
ANNA-KAISAN TAVOITTEENA ON  
MAHDOLLISUUKSIEN TAMPERE

Pormestariehdokkaat 2021

ANNA-KAISA IKONEN ON arvostettu kuntavaikuttaja, kansanedustaja 
ja Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja. Vuosien  
2013–2017 pormestari innostuu tehtävästä edelleen: ”Virkakaudellani  
kehitimme monin tavoin kaupungin elinvoimaa ja ihmisten hyvin
vointia. Jatkan mielelläni samaa pitkäjänteistä työtä Tampereella, 
joka on minulle sydämen asia.” 

IKOSEN TAVOITTEENA on ihmisten ja mahdollisuuksien Tampere, 
jossa kaikkien on hyvä kasvaa, opiskella, harrastaa, työskennellä ja 
ikääntyäkin. Hän haluaa kaupungin avaavan uusia ovia työllistä välle 
yrittämiselle ja kansainvälisyydelle. Samalla tulee huolehtia  
talouden tasapainosta, ympäristöstä ja sosiaalisesta oikeuden
mukaisuudesta.

KORONAKURIMUKSEN JÄLKIHOIDOSSA hän näkee haasteiden 
lisäksi mahdollisuuksia. Nyt on aika satsata hyvinvointiin ja  
innovaatioihin, elävöittää keskustaa sekä vahvistaa Tampereen  
asemaa tapahtumien ja kulttuurin monipuolisena kohtauspaikkana. 

IKONEN ON näyttönsä pormestarina jo kerran antanut. Hän lupaa 
jatkossakin edistää rohkeaa, eteenpäin katsovaa ja inhimillistä 
päätöksentekoa sekä yhteistyötä yli puoluerajojen.

KALERVO KUMMOLA TUNNETAAN ahkerana ja määrätietoisena  
miehenä, joka on vaikuttanut mm. urheilun, median ja politiikan 
alueilla myös kansainvälisesti. Tällä samalla tarmolla hän tarttuisi 
myös pormestarin nuijaan: ”Intoa riittää, ja myös kokemuksen  
tuomaa varmuutta siitä, miten asioita pitää hoitaa. Tampereella  
tarvitaan vahvaa visiointia pelkän virkamiestyön sijaan.”

KUMMOLAN MIELESTÄ kaupungin veto ja pitovoimaa tulisi  
vahvistaa lisäämällä lapsiperheiden asuntotarjontaa, pitämällä vero
prosentti kurissa ja auttamalla työpaikkoja luovia yrityksiä. Läheisiä 
teemoja ovat myös yleinen viihtyisyys, turvallisuus ja liikenne –  
esimerkiksi keskustaan pääsy kaikilla ajoneuvoilla, raideliikenteen 
kehittäminen ja lentoyhteydet KeskiEurooppaan.

ERITYISTÄ HUOLTA aiheuttavat koronaajan kurittama nuoriso ja 
vanhustenhoito, joka uhkaa jäädä sotesotkussa paitsioon. Yrityksiä 
Kummola auttaisi kehittämällä kaavoitusta, yrityspalveluja ja  
kansainvälisiä verkostoja. 

PORMESTARINA HÄN LUPAA olla jämäkkä, aikaansaava ja idea rikas. 
Niillä vahvuuksillahan se Areenakin on Tampereelle visioitu ja  
synnytetty.

KAUPUNKI TUNTEE KALEN  
– JA KALE KAUPUNGIN 
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KOKOOMUS TAHTOO Tam
pereen olevan paras myös 
taloudenhoidossaan. Kau
pungin taloutta pitää hoitaa 
kuten omaakin. Hallituksen 
kaavaileman soteuudistuksen 
riski on, että kaupunkilaisten 
palvelut heikkenevät, mutta 
säästöjä ei kuitenkaan saada. 

MIELESTÄMME IHMISTEN  tulee 
saada mahdollisimman pitkälle  
itse päättää omien rahojensa 
käytöstä. Talouden sopeutus

keino numero yksi ei saa olla 
kuntalaisten kukkarolla käymi
nen. Vastustamme kuntaveron 
korotuksia, ja myös kunnal
linen piiloverottaminen sekä 
elinkustannusten nousu on 
laitettava kuriin. Jäte, sähkön
siirto, vesi ja muiden maksu
jen korottaminen ei saa olla 
vuosittainen automaatti. Tam
perelainen Kokoomus näkee, 
että kaupungin talouden  
perusta on työpaikoissa ja  
menestyksekkäässä yritys
toiminnassa. Siksi sydän on 
oikealla.

