
MAINOSLIITE

SIKSI SYDÄN ON OIKEALLA  
KOKOOMUKSEN VIESTI kuntavaaleissa 
on, että sydän on oikealla. Mitä sillä 
tarkoitam  me? Kaikki puolueet pyrkivät 
hyvään. Kukapa nyt tieten tahtoen hyvin
voinnin pahoinvoinnilla korvaisi. Useim
mat meistä pitävät nykyisen kaltaista  
hyvinvointia itsestään selvänä jatkumona. 
Monet eivät koe, että se olisi millään  
tavalla uhattuna.  

ILMAN TOIMIVAA TALOUTTA ei olisi 
hyvin vointia, ei koulutusta, ei terveyden
hoitoa, ei ikäihmisten palveluja, ei 
sosiaali turvaa – eikä juuri mitään muuta
kaan inhimillistä, humaania, lämmintä ja 
vastuullista. Ilman toimivaa taloutta maa
ilma olisi niin kylmä, että pakkasesta saisi 
lämpöä hakea. Kaikki ne maailman par
haat julkiset palvelut, mitkä vasemmisto 
on yrittänyt itselleen omia, on rakennettu 
oikeistolaisen politiikan ja ideologian  
helmillä. Siksi sydän on oikealla. 

YHTÄLÖ ON OIKEASTAAN YKSINKER-
TAINEN: kun kunnassa ihmisillä on hyvän 
elämän eväitä, sen sydän sykkii, talous on 
hyvässä kunnossa ja syntyy työtä ja työ
paikkoja. Se taas tarkoittaa Ilmarille  
päiväkotipaikkaa kotikulmilta, Lauri 
vaarille kuuntelevia korvia, Irmelille  
sytostaattihoitoa, toimivaa ojarumpua, 

sekakuorolle harjoittelutiloja, Eeme lille 
vieroituspalveluja ja naapurin Lissulle 
työttömyysturvaa sekä koulutusta uuteen 
työhön.  

ME EMME AINOASTAAN PUHU kauniita ja 
pyri hyvään, vaan ryhdymme toimeen ja 
teemme hyvää. Siksi sydän on oikealla.  
Satoi tai paistoi.  

VAALEISSA MITATAAN LUOTTAMUSTA.  
Luottamusta ehdokkaisiin, puolueisiin  
sekä kunnissa ja kaupungeissa teh tyihin  
päätöksiin. Uskallan väittää, että kokoo
mus on menestynyt aiemmissa kunta
vaaleissa siksi, että me otamme kunta
politiikan tosissamme.  

NÄMÄ EIVÄT OLE MEILLE VÄLIVAALIT  
valtakunnanpolitiikasta, vaan vaalit, joissa 
valitaan päättäjät, jotka haluavat kantaa  
vastuuta paikallisista asioista ja kehittää 
omaa asuinympäristöään paremmaksi.  
Epävarmuuksista huolimatta me kokoo
mus  laiset näemme mahdollisuudet kun
nissamme. 

TULE MUKAAN tekemään omasta kunnas
tasi parasta mahdollista! 

Petteri Orpo 

Kansallisen Kokoomuksen  
puheenjohtaja 

TAMPERELAISEN KOKOOMUKSEN KAUPUNKILEHTI

tamperelainenkokoomus.fi



YHTEISEN KASVUN  
TAMPERE

HUOMENNA 13.6. on kuntavaalien varsi
nainen vaalipäivä. Tämän lehden kautta 
pääset tutustumaan siihen, miksi ääni kan
nattaa antaa nimenomaan kokoomukselle. 
Lehdessä esitellään kaikki kokoomuksen 
ehdokkaat sekä teemoja, joita olemme  
lähdössä toteuttamaan, jos saamme kunta
laisilta mandaatin.

ME KOKOOMUKSESSA LUOTAMME siihen, 
että Tampereen ja koko Suomen selviyty
misen avain on vastuullinen, hyvinvointiin 
ja yhdenvertaisuuteen tähtäävä politiikka. 
Kaupunki ja me asukkaat pärjäämme, 
kun uudistumme työllä, yritteliäisyydellä, 
tiedolla ja teknologialla.

TAMPERE ON PARAS KOTI jokaiselle kau
pungin asukkaalle. Panostamme jo varhais
kasvatuksesta lähtien vahvasti mahdolli
suuksien tasaarvon toteutumiseen. 
Kaupungissamme on kattavasti laadukkaita 
varhaiskasvatuksen paikkoja, oppilaitoksia, 
vetovoimaisia työpaikkoja ja laadukas infra
struktuuri yrittämiselle. Myös ikäihmiset 
voivat elää täällä hyvää ja arvokasta elämää.

