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Paikallisjärjestömme edustajia SAK-päivillä 20.9. Arvi Tuominen, Päivi Arhenius ja Pentti Perkiöniemi.

Kunnallisvaalit sunnuntaina 26.10. 2008,
ennakkoäänestys kotimaassa 15. – 21.10.
ja ulkomailla 15. – 18.10.
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Pääkirjoitus

Virkeää vaalisyksyä!
Tämänkertainen Kenttäväkilehtemme keskittyy kunnallisvaaliehdokkaidemme esittelyyn. Kaikkiaan 15 SAK:n
Tampereen Paikallisjärjestön
ja sen jäsenosastojen aktiivia
on jo kertaalleen esittäytynyt
lyhyesti lehden edellisessä
numerossa ja nyt saamme lukea hieman enemmän heidän vaaliteemoistaan ja ajatuksistaan.
Lokakuun 26. päivän ilta
kahdeksaan mennessä jokainen meistä Kenttäväen lukijoista on tehnyt hyvän valinnan ja käynyt äänestämässä.
Tämä ei kuitenkaan ole vain
meidän oma, henkilökohtainen asiamme, vaan –kuten
niin monessa muussakin yhteydessä- minulla on Sinulle
pyyntö! Houkuttele mukaan
äänestyspaikalle
ainakin
yksi sellainen työkaveri tai
tuttu, joka ei ehkä muuten
käyttäisi ääntään. Järkevän
kunnallisen päätöksenteon
mahdollistamme me äänestäjät!
SAK-päivät järjestettiin
Porissa 20.-21. syyskuuta.
Viitisensataa paikallisjärjestöjen toimijaa kokoontui
450-vuotiaaseen Porin kaupunkiin Promenadi-keskukseen sekä Yyterin Kylpylähotelliin
keskustelemaan
keskusjärjestömme asioista
teemalla “Tulevaisuus on lähellä”.

No: 3/2008 9.vsk.
ISSN 1458-5766
www.sak-paikalliset.fi/tampere
tapj@pp.sak.fi

maailmanmenossa – tulee
meidän myös SAK:n Tampereen Paikallisjärjestönä pohtia mikä on meidän ydintehtävämme, mitä kaikkea siihen kuuluu ja miten sitä parhaiten toteutamme käytännössä. Tätä kysymystä en
puheenjohtajana halua jäädä
yksin – enkä edes yhdessä
hallituksen kanssa pohtimaan. Tässä työssä ammattiosastoissa on tärkeä roolinsa
- jäsenenä juuri Sinulla!

Päivi Arhenius
puheenjohtaja

Tulevaisuus nousi vahvasti esille neljässä teemaseminaarissa, joiden aiheita olivat
Aluetoiminnot etulinjassa,
Maahanmuuttajat työelämässä, Kuntavaalit – Palkansaajilla paljon pelissä sekä Tulevaisuushanke – SAK tulevaisuutta tekemässä.
SAK:n
edustajakokous
asetti kesäkuussa 2006 meitä
koskettavan
tavoitteen:
SAK:n aluepalvelukeskus ja
paikallisjärjestöt muodostavat yhdessä “Työelämän palvelukeskuksen”.

Paikallisjärjestömme arvot, missio ja visio on määritelty viime syksynä vuosille
2008 – 2011. Nyt on aika toteuttaa niitä SAK:laisen lisäarvon tuottamiseksi ammattiosastojen ja ammattialojen
oman työn lisäksi.
TaPJ:n Edustajiston syyskokous pidetään 27.11. ja
kokoukselle jäsenosastoilla
on mahdollisuus tehdä esityksiä sekä kokousedustajilla on tietenkin tilaisuus nostaa keskusteluun meille tärkeitä asioita.
Käytä ääntäsi niin vaaleissa, kuin paikallisjärjestömme
arjessakin!

Päivi

Kuten keskusjärjestössämmekin pohditaan mikä on
liikkeen tulevaisuus ja miten
pysyä mukana muuttuvassa

P.S. arvomme ovat luottamus, tavoitteellisuus ja yhteistoiminta

Julkaisija:
SAK:n Tampereen
Paikallisjärjestö ry
Päätoimittaja:
Päivi Arhenius,
p.arhenius@kolumbus.fi

