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Hävittäjät eivät ehkäise
turvallisuusuhkaa numero 1
Jaakko Lindfors

KESKUSTAPUOLUEEN johdosta on
viestitty huhtikuun alussa, ettei kaik
kiin hallitusohjelmaan kirjattuihin
hankkeisiin ole koronan takia varaa, ja
että jostain olisi nyt hyvä leikata.
Hallitusohjelma on erittäin onnis
tunut, eikä sitä ei kannata nyt avata.
Hallitusohjelma rakentaa historiallisel
la tavalla kokonaan uutta hyvinvointi
valtiota pitkän kuivan kauden jälkeen.
Mutta ehkä kompromissi voisi löytyä
siitä, että leikataan Suomelle suunni
teltujen uusien hävittäjien määrästä?
Hävittäjillä ei ehkäistä turvalli
suusuhkaa numero 1: syrjäytymistä.

Hävittäjillä ei rokoteta suomalaisia
koronaa vastaan. Hävittäjillä ei nos
teta suomalaisten osaamistasoa, eikä
paranneta ikäihmisten hoivan laatua.
Isolla määrällä hävittäjiä siivotaan
julkisesta keskustelusta suurimmat
turvallisuusuhat, ja siinä sivussa pis
tetään pystyyn illuusio turvallisuuden
tunteesta.
Kansanterveyttä ja turvallisuutta
parannetaan ensisijaisesti muutoin
kuin aseilla: vahvalla ja laajalla hyvin
vointivaltiolla. Vakavimmat turvalli
suusuhat voitetaan sellaisella reilulla
pelillä, jossa kaikkein haavoittuvim

massa asemassa olevia tuetaan, ym
päristöä suojellaan, työntekijöille taa
taan hyvä työelämä, lapsille annetaan
maailman parasta opetusta ja ikäih
misten toimeentulosta ja terveydestä
pidetään huolta.
Onko meillä varaa 64 hävittäjään?
Käännetään kysymys näin päin: onko
meillä varaa jättää tekemättä ne tu
levaisuusinvestoinnit, jotka olisivat
mahdollisia pienentämällä hävittäjien
määrää ja sijoittamalla loppuosa hy
vinvointivaltion vahvistamiseen. Toi
vottakaamme eduskunnalle viisautta
päätöksentekoon.

Kansanterveyttä
ja turvallisuutta
parannetaan
ensisijaisesti
muutoin kuin aseilla:
vahvalla ja laajalla
hyvinvointivaltiolla.

Koko työväen vappu 2021?
TURUN VASEMMISTOLIITTO solmi his

toriallisen sopimuksen työväen yhtei
seksi vapuksi 2020 ammattiyhdistys
liikkeen ja SDP:n kanssa. Kansanter
veydellisesti vakava koronapandemia
kuitenkin pysäytti Suomen Turun,
joten vielä ei tavata torilla.
Toivottavasti koko työväki ja va
semmisto marssivat yhtenä rintamana
alusta loppuun Turussa 1.5.2021. Si
tä ennen: kaikille rauhallista vappua
2020 ja mahdollisimman hyvää voin
tia ja terveyttä.

Jaakko Lindfors
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Arbetaridentitet
Branko Lampi
Studerande och wannabe bildkonstnär
SÅHÄR MED TANKE på för
sta maj tänkte jag skriva lite
kort om identitetsuppfatt
ning. Varför just om identi
tet? Jo, för att första maj är
en för arbetarrörelsen viktig
högtidsdag att fira dess kamp

för arbetarklassen och ett, i
en högre grad, demokratiskt
socialistiskt samhälle. Inom
vänsterkretsar är det en hög
tid för att fira tillhörighet till
den rörelsen, och även tillhö
righet till den egna politiska
BRANKO LAMPI

