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Palveluseteli tulonsiirto
varakkaille s. 4
Harmaa talous myös
kuntien ongelma s. 5
Toriparkin kohtalo
ratkeaa vaaleissa s. 8
Terveyskeskus
toimivaksi s. 10

TURUN VASEMMISTOLIITTO

ALUEIDEN ASIALLA
JÄKÄRLÄ – RUNOSMÄKI
-aluetilaisuus lauantaina 13.10.
klo 11 Jäkärlän K-Market Pysäkki
klo 13 Runosmäen K-supermarket

Varissuo – Lauste
-aluetilaisuus lauantaina 20.10.
klo 10 Varissuon liikekeskus
klo 12 Lausteen Sale

Jyrkkälä – Pansio-Perno
-aluetilaisuus lauantaina 27.10.
klo 11 Jyrkkälän Sale
klo 13 Pansio-Pernon S-Market

Tule juttelemaan ja
juomaan kuppi kahvia
ehdokkaiden kanssa!

lauantaina 2 0.10. klo 19
Turun Rientävän talossa
(Juhannusk atu 7)

TURUN
VasemmistoLIITON
vaaliJUHLA
Ohjelmaa, ruok aa , juomaa!
Illalliskortti 10 € :
Ulla Sy väk ari
puh. 0 4 072 373 6 4
ulla.sy vakari @ gmail.com

Turun Vasemmistoliiton
kuntavaaliehdokkaat,
s. 6–7. Valitse omasi!

Kuntavaalit 28.10., ennakkoäänestys 17.-23.10. Äänestä!
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Kampus jarruttaa
kouluverkon parantamista
Turku julkistanee uuden kouluverkkoselvityksen
syksyn kunnallisvaalien jälkeen. Palveluverkkoselvityksen
nimellä kulkevaa paperia on valmisteltu hiiren hiljaa. Edes
perusopetuksesta vastaava varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta ei ole saanut asiasta selvitystä, vaikka sellainen
on luvattu jo elokuussa. Tulossa on kiistanalaisia esityksiä ja
siksi paperia ei uskalleta julkaista ennen vaaleja.
Hiljaisuus tila-asioissa on mennyt jopa niin pitkälle,
ettei lautakunnalta ole lainkaan pyydetty vuosittaista
lausuntoa koulujen peruskorjausten ja uudisrakennusten
tarpeista. Aiempina vuosina sellainen on kaupungin
talousarviota varten laadittu. Uusia kouluja tarvittaisiin
monille alueille. Pansioon tarvitaan yläkoulu, joka on
luvattu jo neljä vuotta sitten. Uutta yläkoulua kaivataan
myös Vasaramäessä, sillä Kupittaan koulutalossa on ollut
sisäilmaongelmia. Myös mm. Yli-Maariaan ja Hirvensaloon
tarvitaan koulut.
Peruskoulujen tilatarpeiden sijaan kokoomusta
ja demareita kiinnostavat Sepänkadun suurlukio ja
Kupittaan Kampus. Näillä suurilla suunnitelmilla kävellään
peruskoulujen tilatarpeiden yli. Ammattikorkeakoulun
Kampuksen toteuttaminen tarkoittaa peräti neljän
turkulaislukion
keskittämistä
ammattikorkeakoululta
vapautuviin tiloihin Sepänkadulle. Se tarkoittaa myös lukion
loppumista Runosmäestä. Suunnitelmissa myös Vasaramäen
yläkoululaiset siirrettäisiin keskustaan, yhtenä vaihtoehtona
on väläytetty Puropellon koulua. Siirrosta kärsivät eniten
Lausteelta Vasaramäkeen nyt kulkevat nuoret, joiden matka
kouluun pitenee ja hankaloituu huomattavasti.
Koulupolitiikkaa ei voi tehdä menestyjien ehdoilla.
Suomalaisen koulutusjärjestelmän vahvuus on ollut tasa-arvoa
vahvistava kaikille yhteinen peruskoulu. Turun yliopistossa
tehty tutkimus kuitenkin osoittaa, että kaupungin koulukenttä
on lohkoutumassa. Koulut eriytyvät valinnaisuuden
lisäämisen ja huippujen tavoittelun seurauksena. Menestyjien
suosiminen näkyy myös lukiopolitiikassa. Turkuun halutaan
kaksi huippulukiota: Sepänkadun suurlukio ja Kerttulin
lukio. Jälkimmäinen aloittaa toimintansa jo 2013. Sen alta
joutuivat peruskoululaiset tänä vuonna siirtymään mm.
ahtaaseen Martin kouluun.
Kehitys
ei
ole
tasa-arvoista
toisen
asteen
koulutuksen sisälläkään, sillä lukiokoulutusta suositaan
ammattikoulutuksen kustannuksella. Puheet nuorisotakuusta
kolisevat onttoina, kun ammatillisessa koulutuksessa ei
ole riittävästi aloituspaikkoja. Samalla alle 25-vuotiaiden
työttömyys on neljässä vuodessa lähes kaksinkertaistunut.
Vuonna 2008 työttömiä nuoria oli Turussa 855 ja vuonna 2012
jo 1634.
Sosiaalidemokraattinen kouluhallituksen
pääjohtaja ja opetusministeri Reino Henrik Oittinen ajoi
aikanaan läpi peruskoulu-uudistuksen: syntyi kaikille
yhteinen ja ilmainen yhdeksänvuotinen peruskoulu. Turun
Kasvatus- ja opetustoimea johtavat sosiaalidemokraattiset
virkamiehet, mutta R.H. Oittisen linjan he ovat unohtaneet.

Pääomatulot saatava kunnallisverotettaviksi

Niskalenkki markkinataloudesta
Kokoomuksen puheenjohtaja ja pääministeri Jyrki Katainen sanoi rehvakkaasti
puoluekokousta avatessaan, että markkinataloudesta on otettu niskalenkki. Viime vuosien ”painiottelu” yhteiskunnan
ja markkinavoimien välillä on kuitenkin
tylysti näyttänyt, että totuus on täysin
toinen.

taloudesta puuttuu julkisten palvelujen
tuottamiseksi ja kehittämiseksi. Jatkuva
paine kunnallisveroprosentin nostoon tai
kunnallisten palvelujen leikkauksiin rauhoittuisi.
Miksi sitten tulojen samanarvoista verokohtelua ei toteuteta? Vastaus on perin
yksinkertainen: poliittinen voima ei riitä. Demokratiassa enemmistö voittaa ja
Suomessa se voima on oikeistopuolueilla,
jotka suojelevat omistajien etuja. Valta
poliittisten voimasuhteiden muutokseen
on kansalla vaaleissa. Kansalaisten äänestysratkaisuilla tämäkin epäkohta voidaan
korjata.

Suurten yritysten johdon täydellinen yhteiskuntavastuun puute on näkynyt kohtuuttomien palkkioiden, etujen ja osinkojen jakamisena. Yrityksistä on pumpattu
ulos rahaa eikä tulevaisuuteen suunnattuja ja työpaikkojen säilymistä turvaavia
investointeja ole käynnistetty. Yli 20 pörssiyhtiötä on tänä vuonna jakanut reilusti
osinkoja ja irtisanonut työntekijöitään.
Kataisen niskalenkki onkin todellisuudessa yhteiskunnan löysä kaulaote ja selkäreppuasento markkinoiden kyydissä.
Tuhannet työntekijät ovat menettäneet ja
tulevat menettämään työpaikkansa, kuten
OP-Pohjolan ja Metson julkistamat suunnitelmat taas karusti todistavat. Julkisuuden paineen edessä Metso sentään perui
ylimääräiset osinkonsa, mutta irtisanomisia ei. Ja mitä isot edellä sitä samaa tapahtuu pienemmissäkin yrityksissä.

Demokratiassa
enemmistö voittaa ja
Suomessa se voima on
oikeistopuolueilla, jotka
suojelevat omistajien
etuja. Valta poliittisten
voimasuhteiden
muutokseen on
kansalla vaaleissa.

Mm. toimeentulotuen ja työmarkkinatuen korotukset lisäävät kaupungin menoja.
Lastensuojelun menot kasvavat arvioidusta ja hammashuollon hoitotakuun piirissä
oleva asiakasmäärä lisääntyy. Lisäksi Turun maksuosuus TYKS:lle voi nousta 3–6
miljoonalla eurolla. Samoin toipilas- ja
jatkokuntoutuspaikkojen oston kustannus
ja synnytyskorvaukset sekä muiden menojen nousu aiheuttavat ylityksen.
Kaupunginhallituksen enemmistö (kokoomus, vihreät ja rkp) esittää äänestyksen jälkeen valtuustolle, ylityslupa myönnettäisiin vain 14 miljoonan euron tasolla
eli 10 miljoonan vajauksella. Vasemmistoliiton, sdp:n ja keskustan lautakunnan
tarvetta tukeva esitys jäi häviölle. Mikäli
valtuustossa ei vajausta saada täytettyä,
turkulaisten tarvitsemien palvelujen saaminen on uhattuna.
Vasemmistoliiton edustajat ovat sitoutuneet kaupungin palvelujen turvaamiseen.

Turun peruspalvelut vaarassa
Kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluja
tuottava ja järjestävä Peruspalvelulautakunta (Perla) ilmoitti loppukesällä kaupunginhallitukselle, että sen talousarvioon
annetun määrärahan ylitykseksi arvioidaan 22 miljoonaa euroa. Nyt uusimman
arvion mukaan ylitys tullee olemaan 24
miljoonaa euroa.
Valtuusto tiesi jo viime syksynä Perlalle
tälle vuodelle annetun määrärahan (tulojen jälkeen -535 miljoonaa euroa) riittämättömyyden. Syynä siihen oli, että maan
hallituksen ohjelmaan kirjattujen palveluja koskevaa sisältöä eikä vaikutuksia vielä
siinä vaiheessa tiedetty.