TYÖ ON SUOMALAISTEN hyvinvoinnin  
perusta. Ensin on tehtävä jaettavaa ja vasta 
sitten jakaa. Tulevaisuuden Tampereen on  
panostettava erityisesti veto ja pitovoi maan, 
sillä ne takaavat työllisyyttä parantavan  
elinvoiman. Tulevaisuuden Tampereen on 
oltava ennen kaikkea opiskeluun, yrittämi

seen ja työntekoon kannustava viihtyisä ja 
turvallinen kaupunki.

TAMPERETTA ON johdettava kestävästi myös  
ympäristönäkökulmasta. Ympäristöstä ja  
luonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen  
on vastuumme tuleville sukupolville. 
Kokoomus esittää konkreettisia tekoja esi
merkiksi liikenteen, kaupunkirakentamisen 
ja elinkeinotoiminnan alueille. Digitaali
suuden tuomat mahdollisuudet on otettava  
käyttöön läpileikkaavasti, jotta saamme 
parempia palveluita kuntalaisille nykyistä 
pienemmillä kustannuksilla.

KOKOOMUKSEN AATE on yhdistelmä vas
tuuta, välittämistä, yksilönvapautta, sivistystä  
ja mahdollisuuksien tasaarvoa. Tampere
lainen kokoomus tukee yhteisöllisyyttä ja 
luo mahdollisuuksia sekä pitää huolta niistä 
kaupunkilaisista, jotka tukea tarvitsevat.

MEILLÄ ON 99 eri alojen huippuosaajaa ja 
vaikuttajaa, joista jokaiselle tamperelaiselle 
löytyy erinomainen ehdokas näissä kunta
vaaleissa. Yksittäisten ehdokkaiden menes
tyksen lisäksi kokoomusta äänestämällä 
varmistat, että Tampereella tehdään tietoon 
perustuvaa politiikkaa, jonka tavoitteena on 
kuntalaisten hyvinvointi. Muista äänestää!

Jouni Markkanen 
kaupunginvaltuutettu, Kokoomuksen  
Tampereen Aluejärjestön puheenjohtaja,  
koulutussuunnittelija

SOSIAALI- JA TERVEYS- 
PALVELUITA UUDISTETTAVA  
IHMINEN, EI HALLINTO EDELLÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUITA on  
uudistettava, jotta ihmiset pääsisivät 
hoitoon ja rahat riittäisivät myös tulevai
suuden palveluihin.

HALLITUKSEN SOTE-UUDISTUS on kuiten
kin puhdas hallinnonuudistus, joka ei tuo 
yhtään uutta hoitajaa, sosiaalityöntekijää tai 
lääkäriä. Lisäksi kustannukset karkaavat. Sen 
sijaan, että uudistus hillitsisi sotemenojen 
kasvua, se kiihdyttää niitä. Palvelut eivät 
parane, mutta malli maksaa 30luvulle 
asti enemmän kuin jos ei tehtäisi mitään. 
Lisäksi hallituksen kaavailema maakun
tavero nostaisi työn verotusta.

SOTE-PALVELUIDEN TURVAAMISEEN  
tarvitaan niin julkisen puolen, yritysten 
kuin järjestöjenkin osaamista ja resursseja. 
Tämä uudistus kuitenkin rajoittaa muiden 
kuin julkisten palveluntuottajien hyödyn
tämistä. Sen seurauksena palvelujen laatu 
ja saatavuus heikkenee, mikä on ihmisiltä 
pois. Erityistä huolta Tampereella herättää 
se, että uudistus vie edellytyksiä monilta  
toimivimmilta sotepalveluiden osilta, 
kuten maailman parhaimpiin sairaaloihin 
lukeutuvalta Sydänsairaalalta ja ikäihmisten 
kotona pärjäämistä tukevalta Kotitorilta.

 

Uudistus myös romuttaa kaupungin  
rahoituksen ja investointikyvyn viedessään 
2/3 kaupungin verotuloista. Kaupungin 
kyky selvitä jäljelle jäävistä tehtävistä heik
kenee ja palveluihin syntyy uusia katkos
kohtia. Mm. koulukuraattorien ja psyko
logien siirto maakuntiin on virhe, sillä 
nuorten tukeminen edellyttää vahvaa 
yhteyttä kouluarkeen.