världsbilden i opposition till
kapitalismen. Firandet såväl
som demonstrationen handlar
med andra ord om att synas
och att förstärka en gemen
sam identitet.
Det är naturligtvis inte fel
att fira identitet eller tillhörig
het till en grupp av människor
men liksom alla mänskliga fe
nomen är det värt att analyse
ra och vid behov problemati
sera. Det finns en traditionell
syn av att vara vänster vilket
utgörs av att vara arbetare.
Den bilden innehåller sällan
studerande, författare, musi
ker eller bildkonstnärer. Ma
nuellt, ofta manligt, arbete
har prioritet i det traditionella
skildrandet av arbetarklassen
som har lägre inkomst, och
som utnyttjas av en borgar
klass med betydligt högre in
komst. Den skildringen saknar
inte helt betydelse men den är
ändå något ensidig. Arbete är
sist och slutligen en mänsklig
aktivitet som alla gör, mera el
ler mindre, oavsett om de vill
eller inte. Den betydelsefulla
kontrasten mellan arbetar
klassen och borgare är dock
inte mellan de som arbetar
och de som inte gör det. Det
är snarare mellan människor
som producerar något av vär
de och människor som utnytt
jar det värdet, samt den stora
inkomstklyftan mellan att
producera och utnyttja.

Vappuna on syytä juhlistaa
työväenliikkeen kamppailua sellaisen
demokraattisen ja sosialistisen
yhteiskunnan puolesta, jossa
edistetään kaikkien haavoittuvassa
asemassa olevien ihmisryhmien
oikeuksia, eikä vain niiden ryhmien,
joihin itse kuulumme.
Ifall vi vill tala om en ge
mensam utnyttjad klass gäller
det dock även att inkludera
studerande och konstnärer av
olika slag. Det är även sakligt
att tala om inkomstskillna
den mellan män och kvinnor,
och för övrigt så tenderar den
utnyttjande klassen bestå av
just rika män. Poängen är hur
som helst att vänstern och ar
betarrörelsen i allmänhet inte
enbart är för arbetare, åtmins
tone inte arbetare i en tradi
tionell mening. Det finns de
som, inom och utanför partiet,
kritiserar
Vänsterförbundet
för att den numera prioriterar
en identitetspolitik och att det
inte längre är ett parti för ar
betare. Jag tänker dock att det
är underligt att det ena måste
utesluta den andra. Är det inte
vänstern som skall kämpa för
ett rättvisare och i en högre
grad jämlikare samhälle? Då
är det nödvändigt att inse att
det finns mera än en grupp av
människor som är värda att
kämpa för.
Dessutom är det svårt att
undvika en ”identitetspolitik”
då det gäller att kämpa för
människors rättigheter. Det
är nödvändigt att kategorise
ra och jämföra sig själv med
andra människor för att iden

tifiera problem och arbeta för
bättre förhållanden i samhäl
let. Att vara ”arbetare” är ock
så mera eller mindre en iden
titet även om det är så på ett
väldigt allmänt plan. Termen
får dock styrka genom exem
pelvis vänstern, fackförening
ar och första maj firandet.
Själv har jag aldrig tänkt
på mig själv som en arbetare
även om jag har arbetat inom
vården i snart 10 år. Jag stu
derar också filosofi vid Åbo
Akademi men det har jag bara
gjort i 6 år. Det är naturligtvis
viktigt att kunna identifie
ra sig själv som det ena eller
det andra men vi behöver inte
identifiera oss själva som nå
got för att förstå ett problem
och arbeta för att motverka
problemet. Samtidigt kan vi
kämpa för andras rättigheter
även om det inte är våra eg
na rättigheter vi kämpar för.
Vänsterförbundet är inte en
bart ett parti för arbetare, och
arbetarrörelsens kamp är inte
heller enbart en kamp bara för
arbetare. Så här på första maj,
och även efter första maj, är
det viktigt att komma ihåg att
vi kämpar för alla de utsattas
rättigheter och inte bara den
grupp som vi själva tillhör, vad
det än är för grupp.

”Jokainen joka apua saa, sitä joskus tajuu myös antaa”
Eini Pihlajamäki

KORONAKEVÄT on rajoitta

nut kaikkien, mutta erityisesti
ikäihmisten, mahdollisuuksia
tavata ystäviä, käydä sukuloi
massa ja harrastuskerhoissa
tai käydä edes kaupassa. On
päiviä, jolloin ei tule tavattua
ketään tai puhuttua kenenkään
kanssa. Vaikka tämä on ollut
arkea monen ikääntyneen koh
dalla jo ennen epidemiaakin,
sosiaaliset kontaktit ovat nyt
entisestään vähentyneet.
– Juuri nyt huomaa konk
reettisesti, miten suuri mer
kitys yhteisöllisyydellä on. Jos
meillä Turussa olisi enemmän
taloja ja kortteleita, joissa olisi
yhteisiä tiloja ja yhteistä te
kemistä, ihmiset voisivat hel
pommin tutustua toisiinsa. Sil
loin talossa olisi luonnollinen
tukiverkosto ja naapuriapua
saatavissa, toteaa Pirjo Rinne.
Kaupunginvaltuutettu
Pirjo Rinne vetää työryhmää,
jonka tavoitteena on vaikut
taa kaupungin rakentamiseen
ja ikääntyneiden palveluihin.