Ilkka Sasi
valtuustoryhmän  
puheenjohtaja

VANNOMME monimuotoi
suuden nimeen. Asumista, 
elämistä ja yritystoimintaa 
tulee tukea tarjoamalla moni
puolisia vaihtoehtoja kysynnän 
mukaan. Kaupungin suunnit
telun ja kehittämisen on nojat
tava vahvasti digitalisaatioon. 
Nopeuttamalla ja yksinkertais
tamalla toimintoja saamme 
aikaan joustavia ratkaisuja ja 
prosesseja, joissa vuorovaikutus 
on kaksisuuntaista ja kumppa
neilla aktiivinen rooli.

KAIKEN LIIKKUMISEN on  
oltava sujuvaa eikä ratkaisuilla 
saa aiheuttaa millekään kulku
muodolle haittaa. Ruuhka
maksujen sijaan valjastamme 
teknologian kertomaan, millä 
kannattaa missäkin liikkua. 
Joukkoliikenteen selkärankana 
toimii raideliikenne. Pyrimme 
edelläkävijäksi kestävän liikku
misen vetovoimassa ja matka
ketjujen toimivuudessa.  

Panostamme viimeisen kilo
metrin ongelman ratkaise
miseen.

Aleksi Jäntti
apulaispormestari

– Kehitetään siitä vielä parempi!

TAMPERE ON SUOMEN  
PARAS KAUPUNKI

TAMPERE ON useiden kaupunkimittausten 
kärjessä. Sen on todettu olevan Suomen 
houkuttelevin asuinpaikka ja opiskelija
ystävällisin kaupunki. Useat ihmisten 
kokemuksista kertovat tulokset osoittavat, 
että täällä on tehty pitkään hyvää työtä ja 
jatkuvaa kehittämistä. Kaupungin synty
historiaankin liittyy hieman rämäpäistä 
tekemistä, kun tänne pohjolan perukoille 
perustettiin puuvillatehdas. Ajan myötä 
Tampereesta rakentuikin teollisuuden ja  
innovaatioiden kehto. 

TAMPEREELLA ON aina pystytty tekemään 
ratkaisuja, jotka ovat ensin tuntuneet risti
riitaisilta, mutta ajan myötä hyödyllisiltä. 
Esimerkiksi Näsinneula ja Tamperetalo 
ovat nyt lähes kaikkien tamperelaisten 
mieleen, vaikkei näin aluksi ollutkaan. 
Myös Rantatien tunneli herätti kiivasta  
vastustusta, mutta RantaTampellan tultua 
ihmisten käyttöön ovat kielteiset äänen
painot hävinneet lähes täysin.

VIIME VUOSINA on tehty monia kaupunkia 
ratkaisevasti kehittäviä päätöksiä. Ratikka, 
Kansi, ja UrosLive muuttavat kaupunkiku
vaa tehden Tampereesta entistä houkuttele

vamman ihmisille ja yrityksille. Kun veto
voiman kasvaa ja yritykset löytävät tänne 
yhä enemmän, saamme verotulojen kautta 
paremmat liikuntamahdollisuudet, koulu
tuksen sekä sosiaali ja terveyspalvelut.

SIINÄ ON kokoomuslaisen politiikan suola. 
Meille elinvoiman kehittäminen ja tukemi
nen ovat sydämen asioita. Haluamme 
kehit tää kaupunkia siten, että kaikkien  
tamperelaisten hyvinvointi paranee. Ihmi
sillä tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuu
det ja turvallinen ympäristö etsiä oma reit
tinsä elämässä. Kannamme vastuuta kaikista 
asukkaistamme.

KOKOOMUKSEN kaikki 99 ehdokasta ja 
pormestariehdokkaamme ovat valmiina 
jatkamaan työtä kotikaupunkimme hyväksi. 
Äänestä ja vaikuta! Tehdään yhdessä  
Tampereesta reilu ja menestyvä kaikkien 
kaupunki.

