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Perusasiat ensin investoinneissakin

Jälleen kerran Tampere on valittu vetovoimaisimmaksi Suomen kaupungeista. Se on
tottakai hyvä asia, että maineemme on hyvä
ja että tänne halutaan muuttaa. Tampere on
tehnyt vuosia töitä saadakseen ja pitääkseen
tämän kunnian.
Tampere on investoinut voimakkaasti saadakseen kuvansa näyttämään hyvältä ja
houkutellakseenkorkean teknologian yrityksiä Tampereelle. Lisäksi meillä on valtavat
investointisuunnitelmat lähitulevaisuuteen.
Investointeja toki tarvitaan, mutta ne pitää
tehdä rahatilanteen mukaan ja miettiä, olisiko aika investoida myös tamperelaisiin ja
heidän tarpeisiinsa. Pitäisi tehdä rantaväyläntunnelia, Kunkunparkin tunnelia, parkkitiloja Tammelantorin alle. Pitäisi tehdä Areenan kantta, pikaraitiotietä, jätevesipuhdistamoa ym. pienempää.
Sitten meillä olisi valtavasti korjaustarpeita
kaupungin eri toiminta-alueilla. Tiedossa on

päiväkotien ja koulujen kosteusongelmat ja
niiden mahdollisesti aiheuttavat terveysongelmat. Investoinnit niiden korjaamiseksi on
pitänyt venyttää pitkälle eteenpäin. Rahaa
näiden kunnostamiseen nopeasti ei ole. Tiedämme kaikki kuinka teiden, katujen ja kevyenliikenteenväylien kunto on heikentynyt.
Korjausinvestointeihin ei ole tarpeeksi rahaa. Talvikunnossapitoa on heikennetty pikkuhiljaa yhä huonommaksi ja huonommaksi. Täytyy säästää, ei ole rahaa. Tässä muutama esimerkki siitä kuinka perusasioita ei
pystytä hoitamaan panostettaessa liikaa ulkokuvaan ja vetovoimaisuuden säilyttämiseen. Tampere on muuttumassa ulospäin hyvältä näyttäväksi, mutta sisältä rempallaan
olevaksi ulkokultaiseksi kaupungiksi.