JUKKA OKSA

Moni ikäihminen asuu yksin
ja yksinäisyyskin on monelle
tuttua. Asuminen yhteisöllisis
sä, monisukupolvisissa taloissa
voisi tuoda uudenlaista mie
lekkyyttä elämään. Tämä tulisi
pitää mielessä, kun rakenne
taan uutta tai täydennysraken
netaan vanhoja lähiöitä.
Turussa on toki vanhoja
asuinalueita, joissa naapu
riapu toimii. Tästä esimerkki
nä Kurjenmäen keltaiset talot
ja niiden pihapiirit. Taloissa
asutaan yleensä pitkään ja sik
si ihmiset tuntevat toisensa.
Sari Lähteenmäki on asunut
Kurjenmäessä toistakymmen
tä vuotta, eikä halua muttaa
muualle.
- Tämä on vähävaraisten
ihmisten asuinaluetta, täällä
on totuttu auttamaan. Jutte
lemme paljon keskenämme ja
annamme toisillemme apua.
Nyt lupasin mennä opasta
maan naapuria, miten käyte
tään mobiilipankkia. Kerran
olen vinkannut seurakunnal

lekin avuntarvitsijan. Autta
misesta saa itsekin ystävyyttä
ja apua. Eräs naapuri korjasi
polkupyöräni.
- Tykkään auttaa ikäihmi
siä käytännön asioissa, tyk
kään myös kuunnella tarinoita,
miten ennen on eletty. Kurjen
mäki on rakennettu vuonna
1937. Täällä on asunut isoja
lapsiperheitä ja kaikenlaisesta
on selvitty. Ja kyllä varmaan
selvitään koronastakin, va
kuuttaa Sari Lähteenmäki, joka
on myös aloittanut vapaaeh
toistyön Loma ja Virkistys -yh
distyksessä.
Silloin kun naapuriapu ei
toimi eikä tuttaviakaan ole
hollilla, voi järjestöistä olla
apua. Ne ovat monesti kette
riä ja pystyvät sopeuttamaan
palvelujaan ja apuaan tarpeen
mukaan. Niin nytkin. Turun
kaupunki on tässä poikkeusti
lanteessa nähnyt erilaisten yh
distysten tarjoamien palvelu
jen arvon ja nopeasti koonnut
tiedot niistä turku.fi -sivustolle.

Telakkarantaan oli maaliskuun lopussa jätetty viesti
naapurustolle: levitä rakkautta, älä koronavirusta
Turun kaupungin senioreiden apupuhelin 02 262 6164,
arkisin klo 9-15.
Tietoja eri järjestöjen tarjoamasta avusta on koottu
sivulle www.turku.fi/korona
Lounais-Suomen Loma ja Virkistys tarjoaa juttuseuraa
ikäihmisille klo 10-12 , puh. 050 368 5878 ja 040 704 5760.
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Miksi muutin Turkuun?

