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Hanna Sarkkinen:

Jälleenrakennetaan hyvinvointivaltio!
Tuloerojen kaventaminen on Vasemmistolle tärkeä tavoite, sillä tuloerot
heikentävät talouskasvua, lisäävät yhteiskunnan turvattomuutta ja pahoinvointia.
Työelämässä Vasemmisto haluaa parantaa erityisesti pätkä- ja silpputöissä olevien asemaa, esimerkiksi nollatuntisopimusten kieltämisen kautta.
Sosiaaliturvaa Vasemmisto haluaa
yksinkertaista, parantaa ja uudistaa

revenneet käsiin, siksi tavoittelemme
sellaista sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamista, joka takaa kaikille
laadukkaat ja oikea-aikaiset palvelut.
Talousongelmien keskellä meidän
on muistettava, että edessämme
on myös vakava ympäristökriisi.
Ilmastonmuutos uhkaa koko nykyistä elämäntapaamme ja luonnon
köyhtyminen ja saastuminen uhkaa
elinympäristöä ja elämän edellytyksiä. Päästöjä onkin vähennettävä ja
fossiilisista polttoaineista siirryttävä
”Maksuttomasta koulutuksesta
uusiutuvaan ja hajautettuun energion pidettävä kiinni kaikilla
antuotantoon.
koulutusasteilla.”
Vasemmistoliitto lähtee kevään eduskuntavaaleihin tavoittelemaan vaaparemmin ihmisten elämän tilanteis- livoittoa ja valtaa muuttaa politiikan
sa joustavaksi ja ehdotammekin aske- suuntaa. Me haluamme parantaa
lia kohti perustuloa.
tavallisten ihmisten asemaa ja
Vasemmisto näkee, että lapsissa ja ympäristön tilaa. Politiikassa on
nuorissa on tulevaisuus. Siksi esi- vaihtoehtoja ja valta vaikuttaa
Veronkierto ja harmaa talous naker- tämmekin perusopetuksen laadun Suomen tulevaisuuden suuntaa Suomen taloutta ja yhteiskunta- ja yhdenvertaisuuden tukemista ja taan on äänestäjillä. Lähde
moraalia. Hyvinvointivaltion rahoi- oppilas- ja varhaiskasvatusryhmien siis huhtikuussa vaaliuurniltuspohjan turvaamiseksi veronkierto maksimikokojen säätämistä. Mak- le vetämään punainen viija verovälttely pitää laittaa kuriin. Suo- suttomasta koulutuksesta on pidettä- va paremman politiikan
puolesta.
men verotusta pitää yksinkertaistaa vä kiinni kaikilla koulutusasteilla.
ja pääomatulojen ja ansiotulojen ve- Hyvinvointi ja hoiva ei saa olla kauprotus pitää yhdenmukaistaa saman patavaraa ja bisneslogiikka sopii eritHanna Sarkkinen
täin huonosti sosiaali- ja terveyspalveprogressiivisen verotuksen piiriin.
Vasemmistoliiton
Verotuksen yhdenmukaistaminen ja luiden tuotantoon. Siksi Vasemmisto
puoluevaltuuston
porsaanreikien tukkiminen on tärke- sanoo ei sote-palveluiden yksityispuheenjohtaja Oulusta
ää myös tuloerojen kaventamiseksi. tämiselle. Suomen terveyserot ovat

Vasemmistoliitto lähtee kevään
eduskuntavaaleihin tavoittelemaan politiikan suunnan kääntämistä ja hyvinvointivaltion
jälleenrakentamista. Päätavoitteemme on kääntää kurjistava
talouspolitiikka uudelle kurssille kohti elvyttävää ja työllisyyttä luovaa politiikkaa. Suomen
ongelmia ei ratkaista julkista
sektoria ja palkkoja leikkaamalla ja ihmisten pahoinvointia
lisäämällä. Ongelmat ratkaistaan elvyttävällä, uutta kasvua
ja työtä luovalla talouspolitiikalla, järkevillä rakennemuutoksilla ja ihmisten hyvinvointia
ja osaamista tukemalla.