Ilpo Sirniö
kaupunginvaltuutettu (sd)
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Asennetta Tampereelle!
Olin aina pitänyt Tampereen kaupunkia hyvänä
työnantajana ja maailman parhaana kaupunkina,
vaan sydäntä raastaa, kun täytyy myöntää, ettei
näin näytä enää olevan. Jotenkin tuntuu, että täällä
eräät hakevat jotain suureellista ja “omaperäistä”,
ns. maailman tyyliin. Vaan sopiiko kaikki tuollainen korkealle kurottuva tai ihania rantojamme ja
näkymiämme syövä ajatusmaailma meidän idylliseen, ja vielä vehreään kaupunkiimme?
Mietin vain, missä kulkee raja keskustan ja rantojen rakentamiselle, miten niin lähiöt ovat muka
kaukana?? Vartin automatka tai puolentuntia nyssellä, onko se nyt paljon tänä kiireisenä aikana. Näkisin, että varsinkin nyssellä kulkiessa on ihan pakko rentoutua työpäivän päätteeksi, edes sen pikkuisen tovin, ja sitten jo jaksaakin touhuta perheen
kanssa siellä kotona!
Kummastuttaa myös työvoimapolitiikka meirän
kaupungissamme. Olen päässyt läheltä näkemään ja
kokemaan mm. Tampereen Aterian toimintaa ja ihmettelen kovin, miksi sieltä vähennetään vakinaista
väkeä ja palkataan meitä vuokratyöntekijöitä.
Onko kukaan laskenut tuleeko tämä muka “halvemmaksi” ja onko huomioitu, että jatkuva uuden ihmisen opettaminen talon tavoille tai jopa ihan tiskaamaan tai vaikka siivoamaan, syö niiden muutamien enää jäljellä olevien vakituisten työntekijöiden työaikaa, kun muutenkin pitää kiirutta. Minun
järkeeni ei oikein mene se, että nämä emännät, ja
muukin henkilökunta, joutuvat tekemään tietokoneella mitä uskomattomampia, turhanaikaisia kirjauksia, jotka aiemmin tehtiin käsittääkseni yhdessä
paikassa hallinnon toimistossa. Työläisiä vähennetään, mutta sitä hallinnollista porrasta senkun kasvatetaan. Tätä se tietokoneaikakausi teetti, enää ei
mapiteta papereita ja lähetellä kirjeitä, vaan nyt
sähköpostit täyttävät bittitaivaan – ja aikaa kuluu,
kun niitä pitää lukea ja pitää vastaillakin ja toisella
kädellä pitäisi täytellä tyhjeneviä ruoka-astioita,
kannella tiskejä ja vielä vastailla opettajien tai hoitajien kysymyksiin “onko tässä nyt sitä tomaattia
(tms.), kun ei toi Eetu voi sitä syödä..” - Uuh..
Onneksi emännät ja muu henkilökunta osaa ottaa nämä turhanaikaisuudet rennolla huumorilla,
vaikka suoraan sanoen välillä hermo palaa. Ihmettelenkin, koska osataan katsoa henkilökunnan tärkeyttä ja ihmisyyttä, niin Aterialla kuin terveyspuolellakin tai muissa kaupungin omissa paikoissa.
Suosittelisin useammallekin päättäjälle viikon työharjoittelua, pienellä palkalla, mm. sairaaloissa tai
kouluissa, jotta he näkisivät konkreettisesti, minkälaista työsarkaa nämä kutsumusammattinsa piankin hukkaavat kyntävät. Toivonkin, että nämä ihanat ihmiset uskaltavat ajoissa ottaa sairaslomaa,
vaikka vakituiset vähenevät edelleen, ja ajattelevat
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omaa terveyttään ensisijaisesti. Tai parhain päin
kun menee, Tampereen kaupunki katsoo talousarviotaan niin päin, että ensin palkataan tarpeeksi
henkilöstöä, jolloin sairaslomat varmasti vähenevät ja työntekijät ovat tyytyväisempiä ja ovat töissäkin pidempään J, ja sitten vasta katsotaan mihin
turhanaikaisuuteen sitä rahaa jää. Ja se kaupungin
oma sijaisrekisteri olisi kyllä asiaa.
Meirän Tampere tarttee nyt asennetta. Valtuustoon mennään ajamaan kaupungin yhteisiä asioita,
se ei pitäisi olla jokin “näin minä olen päättänyt, en
myönnä, vaikka olisin väärässä” – systeemi. Esimerkiksi tunnelin kohdalla on aika miettiä, kenen
maille, kenen rahoilla (kuntalaisten verotulot;
työntekijät, työttömät (20 % verollaan) ja eläkeläiset) ja kenen pussiin.. En aio tässä nyt ruveta vaahtoomaan näistä asioista, saati eurokriisistä, joka ei
kuulu kunnallispolitiikkaan. Nyt otetaan asento ja
tehdään yhteisöllinen Tampere.