Taitto:
Markku Ylenius,
0400 626 188
markku.ylenius@pp.sak.fi
Painopaikka:
Kirjapaino Hermes Oy 2008
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Työn turvaaminen on parasta päätöksentekoa. Samalla se on
parasta sosiaalipolitiikkaa. Meillä on kohta pulaa ammattitaitoisesta työvoimasta, kädentaitajista. Kädentaitoja tarvitaan kaikkialla kuntatöissä ja rakennusalalla. Mutta missä
on nykyään rakentamisen vastuu? Kuka vaalii asunnon ostajien oikeuksia ja työn laatua? Rakentamisen laadussa on
tarkistamisen varaa. Suurin syy huonoon rakentamisen laatuun ovat kiristyneet aikataulut. Tärkeintä tuntuu olevan,
että valmista tulee nopeasti laadusta välittämättä. Kiire vaikuttaa myös työturvallisuuteen.
Olisiko tulevaisuudessa mahdollista nostaa rakentamisen
tasoa ja työturvallisuutta pidentämällä rakennusaikaa, ottaa
töihin useampia työntekijöitä jakamaan työtaakkaa?
Kunnon asuminen on jokaisen kuntalaisen oikeus. Ammattitaito on kunnian kysymys. Muuttakaamme asenteita
jaksaaksemme paremmin omassa työssämme. Rakennusalan
ammattilaiset tarvitsevat oman puolestapuhujansa tulevaan
valtuustoon!
Tule ja äänestä!

Tuula Eriksson,
maalari,
Rakennusliiton Hämeen aluejärjestön
hallituksen jäsen,
os. 11 sihteeri
tuula_eriksson@hotmail.com
Tampere
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Parempi Tampere

Jari Heikkilä
Jari Heikkilä
puh 050 68063
www.jariheikkila.fi
Tampere
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Olen ollut Tampereen kaupunginhallituksessa jäsenenä ja/tai varajäsenenä joitakin vuosia. Tänä aikana on Tampereella siirrytty Pormestarimalliin ja tilaaja-tuottaja -malliin.
Niihin siirryttiin vuoden 2007 alusta. Mielestäni tilaaja-tuottaja -malli ei vielä ole valmis. Sen rakentelu jatkuu ja vasta joidenkin vuosien jälkeen nähdään tuoko se Tampereelle tarvittavia säästöjä. Nyt näyttää kuitenkin päinvastaiselta kehitykseltä. Jotenkin
tuntuu siltä, että monenlaisia johtajia ja päälliköitä palkataan ja säästöä riivitään sieltä
suorittavalta tasolta, jossa oikeasti tarvittaisiin lisää tekeviä käsiä. Mutta “oppia ikä kaikki” sanoo vanha sananlasku.
Kilpailuttamisen oppia näytetään ainakin tarvittavan lisää. Esimerkiksi iäkkäiden ihmisten ruokakassi-kilpailutus meni täysin pieleen. Jos ei ole minkäänlaista käsitystä miten kilpailutuksia hoidetaan, niin luulisi kysyvän joltakin. Tässä asiassa ei kyselty, vaan
mentiin niin sanotusti 100–0 retkuun. No, jatkossa kai ei enää näin tapahdu.
Säästöjä tärkeämpänä näen kuitenkin sen, miten nyt jatkossa pystytään turvaamaan
laadukkaat palvelut tasapuolisesti kaikille Tamperelaisille. Hyvän elämän palvelut pitää
taata kaikille ja palveluiden pitää toimia, kaiken ikäisille. Tilaaja-tuottajamallia meille
esitellessä kerrottiin, että mallin tarkoitus on jatkossakin tuottaa laadukkaat palvelut omana työnä. Näin sen pitääkin olla. Tampereen työt pitää tehdä pääosin omana työnä, laadukkaasti. Pormestarimalli, jossa on pormestarin lisäksi neljä apulaispormestaria on voimassaoleva malli. Tällä mallilla on saatu luottamushenkilöt myös mukaan päätösten valmisteluun. Tämäkin malli näyttää vaativan vielä hiomista. Esimerkiksi kouluasioiden
valmistelussa apulaispormestarit on sivuutettu. He ovatkin ottaneet asian esille ja haluavat
toimia koululaisten parhaaksi. Nyt jo on näkyvissä, että virkamiesvoimin tehtyä koulujen lopettamisia koskevaa selvitystä muutetaan. Uskon kuitenkin, että pormestarimallikin saadaan oikeille raiteille kunhan jonkin aikaa harjoitellaan ja opetellaan uusia asioita.
Kaupungin keskustan ilmanlaadusta ja autojen päästöistä käydään joskus varsin mielenkiintoisia keskusteluja. Jos oikeasti halutaan ilmanlaatua parantaa pitää tehdä varsin
radikaaleja päätöksiä. Esimerkiksi Tampereen keskustassa saisi ajaa vain sähköllä käyvillä busseilla tai ratikalla. Ja näillä kulkeminen olisi ilmaista. Luulisin, että näin saataisiin
ilmanlaatua parannettua ja ilmastonmuutosta hillittyä. Joidenkin sadasosien päästörajojen pudotusvaatimukset EU:n määräyksistä ovat näpertelyä ja ihmisten pettämistä.