Kunnat jäävät nuolemaan
näppejään
Kun rahaa jaetaan omistajille osinkoina
eikä palkkatuloina, jää myös nykyisen verotuskäytännön perusteella kunnallisvero
perimättä näistä valtavista rahavirroista.
Tätä epäoikeudenmukaista verokäytäntöä
hyödyntää edukseen yhä useampi siihen
mahdollisuuksia omaava.
Veroasiantuntijat ovat arvioineet, että
Suomen kuntatalous menettää osinkotulojen kunnallisverottomuudella 1,5–2
miljardia euroa. Tuolla rahamäärällä paikattaisiin vajaus, joka koko maan kunta-

Sauli Saarinen
Vasemmistoliiton valtuustoryhmän
puheenjohtaja
Kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja
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Kuralan Kylämäkeä
esitetään maailmanperintökohteeksi
Turun kaupunginvaltuusto hyväksyi syyskuun alussa Kuralan Kylämäen alueelle
pientalorakentamisen mahdollistavan ns.
Säkömäen kaavan äänin 40–24. Kuralan Kylämäen Ystävät ry jatkaa taistelua ainutlaatuisen maalaismiljöön säilyttämiseksi.
– Kuralan Kylämäki tarjoaa ulkoilu- ja virkistysmahdollisuuksia kaikille turkulaisille. Tilaa pientaloalueelle olisi varmasti
löytynyt jostain muualta kaupungista, puuskahtaa Kuralan Kylämäen Ystävät ry:n perustajajäsen, dosentti Antti Jääskeläinen.
Ympäristö- ja kaavoituslautakunnan jäsen Riikka Oksasella
(vas) on omat epäilyksensä kaavan taustoista:
– Tämä on päänavaus lisärakentamiselle. Jatkosta lienee jossain
jo sovittu, hän arvelee. Oksanen esitti lautakunnassa kaavan hylkäämistä, mutta enemmistö oli toista mieltä. Valtuustossa kaava
meni läpi äänin 40–24. Vasemmistoliitto vastusti Kuralaan rakentamista.
Luokanopettaja Mervi Lappalainen, koulukuraattori Päivi Takkinen, erityisluokanopettaja Maija Nieminen ja varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan jäsen Johannes Yrttiaho vaativat kouluihin lisää tasa-arvoa.

Turun koulupolitiikan
suuntaa muutettava

Turku ennusti pitkään, että peruskoulujen oppilasmäärät kääntyvät laskuun. Ennusteiden
perusteella kouluverkkoa supistettiin rajusti. Nyt oppilasmäärät ovat kääntymässä kasvuun. Täyttyvien peruskoulujen on todettu myös eriarvoistuvan. Miten kehitys estettäisiin?
– On suunnattava lisäresursseja sinne,
missä eriarvoistumisen riski on olemassa,
ehdottaa erityisluokanopettajan Luolavuoren koulussa työskentelevä Maija Nieminen. Lausteen koulun luokanopettaja
Mervi Lappalainen puolestaan katsoo,
että ryhmäkokojen pienentäminen parantaisi tilannetta.
– Opettajilla olisi enemmän aikaa lapsille,
hän muistuttaa. Lappalainen arvioi, että
vapaan kouluvalinnan rajoittaminen ja
koulupiirien palauttaminen vahvistaisivat
nekin tasa-arvoa.

Oppilashuolto suositusten
tasolle
Päivi Takkinen työskentelee koulukuraattorina Luostarivuoren koulun Kerttulin, Luostarinkadun ja Martin yksiköissä.
Hän vaatii lisää resursseja oppilashuoltoon.
– Kaikissa peruskouluissa ei ole lainkaan
kuraattori- tai psykologipalveluja. Oppilashuollon henkilöstöä on vain puolet suosituksista. Lukioissa kuraattoripalveluita
ei ole lainkaan, Takkinen muistuttaa.

Ei suurlukiolle
Takkinen vaikuttaa myös lukio- ja ammattiopetuslautakunnassa. Hän torjuu
ajatuksen suurlukiosta:
– Opettajien mukaan 300 oppilaan lukio
on oppimisen kannalta paras. Suurlukiossa olisi peräti 1400 päivälukio-oppilasta,
varoittaa Takkinen. Hän puolustaa voimakkaasti lukion säilyttämistä Runosmäessä. Suurlukion toteutuessa Lyseon lukio
kuitenkin siirtyisi keskustaan. Takkinen
nostaa esille myös toisen asteen kolutukseen kohdistetut leikkaukset:
– Esimerkiksi oppisopimuskoulutuksesta
vähennetään 230 paikkaa vuonna 2013.
Tämäkö nyt on sitä mainostettua yhteiskuntatakuuta, tivaa Takkinen.

Huippujen suosimisesta
tasa-arvoon
– Turun koulupolitiikkaa ohjaa liiaksi
huippujen tavoittelu, kritisoi varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan jäsen
Johannes Yrttiaho.
– Yksi esimerkki tästä oli Kerttulin alakoulun lopettaminen uuden Kerttulin
huippulukion tieltä. Vasemmistoliitto vastusti lakkautusta vuonna 2009, näimme,
että lukiokoulutuksen intressit eivät voi
ajaa peruskoulujen ja lähikouluperiaatteen
yli, Yrttiaho kertaa.

Stop säästöille
Koulujen säästöt ovat kiihdyttäneet eriarvoistumista.
– Kouluista säästäminen on leikkaamista
tulevilta sukupolvilta. Se on lopetettava,
nyt riittää, sanoo Mervi Lappalainen.
– Yhteiskunta on vauraampi kuin koskaan,
Pansioon tarvitaan uusi yläkoulu. Yläkoululaisten siirtyminen kuuden kilometrin
päähän Rieskalähteen kouluun on heijastunut mm. lisääntyneinä haasteina alu- miksi tämä ei näy lasten palveluissa, kysyy
puolestaan Päivi Takkinen. (UP)
een lastensuojelussa.

Ainutlaatuinen maalaismiljöö
Jääskeläinen muistuttaa, että Turun valtuusto on päättänyt jo
vuonna 1989, että Kuralan alue tulee säilyttää yhtenäisenä maalaismiljöönä. Kurala on Turun vanhinta aluetta. Nyt hyväksytty
kaava tuhoaa alueen luonto- ja kulttuuriarvot.
– Aiomme valmistella esityksen Kuralan Kylämäen hyväksymisestä Unescon maailmanperintökohteeksi. Museovirasto on
suhtautunut asiaan myönteisesti, Jääskeläinen kertoo.

Valitus hallinto-oikeudelle
Kylämäen Ystävät pyrkii vielä kaatamaan kaavan valittamalla
siitä hallinto-oikeuteen. Menestymismahdollisuudet voi arvioida hyviksi, sillä kaava ei huomioi maisema-, kulttuuri- ja luontoarvoja, jotka on kirjattu Maankäyttö ja rakennuslakiin.
– Kaavapäätökset tehdään Turussa pienen klikin toimesta, Jääskeläinen kritisoi. Kuralan Kylämäen Ystävät keräsi yli 7000 nimeä adressiin, jossa rakentamista alueelle vastustettiin.
– Kaupunginjohtaja ei kuitenkaan saapunut sovittuun tapaamiseen, Jääskeläinen hämmästelee.
– Kaavoituksessa on lisättävä asukkaiden kuulemista, vaatii Oksanen. Hän oli lautakuntansa ainoa, joka kävi kuulemassa yhdistyksen kantoja kaavan valmisteluvaiheessa. (UP)

Ympäristö- ja kaavoituslautakunnassa Vasemmistoliittoa
edustava Riikka Oksanen yritti pysäyttää Kuralan rakentamisen mahdollistavan kaavan jo lautakunnassa. Kuralan
Kylämäen Ystävät ry:n Antti Jääskeläisen mukaan yhdistys
jatkaa kamppailua ainutlaatuisen alueen puolesta.

Kampuskuurupiilo
Ammattikorkeakoulun Kupittaan Kampus maksaa arvioiden mukaan reippaasti yli 100 miljoonaa euroa. Kaupunki
aikoo toteuttaa rakennuskokonaisuuden vuokrahankkeena.
Vuokrassa kaupunkimaksaa rakennuttajalle rakentamisen
kulut ja tuntuvan voiton 25 vuoden vuokra-aikana.
Kupittaan Kampusta on viety eteenpäin hiljaisuudessa, kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan päätöksillä. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousarviossa vain muutaman
ylimalkaisen maininnan koko hankkeesta. Valtuusto ei ole
hyväksynyt edes hankesuunnitelmaa, jollainen olisi oltava
jokaisesta yli 3 miljoonan hankkeesta. Silti hankinta on käynnistetty. Kyse on suoranaisesta kuntademokratian pilkasta.
Meille turkulaisille se on liiankin tuttua. (UP)
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Joskus on aika sopia,
joskus täytyy taistella
Politiikassa vaatii taitoa osata päättää, milloin on sopimisen, milloin taistelun aika.
Turun Vasemmistoliiton ydinasioita ovat lähiöiden palveluiden säilyttäminen, koulu-, terveys- ja sosiaalipalveluiden
parantaminen, sekä työllisyyden kohentaminen. Miten nämä voidaan saavuttaa?
Tärkeintä on saada mahdollisimman suuri
kannatus kuntavaaleissa. Mutta se riitä, ellemme saa yksin enemmistöä.
Kunnallispolitiikassa suurin osa
asioista päätetään yksimielisesti. Toiseksi
suurin osa asioista voi vaatia vääntämistä,
mutta lopulta erilaiset näkemykset ja pyrkimykset voidaan sovittaa yhteen, tehdä
kompromissi.
Joskus harvoin yhteistä näkemystä ei
millään synny. Asia ei kerta kaikkiaan luonnu soviteltavaksi. Turussa yksi tällainen
kiistakysymys on jo pitkään tapetilla ollut
toriparkki: se joko rakennetaan, tai sitä ei
rakenneta. Vasemmistoliitto ei voi hyväksyä
turkulaisten enemmistön vastustamaa toriparkkia.
Työväen- ja vasemmistolaisessa liikkeessä on aina ollut tovereita, jotka eivät hyväksy
mitään sovitteluja. Ajatus kulkee niin, että
kun omat tavoitteet on asetettu, niistä on
pidettävä loppuun asti kiinni. Kaikki tai ei
mitään!