Asenteella Vasemmiston
kunnallisvaaliehdokas
Jaana Kivimäki

Kuka haluaa laadukkaita peruspalveluita Tampereella 2013-?
Luultavasti vastasit myöntävästi, koska verojen
vastineeksi kuntalaiset odottavat laadukasta ja kustannustehokasta palvelua. Tilaajatuottajamalli on
mielestäni osoittanut sen, että ulkoistamalla palveluita, niin todellisia säästöjä ei saada pitkässä juoksussa. Nykyiselläkin valtuustokaudella on kyselty,
minkälaisia säästöjä ulkopuoliset kilpailutukset
ovat tuoneet. Minkäänlaisia faktatilastoja emme
ole saaneet säästöistä. Voi olla, ettei ole halua esittää, jos ei säästöjä ole edes tullut ? Näyttää siltä,
että jotkut tahot haluavat kynsin hampain pitää tilaajatuottajamallista kiinni. Oma tavoitteeni on kyseenalaistaa ko. järjestelmä, jos tulen valituksi valtuustoon tulevalle kaudelle Tampereella. Myös tulevia investointihankkeita tulee tarkkaan priorisoida. Tunneli on varmaan tulevan valtuuston keskusteluissa edelleen. Olen tällä valtuustokaudella varavaltuutettuna toiminut valtuustoryhmässä ja istunut valtuustossa noin 90 % kokouksista, joten valtuustotyöskentelystä on myös kokemusta. Edustan
Demareita myös Lasten- ja Nuorten palveluiden
lautakunnassa tämän valtuustokauden. Olemme
vastustaneet jyrkästi lapsiin ja nuoriin kohdistuneita säästöesityksiä aina äänestyksiin asti. Me Demarit esitimme viime kesäkuun valtuustossa, että osa
40M• säästöistä leikattaisiin tunnelin suunnittelurahoista, kansiareenaan varatuista rahoista, ulkopuolisten ostopalveluiden rahoista, mutta hävisimme XL:n ryhmittymälle tässäkin äänestyksessä ja
säästöt kohdistettiin vain omaan tuotantoon joka
sektorilla.
Taustaa itsestäni:
Tampereella olen asunut vuodesta 1970. Ikää on
mittarissa 44 vuotta, naimisissa ja 2 pojan isä. Ammatteja mm. on puuseppä ja kuorma-autonkuljettaja. Työpaikka on Tampereen kaupungin liikelaitoksessa joka tunnetaan Tampereen Infrana. Toimin
Infran luottamusmiehenä ja kaupungin tuntipalkkaisten varapääluottamusmiehenä. Olen mukana
ammattijärjestö toiminnassa JHL 003 yhdistyksessä, JHL edustajistossa, SAK:n TaPj:n toiminnassa
sekä Tampereen Yhteisjärjestön JHL:n ry:n varapuheenjohtajana.
Kun palveluista lasten, nuorten, vanhusten ja
muiden hoivaa tarvitsevien osalta päätetään, ovat
he mielestäni etusijalla laadukkaaseen palveluun.
Kaupungin infra on myös rapistunut katujen ja muiden kulkuväylien osalta. Myös kunnossapidon laatu esim. talviaurauksissa laskee vuosittain, jonka
olet varmaan huomannut viime vuosina. Teknistä
kunnossapitosektoria on tilaaja kilpailuttanut ulkopuolisille toimijoille viime vuosina paljon.
Kilpailutus ei saa olla se ensisijainen vaihtoehto
kun päätöksiä palveluista tehdään. Oman tuotan-

non laadukas palvelu ansaitsee mielestäni tulevaisuudessa saada lisärahoitusta ja sitä myötä lisää tekeviä käsiä jokaiselle sektorille. Moni kunta on jo
purkanut ulkopuolisten toimijoiden sopimuksia,
kun on paljastunut sen kalleus kokonaisuudessaan.
Laadukkaat, kilpailukykyiset sekä joustavat
omantuotannon motivoituneet työntekijät ovat
kaikkien veromaksajien etu !
Olen siis tulevissa kuntavaaleissa ehdolla SDP
ehdokkaana Tampereella. Äänestäjänä sinä voit
vaikuttaa kuka valtuustossa edustaa sinun arvomaailmaasi ja periaatteitasi päätöksenteossa !
Kiitos, jos olen sinun valinta syksyn kuntavaaleissa Tampereella.

Hyvää syksyn odotusta kuntavaalien merkeissä !
Tero Mattila
varavaltuutettu sd.
JHL 003.
Tampere
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PENTTI HERRANEN

Pääluottamusmies/ vahtimestari
53 v
TAMPERE
SDP
JHL
http://herrasen-pentti.blogspot.fi/

OMA KUNTA
● Nuorisosta huolehtiminen (nuorisotakuun
toteuttaminen)
● Vanhuksista huolehtiminen ( mitoitukset kohdallaan )
● Rantaväylän tunnelin rakentaminen siirrettävä
myöhempään
TEEMA:
● Tilaaja- tuottajamalli mietittävä uudelleen, revittävä auki.
OMA TYÖ
● Tiivistysrakentamiselle stoppi. Säilytetään vihIdeologinen kaupungin töiden ulkoistaminen loput- reys ja tila.
tava
● Ei hoppuilla kuntaliitosasioissa.
Oma kalusto käyttöön- ei seisoteta varikoilla
Pidetään omasta osaamisesta huolta- ei hukata sitä Lue lisää blogisivultani
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Kunta-uudistus ?
Samaan aikaan kunta-uudistuksen kanssa ollaan
päättämässä vanhuspalvelulaista.
Vanhuspalvelulaki on ainoa tae hyvän hoidon turvaamiseksi kaikille jo elämän ehtoopuoltalaitoshoidossa viettäville vanhuksille. Lain tulee kuitenkin turvata myös kotona asuvat
vanhukset.
Itse ihmettelen yhtälöä missä samaan aikaan ajetaan
suurkuntahanketta,
sekä
pyritään saamaan henkilöstömenoista 10% säästöt pidemmällä tähtäimellä.
Tähän yhtälöön ei mitenkään sovi vanhuspalvelulakiin kaavaillut henkilöstömitoitukset.
Toisaalta mikäli mitoitus
koskee vain kuntien tarjoamaa vanhuspalvelua, niin
silloin kai siinä onsuunnitelmallistakin nimittäin saada pienille kunnille suuret
kulut vanhushoidosta.
Suuret kunnat jo nyt ulkoistaa vanhuspalveluja mikäli
näitä tahoja ei mitoitukset
koske on selvää, ettei pienillä kunnilla ole kilpailukykyä vanhusten hoidossa.
Laatukriteerit tässä tapauksessa on pelkkä raha. Lakiin
tulee kirjata sellainen kohta
missä asumistukia tai muita
vastaavia tukia ei makseta