Olen toiminut pitkään ammattiyhdistysliikkeessä. SAK:n
Tampereen paikallisjärjestössä ja Rakennusliiton osasto
10:ssä.
Olen ollut kaupungin kiinteistötoimitusten uskottuna
miehenä vaalikauden.
Kuntamme on kasvukunta, enkä osaa sanoa mitään sellaista osaaluetta mihin pitäisi erityisesti panostaa.
Kunta kokonaisuutena on tärkeä!

Erkki Helenius
Kuorma-auton kuljettaja,
Ylöjärvi Vasemmistoliitto,
TAPJ:n sihteeri,
Rakennus osasto 10 sihteeri, ym.,
Siinä tärkeimmät.
Ylöjärvi
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RAHAA TURVALLISUUTEEN!
Mikään tekninen turvalaite ei korvaa sitä turvallisuuden
tunnetta, joka syntyy, kun koululla on fyysisesti henkilö,
jonka puoleen vaikeissa tilanteissa voi kääntyä ja joka
omalta osaltaan turvaa lasten koulunkäynnin.
Jokavuotinen tuska perusopetuksessa on jälleen näkyvissä. Koulunkäyntiavustajien määrää ei voida lisätä, koska rahaa vakansseihin ei ole. Myös vahtimestareiden määrän lisääminen lisäisi koulun sisäistä turvallisuuden tunnetta.
Vahtimestarit ovat koululla näkymätön joukko, jota koulun
ulkopuoliset tahot tai ryhmät osaa arvostaa. Heidän tehtäväkuvaansa tulisi suunnata entistä enemmän turvallisuuskysymyksiin ja lasten ongelmien ennalta ehkäisyyn sekä aikuisen mallina olemiseen.

130
Pentti Herranen
Tampereen vahtimestarit ja koulunkäyntiavustajat JHL ry
Puheenjohtaja
Tampereen yhteisjärjestö JHL ry
Pääluottamusmies
Tampere

Mistä rahat? Yhdessä työntekijöiden kanssa tehtäväkuvia kehittämällä saataisiin perusopetukseen säästöjä, joita
voitaisiin käyttää ammattiryhmän hyväksi. Pitkäaikainen
visioni on, että koululla on moniosaaja, jolta hoituu niin
tekniikan huolto, pienet korjaukset ja järjestyksenpito sekä
lasten ongelmien ehkäisy.
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Taas on aika vaikuttaa!

Lilli Kilpinen

143

Pam705 johtokunnanjäsen,
pääluottamusmies,
työsuojeluvaltuutettu,
040- 735 9813,
lilli.kilpinen@restel.fi.
Tampere

Kunnallisvaaleissa kansalaiset ilmaisevat tahtonsa siitä, miten alkavalla vaalikaudella tämän kunnan asioita pitäisi hoitaa. Tampereen asiat ovat meidän jokaisen omia asioita. On hieno ja arvokas
juttu, että välittää. Omista asioista kannattaakin välittää, muista siis äänestää.
Olen Lilli Kilpinen, 46v pääluottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu Tampereelta, ehdolla tulevissa kunnallisvaaleissa SDP:n
listoilta.
Olen toiminut vuodesta 1990 työpaikan luottamusmiehenä ja
työsuojeluasiamiehenä ja nyt vuoden alusta Restel Länsi-Suomen
alueen päätoimisena pääluottamusmiehenä ja työsuojeluvaltuutettuna ja edustan työssäni lähes 600 Resteliläistä palkansaajaa.
Meitä palvelualojen ammattilaisia tarvitaan mukaan vaikuttamaan, jotta myös alojemme ongelmakohdat saataisiin näkyville.
Meillä on alhaiset palkat, paljon osa-aika-ja pätkätöitä eli useimmiten me juuri tarvitsemme kunnallisia palveluja eniten, kuten
toimivaa bussiliikennettä ja edullisempaa asumista, päivähoitoa ja
kunnallisia terveyspalveluja.
Minulla on kahden pojan yksinhuoltajana tietoa myös ongelmista, joita tulee eteen, kun joutuu itse huolehtimaan kaikesta lähes yksin. Olen oppinut pyytämään apua ja myös sitä saanut. Meidän naisten panosta siis tarvitaan myös kunnallisessa päätöksenteossa, jotta näkökulmamme siinä otettaisiin huomioon.
Ilman lasten päivähoitoa, koulunkäyntimahdollisuuksia, kouluruokailua, terveydenhoitoa ja liikennejärjestelyjä ei normaali arjen pyörittäminen kerta kaikkiaan onnistuisi, ei ainakaan ilman
suurta rahatukkoa!