UUDISTUSTA, joka vie taaksepäin, ei pidä 
tehdä. 

KATSE ON KÄÄNNETTÄVÄ IHMISEEN ja 
palveluihin. Tekoihin voidaan tarttua heti.  
On aika puhua hallinnon sijaan oikeista 
asioista: hoitoonpääsystä, ihmisten vaikut
tamismahdollisuuksista, tiedosta ja tekno
logiasta, osaajien saatavuudesta ja jaksami
sesta, yhteistyöstä ja rahoituksesta.  
Aloitetaan siitä, että ihmiset pääsevät 
jonoista hoitoon.

Anna-Kaisa Ikonen

kansanedustaja, kokoomuksen  
varapuheenjohtaja ja Tampereen 
kaupungin valtuuston puheenjohtaja

kokoomuksen pormestariehdokas



RAKKAUDESTA  
KOTIKAUPUNKIIN

ME KOKOOMUKSESSA taistelemme edus
kunnassa täysillä sen puolesta, että tampe
relaisten Sydänsairaalan ja Coxan toiminta 
turvataan. Myös ehdotukset maakunta
verosta tai progressiivisesta kuntaverosta  
on unohdettava.

VALTUUSTOTYÖ JA EDUSKUNTATYÖ 
täydentävät toisiaan. Tahdon jatkossakin  
toimia linkkinä eduskunnan ja tampere
laisen päätöksen teon välillä. Uskon sen  
tuovan lisäarvoa valtuustotyöhön ja Tam
pereen edun valvontaan.

TÄSSÄ KIRJOITUKSESSA muutama sana 
siitä, mistä kuntavaaleissa erityisesti on 
kyse. Ennen kaikkea tietysti rakkaudesta 
koti kaupunkiin.

TEEMME KOKOOMUKSESSA valtuustossa 
töitä sen puolesta, että Tampere on paras 
paikka asua, opiskella, tehdä töitä ja yrittää. 
Elää sujuvaa ja turvallista arkea.

TAMPEREEN ON turvattava asukkailleen 
hyvät palvelut. Ongelmiin, kuten kiusaami
seen, huonoon sisäilmaan, huumeisiin ja 
yksinäisyyteen, on puututtava jämäkästi. 
Nuorten pahoinvointiin pitää vastata 
hyvissä ajoin konkreettisilla teoilla – ei  
pelkillä puheilla.

KOULUTUSTARJONTA ON Tampereen  
kilpailuvaltti. Osaaminen ja laadukas  

koulutus ratkaisevat Tampereen menes
tyksen.

LIIKENTEEN TÄYTYY OLLA SUJUVAA 
kaikilla kulkumuodoilla – myös omalla  
autolla. Keskustasta on tehtävä elävä.

KULTTUURI JA LIIKUNTA luovat hyvinvoin
tia. Jokaiselle lapselle ja nuorelle on turvat
tava mahdollisuus harrastaa. Lähiluonto ja 
lähiliikuntapaikat kannattaa nostaa  
arvoonsa.

KAIKKI EDELLÄ MAINITTU edellyttää, että 
emme velkaannu holtittomasti ja Tam
pereen talous on kestävällä pohjalla. Se 
puolestaan edellyttää työpaikkoja. Yrittä
jyyden edellytysten luominen, kaavoitus ja 
toimivat liikenneyhteydet ovat elintärkeitä 
elinkeinoelämän ja siten meidän kaikkien 
menestykselle. Veroja ei pidä korottaa, jotta 
ahkeruuteen voidaan kannustaa.

IHMISILLE ON TARJOTTAVA aitoja valinnan
mahdollisuuksia oman arkensa järjestämi
seen kaikissa elämänkaaren vaiheissa. Ei 
pidä tarjota kaikille keskimääräistä samaa 
vaan jokaiselle juuri oikeaan tarpeeseen.

Sofia Vikman

kansanedustaja, Tampereen kaupungin
valtuutettu, Pirkanmaan maakunta
valtuuston puheenjohtaja

TAMPEREESTA  
ENTISTÄ HALUTUMPI  
ASUINKAUPUNKI

TAMPEREEN SUURI KYSYMYS nyt ja lähi
tulevaisuudessa on se, että meillä on veto
voimaa, mutta miten lisäämme pitovoimaa? 
Lasken pitovoimaan ainakin seuraavat teki
jät: työpaikat, asuinolosuhteet, urheilu ja 
kulttuuritarjonta, veroprosentti sekä lapsi
perheille päivähoito ja kouluolosuhteet.