Vasemmistolaista toimintaa Turussa 70 vuotta
JUHLATAPAHTUMA T-talolla

(Vanha Hämeentie 29, Turku)

Lauantaina 10.1.2015 klo 16.00 alkaen
Historiaseminaari kello 16.00 kahviossa

		VTM Henri Sundholm:
		
Vasemmistolaista toimintaa Turussa 70 vuotta sodan jälkeen
• Kommenttipuheenvuoroja

Juhla klo 17.30 juhlasalissa
Juhlapuhe Vasemmistoliiton puheenjohtaja Paavo Arhinmäki
		Musiikkia, runoja
Puhe SKP:n puheenjohtaja JP Väisänen
		Musiikkia, tanssia
Juhlaan kutsutaan kaikki vasemmistolaiseen toimintaan ennen osallistuneet ja nyt osallistuvat,
erityisesti SKDL:n ja Vasemmistoliiton edustajina Turun luottamustoimissa toimineet.
Vapaa pääsy. 			

Järjestävät: Turun Vasemmistoliitto ja SKP Turku
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Varsinais-Suomen Vasemmistoliitto vuoden 2015 eduskuntavaaleihin:

Monipuolinen ja kattava ehdokasjoukko Vasemmistoliitolla on Varsinais-Suomessa ensi huhtikuun eduskuntavaaleissa täysi 17 ehdokkaan lista,
jolla on kuusi naista. Ehdokkaiden keski-ikä on alle
41 vuotta. Turun lisäksi ehdokkaita on Kaarinasta,
Loimaalta, Naantalista, Paraisilta, Salosta ja Uudestakaupungista. – Vähintään kaksi, mutta kolme kansan-

edustajaa ei ole täysin mahdoton tavoite, piirijärjestön
toiminnanjohtaja Raimo Nieminen arvioi mahdollisuuksia.
Kaikki ehdokkaat saivat vastata yhteen kysymykseen: Mikä
on tärkein asia, johon aiot eduskunnassa tarttua?

Allahmoradi Mohammadamin

Pentti Kallio

Sade Kondelin

Li Andersson

Julius Karlsson

Jukka Kärkkäinen

Opettaja Allahmoradi Mohammadamin (55 vuotta) on runoilija,
taiteilijanimeltään Nzar Kwestani. Turun Kurdiyhdistyksen puheenjohtaja tunnetaan myös nimellä Amin. - Olen puolustanut ja
tulen jatkossa puolustamaan tasa-arvoisuutta yhteisössä, hän sanoo.
- Meillä pitäisi olla lämmin suhde nuoriin ja kannustaa heitä opiskeluun. Työttömille nuorille pitää avata mahdollisuus tehdä töitä.

Valtiotieteiden kandidaatti Li Andersson (27) on Vasemmistonuorten puheenjohtaja, Turun kaupunginvaltuutettu ja sekä
Suomen että EU-parlamentin varajäsen. – Minulle on tärkeää
sosiaaliturvan kehittäminen perustulon suuntaan. Perusturvaa
tulee nostaa vähävaraisten aseman parantamiseksi. Työmarkkinatuen ja asumistuen suoja-osia on kasvatettava ja sosiaaliturvan
vastikkeellisuutta vähennettävä. Tällä hetkellä monet toimeentulotukeen oikeutetuista jättävät sitä hakematta, Li huomauttaa.

Lauri Aronen

Materiaalikäsittelijä Lauri Aronen (28) tulee Uudestakaupungista. Hän
on työskennellyt jätehuollon tehtävissä viimeiset 7 vuotta. Vaimon ja
tyttären kanssa perheen muodostava Lauri on Varsinais-Suomen Vasemmistonuorten hallituksessa ja kertoo kampanjoinnissa keskittyvänsä lapsiin ja nuoriin sekä ympäristöön. - Tärkein asia on luonto. Siinä ja
siitä me kuitenkin elämme. Jos luonto tuhotaan huonoilla päätöksillä,
niin pian meillä ei ole, missä asua ja elää, hän painottaa.