Huolenpitoa ihmiseltä ihmiselle

Sirpa Koivisto
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sirpa.koivisto@kotikone.fi
www.sirpakoivisto.com
puh. 040 5833 851
Koukkuniemessä lähihoitajana
Viiden ”pikku-ukon” mummu
kaupunginvaltuutettu vuodesta 1997
varavaltuutettuna v. 1989-1996
Maakunta –ja kirkkovaltuutettu
Osaamis -ja elinkeinolautakunnan jäsen
TESC-hallituksen jäsen
JHL 250 ay aktiivi
Seurakunnan luottamustehtäviä
Palstaviljelijä ja järjestöaktiivi
Tampere
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Minulla on unelma hyvistä hyvinvointipalveluista
Peruspalvelut on tuotettava kunnallisina palveluina jatkossakin. Peruspalvelut on
tuotettava kunnan oman henkilöstön tuottamana. Esimerkkinä hyvä kunnallinen päivähoito ja ryhmäkokojen saaminen pienemmiksi on tärkeä tavoite. Kotouttamistiimiä on
täydennettävä kotihoitohenkilöstöllä.
Tampereen on oltava esimerkillinen työnantaja.
Tampereen kaupungin tulee olla muille isoille työnantajille esimerkkinä, henkilöstön palkkakehityksessä, työhyvinvoinnissa, palkitsemisessa ja turvallisesta työpaikasta.
Ikäohjelma käyttöön! Olen tehnyt valtuustoaloitteen Ikäohjelman käynnistämisestä
kaupungilla. Tämä aloite pitää sisällään sen, että ikääntyvä saisi tarvittaessa helpotusta
työhön esimiehen luvalla, kun voisi olla lyhyemmällä työpäivällä, tai joskus lisävapaapäivälläkin. Muitakin mahdollisuuksia ikäohjelma antaisi ja keventäisi työsuoritteita.
Kaupungin kotihoitoon lisättävä työntekijöitä
Kaupungin kotihoitoon on saatava resursseja lisää. Tämä tarkoittaa rahaa ja lisää henkilöstöä, jotta voidaan aidosti hoitaa pitkä-aikaissairaat ja ikäihmiset omassa kodissaan.
Luotava uusia ideoita, miten yhteisvastuullisesti voidaan esim. kerrostalon vanhukset
löytää omaan “olohuoneeseen” toisiaan tapaamaan.
Koulutuspaikat taattava kaikille
Kukaan nuori ei saa jäädä peruskoulun jälkeen ilman jatkokoulutuspaikkaa. On turvattava nuorille ammatillinen koulutusmahdollisuus peruskoulun päätyttyä. Lisäksi on
Kaupungin Nuorisopaja käynnistettävä. Nuorten –ja aikuisten oppisopimukseen panostettava lisää resursseja kaupungin toimesta, jotta turvataan jatkossa työntekijöiden saatavuus kaupungin työpaikkoihin.
Joukkoliikennettä kehitettävä
Mennään bussilla töihin, kotiin. Tampereen kaupungin työsuhdelippua hyödynnettävä enemmän. Bussilippujen hintoja ei saa nostaa, vaan kaupungin on subventoitava
verovaroista TKL:n toimintaa. Joukkoliikenteen käytöllä on merkittävä vaikutus ilmastomuutoksen ehkäisyyn. Joukkoliikenteen käytöllä on vaikutusta kaupungin keskustan
puhtaaseen ilmanlaatuun. Unohtamatta pyöräteitä ja niiden turvallisuutta on lisättävä.
Tampereelle tarvitaan pormestariksi, Hanna Tainio. Hän ymmärtää kuntalasille tarkoitettujen peruspalvelujen tarpeet ja niiden kehittämisen. Hyvät SAK:n Tampereen paikallisjärjestön jäsenet, äänestetään Hanna Tainio pormestariksi. Käy äänestämässä kunnallisvaaleissa!