JUKKA OKSA

Jukka Oksa

TÄYTYY HETI ALUKSI TODETA, että

Turkuun muuttaminen on kyllä he
rättänyt reaktioita. Pitkäaikainen työ
toverini lähetti pahoittelut siitä, että
olen joutunut paikkaan, ”jossa ikuisen
loskan lisäksi on lähinnä vain kopeita
ihmisiä.” Selvennykseksi sanottakoon,
että hänellä oikeasti oli kokemuksia
paikkakunnasta. Toinen tuttavani, ny
kyinen tamperelainen ja joka oli myös
ollut Turussa töissä, väitti heti tänne
tultuaan kiinnittäneensä huomiota
tienviittaan, jossa luki ”Tampere 130
km”. Omat yhden vuoden mittaiset
kokemukseni eivät ole näin Turku -pa
koisia. Tosin sään suhteen ensimmäi
nen talvi ei tehnyt kummoista vaiku
tusta: laivat kulkivat ja lähinnä satoi
räntää paljaille nurmikoille. Turkulais
ten kopeudesta en vielä tiedä, mutta
ehkä tosikkoja löytyy, eritenkin suh
teessa Turun murteeseen. Sitä pysyy
kielipuolena vaikka kuinka yrittäisi ja
tekisi Turun Sanomien murretestejä.
On parempi pitää suu kiinni ja yrittää
edes ymmärtää kummalla puolella jo
kea on.
Kertomusta oman paikkakunnan
erinomaisuudesta pidetään yllä ver
tailemalla sitä sopiviin muihin paikka
kuntiin. Konsti onkin valita oikein se,
mihin omaa nurkkakuntaansa vertaa.
Vertailukohteen pitää olla kyllin ta
sokas, että voi kokea olevansa samas
sa sarjassa. Se ei kuitenkaan saa olla
liian tasokas, koska silloin vertailun
tulos voi olla masentava. Turkulaises
sa hengenelämässä olen aistinut pysy
vää särmikkyyttä suhteessa Helsinkiin,
mutta muusta Suomesta ei ole niin vä
liä. Ja vain tamperelaiset vertaavat it
seään Turkuun. Turkulaiset taas eivät
vertaile Turkua Tukholmaan, mikä voi
olla ihan viisasta.
Olen seurannut suurella mielen
kiinnolla lehtien ja kunnallispäättäjien
keskustelua Turun kehittämisestä, kun
olen ollut paikallisen kehityksen tut
kija. Erityisen kiinnostavaa on kuulla,
miksi minun ja muutaman tuhannen
muun ihmisen luullaan muuttaneen
Turkuun. Olisiko se kauppatorin tule
va parkkikuoppa ja sen ympärillä näi
vettyvä baarien vyöhyke? Ei se, mutta
keskustan monipuoliset palvelut ja
loistavat bussiyhteydet on kyllä mai
nio juttu, jos palvelut pysyvät moni
puolisina.
Tähän väliin on ehdottomasti sa
nottava, että Fölibussien aikataulus
sa pysyminen ja kuskien ystävällinen
kestoasiallisuus on mielestäni ihme.
Kaupunginkirjasto, kaupunkipyörät,
Föri ja Martinsillan grillikioski ovat
iloisia yllätyksiä. Aurajoen rantareitit
vastaavat muutenkin mainettaan ja
korkeita odotuksia. Sitä vastoin Funi
kulaari ja sen miljoonamaine ei lisän
nyt Turun vetovoimaa eikä luottamus
tani päättäjien käyttämien konsulttien
arviointikykyyn. Myöskään Logomon
sillan roolia vetovoimatekijänä en ole
vielä oivaltanut, mutta sehän ei ole
kaan vielä valmis ja hintakin taitaa olla
vielä hakusessa.
Uudella paikkakunnalla kiinnittää
huomiota varallisuuserojen ulkoisiin

tunnusmerkkeihin, kuten automerk
keihin, asuntoihin, ja Turussa tietys
ti veneisiin. Rakentaminen paljastaa
luokkaeroja vaikka kuinka pressuil
la peittäisi. Turussa rakennusfirmat

näyttävät uskovan siihen, että vie
lä joku ostaa ylellisyyttä, siis asioita,
joita ei oikeasti tarvitse, tehdäkseen
vaikutuksen ihmisiin, joita ei oikeasti
arvosta. Jos juuri nyt ei olemaan rahaa,

Tähän väliin on ehdottomasti
sanottava, että Fölibussien
aikataulussa pysyminen
ja kuskien ystävällinen
kestoasiallisuus on mielestäni
ihme.