Lastenkodeille jatkoaikaa vain vuoteen 2014

Kuinka käy Turun lastensuojelun?
Lastensuojelun tilanne nousi Vaalitulos ratkaisee
valtakunnallisiin otsikoihin syys- Peruspalvelulautakunnassa laskuussa. Turussa on taitettu peis- tenkoteja pelastamassa ollut Mirka Muukkonen kertoo, että tässä
tä lastensuojelusta jo vuosia.
Kaupungin virallinen tavoite on laskea laitoshoidossa olevien määrää ja nostaa perhehoidon
osuutta. ”Laitoshoidon osuutta ei voi saada laskemaan, koska tällä hetkellä huostaanottojen
määrä kasvaa koko ajan. Se pitäisi ensin saada
laskemaan panostamalla ennaltaehkäisevään
työhön”, sanoo Turun lastensuojelussa työskentelevä nuorisolautakunnan jäsen Matti Kapanen.

Nuorten vastaanottokoti
lakkautettiin
Tavoitetta ajaakseen Turku suunnitteli keväällä
lakkauttavansa kolme lastenkotiaan. Suunnitelmien poikima mediahuomio ja mielenosoitus sai
eräät lakkauttamista aiemmin puoltaneet poliitikot varpailleen. Lopulta lastenkodit saivat työrauhan – mutta vain vuoteen 2014 saakka. Täysin
vahingoitta ei rytäkästä kuitenkaan selvitty. Kun
huomio keskittyi uhan alla olleisiin lastenkoteihin, Turun Nuorten vastaanottokoti lakkautettiin vähin äänin.

tapauksessa yhteistyö demarien ja
vihreiden kanssa toimi ja jatkoaika saatiin neuvoteltua peruspalvelulautakunnassa punavihreän
Matti Kapanen, Mirka Muukkonen ja Päivi Takkinen ovat huoenemmistön turvin. Vaalitulos lissaan lastensuojelun tulevaisuudesta Turussa.
määrittelee mitä tapahtuu vuoden
2014 jälkeen. Muistavatko demarit vielä tuolloin Lapsilla tehdään bisnestä
tämän syksyn vaaliohjelmaansa kirjaamansa ta- Lastensuojelun työntekijöiden joukossa huhuvoitteen lastenkotien säilyttämisestä?
taan, että eräillä poliitikoilla ei ole puhtaat jauTorilla lastenkotien puolesta mieltä osoittamas- hot pussissa. ”Virusmäentien ja Luostarinkadun
sa ollut koulukuraattori Päivi Takkinen perää lastenkodit ovat arvokiinteistöjä joita grynderit
Kapasen tavoin panostamista ennaltaehkäise- havittelevat”, toteaa Takkinen. Lisäksi isot palvään lastensuojeluun. Hän peräänkuuluttaa mo- veluyritykset ovat rynnimässä myös lastensuoniammatillista yhteistyötä lasten hyvinvoinnin jeluun. ”Lasten pahoinvointi on hyvää bisnestä.
hyväksi. Muukkosen mukaan lautakunnan jäse- Turun kaupungissa tehdään omissa lastenkoniä jakaa se, mistä rahat ehkäisyyn panostami- deissa parempaa lastensuojelua, mutta tietyt poseen otetaan. Oikeisto haluaa ottaa ne lakkautta- liitikot ajavat bisneksen etua”, sanoo Kapanen.
malla kaupungin omia lastenkoteja. Vasemmisto Lapsen sijoittaminen Turun kaupungin omaan
puolestaan haluaa vähentää ostopalveluja. Kau- lastenkotiin maksaa noin puolet siitä, mitä vaspunki on ottanut käyttöön kotipalvelun palvelu- taava palvelu yrityksiltä ostettuna. ”Eikä tämä
setelit: ”Poliittiset voimasuhteet määräävät, saa- ole mikään pienyritysten bisnes. Suuret toimijat
daanko kotiapu jatkossa järjestettyä kaupungin tässä jylläävät”, Takkinen täydentää.
omana työnä.”
Elias Laitinen

Vasemmistolaisten
enemmistö
on kuitenkin valmis etsimään sovitteluratkaisuja muiden puolueiden kanssa. Tämän
näkemyksen mukaan on parempi edetä tavoitteiden suuntaan, kuin kaatua kunniakkaasti saappaat jalassa ja jäädä vaille mitään
parannusta kannattajien elämään.
Jos kaupungin johdon porvarillinen
enemmistö esittää vaikkapa palvelumaksujen korottamista, realistiset vasemmistolaiset yrittävät sopia korotuksen pienentämisestä ja jonkinlaisen korvauksen saamisesta
kaikkein pienituloisimmille. Jos nimittäin
jäädään yksioikoisesti vastustamaan maksujen korotusta, se menee sellaisenaan läpi.
Sitkeiden neuvottelujen ja kenties
vasemmistolaisten järjestämien mielenosoitusten avulla maksujen korotuksia saadaan
ehkä pienennettyä.
Turun Vasemmistoliitto tulee seuraavallakin valtuustokaudella etsimään
omien tavoitteidensa mukaisia rakentavia
ratkaisuja. Jos kompromissia ei saavuteta
ja asia on riittävän tärkeä, voimme kutsua
turkulaisia – rauhanomaiseen ja lailliseen –
toimintaan tavoitteidemme tukemiseksi.
Joskus on aika sopia, joskus täytyy taistella.

Turun lastenkoteja on puolustettu monissa mielenosoituksissa. Lakkautukset on saatu torjuttua, mutta lisäaikaa on annettu vain vuoteen 2014.

Päivähoitoa yksityistetään vauhdilla

Palveluseteli tulonsiirto varakkaille
Turku otti päivähoidon palvelusetelit käyttöön elokuussa vuonna 2010. Kyseessä oli kokeilu, joka vakinaistettiin vain yhden vuoden kokemusten perusteella, ilman kunnollista vertailutietoa.
– Tavoite on vastuuton. Turussa päivähoitojonot ovat edelleen laittomia, kaikille tarvitseville ei voida paikkaa tarjota. Pitää keskittyä
kunnallisten paikkojen lisäämiseen, on luovuttava markkinaseikkailusta, Yrttiaho sanoo.
Palveluseteleitä ovat voimakkaimmin ajaneet
puolueista kokoomus ja vihreät. Näiden puolueiden taustaryhmissä on palvelusetelistä
hyötyviä hyvätuloisia perheitä sekä päivähoitoyrittäjiä. Yksityinen päivähoito tulee kaupungille kalliiksi, sillä yrittäjän on saatava
toiminnastaan voitto. Kahden vuoden aikana
Yksityistäminen vastuutonta
palvelusetelin arvoa on korotettu yrittäjien
Kun palvelusetelikokeilu aloitettiin, päätettiin pyynnöstä yli 10 %. Yrittäjät saavat myös erilmyös lopettaa useita kunnallisia päiväkoteja. Vuo- listä investointitukea.
den 2012 talousarvioon kokoomus ajoi läpi yksityisen päivähoidon laajentamisen. Kaupunginhallitus Seudullinen suunnitelma?
asetti myöhemmin tavoitteeksi yksityisen päivä- Uusi tieto kertoo, että terveys- ja sosiaalipalvehoidon osuuden nostamisen 30 %:in kaikesta las- luita tuottava Coronaria Oy etsii Turusta paikten päivähoidosta vuoteen 2020 mennessä.
kaa yksityiselle päiväkodille.

Palvelusetelillä perhe voi ostaa yksityistä päivähoitopalvelua, mutta seteli ei useinkaan riitä
koko päivähoitomaksuun, vaan perhe joutuu
käytännössä maksamaan yksityisestä päivähoitopaikasta enemmän kuin kunnallisesta.
– Palveluseteli on tulonsiirto varakkaille. Päivähoidossa se eriarvoistaa perheitä, syntyy kahden
kastin päiväkoteja, pelkää varhaiskasvatus- ja
perusopetuslautakunnassa ja kaupunginvaltuustossa päivähoidon yksityistämistä vastustanut
Johannes Yrttiaho (vas).