Toiminnanjohtaja, harrastajanäyttelijä Pentti Kallio (61) on Kaarinasta ja hänellä on ikää ja kokemusta kunnallispolitiikasta, sekä selvä visio myös valtiotason päätöksentekoon. - Työmarkkinoita vaivaa
valtava byrokratia. Asetusviidakon selkeyttäminen on aloitettava
pikimmiten. Myös välityömarkkinoiden yhteys avoimille työmarkkinoille on luotava kannustavaksi, ja sairaiden roikottaminen kortistossa pitää lopettaa ihmisarvon vastaisena. (www.penttikallio.fi).

Paraislainen huoltomies Julius Karlssonin (34) mielipiteitä löytää
netistä (pahaihminen.wordpress.com). - Haluan tehdä kaikkeni
sen eteen, että Suomi on tulevaisuudessakin kaikille kansalaisille
hyvä maa. Haluan antaa äänen myös niille, joita muut eivät puolusta, olipa kyse urheilukannattajista, rantojen miehistä tai lähiönuorista. Haluan olla varmistamassa, että politiikassa on muitakin
arvoja kuin raha ja niistä tärkein on ihmisarvo, Julius arvottaa.

Annika Karvonen

Turkulaisen freelance-kääntäjä Annika Karvosen (33) perheeseen kuuluu puoliso sekä osa-aikaisesti kaksi hienoa pientä miestä. Hän on sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsen. - Haluan
parantaa pienyrittäjien ja ammatinharjoittajien asemaa ja jokaisen nuoren mahdollisuuksia päästä elämän syrjään kiinni, sekä
yksinkertaistaa sosiaaliturvajärjestelmää, Annika lataa.

Sukupuolentutkimuksen jatko-opiskelija ja aktivisti Sade Kondelin (28) on Turusta. Hän on toiminut Vasemmistonuorissa ja
sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ajavassa Trasek ry:ssä. - Haluan nostaa esiin intersukupuolisten ja transihmisten kohtaamaa
syrjintää ja ihmisoikeusloukkauksia sekä herättää keskustelua
julkisten palveluiden epäkohdista, Sade painottaa.

Lääkäri, psykiatri, oikeustieteen kandidaatti Jukka Kärkkäinen
(61) on myös Turun kaupunginvaltuutettu ja Varsinais-Suomen
sairaanhoitopiirin hallituksen 2. varapuheenjohtajana ja psykiatrian johtokunnan puheenjohtaja. Jukalla on 35 vuoden työkokemus
käytännön hoitotyön ohella terveydenhuollon johtamis- ja asiantuntijatehtävissä. Nyt hänen päätyöpaikkansa on THL. - Perheeseeni kuuluu vaimo ja neljä aikuista lasta sekä kolme kissaa. Harrastan liikuntaa, lukemista ja saaristomökkeilyä, hän paljastaa.

Annika Lapintie

-Puolustan eduskunnassa hyvinvointivaltiota ja yhdenvertaisia julkisia palveluita. Terveys ei saa olla kaupan, eikä ihmisen elinikä ja ihmisarvo riippua
lompakon paksuudesta. Hyvinvointipalveluiden sumplaaminen veroparatiisifirmoille on lopetettava, vaatii turkulainen kansanedustaja ja varatuomari
Annika Lapintie (59). Hän on ollut vuodesta 2006 Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja. Aikaisemmin hän on työskennellyt pankkikonttorin esimiehenä, työvoimapiirin lakimiehenä sekä vt. käräjätuomarina
ja notaarina. Annika on toiminut myös Turun kaupunginvaltuutettuna (24
vuotta) ja kaupunginhallituksen jäsenenä. Annika on naimisissa ja hänellä
on kaksi aikuista lasta (www.annikalapintie.net).
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Kolme kansanedustajaa mahdollista?