Tehdään Tampereesta paikallinen ja
globaali vastuunkantaja

Anna Kontula
Anna Kontula
YTT, tutkija
Vasemmistoliiton
kaupunginvaltuutettu
Tampere
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Kunnat käyttävät julkisiin hankintoihin noin 15 miljardia euroa vuodessa.
Monet näistä tuotteista valmistetaan niin sanotuissa halvan työvoiman maissa, joissa hinnan selittää ihmis- ja työelämän oikeuksien polkeminen. SASKin vuoden 2006 lopulla julkaisemassa FinnWatchin selvityksessä yksikään
haastateltu julkinen hankintayksikkö tai osto-organisaatio ei ollut asettanut
tarjouspyyntöihin eettisiä vaatimuksia ja kriteereitä koskien työoloja, ay-oikeuksia ja palkkoja.
Siis tiivistäen: työläisten oikeudet eivät kiinnosta suomalaisia kuntia.
Ostojen lisäksi halvan työn ongelma näkyy myös niin päin, että julkisia
(ali)hankintatöitä teetetään lakia kiertäen. Vuoden 2007 aikana työsuojeluviranomaiset tarkastivat uuden tilaajavastuulain noudattamista 67 kunnan alueella. Kaikista tehdyistä tarkastuksista peräti 87 prosentissa ilmeni puutteita.
Lisäksi paljastuneiden yksittäistapauksien perusteella on syytä epäillä, että
esimerkiksi julkisesta rakentamisesta osa tapahtuu kokonaan pimeästi ja alle
kaikkien työn minimiehtojen.
Ei ole lainkaan yhdentekevää, millaisia tuotteita ja palveluita julkisilla hankinnoilla tuetaan. Myytti kilpailutuksen velvoitteista on selittelyä. Uuden
hankintalain mukaan hankintayksikkö voi yksiselitteisesti asettaa hankinnoissa sosiaalisia tai ympäristökriteereitä. Kunta voi esimerkiksi suosia Reilun kaupan kriteerit täyttäviä tuotteita. Tilaajavastuulaki puolestaan suorastaan edellyttää työehtojen tiukkaa valvontaa.
Suomessa ensimmäinen Reilun kaupan kaupungin arvonimi luovutettiin
Tampereelle toukokuussa. Tästä on hyvä aloittaa. Tehdään siis Tampereesta
kaupunki, joka huolehtii asukkaistaan, työntekijöistään ja ympäröivästä
maailmasta!

Ehdokas Tampereen kaupunginvaltuustoon
Olen Helena Koskiniemi, toimin
pääluottamushenkilönä Pirkanmaan Osuuskaupassa.
Olen naimisissa, minulla on 2 lasta ja 6 lastenlasta.
Haluan olla mukana tamperelaisten elämään
vaikuttavassa päätöksenteossa.

Asioita, joihin pitää puuttua:
Lasten, nuorten, lapsiperheiden ja ikäihmisten hyvinvointi:
Vanhemmuuden jaksamista tuettava, ennalta ehkäisevää
nuorisotyötä lisättävä. Syrjäytyminen ja koulukiusaaminen
estettävä, kotihoitoa lisättävä, turvallinen ikääntyminen kotona, hoitokodeissa ja laitoksissa taattava!

Helena Koskiniemi
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Luottamustehtäviäni:
Tampereen kaupunginvaltuuston varajäsen
Lasten- ja nuorten Palvelujen lautakunnan jäsen
SAK:n valtuuston jäsen

Harjun seurakuntaneuvoston jäsen
PAM:n työttömyyskassan varapuheenjohtaja
Työväenmuseon ystäväyhdistyksen puheenjohtaja
Tampere
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Millaista satoa haluamme kerätä?

162
Joonas Lepistö
SDP, PAM,
Tampere,
Varakansanedustaja,
Maakuntavaltuutettu,
Kaupunginvaltuutettu,
Lasten ja nuorten jaoston puheenjohtaja.
0400889569
joonas.lepisto@gmail.c