Asko Mäki
Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja

– Kun Coronarian kaltainen suuri yritys tulee
Turun seudun päivähoitomarkkinoille alkavat yksityiseen palvelutuotantoon sisältyvät
riskit realisoitua. Odotettavissa on omistuksen keskittymistä. Mitä isompi yritys on, sitä
enemmän sen toimintaa ohjaavat sijoittajien
tuotto-odotukset. Liikevoitto tehdään lopulta
palvelun laadusta ja henkilökunnasta tinkimällä, pelkää Yrttiaho. Hän muistuttaa, että
päivähoitoa ollaan yksityistämässä useissa
seudun kunnissa.
– Kaarina ja Lieto yksityistävät päivähoitoa. Raisio otti vastikään käyttöön palvelusetelit, joilla
päivähoitopaikan voi ostaa myös Turussa sijaitsevista yksityisistä päiväkodeista. Tiettävästi Coronaria hakee päiväkodille paikkaa juuri Raision
rajan tuntumasta. Jossain on laadittu suunnitelma Turun seudun päivähoidon yksityistämisestä, Yrttiaho epäilee. (UP)
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Harmaa
talous uhkaa
Turun yhtiöitä
Turun Tilaliikelaitoksessa nykyään työskentelevä
rakennusmestari Pirkko
Kunnari törmäsi joitain
vuosia sitten aiemmassa
työssään
Talotoimessa
harmaan talouden kiemuroihin.

liikelaitoksen toimesta paljon. Harmaata taloutta on kuitenkin monesti vaikea
valvoa, Kunnari sanoo. Hän muistuttaa, että työn tilaajan on pyydettävä
aina urakoitsijalta tilaajavastuulain
vaatimat todistukset. Työmaalla pitäisi
myös valvoa, onko työntekijöillä henkilökortit ja veronumerot.
– Vaikka paperit olisivat kunnossa,
voi työmaalle aina tuoda pimeää työvoimaa, jos sitä ei valvota jatkuvasti.
Tuntitöissä esimiesten pitäisi tarkistaa
hyväksytyt tuntilistat ja kyseenalaistaa
esimerkiksi 14 tunnin työpäivät. Epäilyttävän halvalla töitä tekevien yritysten tapauksessa pitää myös verottajaan
ottaa yhteyttä ja pyytää verotarkastus,
Kunnari opastaa.

– Yleinen mielikuva oli, että Talotoimen työt tekivät kunnan omat miehet,
mutta itse asiassa suuri osa töistä oli
ketjutettu yksityisille yrittäjille. Kaupungin työtä haukuttiin tehottomaksi
ja kalliiksi, mutta syy oli aliurakoitsijoiden ylilaskutuksessa, kertaa Kunnari.
– Firman mies teki parhaimmillaan
31 tuntia vuorokaudessa ja kaupunki
Valvonta vaikeutuu…
hyväksyi tunnit. Mies siis merkittiin
Turussa on yhtiöitetty talon- ja kaolleeksi vaikkapa kolmella työmaalla
dunrakennuspalvelut, kunnallistekniiyhtä aikaa, Kunnari kuvailee.
kan ja kiinteistöjen ylläpito sekä siivous
ja ruokapalvelut. Turun Seudun RakenHarmaan talouden
nustekniikka Oy, Kuntec Oy ja Turun
kimppuun
– Etenkin kunnossapitotöiden val- Seudun Kiinteistöpalvelu Oy ovat vuonvontaa on nyt parannettu Turun Tila- na 2015 mukana markkinakilpailussa.

Kaupungin suora osuus tuotetuista
palveluista vähenee sen jälkeen vuosittain. Nyt esimerkiksi Tilaliikelaitos on
voinut tilata pienet kunnossapitotyöt
suoraan kaupungin omilta yksiköiltä.
Kunnari arveleekin, että yhtiöittämisistä seuraa ”villi meininki”:
– Yksityisiä tuntimiehiä eri firmoista
alkaa juosta kaupungin kiinteistöissä.
Valvonta tulee olemaan entistä vaikeampaa. Firmat kilpailutetaan muutaman vuoden välein ja toimijat vaihtuvat. Se asettaa kaupungin erittäin
kovaan valvontapaineeseen, Kunnari
Pirkko Kunnari epäilee, että teknispelkää.

…työehdot murenevat
– Harmaa talous vie työntekijältä sosiaaliturvan, lomaedut ja kaikki muutkin edut jotka on työehtosopimuksilla
saatu aikaan. Rehellisiltä yrittäjiltä se
vie mahdollisuuden menestyä kilpailussa. Pelissä ovat meidän kaikkien verorahat, Kunnari muistuttaa.
Pörssiyhtiöt hoitavat jo ihmisten terveyttä. Yhtiöittämisen myötä koulujen, terveysasemien ja vanhainkotien

ten palveluiden yhtiöittäminen vaikeuttaa harmaan talouden torjuntaa
kaupungin töissä.

sekä katujen ja vesijohtoverkon ylläpito valuu yksityisille.
– Kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden työntekijät tekevät rankkaa
työtä pienellä palkalla, usein jopa vuorotyössä ja samaan aikaan ilmaista
rahaa virtaa yksityisen firman pussiin,
jos yrittäjä vain kehtaa olla tarpeeksi
röyhkeä, Kunnari kiteyttää. (UP)

Vasemmistoliitto
vastusti
yhtiöittämistä
Turku päätti puolitoista vuotta
sitten yhtiöittää yli tuhannen työntekijän tekniset palvelut. Vuoden
2012 alusta toimineiden yhtiöiden
tuottamat kiinteistönhuoltopalvelut,
kunnallistekniikan rakentaminen ja
ylläpito sekä talonrakennuspalvelut
aiotaan kilpailuttaa vuonna 2015.
On todennäköistä, että yksityiset
yritykset voittavat tarjouskilpailut.
Vasemmistoliiton valtuutetut eivät
yhtiöittämisiä hyväksyneet, vaan äänestivät suunnitelmia vastaan. Yhtiöittäminen oli ensiaskel kohti teknisten palveluiden yksityistämistä.
Yhtiöittämisen myötä loppui myös
avoimuus. Tiedonsaanti osakeyhtiöstä on erittäin vaikeaa. Heikkenevä
valvonta mahdollistaa myös harmaan talouden ongelmien leviämisen. (UP)

Pasi Heikkilä perää parempaa työllisyyttä

Uusi Myllysilta sai
runkonsa Turun telakalla

Turun työttömyys
kasvussa
Työttömyys on kasvussa joka toisessa Varsinais-Suomen kunnista.
Työttömyysprosentti oli vuonna
2012 suurin Turussa: 13,3 %. Ennen USA:sta alkanutta talouskriisiä
vuonna 2008 työttömiä oli kaupungissa 8136, vuonna 2012 työttömiä
oli 11716, kasvua 44%. Yli vuoden
työttömänä olleita oli neljä vuotta
sitten 1535, nyt luku on 3241. Pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut peräti
111%.

Alkuvuodesta 2010 Myllysilta notkahti ja se asetettiin
käyttökieltoon. Kun turkulaiset vielä päivittelivät tapahtunutta, tarttui Vasemmistoliiton kaupunginvaltuutettu ja STX:n Turun telakan luottamusmies Pasi
Heikkilä toimeen. Hän jätti valtuustolle aloitteen ja
esitti, että kaupunki tilaisi uuden sillan terästyöt Turun telakalta.
alusten sarjat ovat loppuneet ja telakan
on ollut tyytyminen prototyyppilaivoihin.
– Lomautuksia on ollut vähän väliä.
Porukalle on annettu lopputilejä ja
telakan oma varustelu on käytännössä ajettu alas ja korvattu ulkomaisella
halpatyövoimalla, Heikkilä kuvaa.
Nyt telakan teräspuolella valmistetaan norjalaiselle tilaajalle erikoisvalmisteisia asuntomoduulin osia öljynporauskentälle. Viking Linen uusi
risteilylautta on varusteluvaiheessa ja
seuraavaksi aloitetaan Saksaan menevää risteilyalusta. Heikkilän mukaan
lisätöistä odotetaan yhdessä muiden
suomalaistelakoiden kanssa tietoa
vielä tänä syksynä. Pitkän tähtäimen
suunnitelmia on myös olemassa:
Tuulivoimahankkeita
– Esimerkiksi tuulivoimalahankkeet
ehkä tulossa
ovat maailmalla vilkastumassa ja sopiTyöllisyystilanne Turun telakalla on sivat hyvin telakan tehtäviksi, Heikkiedelleen vaikea, koska suurten risteily- lä väläyttää.

– Telakan teräsosastoilla oli tuolloin
vähän töitä. Olisi ollut varsin kyseenalaista, jos Turku olisi tilannut sillan
vaikkapa Puolasta, Heikkilä perustelee
nopeaa reagointiaan.
Aloite eteni harvinaisen nopeasti
käsittelyyn. Telakka sai urakan ja toimitti uuden Myllysillan teräsrungon
Aurajoelle. Vasemmistovaltuutetun
aktiivisuudella oli tärkeä vaikutus
kaupungin tilaukseen:
– Kaupungin virkamiehet tulivat tietoisiksi telakan ahdingosta ja siitä,
että kaupunki voisi hieman tilannetta
helpottaa, Heikkilä arvioi aloitteensa
merkitystä.
– Ilman urakkaa levyhallissa olisivat olleet valot sammuksissa, hän muistuttaa.

Nuorisotyöttömyys
kaksinkertaistunut

Kaupunginvaltuutettu Pasi Heikkilä oli aloitteellinen, kun Turku päätti tilata Myllysillan teräsrakenteet Turun telakalta. Nyt Heikkilä vaati Turulta
panostusta Pansion palveluihin.

Pansion palvelut kuntoon
Pitkäaikaisena telakkalaisena Heikkilä on huolissaan läheisen PansioPernon asuinalueen palveluista:
– Alue tarvitsee apteekin ja pankin
sekä esimerkiksi yläkoulun säilyäkseen

elävänä asuinalueena telakan työntekijöille ja muille alueen asukkaille,
STX:n luottamusmies sanoo. Jälleen
hän vaatii Turun kaupungilta nopeita
toimia. (UP)

Nuorten alle 25-vuotiaiden työttömien määrä oli Varsinais-Suomessa
vuonna 2008 elokuun lopussa 1470 ja
tämän vuoden elokuun lopussa 2957.
Neljässä vuodessa nuorten työttömien määrä on kaksinkertaistunut.
Viime vuodesta nuorten työttömien
määrä on kasvanut 17 %. Turussa
nuorisotyöttömyys lähes kaksinkertaistui neljässä vuodessa. Vuonna
2008 alle 25- vuotiaita oli työttömänä 855 ja vuonna 2012 jo 1634. Kasvua 91 %.
Lähde: Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus
8/2012, ELY-keskus.