ostavat velalla. Turun kehittäjien kes
kustelu rakentamisesta ja asumisesta
kertoo siitä, mitä pidetään kehityksenä
ja tavoittelemisen arvoisena. Päättäji
en ajatusmaailman tunnistaa siitä, mi
hin he katsovat olevan rahaa ja mistä
pitää säästää kun siihen nyt ei vaan ole
rahaa. Koronaviirus paljasti neo-libe
raalin oikeiston arvomaailman vinou
tuman, kun sosiaali- ja terveyspuolen
säästökuurit voivat osoittautua pahak
si virheeksi. Joku viisaampi sanoikin,
että kriisin aikaan jokainen yksityisen
vastuun ja yrittämisen puolustaja on
kin sosialisti ja huutaa valtiota apuun.
Meidän kotitaloutemme kaksikos
ta toinen on eläkeläinen ja toinen etsii
koulutusta vastaavaa työtä. Emme kyl
lä muuttaneet Turkuun Funikulaarin
tai toriparkin perässä. Muutimme yli
opiston ja työpaikkahaaveiden vuoksi.
Työmarkkinat eivät ole vielä avautu
neet. No, olemme olleet täällä vasta
vuoden. Annamme Turulle vielä aikaa
toipua koronasta.
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Kuntavaalit käydään keväällä 2021

Lähde vasemmiston kuntavaali
ehdokkaaksi!
HALUAISITKO SINÄ VAIKUTTAA Tu

run asioihin ja lähteä mukaan raken
tamaan kotikotikaupungistasi pa
rempaa paikkaa kaikille turkulaisille
tulotasosta, sukupuolesta, iästä, et
nisestä taustasta tai muista määreis
tä riippumatta? Turun Vasemmisto
liiton kuntavaalikone pyörii jo täyttä
vauhtia, ja parhaillaan käynnissä on
ehdokaslistan rakentaminen – lu
kuisten muiden valmistelujen ohella.
- Lähdemme kevään 2021 kun
tavaaleihin täydellä ehdokaslistalla,
mikä tarkoittaa yhteensä sataa ehdo
kasta, Turun Vasemmistoliiton kun
nallissihteeri Lauri Simola kertoo.
Simola kehottaa vaikuttamisesta
kiinnostuneita ottamaan rohkeas
ti yhteyttä ja kyselemään lisätietoja
ehdokkuudesta.
- Arasteluun ei ole syytä. Esimer

LAURI SIMOLA

kiksi omaa osaamistaan ei kannata
aliarvioida. Kuntapäättäjiltä edelly
tetään ensisijaisesti tervettä kaupun
kilaisjärkeä, ei eri hallinnonalojen
suvereenia hallintaa tai muuta spe
sifiä osaamista. Tuemme ehdokkai
tamme kaikin mahdollisin tavoin,
ja järjestämme monipuolista ehdo
kaskoulutusta ehdokkaiden toiveita
huomioiden, Simola vakuuttaa.
Vaikka kuntavaaleissa tähdätään
ensisijaisesti kaupunginvaltuustoon,
vaalien jälkeen jaetaan myös muita
merkittäviä luottamustehtäviä esi
merkiksi eri lautakunnista.
- Jos oma vaalitulos ei riitä val
tuustoon asti, vaikuttamaan voi
päästä jonkun lautakunnan jäsene
nä. Myös lautakuntatasolla tehdään
merkittäviä päätöksiä, Simola huo
mauttaa.

Jos olet kiinnostunut kuntavaaliehdokkuudesta, ota yhteyttä Turun Vasemmistoliiton kunnallis
sihteeri Lauri Simolaan (puh. 045 852 3343, s-posti: turunvasemmistoliitto@outlook.com).
Kuntavaalit järjestetään 18.4.2021, ennakkoäänestys kotimaassa 7.-13.4.2021.

Tradeka tukee
ihmisoikeudet.net
-portaalia.

SEURAA MEITÄ

VERKOSSA!
INSTAGRAM:

@turunvasemmisto
FACEBOOK:

facebook.com/turunvasemmisto

”Perustaisitteko nyt
Aktivistiopiston?”

Mitä tehtäis seuraavaksi?
Me Tradekassa uskomme, että omistaminen tekee ihmisille hyvää. Inhimillinen
omistajuus vie maailmaa eteenpäin ja palauttaa hyvää yhteiskuntaamme.
Jotta jäsenemme voisivat kanssamme parantaa maailmaa ja omistaa omaa
tulevaisuuttaan, olemme ottaneet käyttöön Jäsenaloitteet. Tee omasi ja vaikuta.

tradeka.fi/jasenaloite

TWITTER:

@turunvas
KOTISIVUT:

turunvasemmisto.fi