VETOVOIMAN TÄRKEIN TEKIJÄ on ehdot
tomasti suuri yliopisto, ammattikorkea
koulu sekä Tredu ja lukiot. Ongelmana on 
se, miten valmistuneille opiskelijoille löytyisi 
kaupungistamme tarpeeksi työpaikkoja.

SIKSI MEIDÄN PITÄÄKIN tehdä kaikki voi
tava uusien työpaikkojen suhteen. Auttaa 
yrityksiä, houkutella uusia yrityksiä tänne ja 
nostaa kaupungin houkuttelevuutta työn
antajien silmissä. Perustaisin Tampe reelle 
myös ns. ulkomaankaupan ministerin viran, 
joka auttaisi yritysten vientiponnis teluja 
ja veisi yritysvaltuuskuntia maailmalle. 
Yhteistyö yritysten houkuttelussa Tam
pereen seudulle voisi myös olla vieläkin 
parempaa naapurikuntien kanssa, enkä 
usko, että se on kiinni Tampereesta.

TOINEN TÄRKEÄ TEKIJÄ on asuminen ja 
siinä me olemme hävinneet tuhansia lap
siperheitä naapurikuntiin, koska meillä ei 
ole tarjota tarpeeksi omakotitalotontteja. 
Siksi meidän pitää kaavoittaa pientontteja 
huomattavasti lisää, Ojala, Västinginmäki ja 
EteläHervanta eivät kauaa riitä.  

Olenkin ehdottanut NurmiSorilan alueen 
kaavoittamista omakotitaloille sekä Kiikkis
ten salmen sillan suunnittelun aloittamista.

MEIDÄN PITÄÄ keskustan ja lähiöiden ker
rostaloihin saada myös enemmän tilavia ja 
kohtuuhintaisia perheasuntoja. Eivät kaikki 
halua asua yksiöissä tai kaksioissa raitiotien 
varrella, kuten eräs puolue luulee.

KULTTUURI- JA URHEILUKAUPUNKINA  
kestämme vertailun miltei minkä kaupun
gin kanssa tahansa. Uusi upea Areena tuo 
tältä osin vielä paljon lisätarjontaa.

VEROPROSENTIN SUHTEEN olemme 
melkein katossa ja kunhan selviämme 
sotesotkusta, pitäisi mieluummin puhua 
veroprosentin laskemisesta kuin nosta
misesta.

LAPSIPERHEILLE ON TÄRKEÄÄ, että kaikille 
on päiväkoti mahdollisimman lähellä. Että 
koulut ovat sisäilmaltaan moitteettomia, 
luokkakoot pieniä ja ainetarjonta tarpeeksi 
laaja.

NÄILLÄ EVÄILLÄ teemme Tampereesta  
entistä halutuimman asuinkaupungin.

Kalervo Kummola

kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja, 
pääkonsuli

kokoomuksen pormestariehdokas



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



10 TEESIÄ YRITTÄJÄMYÖNTEISTEN 
KUNTIEN RAKENTAMISEKSI
1. TOTEUTETAAN HANKINNAT  
FIKSUSTI JA KESTÄVÄSTI 
Turvataan markkinoiden toimivuus ja 
otetaan PKyrityksetkin mukaan kilpailu
tuksiin. Kehitetään hankintaosaamista 
ympäristöstä huolehtien. 

2. ARVIOIDAAN PÄÄTÖSTEN  
VAIKUTUKSET YRITYKSIIN TIIVIISSÄ 
VUOROVAIKUTUKSESSA 
Kuunnellaan päätöksenteossa yrittäjiä ja  
yrityksiä, sillä kunnan elinvoima ja hyvin
vointi luodaan pitkälti niissä.  

3. EDISTETÄÄN TOIMIVIEN  
MARKKINOIDEN JA REILUN  
KILPAILUN SYNTYMISTÄ 
Ei häiritä toimivia markkinoita julkisrahoit
teisella kilpailulla. Hyödynnetään yrityksiä 
kunnan palvelujen tuottamisessa. 

4. VAHVISTETAAN KUNTATALOUTTA 
Kehitetään kunnan toimintojen tehokkuutta 
ja tuottavuutta. Vältetään velkaantumista sekä 
verojen ja elinkustannusten nousua.  