Laura
Aalto

287

Opiskelija

Markku
Alajärvi

288

Aluesihteeri,
eläkeläinen

Mohammadamin
Allahmoradi

289

Opettaja, kirjailija

Li
Andersson

290

VTK, puheenjohtaja /
Pol. kand, ordförande

Heli
Arosuo

291

S2-opettaja, globaalikasvatuksen ohjaava
opettaja

Mia
Artesola

292

Projektipäällikkö (SIT)

Inkeri
Backman

Seppo
Blomqvist

Saska
Heino

Jukka-Pekka
Hiltunen

,
293 Sosiaaliohjaaja
omaishoitaja

303

Opiskelija

maisteri (KTM),
294 Kauppatieteiden
liikunnanohjaaja

304 Autokorimekaanikko

Annika
Karvonen

Martti
Katajainen

Eero
Kivinen

Wellu (Velimatti)
Koivisto

Sade
Kondelin

Hanna
Korva

Seppo
Koski

Pirkko
Kunnari

Tauno
Lehtonen

Turja
Lehtonen

Jarmo
Lempinen

Nora
Leo

Valtteri
Liimula

Jaakko
Lindfors

Alpo
Lähteenmäki

Jussi
Marttila

Anna
Mäkipää

Maija
Nieminen

Ritva
Nieminen

Rauni
Niinimäki

Timo
Nikulainen

Juha
Nordman

Liisa
Norontaus

Andreas
Nylund

Pirjo
Rinne

Eira
Roiha

Sauli
Saarinen

Jatta
Salmi

Jarto
Salminen

Sari
Salo

Jonni
Saloluoma

Elina
Sandelin

Joni
Tomminen

Laura
Tättilä

Kristian
Varsamäki

Emma
Vartiainen

Seppo
Vuorinen

Maisa (Maija-Liisa)
Välimäki

313

329

345

361

Yrittäjä, opiskelija

Huoltomies,
eläkeläinen

Opiskelija

VTM, kuntoutusohjaaja

Päivi
Takkinen

377

Koulukuraattori

314

330

346

362

Eläkeläinen, hitsaaja

Työehtosihteeri

Erityisluokanopettaja,
KM

Laskentapäällikkö,
eläkeläinen

Jukka
Timonen

378

Puutarhuri

315

331

347

363

379

Opiskelija, VTK

Linja-autonkuljettaja,
eläkeläinen

Kodinhoitaja

Levyseppä,
eläkeläinen

Linja-autonkuljettaja,
pääluottamusmies

316

332

348

364

380

Konepäällikkö

Huk

Työsuojeluvaltuutettu,
etuuskäsittelijä

Rakennusmies

Järjestötyöntekijä

317

333

349

365

381

Opiskelija

Opiskelija

Eläkeläinen

Varastotyöntekijä

Laivasuunnittelija

318

334

350

366

382

Asiakasneuvoja,
opiskelija

FM, musiikin maisteri

Jalkinehanslankari,
”suumaakari”

Luonnontuotealan
asiantuntija

Medianomi AMK,
valt. yo

319

335

351

367

383

Koneasentaja,
eläkeläinen

Huoltomies, teknikko

Restonomi (AMK),
kanslisti

FM, taidehistorioitsija

Sähköasentaja

320 Rakennusmestari

/
säkerhetskonsult
336 Turvallisuuskonsultti

/
opiskelija (SIT)
352 Studerande

opettajan sijainen
368 Erityislastentarhan-

384 MMM, kouluttaja

Misha
Dellinger

Antony
Fredriksson

Aki
Haapanen

Hasan
Habib

Sanna
Halme

Anita
Halmesmaa

Eila
Hannula

Pasi
Heikkilä

Mirja
Hovirinta

Tauno
Hovirinta

Raimo
Huhtanen

Juha
Issakainen

Jarmo
Jalonen

Birgitta
Juhala

Riitta
Kallionpää

Matti
Kapanen

Mikko
Kuusto

Jari
Kärkkäinen

Jukka
Kärkkäinen

Marko
Laakso

Heidi
Lahtinen

Mervi
Lappalainen

Isko
Laurell

Ville
Lehto

Tea
Mattila

Turkka
Merisaari

Mies
Mikkonen

Salla
Mistola

Mirka
Muukkonen

Jaakko
Mäkelä

Asko
Mäki

Pertti
Mäkinen

Susanna
Oksala

Riikka
Oksanen

Ossi
Pasanen

Teuvo
Peltoniemi

Tuomas
Polo

Eva-Liisa
Raekallio

Mika
Raita

Maria
Serrano

Minna
Sumelius

Niilo
Suojama

Niko
Suojama

Jari
Suominen

Sampsa
Suominen

Reijo
Suvanto

295

305

321

337

353

369

Opiskelija

Pääluottamusmies,
kätilö

Työtön

Arabian kielen
tulkki/kääntäjä

Kojekokooja

Opettaja, sosionomi

296

306

322

338

354

370

Filosofielicentiat,
kulturarbetare /
Filosofian lisensiaatti,
kulttuurityöntekijä

Teknikko, valt. yo

Opiskelija,
insinööri AMK

Tarkastaja

Kulttuurituottaja,
valtiotieteen maisteri

Yhteisöpedagogi,
kotivanhempi

297

307

323

339

355

371

Putkiasentaja,
pääluottamusmies

Rakennusmies,
eläkeläinen

Lääketieteen tohtori,
yksikön päällikkö

Elokuvaohjaaja,
taiteilija (SIT)

Talonrakentaja

Mv-koneteknikko,
merkonomi

Turku
Elisa
Weckman

385

Valtiotieteen maisteri,
oikeusnotaari

Johannes
Yrttiaho

386 Tiedottaja

298

308

324

340

356

372

Toiminnajohtaja,
nuorisotyöntekijä

Tuotekehityskemisti

Toimistosihteeri

Kulttuurituottaja AMK,
fil. yo

Putkiasentaja,
ammattiosaston
puheenjohtaja

Opiskelija,
yksinhuoltaja (SIT)

299

309

325

341

357

373

Kuvataiteilija

Koulutusohjaaja,
järjestelmäasiantuntija

Eläkeläinen

Myyjä

Kulttuurituottaja,
muusikko

Työmies

300

310

326

342

358

374

Myyntineuvottelija

Kassa-myyjä,
ammattiosaston
puheenjohtaja (SIT)

Luokanopettaja

Sosiaalityöntekijä, VTL

Opiskelija, kouluttaja

Lähihoitaja

301

311

327

343

359

375

Ompelija

Lähihoitaja

Tarkastaja

Opettaja,
valtiotieteen maisteri

Nuorisotyöntekijä

Toiminnanjohtaja

kaupunginvaltuutettu
302 Levyseppä,

sairaanhoitaja312 Nuoriso-ohjaaja,
opiskelija

työsuojeluvaltuutettu
328 Leipomotyöntekijä,

344 Putkiasentaja

Pekka
Rautee

360 Opettaja, eläkeläinen

Ulla
Syväkari

eläkeläinen
376 Toimistonhoitaja,
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Keskustaa voi kehittää ilman toriparkkia –liike keräsi yli 8000 nimeä toriparkkia vastaan. Enemmistö toriparkin takana valtuustossa on ollut kerta kerralta pienempi. Siihen on vaikuttanut
ponnekas kansalaistoiminta, joka on tuonut turkulaisten enemmistön mielipiteen esille.

Toiminta jatkuu: Toriparkin kohtalo
ratkaistaan kuntavaaleissa
– Toriparkista ei ole vielä lopullisesti päätetty, toteaa Asko Mäki, joka toimi viime
keväänä aktiivisesti Keskustaa voi kehittää ilman toriparkkia -liikkeessä. Hän
käynnisti jo vuonna 2008 nimien keräyksen kunnallisen kansanäänestyksen
järjestämiseksi toriparkista. Turun kaupunginvaltuusto torjui tuolloin yli 13 000
turkulaisen vaatimuksen. – Kuntavaalit
ovat Turussa taas myös toriparkkivaalit,
hän jatkaa.
Valtuusto päätti viime kesäkuussa kolmannen kerran, nyt äänin 34–33 hyväksyä
toriparkin mahdollistavan kaavan. Enemmistö toriparkin takana valtuustossa on

ollut kerta kerralta pienempi. Siihen on
vaikuttanut ponnekas kansalaistoiminta,
joka on tuonut turkulaisten enemmistön
mielipiteen esille.
– Toriparkki tulee melko varmasti seuraavan valtuuston käsittelyyn, koska kiireessä huonosti valmisteltu päätös katunee
hallinto-oikeudessa, vakuuttaa myös toimintaan osallistunut erityisluokanopettaja Maija Nieminen. – Päätökseen liittyi
myös lukuisia jääviyksiä.
Poliittisesti sitoutumaton yrittäjä Laura
Pohjola on huolestunut asian käsittelyn
epäterveistä piirteistä. – Toriparkki oy:n
omistajilla on paljon rahaa ja vaikutusval-

taa Turussa. Ihmisten pitäisi saada tietää,
keitä ehdokkaita nämä kiinteistönomistajat tukevat kuntavaaleissa, hän vaatii.
– On selvää, että toripakista on enemmän
haittaa, kuin hyötyä, sanoo lähihoitaja
Sampsa Suominen, hänkin toriparkin vastaisen liikkeen toimijoita. – Eniten minua
huolestuttavat pitkittyvän rakennustyön
vaikutukset torin toimintaan ja autoliikenteen lisääntyminen keskustassa jos
toriparkki joskus valmistuisi. Torihan pitäisi nopeasti kunnostaa, mutta toriparkin
puuhaajat vain hidastavat sen toteutumista, hän valittelee. (UP)

Joukkoliikenne edulliseksi ja
sujuvaksi – kaupunki raiteille
Toimiva joukkoliikenne kuuluu elävään
kaupunkikulttuuriin. Joukkoliikennettä
ja kevyen liikenteen mahdollisuuksia on
kehitettävä tasavertaisesti yksityisautoilun mahdollisuuksien rinnalla. Tällöin
kaikkien kaupunkilaisten tasavertaiset
liikkumismahdollisuudet turvataan.
Joukkoliikenteen lippujen hintoja on
alennettava tuntuvasti. Lisäksi tulee harkita nykyistä pidempää vaihto-oikeutta
kertalipuilla matkustettaessa.