Jouni Markkanen ja Anneli Taina 
Kokoomuksen Tampereen Aluejärjestön 
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja  
vuodesta 2017

TERVEELLINEN, TURVALLINEN,  
VIIHTYISÄ, JOUSTAVA, SUJUVA

TAMPEREESTA PARAS  
MYÖS TALOUDESSA

Matti Höyssä
T E K N I I K A N  L I S E N S I A A T T I
jatkamaan valtuustossa
Matin asiantuntemusta tarvitaan! 

• Kohtuuhintaisia omistus- ja vuokra-asuntoja
• Pelastetaan Eteläpuisto kaupunkilaisille
• Hillitään menojen kasvua ja velkaantumista



ELINKEINOPOLITIIKKAMME  
kantavia teemoja ovat mah
dollistaminen sekä elinvoi
mainen ja hyvinvoiva kau
punki. Saavutamme tämän, 
kun tuemme, kehitämme ja 
kannustamme tamperelaisia 
yrityksiä ja yrittäjiä. Pidetään 
osaajat Tampereella ja edis
tetään korkeakoulujen sekä  
yritysten yhteistyötä. 

HALUAMME KEHITTÄÄ Tampe
reesta verkkokaupan pääkau
pungin, mutta pitää huolta 
myös keskustan elinvoimasta ja 
kivijalkakaupoista. Kaavoitusta 
tulee tehdä yrittäjäystävällisesti 
ja rohkaista virkamiehiä sekä 
päättäjiä uusiin linjauksiin.

TAVOITTEEMME ON kan
sainvälinen Tampere, joka 
houkut telee työperäistä maa
hanmuuttoa sekä ulkomaisia 
investointeja ja yrityksiä.  
Tehdään kiertotaloudesta vahva 
tamperelainen vientituote ja 
suojellaan samalla arvokkaita 
luontokohteita sekä uhanalaista 
eliöstöä.

Raimo Tihveräinen 
toimitusjohtaja, yritysvälittäjä 
ja veneilijä

PIDETÄÄN TAMPERE TURVALLISENA!

TAMPERELAISTEN turvallisuu
dentunnetta koettelee huume
ongelman paheneminen ja 
nuorten vakavien väkivallante
kojen yleistyminen. Poliisien 
määrää on eduskunnan päätök
sin lisättävä, jotta apu on saata
villa ja rikokset eivät jää selvit
tämättä.
 
TURVALLISUUS ON hyvin
voinnin perusta, ja siitä huoleh
timinen on myös kaupungin 
tehtävä. Asemat, kadut ja  
puistot on pidettävä turvalli
sena jokaiselle. Kaupunki
suunnittelussa on kiinnitettävä 
huomiota arjen turvallisuuteen: 
riittävään valaistukseen, suoja
teihin ja epäterveen eriytymi
sen vähentämiseen.
 
SYRJÄYTYMINEN HAASTAA 
turvallisuutta. Sen ennalta

ehkäisyssä ovat ratkaisevia  
varhainen tuki ja toimivat 
palvelut. Koulun on oltava 
jokaiselle turvallinen:  
kiusaaminen ja väkivalta on  
kitkettävä pois. Pidetään  
Tampere turvallisena!

Sofia Vikman
kansanedustaja, Tampereen 
kaupunginvaltuutettu

UUDISTETAAN SOTE-PALVELUJA  
IHMINEN EDELLÄ

ON TÄRKEÄÄ, että jokainen 
tamperelainen saa tarvitse
mansa sosiaali ja terveyspal
velut nopeasti. Palveluihin on 
päästävä useiden eri kanavien 
kautta ja asiakas tulee saattaa  
ketterästi oikealle palvelu
luukulle. Hoitopolkujen katkea
mattomuus on ensisijaisia 
tavoitteitamme. Hoidossa 
täytyy huomioida myös yksilön 
kokonaisvaltainen elämän
tilanne. Laadukkaat sotepalve
lut edellyttävät sekä resursseja 
että innovatiivisia toiminta
tapoja. Esimerkiksi palvelu
setelimallin käyttöä tulee  
edistää aktiivisesti.