Uuden tutkimuksen mukaan yli 200 000 suomalaista lasta ja nuorta kärsii yksinäisyydestä. Samat ihmiset sanovat, että heillä on kehno keskusteluyhteys vanhempiensa kanssa. Asiantuntijat hokevat, että jos vanhemmat kysyisivät edes
kerran viikossa, mitä heidän lapsillensa kuuluu, lapset tuntisivat olonsa huomattavasti turvallisemmaksi. Mutta kun ei sen pitäisi riittää.
Joka viidennellä tamperelaisella on mielenterveyshäiriötä ja lähetteitä kirjoitetaan koko ajan lisää. Erityisryhmänä kaupungin omat työntekijät ovat palvelujen käyttäjinä. Myöskin nuorison oireilu on silmiinpistävää. Mielenterveyspalvelut vaativat lisää hoidon porrastusta eli nimenomaan hoidon alkuvaiheessa tarvitaan satsausta, jotta potilaiden oireilu ei ehtisi mennä liian pitkälle. Kaikille
pääterveysasemille tarvitaan oma depressiohoitaja. Tarvetta on myöskin päihdepsykiatrian poliklinikalle erityissairaanhoitoon. Meidän pitää luoda puitteet,
joissa potilas saa saman katon alla tarvitsemansa jatkopalvelut ja niin, ettei hoitaja eikä lääkäri vaihdu kesken matkan.
Lakien edellyttämä hoitotakuu maassamme ei kata potilaiden tarpeita. Tampere tarvitseekin oman mielenterveyspuolen hoitotakuun. Tämä tarkoittaa, että
potilaat hoidetaan huomattavasti lain edellyttämää aikataulua nopeammin. Aikainen puuttuminen mielenterveysongelmiin parantaa ihmisten elämänlaatua,
mahdollistaa työntekemisen ja pitkällä aikavälillä maksaa itsensä takaisin kaupungille.
Korjaamme parhaillaan lama-ajan hedelmiä. Ne ovat kurttuisia ja kovin katkeran makuisia. Silti ne on pakko syödä. Niellä väkisin. Ne voitaisiin jatkossa
syödä hyvällä mielellä. Kyse on tahdosta. Olemmeko valmiita korjaamaan kaupunkimme vajaamiehityksen niin koululääkäreiden, omalääkäreiden kuin kouluavustajien osalta? Olemmeko valmiita pienentämään opetusryhmiä niin peruskoulussa kuin päivähoidossa? Olemmeko valmiit tarjoamaan kuntalaisille kunnolliset lähipalvelut? Tästä on mielestäni koko veronkantokyvyssä ja -tyytyväisyydessä kysymys.
Meidän on pakko hyväksyä tosiasia, että nuorilla on paha olla. Eri asia on se,
että olemmeko valmiit tyytymään siihen tosiasiaan. Tampereen mielenterveyshoitotakuumallissa kuntalaisen hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kahden
viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut toimintayksikköön. Lisäksi kuntalaisella on oikeus päästä tarpeelliseksi todettuun hoitoon viimeistään kahdessa
kuukaudessa tarpeen arvioimisesta.
Voimme jatkaa maksamista ja tottua pettymyksiin tai voimme tehdä selvän
linjauksen ja muutoksen sekä korjata uutta, terveempää satoa tulevaisuudessa.
Pyydän teitä kaikkia mukaan tekemään kyseistä mallia mahdolliseksi.

Vapaa sana
Kaikilla on oikeus elää ja olla turvallisesti töissä, kotona,
koulussa ja
liikenteessä.
Pienipalkkaiset ihmiset kärsivät eniten epäsäännöllisten
työaikojen, kunnan
palveluiden ja perheen “laatuajan” yhteensovittamisen ongelmista. Kaikki aina
auki, yötä päivää - ei kiitos!
Kunnilla on vastuu myös pienipalkkaisten ja syrjäytyneiden
hyvinvoinnista.
Ammatti: päätyösuojeluvaltuutettu, myyjä, Pirkanmaan
Osuuskauppa
Kunta: Kangasala
Puolue, jonka ehdokkaana: Vasemmistoliitto

Johanna Salo
Kangasala,
Päätyösuojeluvaltuutettu,
PAMin edustajiston jäsen,
Vasemmistoliitto sitoutumaton,
p. 040-0807733.
Kangasala
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Maalaisjärkeä
Tampereen kaupunginvaltuustoon
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Ilpo Sirniö SDP
Koneasentaja
Tampereen kaupunginvaltuutettu (sd)
Tampere.