Joukkoliikenteen maksuttomuutta voisi kokeilla tietyillä reiteillä, erityisinä
kampanjapäivinä tai suurten kaupunkitapahtumien aikaan. Massatapahtumien
aikaiset pysäköintiongelmat on saatettava historiaan julkisen liikenteen avulla.
Ilmainen matkustusoikeus on laajennettava koskemaan lastenvaunujen kanssa
matkustavien lisäksi myös rollaattorin
avulla liikkuvia.

Raitioteiden palauttaminen kaupunkiin
ja sen laajentaminen seudulliseksi on toteutettava lähitulevaisuudessa valtion rahoitusosuuden varmistuttua. Siirtyminen
raitioteihin on toteuttava perustamalla
nopeita, hyvin palvelevia bussien niin sanottuja runkolinjoja joukkoliikennekaistoineen ja liikennevaloetuuksineen, sillä
nämä runkolinjat on helppo myöhemmin
korvata raiteilla.

Miksi ei toriparkkia?
Autoliikennettä ei pidä keskustassa lisätä
Maksullisia katettuja parkkipaikkoja jo riittävästi
Torikaupan jatkuvuus vaarantuu
Riskit rakennuksille ja pohjavedelle
Parkkiluola Louhea voidaan tarvittaessa laajentaa
Louhesta voidaan kaivaa tunneleita toria ympäröiviin
tiloihin
Keskustan vetovoima syntyy palveluista ja
viihtyisyydestä, ei parkkipaikoista
Kirjaston, Wiklundin ja Hansa-korttelin kävijämäärät
kasvaneet – ilman toriparkkia
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Haasteena kohoavat vuokrat ja asuntopula

Opiskelija-asuminen kuntoon
Turun opiskelijoiden asumistilanne on muuhun maahan nähden parempi,
mutta muutoksia on viime aikoina tapahtunut. Vastuuta opiskelija-asumisen järjestämisestä on pitkään palloteltu Turun kaupungin, Turun
ylioppilaskyläsäätiö TYS:n ja korkeakoulujen välillä.

TYS:n vuokrat nousussa

Opiskelijat osaksi kaupunkia

Yleisen käsityksen mukaan Turun vuokraasuntojen hinnat ovat kohtuullisella tasolla. Tilanne on kuitenkin muuttumassa, sillä varsinkin yksityisten markkinoiden hintataso nousee
jatkuvasti. Merkittävä toimija turkulaisen opiskelija-asumisen kentällä on Turun ylioppilaskyläsäätiö TYS, joka tarjoaa opiskelijoille asuntoja
monessa kaupunginosassa. TYS:n valtuuskunnassa aktiivisesti toimiva Misha Dellinger pitää
Turun opiskelija-asuntotilanteen huolestuttavimpana seikkana korkeaa hintatasoa.
– Ylioppilaskyläsäätiö kyllä pitää vuokratason
markkinavuokria alhaisempina, mutta markkinavuokrat ovat niin korkeita, että varsinkin uudisrakennuksissa vuokrien taso karkaa keskivertoetuisuuksia nauttivan opiskelijan ulottuvilta,
toteaa Dellinger.
Ongelmana opiskelija-asumisessa on myös se,
että sopivia asuntoja ei ole riittävästi tarjolla.
Esimerkiksi osa asuntoa etsivistä opiskelijoista
haluaa ehdottomasti yksiön. TYS:n hallituksen
jäsen Hanna Korvan mukaan TYS pyrkii vastaamaan kysyntään muuttamalla esimerkiksi
peruskorjausten yhteydessä yhteiskeittiöllisiä
asuntoja yksiöiksi.
– Onnistuneen opiskelija-asumisen aikaansaamiseksi olisi erittäin tärkeää, että TYS:n toiminta olisi nykyistä läpinäkyvämpää ja informaatio
kulkisi paremmin eri toimijoiden välillä, Korva
painottaa.

Turussa koulutetaan paljon osaajia, jotka kuitenkin muuttavat pois kaupungista siteiden
puuttuessa. Asuntopolitiikan avulla voidaan
kiinnittymistä kaupunkiin parantaa. Päättäjien
tulee nähdä opiskelijat osana kaupunkia, ja panostaa myös osaltaan opiskelijoiden asumiseen.
– Opiskelijoiden kiinnittymistä kaupunkiin ei
edistä se, että he elävät omassa kuplassaan. Kaikkien edun mukaista olisi, jos kaupungin kaavoittaminen edistäisi monipuolisen kaupunkirakenteen syntymistä, Turun yliopiston hallituksessa
toimiva Anna Mäkipää muistuttaa.
Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallituksessa opiskelija-asumisesta vastaava Salla Mistola
nostaa esiin Turun kaupungin mahdollisuudet:
– Mikäli kaupunki haluaa hyödyntää täällä jo
olevien opiskelijoiden potentiaalin, on pidettävä huoli siitä, että opiskelijat haluavat myös jäädä valmistuttuaan Turkuun, Mistola korostaa.
Asunto on yksi olennaisimmista asioista nuoren
järjestäessä elämäänsä, siksi myös kaupungin tulee kantaa vastuunsa opiskelijoiden asianmukaisen asumisen järjestämisestä. (UP)

Päättäjien
tulee nähdä
opiskelijat osana
kaupunkia, ja panostaa
myös osaltaan
opiskelijoiden
asumiseen.

Misha Dellinger, Hanna Korva, Anna Mäkipää
ja Salla Mistola peräävät opiskelijoille edullisempaa ja parempaa asumista. He ovat Turun
Vasemmistoliiton kunnallisvaaliehdokkaita.

Estelle matkalla Gazaan jossain Välimerellä.

Estelle matkalla Gazaan
Turkulaisille Reilun kaupan laivana tutuksi tullut Estelle on – Viemme alueen asukkaille mm. sementtiä sekä
paraikaa matkalla Palestiinaan Gazan kaistaleelle. Gazan tarvikkeita vesi- ja sähköjärjestelmiin, kertoo aluksaarto ja Israelin sortopolitiikka ovat ajaneet palestiinalai- sen konepäällikkö Velimatti ”Wellu” Koivisto.
– Estelle on kuitenkin 90-prosenttisesti tiedotusväliset ahdinkoon, johon Estelle tuo apua.

>> shiptogaza.se

ne ja 10-prosenttisesti rahtilaiva, kiteyttää Koivisto.
Matkan aikana herännyt keskustelu onkin ollut turkulaismerimiehen mukaan vilkasta.

– Estelle ja Ship to Gaza -projekti ovat keränneet
tuhansia tukijoita Euroopan satamakaupungeissa.
Meitä vastassa on ollut niin tuhansien mielensoittajien tukimielenosoituksia kuin kaupunkien silmäätekeviäkin. Kohtaamiset ovat olleet todellisia kansanjuhlia, kuvailee Koivisto. (UP)
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Tre svenska vänsteralternativ
I detta kommunalval finns tre kandidater från lokalavdelningen Åbo Gröna
Vänster som talar för ett socialt rättvist
och miljövänligt Åbo på svenska. Åbo
Gröna Vänsters kommunalvalskandidater
är Jussi Marttila, 30 år och konsult inom
säkerhetsbranschen, Antony Fredriksson
40 år, som jobbar på sin doktorsavhandling i filosofi samt Li Andersson, 25 år studerande och ordförande för Vänsterunga.
Åbo Gröna Vänster kommer inför kommunalvalet att ordna flera evenemang på
svenska i Åbo.
Jussi Marttila är hemma från Åbo och
har tidigare studerat religionsvetenskap
vid Åbo Akademi. För tillfället arbetar han
inom säkerhetsbranchen:
– Inom politiken är jag speciellt intresserad om att skapa nya arbetsplatser I Åboregionen, förnyade energikällor och stadsbornas säkerhetsfrågor.

Antony Fredriksson vill som politiker
skapa bättre förutsättningar för ett fungerande samhälle:
– Min utgångspunkt för att ställa upp i
kommunalvalet är en vision om lokalpolitik där vi bygger och utvecklar vår stad,
etablerar tjänster, skapar kultur, i första
hand för att vi vill leva i en fungerande,
trygg och intressant miljö. Inte för att
egendom och pengar skall byta ägare, inte
för att storföretag skall få feta kontrakt,
inte för att kommersen skall rulla, utan för
att vi bryr oss om varandra.
Li Andersson vill ha ett ekologiskt hållbart och socialt rättvist Åbo:
– I detta kommunalval arbetar jag speciellt
för en ambitiös miljö- och klimatpolitik, för
mer resurser till stadens fina kulturliv, för att
kommunen ska vara en ansvarsfull arbets- Åbo Gröna Vänsters kommunalvalskandidater är Antony Fredriksson, Li Andersson och Jussi Marttila.
givare och för bättre och offentligt producerade social- och hälsovårdstjänster. (UP)

Terveyspoliittisia tilaisuuksia:
Maanantaina 8.10.12 klo 18.
Kuntauudistus,
terveydenhuollon rakenneuudistus,
sairaanhoidon yksityistäminen.
Ravintola Koulun Historianluokassa.
sosiaali- ja terveyspolitiikan prof.
Juhani Lehto, Tampereen yliopisto
Vasemmistoliiton kansanedustaja
Jyrki Yrttiaho
Vapaa pääsy,
tervetuloa keskustelemaan!
Järjestää: Työn ja tutkimuksen
vasemmistoyhdistys

Tiistaina 9.10. klo 13-14.30
Ikäihmisten mielenterveydestä
ja lääkkeiden käytöstä. Turun
pääkirjaston Studiossa .
LT, psykiatri
Jukka Kärkkäinen, THL
lehtori
Elvi Jalava, Turun ammatti-instituutti
Vapaa pääsy.
Lämpimästi tervetuloa!