vanhuspalveluja tarjoaville
mikäli laki ei toteudu.

Tässä asiassa pitää olla vain
yksi voittaja ja sen pitää
olla vanhus!!

Toinen oleellinen asia on
se, ettei hallintoväkeä voi
laskea lain toteutuman piiriin.
Siis organisaatiomuutoksilla ei voida kikkailla, kuten
niin usein on tapana.

Pauli Schadrin
Nokialainen ehdokas kunnallisvaaleissa.
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Mistä rahat Akaan kaupungin menoihin?
Rahoitus kerätään suoraan Akaan
asukkailta verona veroprosentin
muodossa tai verojen kaltaisilla
maksuilla. Näitä on mm. terveyskeskusmaksu, jätemaksu ja kiinteistövero. Lisäksi suuri osa menoista katetaan valtiolta tulevalla
valtionosuudella.
On tiedossa, että valtionosuus
tulee pienenemään valtion menojen kasvaessa sekä valtion tulojen pienentyessä. Tämä taas
johtaa kaupunkilaisilta perittävien erilaisten maksujen kohottamiseen.
Vasemmistoliitto on ollut hyväksymässä hallituspuolueena
politiikkaa, jossa annetaan tai
taataan lainaa EU-maille. Nämä
maat eivät ole huolehtineet oman
maansa kansalaisten verotuksesta. Maiden tapa on ollut kiertää
verotusta tai verotus on liian
pientä menoihin nähden.
Perussuomalaisten voidaan sanoa voittaneen eduskuntavaalit
olemalla EU-kriittisiä. Miksi he
sitten eivät menneet hallitukseen,
vaikka heillä siihen oli mahdollisuus? Hallitus muodostetaan
neuvotteluilla, joissa tehdään
hallitusohjelma tulevalle toimikaudelle. Tähän on hallitukseen
menevien puolueiden sitouduttava. Näissä neuvotteluissa ei voi
saada kaikkea haluamaansa. Päätös mennä hallitukseen ei ollut
Vasemmisto- liitolle helppo juuri
mm. EU-kriittisyyden tähden.
Mutta Perussuomalaiset eivät
kantaneet vastuuta äänestäjiensä
toiveiden mukaisesti. Hallituksen oppositiossa asioihin on huono vaikuttaa.
Jos Akaan kaupungin tulot eivät riitä, niin menoja pitää vähentää. Tämä tietää peruspalveluiden ja muiden julkisten menojen
supistamista. Erikoislääkäreiden
hoitoon on vaikeampi päästä,
koska heille ei kirjoiteta lähetteitä. Hammaslääkärille on pitkät
jonot. Kotisairaanhoidon tasosta
tingitään. Syrjäkylien tienhoito
ja -parannukset jäävät aina vain
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huonommalle tasolle. Kouluja
suljetaan kiihtyvään tahtiin.
Koulukuljetuksista tingitään jne.
Hyvinvointi ja peruspalvelut
katetaan vain ja ainoastaan riittävällä verotuksella tavalla tai toisella. Verotulojen pieneneminen
tulee huonontamaan huonompiosaisten ja pienituloisten asemaa
kuntalaisena. Heillä ei ole mahdollista käyttää juurikaan muita
kuin julkisia palveluita, jos niitä
on. Esim. linja-autoja Akaassa ei
juurikaan kulje kaikkina aikoina
jos ollenkaan. Erikoisslääkärille

on lähdettävä muualle jne. Parempiosaiset ja hyvätuloiset voivat maksaa saamastaan palvelusta. Yksityislääkäreille on hyvä
mennä omalla autolla.
Akaassa pitäisikin nyt miettiä,
mitä perus- ja julkisia palveluja
täällä tulevaisuudessa on tarpeen
olla! Onko esim. uimahalli joskus tarpeellinen? Entä mitä muita? Niitä kyllä riittää.
terveisin
Juhani Jara
( Vasemmistoliitto)