ENNALTAEHKÄISYN mahdol
lisuuksia on hyödynnettävä 
nykyistä tehokkaammin ja 
mm. järjestöjen osaamista tulee 
valjastaa yhä enemmän tähän 
työhön. Terveellisten elämän
tapojen edistäminen parantaa 
tamperelaisten hyvinvointia 
ja tuottaa kaupungille myös 

taloudellista hyötyä.

KORONAN JÄLKEEN erityis
huomiota tulee kiinnittää 
hoitovelkaan ja erityisesti 
mielenterveyspalveluiden  
saatavuuteen. Lisäksi Tampe
reella on panostettava päihde
palvelujen ja lastensuojelun 
resurssien riittävyyteen. Ikään
tyvän kaupungin tulee pitää 
ikäihmisten palvelut kehittä
misen keskiössä.

SOTE-PALVELUIDEN toteutta
miseen tarvitaan usean eri 
alan ammattilaisia. Kaupungin 
täytyy työnantajana panostaa 
työntekijäkokemukseen mm. 
osallistamalla henkilökuntaa  
vahvemmin oman työnsä  
kehittämiseen ja mahdollista
malla täydennyskoulutus. 
Työssä jaksamisen tueksi  
tarvitaan myös hyvää johta
mista.

SOTE-UUDISTUKSESTA  
Kokoomuksella on selkeä  
näkemys: suomalaisen 
terveyden huollon uudista
miseksi ei tarvita maakunta
mallia.

Anne-Mari Jussila 
Tampereen kaupungin
valtuutettu, sosiaali ja  
terveyslautakunnan varapj.

ELINVOIMAINEN TAMPERE MAHDOLLISTAA 
YRITTÄMISEN JA HYVINVOIVAN LUONNON

TAMPERELAISESTA KOULUTUKSESTA 
MAAILMAN PARASTA

VAALIOHJELMAMME koulu
tuksen, kulttuurin ja liikun
nan osuutta oli työstämässä 
laaja joukko monipuolista 
kokemusta ja osaamista 
omaavia kokoomuslaisia.  
Kiitos heille.

HALUAMME TEHDÄ tampere
laisesta koulutuksesta maail
man parasta. Se tarkoittaa, että 
koulupolku on turvallinen,  
toiminnallinen ja tarvittaessa 
tuettu. Koulupudokkuuden 
todelliset syyt tunnistetaan 
ja niitä ennaltaehkäistään. 
Pääpaino on osaamisen kehittä
misessä tutkintokeskeisyyden 
sijaan, ja toimiva työelämä
yhteistyö mahdollistaa myös 
elinikäisen oppimisen. Korona 
aikana tehdyn digiloikan  
oppeja hyödynnetään amma
tillisen koulutuksen ja toisen 
asteen kurssitarjonnassa.

YHTEISTYÖ opiskelijajärjestö
jen kanssa on tiivistä ja opiske
lijoiden ääni kuuluu.  
Ja Tampereella koulutetut 
ammatti laiset myös työllistyvät 
täällä.

Ilpo Rantanen 
historian ja yhteiskuntaopin 
lehtori

KOKOOMUS TAMPERE - VALTUUSTORYHMÄN PJ - LUE WWW.ILKKASASI.FI
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Aleksi Jäntti –
Kyse on työstä pitkän tähtäimen 
tavoitteiden saavuttamiseksi.

 aleksijantti.fi

 janttialeksi

 aleksijantti 

 AleksiJantti



LAMPINEN 
SINIKKA
luokanopettaja, 
eläkeläinen

302

LEHTONEN 
ILKKA
kauppatieteiden mais
teri, erityisasiantuntija

306

LANKI SOINTU
yrittäjä

303

LEHTINEN 
MARKKU
isännöitsijä, 
eläkeläinen

305

LAURILA ANNA
opiskelija, projekti
koordinaattori

304

LEINO IDA
kasvatustieteiden 
kandidaatti, opiskelija

307

LOHINIEMI 
SUSANNA
filosofian maisteri, 
toiminnanjohtaja

308

Kuntavaalit 13.6.2021. Ennakkoäänestys kotimaassa 26.5.–8.6.2021.