Terveyskeskus toimivaksi –
koko väestön eduksi!
Terveyskeskukset potevat jatkuvaa resurssipulaa. Tämä heikentää erityisesti lapsiperheiden,
vanhusten, työttömien ja työterveyshuollon piiriin kuulumattomien työntekijöiden mahdollisuutta hoitaa terveyttään. Kysymys on oikeudenmukaisuudesta – miten eri väestöryhmiä
kohdellaan terveyspalvelujen saajina.
Terveyskeskusjärjestelmää alettiin rakentaa maahamme 1970-luvulla. Järjestelmän
valtionohjausta vähennettiin merkittävästi 1990-luvun alussa, kun siirryttiin hajautettuun kunnalliseen terveydenhuollon
järjestämisvastuuseen. Nykyisin valtio ohjaa puitelainsäädännöllä terveydenhuollon järjestämistä ja kansalaisten oikeutta
hoitoon, sekä rahoittaa osaksi terveydenhuollon palvelut.
Laki takaa kaikille kansalaisille oikeuden hyvään ja riittävään terveydenhoitoon, yhdenvertaisesti varallisuudesta tai
asuinpaikasta riippumatta. Lain tavoite
ei kuitenkaan toteudu. Tällä hetkellä eriarvoisuus vain kasvaa. Terveysongelmat
kasaantuvat heikossa taloudellisessa ja sosiaalisessa asemassa oleville ihmisille, joilla on myös eniten terveyden riskitekijöitä.
Saadakseen välttämättömän hoidon on
köyhimpienkin maksettava kohtuuttomia
summia yksityisille lääkäriasemille.
Juhlapuheissa korostetaan terveyskeskuksen tärkeää ”kivijalka”-roolia koko terveydenhuollossa. Käytäntö on kuitenkin
toista. Terveydenhuollon resurssien jaossa
erikoissairaanhoito on 1990-luvulta lähtien kasvattanut osuuttaan terveydenhuollon voimavaroista perusterveydenhuoltoa

Jukka Kärkkäinen
Lääketieteen tohtori

Pirjo Rinne
Valt.maist. kuntoutusohjaaja

enemmän. Valtionosuuksien vähentyessä,
kunnat eivät ole kyenneet huolehtimaan
terveyskeskusten rahoituksesta riittävästi.
Käytännössä kunnat ohjaavat tiukemmin
terveyskeskusten taloutta kuin erikoissairaanhoitoa tuottavien sairaanhoitopiirien,
joiden kustannukset usein ylittävät kunnan budjettiin varatun erikoissairaanhoidon osuuden. Riittämättömästi resurssoitu

terveyskeskus johtaa kalliimman erikoissairaanhoidon tarpeettomaan käyttöön.
Huonosti hoidettu julkinen perusterveydenhuolto on johtanut myös yksityisen
terveydenhuoltobisneksen kohtuuttomaan
kasvuun. Sairaudella käydään kauppaa.
Sairas kuntalainen jää yksin etsimään
apua monimutkaisen järjestelmän pyörteissä, missä raha ratkaisee.

Keskustelutilaisuus:
Runosmäen virkistysalue vai teollisuusalue?
Torstaina 11.10.2012 18.00 – 20.00
Runosmäen nuorisotalo, Piiparinpolku 13.

Aiheena kaavamuutosesitys lähivirkistysalueen muuttamisesta teollisuusalueeksi. Tavattavissa Pohjois-Turun alueen kunnallisvaaliehdokkaita.

Turun vasemmistoliitto
Facebookissa

Kahvitarjoilu!
Järjestää: Pohjois-Turun Vasemmistoliitto ja Kaerlan naiset.
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Kolmannen sektorin vasemmisto aktiivisena
Turun päivän Heikinmarkkinoilla toimintaryhmä Kolmannen sektorin vasemmisto oli liikkeellä näkyvästi omalla teltallaan. Viime kunnallisvaaleissa sama ryhmä tunnettiin nimellä
Turun Työttömien Vasemmistolinkki. Miksi nimenmuutos, kansalaisaktiivi Jari Suominen?
– Olemme hylänneet työttömyyden käsitteenä,
koska olemme kaikki koko ajan täystyöllistettyjä, aktiivisia ihmisiä. Jokaisella on järjestötausta, joten järjestöihin viittaava nimi kuvaa meitä
paremmin kuin työttömyys. Ongelmana on vain
palkanmaksajan puuttuminen, Jari sanoo.
Työtä siis on mutta vain vapaaehtoista talkootyötä. Miten tämä asia korjattaisiin, Ulla Syväkari?
– Vaikea kysymys. Siihen pitäisi etsiä ratkaisua
järjestöjen kautta. Niiden aktiivit ovat usein iäkkäitä ja uupuvat, kun uusia ei tule, Ulla toteaa.
Jarmo Jalonen liittyy keskusteluun:
– Minusta koulutus on väylä työmarkkina-aseman parantamiseen. Parhaiten koulutus tapahtuisi järjestöjen kautta erilaisissa projekteissa,
Jarmo sanoo.
Projektirahoitusta tulisi siis lisätä?
– Kyllä vaan, huikkaa Juha Nordman.
– Varsinkin meille nuorille on todella paljon
hyötyä projekteista. Ne estävät tehokkaasti syrjäytymistä. Suomessa jää joka päivä viisi nuorta
sairaseläkkeelle! Tilanteelle on todella tehtävä jotakin, Juha vaatii. Hänellä on hyviä kokemuksia
projektikoordinaattorina toimimisesta eräässä
nuorten projektissa.
Jaakko Mäkelä ja Niilo Suojama ovat järjestöveteraaneja ja nähneet paljon. Myös he ovat

Jarmo Jalonen (vasemmalla) ja Allahmoradi
Mohammadamin myivät kirjoja Kolmannen
sektorin vasemmiston teltalla Heikinmarkkinoilla. Molemmat ovat ehdolla lokakuun kuntavaaleissa Turussa.

kolmannen sektorin kannalla työllisyys- ja koulutusasioissa. Allahmoradi Mohammadamin on
tuore Suomen kansalainen ja kiitollinen uudelle
kotimaalleen kotoutuspalveluista. Niitä hän toivoo edelleen kehitettävän.
Jarmo Lempinen viettää jo eläkepäiviä, mutta
toivoo, että myös lapset joskus pääsisivät eläkkeelle.
– Työtä pitää olla mahdollisimman monelle,
muuten loppuvat rahat, Lempinen muistuttaa.
Seppo Blomqvist on Varissuon työttömien
puheenjohtaja. Hän ottaakin esille Varissuotakuun, jonka toivoo helpottavan työttömien
tilannetta.
– Työttömiä on autettava, Seppo napauttaa.
Koko ryhmä on yhtä mieltä siitä, että auttami-

Matalan kynnyksen palvelupisteitä kuntiin

Kolmannen sektorin vasemmiston ehdokkaat Jari Suominen, Ulla Syväkari ja Jarmo Lempinen Turun Vasemmistoliiton teltalla jakamassa kahvia ja lennäkkejä.

nen tapahtuu järkevimmin järjestöjen asiantun- litiikkaa. Sellaista nämä ihmiset ajavat. Eikö olisi
temusta hyödyntäen. Turku hoi! Missä viipyy jo aika valita Kolmannen sektorin vasemmisto?
työllistämisstrategia? Pätkätöiden varassa oleva
kansakunta tarvitsee uudenlaista työllistämispo- Palkaton Duunari

Juha Nordman, Jaakko Mäkelä, Niilo Suojama ja Seppo Blomqvist ovat Kolmannen sektorin
vasemmiston aktiiveja ja ehdolla kuntavaaleissa Turussa.

Ammattilaisten työtavat
kuntoutumista edistäviksi
Kun ihminen vanhenee, liikunta- tai muu toimintakyky vaikeutuu. Lihasvoiman, näön tai
kuulon heiketessä ihminen ei ole enää entisensä. Tämä kuuluu ikääntymiseen. Toimintakykyä
voidaan kuitenkin parantaa kuntoutuksen avulla kaikissa elämänvaiheissa.
– Liikunta on tärkeä osa kuntoutusta. Turun
kaupunki ja monet yhdistykset järjestävät liikuntamahdollisuuksia myös ikäihmisille. Kuntien
vastuu ei kuitenkaan saa rajoittua vain liikunnan
järjestämiseen, tarvitaan muutakin kuntoutusta,
sanoi kehittämispäällikkö Oili Harri-Lehtonen
Lounais-Suomen Loma ja Virkistys ry:n järjestämässä keskustelutilaisuudessa.
– Kunnissa tulisi olla matalan kynnyksen palvelupisteitä, joista saisi kuntoutukseen apua. Näin
vähennettäisiin terveyskeskuskäyntejä, kun kaikissa ongelmissa ei tarvitsisi hakeutua lääkärin
vastaanotolle, Harri-Lehtonen esitti.
Lähihoitaja Sampsa Suominen tarkasteli kuntoutusta oman työnsä ja sosiaalipolitiikan opiskelijan näkökulmastaan.
– Sairauskohtauksista selvinneillä ihmisillä on