Tervehdys Kenttäväki-lehden lukija
Olen tullut entistä enemmän myös SAK:n aktiiveille tutuksi ja
on ollut hieno tustustua myös teihin! Kokouksissa ja
tapahtumissa käydessäni tuntuu kuin olisin kotonani.
Vilpitön välittäminen ammattiliittosta välittyy teistä kaikista.
Miksi kuulua ammattiliittoon? Huhtikuussa mietin blogissani
ammattiliiton tärkeyttä. “Työuran alussa minulle tärkein syy
oli ansidonnaisen saaminen työttömyyden varalta. Vuosien
saatossa toki olen huomannut ammattiliittojen suuremman
merkityksen. Heikompien tukeminen, työn arvostuksen
lisääminen ja työympäristön kehittäminen ovat sellaisia syitä,
jotka koetaan ammattiliittopiireissä arvokkaina. Auttamalla
toveria mäessä saat myös itsellesi hyvän olon tunteen, moni
liittoon kuuluva onkin hyvinvointiyhteiskunnan tukipilari.
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen kun lähtee usein pienistä
asioista, joista tulee sitten valtamedian mukana tärkeitä.
Ammattiliitot ovatkin olleet historian saatossa
yllättävän tärkeitä pilareita Suomen kehittyessä koko maailman mallimaaksi. Moni työpaikka olisi
Fvielä täällä, jos vastaavanlaisia ammattiliittoja olisi esimerkiksi Kiinassa tai Intiassa.” Nämä sanat
toimivat vielä satojen vuosien päästäkin, mikäli se on meistä kiinni.
Kuntavaaliteemani:
Työelämässä on kuunneltava työntekijöitä: Tasa-arvo, palvelualojen uudet haasteet ja ei
ulkoistamiselle!
Viihtyisämmän Tammelan puolesta: Asukkaiden ääntä on kuultava, sanon ei liialliselle
tiivistämiselle.
Vuokratyölle reilut pelisäännöt: Annetaan heille mahdollisuus turvalliseen tulevaisuuteen.
Kunnallisvaaleissa kannattaa äänestää sen perusteella, miten ehdokas on kanssasi samoilla linjoilla
Tampereen kaupungin asioista. Ota yhteyttä ja tule mukaan vaikuttamaan vaaleissa. Nämä vaalit
eivät ole vain minun vaalit, vaan meidän yhteiset vaalit. Kotisivuiltani www.ariwigelius.fi voit
lukea kannanottojani asioihin, facebookissa minulla on myös sivut, joita voit seurata tykkäämällä.
Tule mukaan rohkeasti, monilla yksittäisillä teolla saadaan aikaan suuria tekoja. Otetaan vastuuta
tulevaisuudesta tänään. Kiitos kaikille jo auttaneille, olette mahtavia!