5. PÄIVITETÄÄN INFRASTRUKTUURI 
2020-LUVULLE 
Varmistetaan, että data liikkuu ja keskusta 
sekä keskeiset työpaikkaalueet ovat saavu
tettavissa kaikilla kulkuneuvoilla. 

6. TURVATAAN YRITYSTONTTIEN 
RIITTÄVYYS 
Huolehditaan yritystonttien ja toimitilojen 
riittävyydestä monipuolisella kaavoituksella 
ja markkinaehtoisella rakentamisella. 

7. SUJUVOITETAAN KAAVOITUS-  
JA LUPAPROSESSEJA 
Puretaan kaupunkisuunnittelun byrokratiaa 
ja turvataan yrityksille suora kontakti kun
taan. Säädetään lupaprosesseille käsittely
aikatakuu. 

8. PANOSTETAAN KOULUTUKSEEN 
JA OSAAVAN TYÖVOIMAN  
SAATAVUUTEEN 
Turvataan koulutuksen laatu aina varhaiskas
vatuksesta korkeakouluihin saakka. Toteute
taan työelämälähtöistä yrittäjyyskasvatusta.  

9. RAKENNETAAN KUNTIIN  
TOIMIVAT ELINKEINO- JA  
TYÖLLISYYSPALVELUT 
Varmistetaan, että yritykset saavat tarpei
densa mukaan helposti apua sekä osaavaa 
työvoimaa kotimaasta tai ulkomailta.  

10. HYÖDYNNETÄÄN SOTE- 
PALVELUISSA YRITYSTEN  
OSAAMISTA 
Annetaan yritysten parantaa sotepalvelujen 
laatua ja nopeuttaa hoitoon pääsyä.  
Luodaan valinnanvapautta tukeva palvelu
seteli järjestelmä. 

tamperelainenkokoomus.fi

YHTEINEN  
KASVU SYNTYY  
VASTUUSTA JA 
VÄLITTÄ MISESTÄ
Tampere on yhteisen kasvun 
koti. Me kokoomuslaiset Tam
pereella uskomme tulevaisuu
teen. Me luotam me siihen, että 
Tampe reen selviytymisen avain 
on vastuullinen, hyvinvointiin 
ja yhdenvertaisuuteen tähtäävä 
politiikka sekä toisistamme 
välittä minen. Rakkaan kaupun
kimme on mahdollista selviytyä 
haasteista, kun uudistumme 
työllä, yritteliäisyydellä, tiedolla 
ja teknologialla.

KAUPUNGIN TERVE 
TALOUS ON  
KAIKKIEN TURVA
Tasapainotetaan koronapande
mian aiheuttamat talouspaineet 
pidemmällä aikavälillä. Noste
taan veroprosentin sijaan toi
mintojen laatua ja kustannus
tehokkuutta.

TAVOITTEENA  
ELINVOIMAINEN  
KULTTUURIN JA  
LIIKKUMISEN  
KAUPUNKI
Kutsumme kaikki eri tahot vah
vistamaan Tampereen mainetta 
kaupunkina, jossa kukoistavat 
monimuotoiset luovat alat sekä 
rikas ja aktiivinen liikuntakult
tuuri.

IKÄIHMISILLÄ ON 
OIKEUS HYVÄÄN 
ELÄMÄÄN JA  
PALVELUIHIN
Helpotetaan ikääntyneiden 
mahdollisuuksia asiointiin, 
yhteyden pitoon ja harrastami
seen. Varmistetaan, että jokainen 
saa tarvitsemaansa hoivaa ja 
huolenpitoa.

KAUPUNGIN  
KUULUU PALVELLA 
KAIKKIA TASA-
PUOLISESTI  
JA TURVALLISESTI
Jokaisen tamperelaisen tulee 
saada sosiaali ja terveyspalve
lunsa nopeasti ja laadukkaasti. 
Pidetään koti kaupunkimme 
myös turvallisena kaikkina 
vuorokaudenaikoina.

ELINVOIMAA  
YRITYKSISTÄ  
– YMPÄRISTÖÄ  
KUNNIOITTAEN
Turvataan hyvinvointi tukemalla 
elinkeinoelämää laadukkailla 
yrityspalveluilla, kaavoituksella, 
toimitilojen saatavuudella ja 
koulutuksella – ympäristöä  
unohtamatta.

SUJUVA LIIKENNE-
JÄRJESTELMÄ  
TUKEE YHTEYKSIÄ  
JA TALOUTTA
Kehitetään älykästä liikennettä 
ihmisten, elinkeinoelämän 
kuin ympäristönkin ehdoilla. 
Varmistetaan, että keskustaan 
pääsee jatkossakin kaikilla 
kulkuneuvoilla.