KUMMOLA 
KALERVO
pääkonsuli, kaup. hall.   
1. varapuheenjohtaja

296

KUORTTI 
JUSSI (SIT.)
yrittäjä, 
toimitusjohtaja

297

KUKKO 
MARIANNE
filosofian tohtori, 
yrittäjä

295

KUUSISTO 
TERO
kasvatustieteiden 
maisteri, sivistys johtaja

298

LAAKSO PIRKKO
kauppatieteiden 
maisteri, eläkeläinen

299

LAHTINEN 
MARKKU (SIT.)
tekniikan lisensiaatti

300

LAHTINEN 
VEERA
hyvinvointiyrittäjä

301

KALLIO-KOKKO 
HANNA
talouspäällikkö

288
KARINTAUS 
KATJA
diplomiinsinööri, 
asiantuntijayrittäjä

289

KOIVUNEN 
KRISTIINA
opiskelija

292

KESKI-SAARI 
SATU
opettaja

290

KORTE 
ANNA-MARIA (SIT.)
eläkeläinen

293

KIRVEENNUMMI 
KALERVO
musiikkipedagogi

291

KOSTIAINEN 
LEENA
rehtori, 
kaupungin valtuutettu

294

JUSSILA 
ANNE-MARI
hallinto ja kehitysjoh
taja, kaupunginvalt.

282
KAARIO 
MATTI (SIT.)
eläkeläinen

286
JÄNTTI ALEKSI
apulaispormestari, 
upseeri (evp)

283
KALEVA JUKKA
diplomiinsinööri, 
yrittäjä

287
JOKILEHTO 
TERO
erityisasiantuntija, 
merikapteeni

281
JÄRVENPÄÄ 
ELINA
yhteiskuntatieteiden 
maisteri, tiedottaja

285
JÄRVELÄ WÄINÄ
yrittäjä, muusikko

284

IKONEN 
ANNA-KAISA
yhteiskuntatieteiden 
tohtori, kansanedustaja

276

ITKONEN 
VELI-PEKKA
insinööri, 
DIopiskelija

277

HÖYSSÄ MATTI
tekniikan lisensiaatti, 
kaupunginvaltuutettu

275

HINKKA JANI
toimitusjohtaja, 
isännöitsijä

274

IVANOFF ANTTI
diplomiinsinööri, 
kaupunginvaltuutettu

278

JOKELA HEIDI
osastonhoitaja

279
JOKI MATTI (SIT.)
entinen satama
päällikkö

280

ESKELINEN 
RIINA-EVELIINA
hallintotiet. maisteri, 
liiketoimintapäällikkö

267
ETURAUTTI KYUU
tietoturvapäällikkö, 
yrittäjä

268
EVILÄ TOMMI (SIT.)
VEAT, 
valmennuspäällikkö

269

HERRANEN 
EERO
näyttelijä

272

HAATAINEN 
PAULI
yrittäjä

270

HILTUNEN 
KARI-MATTI
lääkintöneuvos

273

HEIKKILÄ ESSI
myyntipäällikkö

271

AHONEN 
RIMMA
filosofian maisteri, 
rahoitusasiantuntija

262
EEROLA JUHA
yrittäjä

266
ABDALI 
ALI-REZA
kauppatieteiden 
ylioppilas

260
ARVONEN 
TERO
diplomiinsinööri, 
opettaja

263
AHONEN REETA
kaupunginvaltuutettu, 
yrittäjä

261
BRAGGE 
REINO (SIT.)
teatterinjohtaja, 
eläkeläinen

265
ASP ARI (SIT.)
diplomiinsinööri

264

AALTONEN 
TEEMU (SIT.)
toimitusjohtaja, 
yrittäjä

259
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TÄHTINEN KATI
filosofian maisteri, 
kunniakonsuli

