1969–2019

Ta
m

p
erela

isten
 K

o
ko

o
m

u
s – v

iisiky
m

m
en

tä
 v

u
otta

To
im

itta
ja

 M
ikko

 N
ä

rh
i

Tamperelaisten kokoomus 
– viisikymmentä vuotta

Kokoomuksen Tampereen Aluejärjestö ry. 
on perustettu vuonna 1969. Silloin politiikka 
kiinnosti ja väkeä ryntäsi puolueen jäse-
niksi. Aluejärjestön perustamisen jälkeen 
tamperelainen kokoomustoiminta on vauh-
dittunut ja Tampereesta on tullut porvarilli-
nen kaupunki. Politiikan harrastaminen on 
tullut vuosikymmenien varrella aina vaan 
vaativammaksi, aina enemmän osattava ja 
uhrattava asialle aikaansa.
    Tämä kirja kertoo aluejärjestön viiden 
vuosikymmenen järjestötoiminnasta sivuten 
vahvasti myös kunnallispolitiikkaa. Järjes-
töön kuuluu yli kaksikymmentä jäsenjärjes-
töä, joilla kaikilla on oma mielenkiintoinen 
historiansa, se kyllä ansaitsisi oman histo-
riikkinsa myös