– Tamperelainen kokoomus 

KUNTAVAALIOHJELMAN  
KÄRJET

YHTEISEN 
KASVUN 
TAMPERE



10 TEESIÄ IKÄYSTÄVÄLLISTEN 
KUNTIEN RAKENTAMISEKSI
1. PIDETÄÄN KAIKKI MUKANA
Kaikenikäisillä ihmisillä on oikeus turvalli
seen, omannäköiseen elämään ja tarvitsemi
insa palveluihin.

2. EDISTETÄÄN MAHDOLLISUUKSIA 
AKTIIVISEEN ARKEEN
Senioreiden tulee voida halutessaan työsken
nellä, harrastaa sekä nauttia koulutus ja 
kulttuuripalveluista

3. KEHITETÄÄN PALVELUITA  
SENIOREITA KUUNNELLEN
Kuullaan senioreita palvelujen kehittämi
sessä sekä helpotetaan asiointia, yhteyden
pitoa ja liikkumista.

4. MAHDOLLISTETAAN LIIKUNTA  
JA ULKOILU KAIKENIKÄISILLE
Tuetaan ikäihmisten liikuntaa toimivilla 
palveluilla, liikuntapaikoilla ja neuvonnalla. 

5. HUOLEHDITAAN SENIOREIDEN 
TOIMINTAKYVYSTÄ
Edistetään fyysistä, henkistä ja sosiaalista  
toimintakykyä monipuolisilla kuntoutus  
ja terapiapalveluilla.

6. LAITETAAN VEROT JA MUUT 
ELÄMISEN KUSTANNUKSET KURIIN
Pidetään senioreiden verot, maksut ja 
kustannukset kohtuullisina ja otetaan 
käyttöön superkotitalousvähennys. 

7. TURVATAAN SENIOREILLE 
TARPEELLINEN HOITO JA HOIVA
Varmistetaan, että seniorit saavat oikea 
aikaista hoitoa helposti ja valitsemaltaan  
taholta.

8. VALVOTAAN PALVELUIDEN 
LAATUA JA PUUTUTAAN NIIDEN 
EPÄKOHTIIN
Pidetään huolta palvelujen laadusta  

valvonnalla, kansallisella laaturekisterillä ja  
ikäihmisiä kuulemalla.

9. TARJOTAAN MONIPUOLISESTI 
ASUMISEN VAIHTOEHTOJA
Varmistetaan mahdollisuus tarpeen  
mukaiseen asumiseen ja palveluihin kotona 
tai hoivapaikassa.

10. TURVATAAN TOIMIVA ARKI 
OMAISHOITAJILLE JA  
MUISTISAIRAILLE
Huolehditaan omaishoitajien ja muisti
sairaiden jaksamisesta, hyvinvoinnista ja 
tuesta. 



 
diplomi-insinööri,
opettaja

TERO ARVONEN JUSSILA ANNE-MARI
hallinto- ja kehitysjohtaja,
kaupunginvaltuutettu

KARINTAUS KATJA
diplomi-insinööri,
asiantuntijayrittäjä

KUMMOLA KALERVO
pääkonsuli,
kaupunginhallituksen 1. vpj

LAHTINEN VEERA
hyvinvointiyrittäjä

MURTOLA EIJA
toimistopäällikkö, eläkeläinen

MÄKINEN PASI
kauppatieteiden maisteri,
toimitusjohtaja

NORDSTRÖM PIA
kirurgian ylilääkäri, MBA

RANTANEN ILPO
filosofian maisteri, rehtori

SAARI DE LORENZO ISIQUE
KLAUS
yrittäjä

SJÖLUND MARKUS
hallintotieteiden maisteri,
apulaisjohtaja

TYNKKYNEN MIKA
yrittäjä

PYYNIKIN KOKOOMUS RY:N
KUNTAVAALIEHDOKKAAT 2021

Yhdistyksemme työskentelee keskeisten
painopistealueidensa kulttuurin,

liikunnan ja sivistyksellisen
hyvinvoinnin edistämiseksi.

Ota yhteyttä puheenjohtajaamme iperantanen@gmail.com ja tule mukaan!
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Kokenut 
Luotettava
Yhteistyöntekijä

Markku
Lahtinen
Rehtori, emeritus (TAMK)
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