Ari Wigelius
PAM, SDP
varastotyöntekijä
varapääluottamusmies, varatyösuojeluvaltuutettu
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KUNNAT MUKAAN KITKEMÄÄN HARMAATA TALOUTTA
Eduskunnan tarkastusvaliokunnan muutama vuosi sitten tilaaman raportin mukaan harmaan
talouden kokonaismäärä voi
olla suomessa jopa 10 – 14 miljardia vuodessa. Raportin mukaan 90 % suomalaisten kansainvälisen sijoitustoiminnan
tuotoista jää ilmoittamatta verottajalle. Lainsäädäntömme
mahdollistaa sijoitusten nimettömyyden hallintorekisterissä.
Tämä tekee suomesta veroparatiisin.
Julkisessa keskustelussa harmaan talouden ongelma pesäkkeiksi nostetaan aina mm. rakentaminen ja palvelualat. Onkin totta että näillä aloilla ongelmat ovat mittavia. Aloilla
laistetaan yleisesti esimerkiksi
verojen ja sosiaaliturvamaksujen maksamista.
Vähemmälle huomiolle on
jäänyt julkinen sektori. Valtio
ja kunnat ovat erittäin suuria
palveluiden tilaajia ja hankkijoita. Julkisia palveluita myydään ulos säästöjen toivossa ennennäkemättömällä vauhdilla
juuri nyt. Tampere porskuttaa
toiminnan kyseenalaisilla kärkisijoilla. Kunnan perinteisesti
omana työnä tehdyn toiminnan
yksityistämisessä ja kilpailuttamisessa vaanii kuitenkin suuria
riskejä. Kilpajuoksun tarjousvaiheessa voittaa useimmiten
se, joka pystyy tarjoamaan palvelun tuottamisesta halvimman
hinnan. Usein tarjouskilpailun
voittanut yritys pilkkoo urakan
pieniin osiin, ja kilpailuttaa
urakat eteenpäin. Ketjutuksen
loppupäässä urakoita joudutaankin ottamaan jo niin alihinnoin, että rehelliset yritykset
putoavat pelistä pois. Näin luodaan otollista kasvualustaa harmaalle taloudelle.
Ei siis ihme, että esim. vuosina
2007– 2008 yhteensä 22 suoma-
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laista kuntaa tuomittiin maksamaan sakkoja tilaajavastuulain
rikkeistä. Kuntien hallintoelimissä toimivien luottamushenkilöiden tuleekin olla tarkkana kilpailuttamista koskevien asioiden
seuraamisessa, jotta emme itse
olisi aiheuttamassa esim. verotulojen putoamisesta aiheutuvaa
kuntien talousahdinkoa.
Tampereen kaupungin yhdys-

kuntalautakunta kirjasi vuoden
2012 kaupunkiympäristön kehittämisen vuosisuunnitelmaan esityksestäni tilaajavastuulain edellyttämiä toimia tiukempaa seurantaa käyttämiään urakoitsijoita
koskien.
Kalle Hyötynen
yhdyskuntalautakunnan jäsen,
Tampere VAS
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Palvelualat ovat merkittävässä asemassa
myös kunnallispolitiikassa
Kun minua pyydettiin kirjoittamaan juttu yksityisen palvelualan näkökulmasta, oli aihe
aika selkeä. Palveluammatit
ovat kasvava ja työllistävä ala,
vaikka vaikea sitä on uskoa, kun
kiinnittää huomiota alan arvostukseen. Joskus tuntuu, että
jopa ay-kentällä suhtaudutaan
kaupan kassaan tai vaikkapa
siistijään hiukan vinosti hymyillen. Tehtaallahan sitä painetaan oikeita töitä.
Pitää kuitenkin muistaa, että
takana alkavat olla ne ajat, kun
paperitehtaan tai telakan lakko
saivat työnantajapuolen paniikkiin. Nykyäänhän käy niin, että
jos supermarketti sulkee ovensa
pariksi päiväksi, on koko kansa
paniikissa. Lisäksi palvelualan
työnajajien ongelmana on, että
töiden siirtäminen ulkomaille ei
oikein onnistu. Tämä on hyvä
muistaa, jos oikeuksia joutuu
joskus ajamaan kovemmin ottein. Nyttemmin alkaakin vaikuttaa siltä, että se on jäänyt nimenomaan palvelualojen tehtäväksi.
Palvelualojen tulisikin olla
itsestään ylpeitä ja tuoda enemmän esiin työnsä välttämättömyyttä. Työn, jossa oma turvallisuuskin on yhä useammin
uhattuna. Sekä sitä, että useimmilta alalla työskenteleviltä
vaaditaan hyvää koulutusta ja
rautaista ammattilaisuutta.
Myös kunnallispolitiikassa
palvelualat ovat merkittävässä
asemassa. Kun esimerkiksi haaveillaan turistivirran kasvamisesta, ovat majoitus- ja ravintolapalvelut avainasemassa. Kaupungin ulkoistaessa palvelujaan ovat monet kaupungin
työntekijät siirtyneet palvelualojen ammattiliiton piiriin.
Palvelualojen työpaikkojen lisääntyessä muuttaa niiden myötä kaupunkiin uusia, useimmi-
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ten nuoria ihmisiä ja lapsiperheitä.
Uudet asukkaat tarvitsevat
monia kaupungin julkisia ja
yksityisiä palveluita, joiden tulee ajan tasalla ja tehokkaita,
jotta kaupunkiympäristö olisi
viihtyisä ja toimiva kaikille sen
asukkaille. Palvelualan työntekijät asettavat haasteita erityisesti joukkoliikenteelle virkaajan ulkopuolelle sijoittuvien
työaikojen ja viikonlopputöiden vuoksi. Varsinkin pätkätyöntekijä tarvitsee edullista
julkista liikennettä työpisteitä
vaihtaessaan. He ovat tärkeitä

kaupungin toiminnalle ja siksi
päättäjienkin joukossa tulisi
olla työelämän tuntijoita.