Jaakko Lindfors

Jari Suominen

Kaisa Vallavuori

Teemu Luoma-Aho

Eveliina Tyyskänen

Johannes Yrttiaho

Turkulainen filosofian ja musiikin maisteri, lukion opettaja Jaakko
Lindfors (26) on punavihreä aktivisti, joka sanoo, että pääomatuloverotus on saatava progressiiviseksi ansiotuloverotuksen tapaan.
- Näin pienennetään tuloeroja ja lisätään valtion tuloja. Palvelut
paranevat, ja Suomen gini-kerroin laskee. Tätä on reilu ja tehokas
taloudenpito. Verotus maksukyvyn mukaan!, Jaakko vetoaa.

Turkulainen Teemu Luoma-Aho (34) on nuorisotyönohjaaja, Vasemmistoliiton Meri-Turun yhdistyksen varapuheenjohtaja, Vasemmistoliiton piirihallituksen jäsen ja varaluottamusmies (JHL).
– Tärkeintä on työllisyyden parantaminen, keinoina valtion- ja
kuntien elvytys, pienyrittäjien verotuksen ja byrokratian helpotukset, siirtyminen perustuloon, työttömän ansaitsemisrajan nostaminen ja työnvälitystoimien parantaminen, Teemu toteaa.

Tuukka Pääkkönen

Putkiasentaja Tuukka Pääkkönen (29) on turkulainen telakkatyöläinen ja ammattiyhdistysaktiivi. Vapaa-ajalla hän harrastaa
historiaa, kirjoittamista, miekkailua ja luonnossa liikkumista.
Tuukan motto on: Älä anna pettymysten poistaa onnellisuuttasi.

Työmies Jari Suominen (55) on moderni punavihreä duunari ja
aktiivinen vasemmistovaikuttaja Maariasta. Nyt Jari asuu Runosmäessä, tekee erilaisia pätkä- ja vapaaehtoistöitä ja on osuuskuntayrittäjä ja Puutorin Puolesta ry:n puheenjohtaja (jarijsuominen.wordpress.com).

Eveliina Tyyskänen (33) on työskennellyt lähihoitajana Loimaalla
12 vuotta ja valmistumassa sairaanhoitajaksi. Eveliinalla on kaksi
yläkouluikäistä ja esikoululainen lapsi. Hän toimii kaupunginhallituksessa ja valtuustossa. - Tärkeimmäksi minulle nousevat
laadukkaat sekä tasapuoliset julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut.
Oikeiston ajaman julkisen sosiaali- ja terveyspalvelusektorin rapauttaminen on lopetettava, Eveliina linjaa vaaliteemojaan.

Naantalissa asuva elintarviketyöntekijä Kaisa Vallavuori (36) on naimisissa ja hänellä kaksi lasta. Hän on Vasemmistoliiton Varsinais-Suomen
piirijärjestön puheenjohtaja ja puoluevaltuuston jäsen. – Minulle tärkeimpiä ovat lapsiperheet ja heidän hyvinvointinsa. Ainakin erotilanteessa vanhempia tulisi kohdella tasavertaisesti, koska on lapsen parhaaksi, että saa olla kummankin vanhemman kanssa, Kaisa tähdentää.

Filosofian maisteri ja jatkokoulutettava Johannes Yrttiaho (34) on
Turun kaupunginvaltuutettu ja kasvatus- ja opetuslautakunnan
jäsen, sekä VAS:n puoluevaltuutettu ja piirin varapuheenjohtaja. Johannes on ollut Metalli 49:n tiedottaja ja myös Esko-Juhani
Tennilän eduskunta-avustaja. - Työskentelen lapsiperheiden palveluiden ja sosiaaliturvan puolesta. Lapsiperheiden köyhyys kasvaa. Lapsilisien leikkaukset on peruttava ja tehtävä niihin kunnon tasokorotus. Oikeus päivähoitoon on turvattava vähintään
nykyisen laajuisena ja ryhmien koolle on asettava yläraja. Myös
luokkien koolle perusopetuksessa on säädettävä rajat. Ei toisteta
90-luvun laman virheitä! (johannesyrttiaho.net).

