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Vahva Tampere syntyy vahvasta paikallistaloudesta!

Paikallisten yritysten, yhdistysten ja itsensä työllistäjien

toimintamahdollisuudet on taattava. Paikallinen kulttuuri ja

omaehtoiset yhteisöt ovat myös osa paikallistaloutta.

Tarvitsemme paikallistalouden strategiaa!

Keskusta kiiltää, on aika laittaa lähiöt kuntoon!

Kaupunginosiin on perustettava kulttuuria ja kierrättämistä

tukevia keskuksia!

Koulujen pihoille avoimia liikuntapaikkoja! Puistoihin pöytiä

ja penkkejä! Omaehtoinen tapahtumatuotanto kunniaan!

Järjestöt ja asukkaat on kutsuttava ideoimaan ja

toteuttamaan elävää kaupunkitilaa! 

Kaupungin hankintoja on tehtävä paikallisesti ja vastuullisesti!

Kaupungin on synnytettävä uutta vihreää työllisyyttä!

Toimitiloja taiteilijoille ja itsensä työllistäjille!

Kaupunki edistämään sosiaalisia osuuskuntia!

Kaupungin on oltava hyvä työnantaja 14 500 työntekijälleen!

jukkapeltokoski.fi

Kaupunki ei ole logistiikkakeskus, jossa liikutaan nopeasti kodin,

kaupan, työpaikan ja koulun välillä. Kaupunki on kaupunkilaisten

etupiha, jossa on oltava mahdollisuuksia yhdessä tekemiselle ja

oleskelulle. Hyvä kaupunkitila purkaa elämän kaupallisuutta.

Paikallistalous kuntoon!

Kaupunkitila yhteiseksi!



Kaupunkiyhtiöihin on sovellettava julkisuusperiaatetta!

Kielimuureja on purettava monikielistämällä palveluita!

Osallistuvaa budjetointia on kehitettävä kaupunginosarahaksi!

Kaupunkilaisia on osallistettava päätöksentekoon

kuntalaisäänestyksillä ja asukasraadeilla!

Tampereelle on kehitettävä sähköinen demokratia-alusta!

Tampereen kaupungilla on hyviä suunnitelmia ja asiantuntevaa

henkilöstöä ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjumiseksi. 

On pidettävä huolta, että kaupunki toteuttaa sen, mitä sanoo.

Tampereesta on tehtävä monimuotoinen luontokaupunki! 

Tampereen on luotava uusia työpaikkoja ekologisen

jälleenrakennuksen aloille!

Lähiluonto on säilytettävä ja kaupunkiluonnon

monimuotoisuutta lisättävä! 

Eläköön Eteläpuisto sekä Kauppi-Niihaman metsät!

jukkapeltokoski.fi

Kaupunkilaiset ovat kaupungin omistajia! Kuitenkin moni

tamperelainen tuntee itsensä kuin vieraaksi omalla maaperällään,

sillä päätöksenteko on etäistä ja vaikeasti hahmotettavaa. 

Avoimuutta ja osallisuutta!

Ekologinen siirtymä vauhtiin!
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