Lauri Iso-Lähteenmäki
Toimialapuheenjohtaja, SAK:n
Tampereen Paikallisjärjestön
yksityinen palveluala
kirjoittaja on kuntavaaleissa
ehdokkaana Tampereella
Vasemmistoliiton listalla (sit.)

Työelämän
muutokset asettavat
haasteita,
äänestämällä
vaikutat
kaikkien meidän
kuntalaisten
tulevaisuuden
päätöksentekoon.

JOHANNA SALO
KANGASALA
Pirkanmaan Osuuskaupan
päätyösuojeluvaltuutettu/kauppa
PAM:n edustajiston jäsen
PAM:n edustajana SAK:n valtuuston
varajäsenenä

Pääkirjoitus

Tunnista vahvuutesi ja heikkoutesi!
Otsikko mukailee vaalityökoulutusten avainteemoja uskoakseni puoluekannasta riippumatta. Tämän syksyn kunnallisvaalit pusertavat vaalityöhön osallistuvilta jälleen huikean määrän energiaa ja intoa. Myös
Kenttäväki-lehden sisältö on
tällä kertaa koottu lähes yksinomaan ehdokkaiden kirjoituksista. Kaikki tämän numeron
kirjoittajat kuuluvat johonkin
paikallisjärjestömme osastoista
ja tätä kautta ovat siis taustal-

No: 3/2012 13.vsk.
ISSN 1458-5766
www.sak-paikalliset.fi/tampere

taan SAK:laisia. Monella ehdokkaalla tämä näkyykin myös
vaalityössä.
SAK:n lähtökohdissa kuntavaalityöhön todetaan että “Jokaisella kuntalaisella pitää olla
mahdollisuus vaikuttaa oman
kuntansa asioihin joko suoraan
toimimalla kunnan päätöksentekoelimissä tai välillisesti olemalla yhteyksissä päätöksentekijöihin ja asioiden valmistelijoihin. Myös kansalaisjärjestöjen kuuleminen ja mukaanotto

lisää kuntalaisten kuulemista ja
vaikutusmahdollisuuksia.”
Kuntalaisena Sinäkin saat
olla turvaamassa omaa tulevaisuuttasi äänestämällä – ehdotankin kaikille äänestämistä vähänkään empiville, että tällä
kertaa saa ajatella myös ihan itseään.

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 2012

Käytä ääntäsi viimeistään vaalipäivänä 28. lokakuuta!
Reipasta syksyä
Päivi
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Kai Kaarlampi, Valmis vastuuseen
Kuinka moni tuntee naapurinsa
tai on tavannut kaikki asukkaat
kerrostalostaan? En tiedä milloin
tällainen erakoituminen on alkanut , mutta osaltaan se on vaikuttanut yleiseen pahoinvointiin.
On todella uuvuttavaa viedä
arkirutiineja eteenpäin jos kaiken joutuu tekemään yksin tai ainoastaan puolison kanssa. Kuntaamme pitää ottaa enemmän vastuuta syrjäytymisen ehkäisyyn ja
luoda toimintamalleja joissa yhdessä tekeminen on se ydin.
Kuinka monella on vaikeuksia
asioida virastoissa , täytellä lomakkeita yms , vuosikymmeniä
sitten naapuri tai vaikka postinjakaja auttoi . Tuo toisesta välittäminen on unohtunut .
Tuo välittäminen konkretisoitui kohdallani kun anoppini pääsi hoitokotiin . Keskustelin erään
hoitajan kanssa heidän resursseistaan ja hän sanoi suoraan että
ne vanhukset joita sukulaiset
käyvät katsomassa saavat parempaa hoitoa.
Tulee yhteiskunnalle äärettömän kalliiksi hoitaa syrjäytyneitä ja se sitoo mielestäni turhaan
jo ennestään niukkoja hoitoalan
voimavaroja.