Valtuustossa on kaupungin- ja valtiohallinnon työntekijöitä, johtajia,
yrittäjiä, kansanedustajia, opiskelijoita, eläkeläisiä jne. Kaikki vakuuttavat parantavansa terveydenhoitoa, lasten ja koululaisten asemaa
ym. tärkeitä asioita.
Mutta siellä on vähän teollisuuden puolustajia. Tarpeen olen huomannut etenkin silloin kun puhutaan kaupunkirakenteesta. Teollisuustonttien käyttötarkoituksia ollaan kilvan muuttamassa asuin- ja
liiketonteiksi, minkä vuoksi teollisuuden työpaikat muuttuvat vähitellen kaupungin laitamilla, mutkaisten katujen takana oleviksi pieniksi
“autotallifirmoiksi” osan joutuessa tonttipolitiikan takia muuttamaan
kokonaan pois Tampereelta.
Tampere on aina ollut teollisuuskaupunki ja siksi teollisuuden
asemaa tulisi arvostaa enemmän. Teollisuus ei tuo kaupungille pisteitä mitattaessa Suomen eri kaupunkien vetovoimaisuutta, mutta se tuo
Tampereelle verorahoja ja työpaikkoja.
Olen toiminut kuluneen valtuustokauden yhdyskuntalautakunnassa, jossa käsitellään maankäyttö-, kaavoitus- ja liikenneasioita.
Olen saanut toistaiseksi estettyä Hankkion teollisuusalueen (vanha
Messu-Tampellan alue) muuttamisen asuntoalueeksi ja sitä kautta
työpaikkojen pysymisen Tampereella.
Asuntoalueet ovat kyllä tärkeitä, mutta kun vaakakupissa on sadat
työpaikat ja kun vaihtoehtoja vielä on, on järjen käyttö sallittua.
Olen valmis jatkamaan tätä työtä, jos te minut siihen valtuutatte.

Ajattele kerran, ajattele uudestaan - Äänestä Ilpoa!

Minulle tärkeitä vaaliteemoja:
1. Julkinen liikenne pidettävä mahdollisimman kattavasti kunnallisena ja edullisena toimintana, jonka suunnitteluun ja toteutukseen kuntalaiset voivat vaikuttaa.
Polttoaineiden kallistumisen myötä ja jatkuessa pienituloisille palkansaajille, opiskelijoille ja eläkeläisille tulossa entistä tärkeämmäksi julkiseksi palveluksi.

Tapani Streng
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Vasemmistoliitto (sitoutumaton),
Luottamustoimet:
Pääluottamusmies,
Työsuojeluvaltuutettu,
Ehdokkuuskunta: Tampere.

2. Kunnalliseen terveydenhuoltoon satsattava lisäresursseja.
Nykyiset 2-3 kuukauden jonot tavanomaisiin perustutkimuksiinkin resurssien niukkuuteen vedoten eivät voi olla enää tätä päivää,
jota elämme. Tällä korostetaan vain yhteiskunnan eriarvoisuutta –
varakkaat voivat hoidattaa itsensä yksityisesti jonottamatta, kun
taas vähävaraisempi kansanosa saa kärsiä vaivojensa kanssa.
Työssäkäyvät pienipalkkaisetkin joutuvat turvautumaan kunnalliseen sairaanhoitoon mukaan lukien hammashoito, koska työnantaja usein toteuttanut lakisääteisen työterveyshuollon ainoastaan
yleislääkäritasolla. Erikoislääkärien taksat pienituloisille liian kalliita, yksityisesti toteutetuista toimenpiteistä puhumattakaan ja
KELA’n korvausosuudet monia vuosia jäljessä todellisesta nykyisestä kustannustasosta. Mainittujen korvausosuuksien nostaminen
nykypäivän tasolle olisi nopea ja tehokas keino hoitojonojen purkamiselle.
3. Vanhusten huolto liittyy osittain myös edelliseen. Oikeus arvokkaaseen vanhuuteen kuuluu kaikille.
Työväestöäkin edustaville vanhuksille pitää taata fyysisesti ja
henkisesti turvallinen asuin- ja hoitoympäristö. Valitettavasti
luokkataistelua joudumme vielä käymään tässäkin asiassa.
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Reilua Tamperetta rakentaen
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Jorma Säynäväjärvi
SDP
kirvesmies
aluetyösuojeluvaltuutettu
tilakeskuksen johtokunnan jäsen
Tampere