346

UUSI-RAJASALO 
HARRI (SIT.)
diplomiinsinööri, 
toimitusjohtaja

347

TYNKKYNEN MIKA
yrittäjä

345

TUKIA ROOPE
opiskelija, 
projektikoordinaattori

344

UUSITALO PEKKA
taloustieteiden mais
teri, HTtilintarkastaja

348

VALAJA MINNA
insinööri (YAMK),  
laatu, ympäristö ja 
työturvallisuuspäällikkö

349
VASELL KATI
yrittäjä, juontaja

350

SASI ILKKA
hallintotieteiden kandi
daatti,  valtuustoryhmän 
puheenjohtaja

337
SIRÉN ELINA
sairaanhoitaja (YAMK), 
terveydenhoitaja

338
SJÖLUND MARKUS
hallintotieteiden 
maisteri, 
apulaisjohtaja

339

TIMPERI 
ARTO (SIT.)
tekniikan tohtori

342

SÄLLYLÄ ANNE
yhteiskuntatieteiden 
maisteri, liikunnan
ohjaaja

340

TOIKKA JANNE
kauppatieteiden 
maisteri, eMBA

343

TAINA ANNELI
yhteiskuntatieteiden 
maisteri, kaupungin
valtuutettu

341

RINTANEN ARTTU
yhteisk. tiet. maisteri, 
verkko toimittaja

332
SALONEN VILLE
yrittäjä, 
psykoterapeutti

336
RANTANEN ILPO
filosofian maisteri, 
rehtori

330
SAARI DE LORENZO 
ISIQUE KLAUS
yrittäjä

333
RIKALA JARKKO
tekniikan kandidaatti, 
tuotantoprosessin
hoitaja

331
SAJAKORPI 
AKU-PAULUS
yrittäjä, 
näyttelijälaulaja

335
SAARINEN 
RAKEL
hallintotieteiden 
 kandidaatti, opiskelija

334

PALDANIUS 
MARTTI
ylioppilas

326

OLLILA MATTI
sairaanhoitaja (YAMK), 
laatupäällikkö

323

PALMBERG 
MICHAELA
yrittäjä, 
filosofian maisteri

327

PAAVOLA 
MIKKO
varatuomari, 
johtaja

325

ORAVA 
JUHA-PEKKA
myyntijohtaja

324

PELTONEN 
PEKKA (SIT.)
toimittaja, 
riistamestari

328

RAJALA PETRI
kauppatieteiden 
maisteri, oikeus
tieteen ylioppilas

329

MÄKINEN PASI
kauppatieteiden 
maisteri, toimitus
johtaja

316

NGÔ TINY
kotipalvelu
työntekijä

317

NIEMINEN 
JAANA
filosofian maisteri, 
rehtori

318

NIEMINEN 
TARJA
sairaanhoitaja

319

OKSANEN 
LASSE (SIT.)
kauppias, 
yrittäjä

322

NORDSTRÖM 
PIA
kirurgian ylilääkäri, 
MBA

320

OJANIEMI 
HANNA
järjestökoordinaattori, 
opiskelija

321

LÄNSIPURO 
JONI
rikoskomisario

309

MOISIO JORMA
asuntoasiantuntija, 
eläkeläinen

312

MAIJANEN 
KATRI
sairaanhoitaja

310

MURTOLA 
EIJA
toimistopäällikkö, 
eläkeläinen

313

MARKKANEN 
JOUNI
kaup. tiet. maisteri, 
poliittinen sihteeri

311

MÄKELÄ 
ULLA KAARINA
filosofian maisteri, 
aineenopettaja

315

MÄKELÄ HANNA
Master of International 
Management, alue
myyntipäällikkö

314

VUORI ARTTU
opiskelija

352
WIRTANEN 
MIKKO
kasvatuksen johtava 
pappi

356
VUORIJÄRVI 
MARI
musiikkipedagogi 
(AMK), laulunopettaja

353 357
VIKMAN SOFIA
kansanedustaja, 
yhteisk. tiet. maisteri

351
WICKMAN-VIITALA 
TIINA
farmaseutti, kauppa
tieteiden maisteri

355
WESTERBERG 
EIJA
myyjä, 
valokuvaaja

354
ÅTTMAN JANI
rakennusinsinööri, 
laskentajohtaja



Yritteliäs Tampere
- yhteinen etumme

jtkaleva

jtkaleva
www.jukkakaleva.fi

Jukka Kaleva
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Hyvinvointi tehdään yrittämällä

3 1 6

kauppatieteiden maisteri, toimitusjohtaja

PASI MÄKINEN

Lääkintöneuvos
Kari-Matti Hiltunen

Terveydeksi!
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