Tiedän että eurot ovat tiukalla
kunnassamme ja vaikeita päätöksiä niiden jakamisesta on taas tulossa. Haluaisin kuitenkin kohdentaa riittävästi varoja hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn. Sanotaan et-

tei paluuta menneeseen ole , mutta jos sieltä voisi tuoda sellaisen
auttamisen ja aidon välittämisen
hengen nykyaikaan niin se olisi
iso harppaus kohti hyvinvoivaa
Sastamalaa.

TaPJ:n historiaa tarjolla ammattiosastoille
Puuttuuko ammattiosastoltanne vielä pala
tamperelaista ammattiyhristysten
historiaa?
Historiankirjamme Hyvät toverit vai.. sekä Työt ja
tekijät ovat yhdessä kattava paketti tamperelaisen
ammatillisesti järjestäytyneen työväenliikkeen historiaan ensimmäisistä järjestäytymisistä alkaen.
Kirjoja voi tiedustella sihteeriltä
Päivi Arhenius
p.arhenius@kolumbus.fi / 0400 762 833
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Auttakaa Päiviä saamaan
autonsa talliin, sillä kirjalaatikot
vievät sieltä suuren tilan!
(Taittajan huomautus.)

17

Paula perheiden puolesta
Olen lähdössä syksyn kunnallisvaaleihin
sosialidemokraattisenpuolueenjäsenenä
Tampereella.
Paula perheiden puolesta oli vaaliteemani edellisissä kunnallisvaaleissa ja pysyttelen tässä teemassa edelleenkin. Perheiden
arki sujuu julkisten palvelujen turvin, joita
tehdään laadukkaasti omana työnä. Näitä
voidaan sopivasti täydentää ostopalveluina kolmannelta sektorilta, mutta työpaikoilla pitää huolehtia työehtosopimusten
noudattamista.
Palvelujen saatavuus, laatu ja kohtuullinen hintataso ovat minulle tärkeitä asioita.
Uskon, että kunta työnantajana on turvallinen ja hyvä työnantaja, jossa motivoituneet työntekijät viihtyvät ja tuottavat hyviä palveluita kuntalaisille koko ihmisen
elinkaaren aikana. Oma kunta- oma työ,
jota kehitetään jatkuvasti. Taloudelliset
säästötoimenpiteet eivät saa kohdistua peruspalvelujen tuottamiseen.

➤

Pienet ryhmäkoot varmistavat varhaiskasvatuksen laadun ja turvallisen
oppimisympäristön niinpäiväkodissa kuin koulussakin.

➤

Pienellä koululaisella on turvallinen ja virikkeellinen paikka, minne mennä
koulupäivän jälkeen

➤

Varhaiskasvatuksessa on riittävästi ammattitaitoisia hyvinvoinnintyöntekijöitä
tukemassavanhempia perheen arjessa.

➤

Lapsuudessa luodaan peruskivijalka, joka kantaa yli nuoruuden karikoiden ja
työikäistenmurheiden sekä tuo mukanaan ikäihmisten kunnioituksen.

Toimin Tampereen kaupungilla päivähoidon ja perusopetuksen sekä toisen asteen
JHL:n luottamusmiehenä. Olen Sosialidemokraattinen Kunnallisjärjestön toimikunnan jäsenenä ja Tampereen Kunnallisväen
sosialidemokraattisen yhdistyksen puheenjohtaja , yhdistyksen johtokunta on tukenani
vaalityössä.

Oma kunta – Oma työ –
Hyvinvoinnin ammattilaiset

Paula Virolainen
lastenhoitaja/yhteisöpedagogi (AMK)
www.paulavirolainen.fi
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Toimiva arki on tärkeää!
Julkinen liikenne, terveydenhoito, päivähoito,
edullinen asuminen lähellä palveluja.

TAMPERELAINEN SDP:N EHDOKAS

LILLI KILPINEN

PÄÄLUOTTAMUSMIES JA TYÖSUOJELUVALTUUTETTU
s. 13.4.1962 Outokummussa
perhesuhteet: naimisissa, kaksi aikuista poikaa

Luottamustoimet:

asuu: Tampereen Kalevassa

varapuheenjohtaja osasto Pam705
Pam:n hallituksen jäsen
Sak:n valtuuston jäsen
Tapj:n hallituksen jäsen
Pirkon tarkastuslautakunnan jäsen

harrastukset: taiji, chiball, ulkoilu, lukeminen
matkustaminen

PAMilaisen arjen näkijä ja tekijä valtuustoon!!!!
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