IKÄIHMISTEN
HYVINVOINTILOMA
Onko sinulla taloudellisten, terveydellisten tai
sosiaalisten syiden takia vaikeuksia järjestää itsellesi loma?
Voit hakea RAY:n tukemaa Ikäihmisten hyvinvointilomaa,
joka järjestetään 27.4.-2.5.2015 välisenä aikana
Kylpylähotelli Päiväkummussa Karjalohjalla.
Lomaan kuuluu täysihoito hintaan 120 euroa.

Marja Ruokonen

Marja Ruokonen (61) on kotipalvelutuottaja ja näyttelijä Salosta.
Hän on kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen ja
ollut kuntapolitiikassa 80-luvulta lähtien. - Mielestäni laaja Salon
seutu ansaitsee oman vasemmistolaisen kansanedustajan, Marja
pohjustaa vaalityötään.

Lounais-Suomen Loma ja Virkistys järjestää osallistujille
bussikuljetuksen Turusta hintaan 30 euroa.
Lomaa on haettava 20.1.2015 mennessä.
Pyydä hakulomake puhelimitse 050 368 5878 tai 044 275 4898
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Vanhemmat ja vasemmisto
päiväkotien puolesta
Syyskauden hallitsevia asioita
Turun politiikassa oli ainaisen
toriparkkikiistan ohella kamppailu koulujen ja kunnallisten
päiväkotien puolesta. Se liittyi
sivistystoimialan palveluverkkoselvitykseen. Käytännössä
kyse oli eräiden kunnallisten
päiväkotien yksityistämis- ja
lakkauttamislistasta.
Päiväkoteja listalla oli kaikkiaan 16
ja neljä lisäksi alakouluja. Asia koski
ainakin 700 päiväkotilasta ja lähes
yhtä suurta määrää alakoululaisia.
Osa lapsista joutuu Turussa jonottamaan päivähoitoa edelleen kauemmin kuin laki sallii. Kaikilla ei
ole varaa maksaa yksityisen hoidon
omavastuuosuutta.
Lakkautuslista itsessään toimii
ikään kuin Turun mainoksena yksityisille päiväkotiyrityksille: tervetuloa meille tekemään bisnestä.
Edellisen kerran tällainen lista tuotiin päätöksentekoon vuonna 2010,
samaan aikaan kun päivähoidon
palvelusetelit otettiin käyttöön.
Kun elokuun kaupunginvaltuustossa palveluverkkoselvitys käynnistet-

tiin, Vasemmistoliitto VAS) esitti,
ettei valmistelua olisi aloitettu. Lakkautuksille ja päivähoidon yksityistämiselle ei ollut mitään järkeviä
perusteita. Tukea VAS:n kannalle ei
johtavilta puolueilta tullut. Niinpä
lakkautuslistaa laatimaan perustettiin virkamiestyöryhmä, jolla oli kokoomuksen ja sdp:n sekä vihreiden
siunaus.
Työryhmä teki esityksensä salassa,
koska avoin valmistelu olisi nopeasti osoittanut lakkautukset järjettömiksi. Kun esitys julkistettiin, nousi
meteli. Päiväkotilasten ja koululaisten vanhemmat lähtivät liikkeelle
puolustamaan oikeuksiaan. Puoluekolmikko pakeni työryhmänsä
selän taakse.
Valtuuston käsitellessä marraskuussa talousarviota, yksikään johtava
puolue ei taaskaan tukenut VAS:n
esityksiä, joilla päiväkodit ja koulut olisi pelastettu. Poliittinen paine
kuitenkin vaikutti.
Joulukuun valtuustossa kaikki koulut ja osa lakkautettaviksi esitetyitä
päiväkodeista luvattiin jo pelastaa.
Lakkautuslistalle jäi edelleen kahdeksan kunnallista päiväkotia. Vasemmistoliitto esitti linjansa mukaisesti, ettei yhdestäkään päiväkodista