usein vahva selviytymisen halu. Ihmisissä on
voimaa kuntoutua, Suominen totesi. Hänen mukaansa ammattilaisten työtapojen pitäisi kuitenkin olla nykyistä paremmin kuntoutusta edistäviä.
– Esimerkiksi kotipalvelun tulisi seurata, miten
ihminen liikkuu ja toimii arjessaan. Kunnon
heiketessä apua voitaisiin antaa jo ennen kuin
sattuu tapaturma tai sairastuminen. Kuntoutus
on kallista, fiksumpaa on ehkäistä sairaudet ja
tapaturmat ennalta ja antaa varahaista tukea.
Ammattilaisten olisi myös tehtävä nykyistä
enemmän yhteistyötä, Suominen linjasi.
Lähihoitaja ja sosiaalipolitiikan opiskelija Sampsa Suominen perää kaupungilta varoja kun– On järjen vastaista jättää ihminen laitokseen touttamisen ohella sairauksien ja tapaturmien ennaltaehkäisyyn. Kotipalvelun tulisi voida
vain siksi, ettei häntä voida kotiuttaa, kun ku- reagoida hoidettavien kunnon heikkenemiseen ajoissa.
kaan ei ole käynyt asentamassa tukikahvaa vessaan.
– Kaupungin tulisi suunnata varoja ihmisten
hyvään elämään. Kuntoutuneet tulisi nähdä yhteiskunnalle voimavarana, ei taakkana, painotti
Suominen puheenvuoronsa lopuksi.
Eini Pihlajamäki

Vaalikeräys
Turun Vasemmistoliitto kerää varoja kunnallisvaaleista
aiheutuvien menojen kattamiseksi. Lahjoita sinäkin!
Pankkisiirrolla: 5, 10, 20 euroa tai haluamasi muu summa.
Keräystili FI1057145440023724, viitenumero 10016
Tekstiviestillä: Tekstaa 10€ TURUNVAS numeroon 16588.
Viestin hinta on 10 euroa ja se veloitetaan puhelinlaskussasi.
Keräyksen tuotto käytetään Turun Vasemmistoliiton 2012
kunnallisvaalikulujen kattamiseen.

Lahjoitus lapsille on
lahja tulevaisuudelle

Merkittävä osa Osuuskunnan yleishyödyllisistä lahjoituksista on kohdistettu lasten hyväksi tehtävään
työhön. Olemme tukeneet jo vuosien ajan sekä
Ensi- ja turvakotien liiton että Parasta Lapsille ry:n

toimintaa. Kohteina ovat olleet niin perheväkivaltaa
kokeneiden lasten aseman parantaminen kuin vähävaraisten lasten leirikeskustoiminnan tukeminen.
Tällä tiellä jatkamme edelleen.
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Kestävän kehityksen kuntapolitiikkaa

Sosiaalinen, ekologinen ja
demokraattinen kaupunki
Punavihreää kunnallispolitiikkaa tehdään kamppailemalla ilmastonmuutosta vastaan paikallistasolla, puolustamalla peruspalveluita ja vahvistamalla kuntademokratiaa. Viherpunaisen vasemmistoyhdistyksen kuntavaaliehdokkaat haluavat rakentaa sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää kaupunkia.
– Vuosittain toistuva alibudjetointi pitää peruspalvelut kroonisessa kriisissä
ja leimaa ne ongelmaksi. Peruspalvelut
ovat kuitenkin yhteiskunnan selkäranka.
– Haluan edistää yhteisöllisyyttä, vahvistamalla palveluita, asuinalueita ja
yhteisiä kohtaamispaikkoja, Suominen
sanoo.
Yhteisöllisyyttä perää myös Jari
Kärkkäinen, 37. Hän toimii aktiivisesti Turun luonnonsuojeluyhdistyksessä
ja Eläinsuojeluliitto Animaliassa. Yhdistysaktiivina Kärkkäinen korostaa,
että puoluepolitiikka ei suinkaan ole
ainoa kanava vaikuttaa:
– Kaupungin tulisi huomioida myös
yhdistysten ja kansanliikkeiden rooli vaikuttajina ja ottaa myös mallia
yhdistyksistä, joissa demokraattinen
päätöksenteko tuntuu toimivan usein
paremmin kuin valtuustossa, Kärkkäinen sanoo.

Oksanen: Turun tauti
jyllää edelleen

Punavihreät ehdokkaat Minna Sumelius, Jari Kärkkäinen, Eva-Liisa Raekallio, Sampsa Suominen, Velimatti ”Wellu” Koivisto ja Riikka Oksanen haluavat Turusta kestävän kehityksen mukaisen, vastuullisen ja yhteisöllisen kaupungin.

Ei kivihiilelle
Yhteisöpedagogi ja kotivanhempi
Minna Sumelius, 32, vaatii, että Turku kantaa kortensa kekoon ilmaston
lämpenemistä vastaisessa taistelussa.
Sumeliuksen mukaan Turun tulisi tukea energiatehokkuutta paljon nykyistä enemmän.
– Yrityksille ja asuinkiinteistöille tulisi
luoda energiatehokkuuteen tähtääviä
kannustimia, ja matalaenergiarakentamista tulisi tukea sekä rahallisesti
että kaavoitusratkaisuin.
Uusiutuvien energiamuotojen käyttöä tulisi lisätä, Sumelius vaatii. Hän
kyseenalaistaa Turun Seudun Maakaasu ja Energiantuotanto Oy:n suunnitelmat kivihiileen perustuvan energiantuotannon jatkamisesta Naantalin
laitoksia uusittaessa:

– Kun elinkeinoministeriö suunnittelee luopuvansa kivihiilestä vuoteen
2025 mennessä, emme voi rakentaa lisää siihen perustuvia voimaloita myöskään Turun alueelle. Esimerkiksi jätevesien lämpöenergiaa, hakkeenpolttoa
ja biokaasua voisi hyödyntää nykyistä
enemmän, Sumelius katsoo.

Reiluja hankintoja
Opiskelija ja kouluttaja Eva-Liisa
Raekallio, 34, haluaa kaupungin ruokahankintoihin monipuolista kasvisja lähiruokaa:
– Luomu ja reilu kauppa on tuotava
turkulaisten arkeen eikä vain juhlapöytiin. Turun pitää kantaa niin eettinen kuin sosiaalinenkin vastuu hankinnoistaan, hän sanoo.
Lukio- ja ammattiopetuslautakun-

nan varajäsen Eva-Liisa Raekallio on
huolissaan myös Turun koulupolitiikasta. Kouluja on keskitetty ja opetusryhmiä suurennettu.
– Haluan, että opettajilla on aikaa jokaiselle lapselle ja nuorelle. Opetusryhmiä pienentämällä opettajillekin
riittäisi paremmin töitä opiskelukaupungissaan, Eva-Liisa vaatii.

Peruspalvelut vahvistavat
yhteisöllisyyttä
Estelle-laivasta ja Ship to Gaza -projektista tuttu konepäällikkö Velimatti
”Wellu” Koivisto, 44, painottaa kuntalaisten hyvinvoinnin ja peruspalveluiden tärkeyttä.
– Jatkuva leikkaaminen on saatava
loppumaan. Peruspalveluiden turvaaminen on mielestäni kunnan tärkein

Vasemmiston
vaalimökki

tehtävä, hän painottaa.
Jos ympäristö- ja kaavoituslautakunnan jäsenenä vaikuttava Koivisto
valitaan valtuustoon, hän lupaa paitsi
puolustaa peruspalveluita, myös ryhtyä kaatamaan toriparkkia:
– Kaupunkia on kehitettävä kuntalaisten toiveiden mukaisesti. Haluan
viihtyisän inhimillisen yhteisön, mistä
voimme olla ylpeitä, Koivisto sanoo.
Lähihoitaja ja opiskelija Sampsa Suominen, 29, on työssään nähnyt Turun
kaupungin peruspalveluiden leikkausten vaikutukset.
– Erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa usein lyhyen tähtäimen säästöt ja
tehostamiset tulevat pidemmällä aikavälillä kalliiksi. Esimerkiksi hoitajien
lomautukset 2009 kostautuivat sairaslomamäärien kasvussa.

Kulttuurituottaja Riikka Oksasella,
54, on 12 vuoden kokemus ympäristöja kaavoituslautakunnasta.
– Sanoisin, että Turun tauti jyllää edelleen. Kokoomus ja demarit päättävät
rakennuttajien kanssa, mitä ja mihin
rakennetaan. Tämän pitää muuttua,
Oksanen vaatii. Kaupungin tulisi
hänen mukaansa pitää kiinni kaavoitusmonopolistaan. Nykymenolla
hyvätkin suunnitelmat heitetään romukoppaan.
– Kehitetään Turusta ekologinen mallikaupunki kävely- pyöräily- ja joukkoliikennekaupunkina, jonka keskusta
sykkii toimintaa, pihat ja puistot ovat
viihtyisiä ja kaduilla on helppo hengittää ilman pakokaasuja, Oksanen visioi.
Kaupunginvaltuutettuna Oksanen
vahvistaisi myös asukkaiden roolia
viihtyisän kaupunkiympäristön ja palveluiden suunnittelussa.
– Aktiivinen kuntalainen on tärkeä
osa kaupungin elinvoimaa. Palauttaisin asukkaiden alueellisen toiminnan.
Nyt asukkaat, järjestöt ja yhdistykset
jätetään suunnitteluprosessien ulkopuolelle, Oksanen kritisoi. (UP)

Vaalik adun avajaiset k ävelyk adulla
la 6.10. klo 12.0 0.
Vaalimökki on auki ma-pe 12-18,
lauantaisin 11-15 sek ä sunnuntaisin
12-15 aina vaaleihin saakk a.
Tervetuloa juttelemaan ja
tapaamaan ehdokk aita!