Reilu kaupunki on asiallinen työnantaja. Työllä on tultava toimeen.
Pätkätyön on saatava minimiin. Työn on oltava turvallista ja terveellistä. Tapaturmien tilastointia ja tutkintaa on tehostettava. Sairaslomien ja sairastavuuden syyt on tutkittava perusteellisesti. Kaikenlaisesta
syyllistämisestä on päästävä.
Reilu kaupunki tuntee ja toteuttaa tilaajavastuutaan. Kaupunki ei
saa olla hämäräurakoitsijoiden tilaaja. Välillisesti kaikkien teettäjien
on vastattava myös urakoitsijoidensa työehdoista ja – olosuhteista.
Taloudellisuutta ei pidä puristaa työlaisten selkanahasta. Urakoisijoiden toiminnan asiallisuuden ja laillisuuden seurantajärjestelmiä on
ripeästi kehitettävä.
Reilu kaupunki huolehtii, että jokainen saa olla sisämajoituksessa.
Kaikella rakentamisen sääntelyllä on varmistettava mahdollisuus
myös kohtuuhintaiseen vuokra-asumiseen. Kaavoissa on varattava
alueita tähän tarkoitukseen ja kaupungin on aktiivisesti varmistettava
vuokra-asuntotuotantoa vallankin nyt, kun rakennusalan suhdanteet
tekevät siitä aiempaa taloudellisempaa.
Reilussa kaupungissa on toimiva ja palveleva joukkoliikenne.
Töihin, opintoihin, kauppoihin ja harrastuksiin on päästävä ilman jokaisen perheenjäsenen omaa henkilöautoa. Ilmastosta ja muusta ympäristöstä huolehtiminen on velanmaksua jälkeläisillemme. Maantieteelle emme mahda mitään, joten Tampereen kannaksen liikenteellinen
käyttö on tarkka työtä. Joukkoliikenteen maksujen reaalihintaa on
alennettava. Onnikkavuorojen kulkua on järkeistettävä. Linja-autojen
etuoikeuksia liikenteessä on lisättävä. Tampere ja ympäristökunnat on
käsitettävä yhtenä työssäkäyntialueena myös seutulippujen kunnallista tukea lisäten.

Me pieni- ja keskipalkkaiset, mm. palvelualojen
ammattilaiset, tarvitsemme laadukkaita kunnallisia palveluja koko elämämme ajan.
• Yksityiseen terveys- ja lääkäripalveluiden tukemiseen
käytettävät rahat on suunnattava kunnallisten terveyspalvelujen saatavuuden parantamiseen.
• Päivähoidon ja julkisenliikenteen on sujuttava kaikkina
viikonpäivinä, myös ilta- ja yöaikaan. · Pienten koululaisten
iltapäiväkerhotoimintaa on laajennettava myös viikonloppua koskevaksi.
• Kaavoituksessa on huomioitava kaikkien, ei ainoastaan
liike-elämän tarpeet. Tarvitaan liikunnallisia tiloja, jotka
ovat kaikkien käytettävissä. Esim. uimahalli/monitoimitalon rakentamista Linnainmaalle on siirretty vuodesta toiseen.

353
Leila Tilvis
Vasemmistoliitto, sitoutumaton
leila.tilvis@suomi24.fi
Tampere
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Vain osallistumalla vaikutetaan. Siksi minäkin 10- ja 12vuotiaiden poikien Äiti Tampereelta olen ehdokkaana kunnallisvaaleissa. Olen K-citymarket Oy:n valtakunnallinen
pääluottamusmies, PAMINA 003 johtokunnan jäsen,
PAM:n hallituksen jäsen ja SAK:n valtuuston jäsen.
Turvataan tulevaisuutemme. Tehdään se yhdessä.

Nimi on siis Vesa-Pekka Tonttila, asun perheineni (tytär 15
v, poika 13 v ja vaimo vähän vanhempi) Ylöjärvellä Vihattulassa tässä ihan Tampereen kupeessa, olen ammatiltani sementtimies ja kunnallisvaaliehdokkaana olen Vasemmistoliiton listoilla.
Luottamustoimista mainittakoon,että olen Rakennusliiton osasto 10 Rakennus- kone- ja raudoitusjaoston puheenjohtaja.
Työssä olen NCC rakennus oy:llä jossa toimin sementtimiehen työn ohella Pirkanmaan alueen aluetyösuojeluvaltuutettuna sekä alueluottamusmiehen varamiehenä.
Tärkeimpinä tavoitteina pidän syrjäisempien kylien palveluiden parantamista ja varsinkin joukkoliikenteen kehittämistä kaupungin sisällä sekä Tampereen suunnalle.

Vesa-Pekka Tonttila
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Sementtimies,Vasemmistoliitto, Ylöjärvi,
Rakennusliiton osasto 10,
Rakennus- kone- ja raudoitusjaoston
puheenjohtaja.
Työssä olen NCC rakennus oy:llä jossa toimin sementtimiehen työn ohella Pirkanmaan alueen aluetyösuojeluvaltuutettuna sekä alueluottamusmiehen varamiehenä.

Äänestä Sinäkin
kunnallisvaaleissa
SAK:laista ehdokasta!
Kunnallisvaalit sunnuntaina 26.10. 2008,
ennakkoäänestys kotimaassa 15. – 21.10.
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