Janne Riikonen Turun kaupungin kuvapankki

olisi luovuttu ja niille olisi taattu
työrauha.
Mitä merkitsee muutama satatuhatta lisämenoja Turun kaupungin 1,5
miljardin budjetissa sen rinnalla,
että lapset ja perheet ajetaan entistä
ahtaammalle? Sitä paitsi, Turulla on
taseessaan 125 miljoonaa ylijäämää.
Rahat eivät ole loppumassa.
Kansalaisliikehdinnän ja VAS:n
luomassa paineessa suuret puolueet

joutuivat korjaamaan alkuperäistä
esitystä. Näin ne lähenivät Vasemmistoliiton pitkäaikaista linjaa, jonka mukaan alueelliset lähikoulut on
turvattava ja päivähoidon on oltava
kunnallista lähipalvelua.
Johannes Yrttiaho
kaupunginvaltuutettu,
valtuustoryhmän sihteeri
kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen

Työväenpuolue
Pitkittyvä taantuma pitää saada taitettua, talouteen kasvua ja siten kohentaa työllisyyttä. Tämän
tehtävä suorittamisesta puolueet esittävät vaihtoehtojaan ensi huhtikuun eduskuntavaaleissa.
Vielä suurempi, rakenteellinen kysymys koskee
suomalaisen hyvinvointivaltion tulevaisuutta.
Kuinka paljon siitä kyetään säilyttämään ja minkälaisena? Kysymys on siis julkisista palveluista
ja toimeentuloturvasta.
Suomessa tarvitaan nyt mahdollisimman vahvaa
työväenpuoluetta. Puoluetta, johon työpaikkojen ihmiset, ammattiyhdistysaktiivit ja suurten
kaupunkien lähiöiden asukkaat voivat luottaa.
Puoluetta, jonka tärkeimmät asiat ovat työntekijöiden ja heikoimmassa asemassa olevien edut.
Vasemmistoliitosta ei ole ainakaan vielä tullut
tällaista puoluetta. Parhaiten se näkyy vaalikannatuksessa. Ensimmäisten eduskuntavaalien
(1991) reilusta kymmenestä prosentista kanna-

tus nousi yli yhdentoista vuonna 1995, mutta alkoi sitten laskea ja oli vuonna 2011 enää vähän
yli 8 prosenttia.
SAK:n jäsenkunnan keskuudessa Vasemmistoliitto on kannatukseltaan vasta neljäs tai viides.
Kannatus on edelleen suurehko kaupunkien lähiöissä, mutta niissä äänestysaktiivisuus on romahtanut.
Vasemmistoliiton tavoiteasettelu ja toimintatavat
eivät selvästi ole herättäneet täyttä luottamusta perinteisen kannattajakunnan keskuudessa.
Vanhenevan ja toiminnasta poistuvan jäsen- ja
äänestäjäkunnan tilalle ei ole tullut riittävästi
uuttakaan väkeä.
Nykyaikaisen työväenpuolueen pitää ymmärtää
minkälainen nyky-yhteiskunta on. Tuon ymmärryksen perustalta on asetettava realistiset ja
uskottavat tavoitteet. Toimintatapojen on oltava
avoimet ja asialliset. Työväenpuolueen on kyettä-

Turun Vasemmistoliitto ry:n julkaisu
Päätoimittaja, puheenjohtaja Asko Mäki
Kunnallissihteeri Birgitta Mattsson

vä myös yhteistyöhön muiden puolueiden kanssa,
jos se haluaa saavuttaa käytännön tuloksia, eikä
tyydy jäämään huutavan ääneksi korvessa.
Suuret myönteiset uudistukset on Suomessa voitu toteuttaa vain koko työväenliikkeen yhteistyöllä, yleensä vielä keskustan kanssa liittoutuen.
Huhtikuun 2015 eduskuntavaaleissa Vasemmistoliitolla – ja vasemmistoliittolaisilla - on taas
mahdollisuus lunastaa siihen asetetut odotukset.
Asko Mäki
Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja

Hakakatu 12, 20540 Turku, puhelin 045 852 3343
http://www.turunvasemmistoliitto.fi/

