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LP: Onks se mites tota, vihreethän tuli 80-luvun siinä puolivälissä tota valtuustoon, niin tota 

minkälaisina heidät miellettiin silloin ja voitko sitä vähän vertailla, että miten se on kehittynyt tää 

suhde vihreisiin? 

SS: Tää on subjektiivinen näkemys nyt sitten, mutta tota mä konkretisoin sen esimerkin kautta. 

Sillon kun vihreet ensimmäistä kertaa tuli valtuustoon, niin nimenkin voi sanoa, niin Jouko Havu ja 

kukahan piru hänen kaverinaan olikaan, en muista, marssi sitten tonne silloiseen mun 

työhuoneeseen ja ilmoitti, että me haluamme sitä ja tätä ja haluamme, että olemme tältä pohjalta 

yhteistyössä. Ja se ois tietysti merkinnyt sitten sitä, että me oltais jouduttu Kokoomuksen kanssa 

näitä suhteita vähän repimään ja mä totesin, että näihin ehtoihin ei oikein voida suostua. Että 

katsellaan nyt vähän aikaa, että miltä tuo teidän porukka alkaa näyttää. Ja kyllähän siellä tietysti 

semmosia vahvoja persoonia oli § Satu Hassi ja Jouko Havu, jotka nyt molemmat ovat jäämässä 

pois. Oikeastaan vois sanoa, että silloiset vihreät niin hehän olivat aika lailla idealisteja ja katsoivat 

asioita siltä pohjalta, että he eivät ole puolue, he ovat tämmönen löyhä yhteenliittymä, jossa 

ihmisillä on nimenomaan tietyt periaatteet, lähtökohdat, joiden mukaan toimitaan ja mitään 

sitoomuksia ja ryhmäpäätöksiä ei tehdä. Ja tää oli yks asia, josta mä silloin Jokelle huomautin, etä 

tääkin sais olla kunnossa, jotta teihin vois luottaa. Ja yks peruslähtökohta on se, että jos 

neuvotellaan jonkun kanssa ja jos joku neuvottelutulos saavutetaan, niin sen takana sitten ollaan. 

ML & LP: Hm. 

SS: Jos ei tämmöstä sitoomusta saada, niin ei mun nähdäkseni voida sitten lähteä tiiviimpään 

yhteistyöhön ainakaan. Se on sitten tapaus tapaukselta ja siinä tulee herkästi sitten just tämmönen 

poliittisen halvan kaupan maku ainakin meikäläiselle. 

ML: Hm. 

SS: Ja on esteenä aivan taatusti sitten tämmöselle pitkäjänteiselle kehittämiselle.  

ML: Joo. 

SS: Mutta nyt sitten… 

LP: Onks se muuttunu tää? 

SS: Nyt sitten kun katsotaan tätä vihreitten ryhmää eteenpäin, että miten se on muuttunut sen 

jälkeen kun siitä tuli puolue, niin kyllä se jollakin lailla järkevöityi ainakin mun mielestä se heidän 

hommansa. Nyt tietysti on kiva nähdä, että mitä vihreille käy, kun on jääny näitä vahvoja, näkyviä 

persoonia pois. Kestääkö se sitä henkilömenetystä, epäilen että ei. Mutta joka tapauksessa ilmeisesti 

tulee olemaan jonkunlainen ryhmä Tampereen kaupunginvaltuustossa vastakin ja kyllähän viime 

aikoina on pystytty tekemään vihreitten ryhmänkin kanssa sellasia sopimuksia, jotka nyt on pitäny. 

Ja tää viimenen meneillään oleva valtuustokausi on malliesimerkki siitä ryhmästä 40, jossa tehtiin 

selvä sopimus siitä, että tietyt paikat lautakunnissa jaetaan, lautakunnissa ja muissa elimissä, jaetaan 

tietyllä tavoin. 

ML: Hm. 

SS: Ja sillin vihreät ensimmäisen kerran selvästi osoittivat, että he haluavat jonkunlaista sitoutu…, 

haluavat sitoutua jollakin lailla ja he ovat pitäneet myös siitä sitoumuksestaan kiinni, minkä ovat 

tehneet. 

ML: Joo. 

SS: eli luotettavuus on selvästi kasvanut aikasempaan verrattuna. 

ML: Just. Tuleeks tää Ryhmä 40 siis siitä, että siinä 40 tavallaan… 

SS: Valtuutettua. 

ML: …valtuutettua. 

SS: Demarit, Vasemmistoliitto, vihreät, Tapu. 

ML: Just. 

SS: Oliks siinä muita? Siinä ne tais olla. 

ML: Just. Kokoomus on tän sitten §… 


