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TURUN VASEMMISTOLIITTO RY TURUN VASEMMISTON LEHTI TURKULAISILLE

Mervi Uusitalo-Heikkinen
OLEN TOIMINUT luokanopettajan
ammatissani vuodesta 1997. Suurimpia mullistuksia työssäni ovat
ehkä olleet digiloikka, Wilman
käyttöönotto,
kolmiportaisen
tuen uudistus ja siihen liittyvien
asiakirjojen laatimisvaade, jotkut
opetussuunnitelmamuutokset
sekä siirtyminen parakkeihin sisäilmaongelmien myötä, ja henkilökohtaisella tasolla äitiyslomapätkät. Muuten työelämän saralla
olen saanut elää tasaista virassa
olevan opettajan eloa – vuodet
ovat seuranneet toisiaan aika samanlaisina.
Sitten tuli kevät 2020. Vuodenvaihteen juhlissa muistan
kilistelleeni ystävien kanssa iloisena, tervetuloa uusi vuosi, uusi
vuosikymmen, hauska palindromiluku tuo 2020, tästä se lähtee!
Tuo muisto saa naurahtamaan
hiukan ironisesti.

Koronan ehdoilla
Tuli koronapandemia. Karkauspäivänä juhlimme vielä puolisoni
kanssa häitämme isossa porukassa, kreivin aikaan.
Sitten kaikki tapahtui nopeasti. Maaliskuussa siirryimme etäopetukseen. Turkulaisissa
kouluissa olimme varsin hyvässä
asemassa, koska kaikilla oppilaillamme on käytössään henkilökohtaiset päätelaitteet, iPadit.
Kolmasluokkalaisillekin
saatiin
omansa, kun otettiin käyttöön
myös yhteiskäyttötabletit. Pienimmät jäivät ilman. Myös päät-

täjät olivat uudessa tilanteessa
– korjausliikkeitä jouduttiin tekemään, kun huomattiin, ettei ohjeistus pienempien oppilaiden lähiopetusoikeudesta olisi mennyt
läpi perustuslakivaliokunnassa.
Niinpä osa pikkuoppilaista kävi
koulua “lähinä”.
Tieto etäkouluun siirtymisestä tuli maanantaina. Keskiviikkona oppilaat jäivät kotiin. Pidin
oppituntini Teams-alustan välityksellä. Ehdimme harjoitella sen
käyttöä pari päivää ennen tositoimia. Pidin oppitunteja pääsääntöisesti klo 9-12, ja aluksi oppilaat
jaksoivat varsin hyvin olla mukana, tavoitin kaikki päivittäin. Ensin oppilaat olivat innoissaan – ei
tarvinnut nousta sängystä, lounaaksi sai syödä nuudelia! – mutta
jo parin viikon kohdalla huomasin
uupumista ja turtumista etäilyyn
– sain patistaa oppilaita osallistumaan, läksyjä palauteltiin kännykkäkuvina vähän laiskemmin,
iloisia jutusteluita oli harvemmin,
alkoi kuulua valitusta etäkoulun raskaudesta. Useimmat olivat
iloisia, kun saimme palata kevään
lopulla kouluun pariksi viikoksi.
Kevätjuhlat jäivät väliin.

Arkista rinnakkaiseloa
pandemian kanssa
Syyslukukaudella koulussa on
eletty ''uutta normaalia'' arkea –
käsiä pestään reippaasti, ryhmät
pysyvät yhdessä sekoittumatta
toisiinsa ruokailuissa ja viettävät
välitunnit omilla välituntialueil-
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laan, lähikontakteja vältetään ja
vähänkään sairaana ei tulla kouluun. Poissaoloja onkin paljon,
karanteenissakin on joitakin oppilaita. Perusasiat rullaavat kuitenkin mukavasti. Silti koko ajan
takaraivossa kolkuttaa ajatus –
mitä jos joudutaan takaisin etäkouluun tai koulustamme löytyy
koronatartunta! Elämme jatkuvasti pienessä pelon ilmapiirissä.

Koronakevään opetukset
Ensinnäkin se, että koulu on niin
paljon muuta kuin pelkkää asioiden opettelua! Koulu on inhimillisiä kontakteja, ystävyyksiä, yhteistyötä, kommunikaatiota. Etäkoulu oli hiukan kuin opetuksen
luuranko. Olen kouluttautunut
opettajaksi, etäkoulu ei tuntunut omalta työltäni, vaan joltain
muulta – en halua tehdä töitä yksin, kuulokkeet päässä, vaan lasten ja kollegojen parissa, heidän
läsnäolonsa tuntien.
Toinen tärkeä oppi on suomalaisen koulunkäynnin perustan,
tasa-arvon, keskeisyys. Korona ei
ole kohdellut lapsia ja perheitä samanarvoisina. Toisissa perheissä
osataan auttaa opinnoissa, vanhemmat pystyvät olemaan kotona
etätöissä ja vielä seuraamaan samalla koululaisen edesottamuksia
– tosin tämä vaihtoehto on varsin
kuluttava myös etätöiden tekijälle! Jos kotona ei puhuta kunnolla
suomea tai oppilaalla on tuen tarpeita liittyen erityisesti toiminnanohjaukseen tai neurokirjon

joihinkin haasteisiin, opiskelu
itseohjautuvasti voi olla suorastaan mahdotonta. Jos perheessä
on väkivaltaa tai päihdeongelmia,
tilanne on vieläkin hankalampi.
Yksinhuoltajat voivat olla pulassa.
Joillekin oppilaille toki etäkoulu oli melkein lahja. Jos koulussa kiusataan tai on vaikka aistiyliherkkyyksiä, kotiin jääminen
saattoi olla mieluisaa. Toiset pitivät siitä, että esimerkiksi kuvataiteen työhön sai kuluttaa enemmän aikaa kuin mihin lähioppitunnilla olisi mahdollisuus.
Opettaminen on sydämen
ammatti. Sitä on vaikeaa tehdä
etäisyyden päästä. Nyt oli pakko
toimia toisin, koronan ehdoilla, ja
kriisi on hoidettu kokonaisuudessaan hyvin – tähän asti.
Kriisitilanteen tullessa koulu
olkoon viimeinen toiminto, joka
suljetaan, ja ensimmäinen, joka
avataan. Niin tärkeä se on meidän
yhteiskunnallemme.

Mervi UusitaloHeikkinen

Turun kaupunginvaltuutettu (vas)
Koulutuspoliittisen työryhmän
jäsen
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Turku kestävään kehitykseen

Jaakko Lindfors

tarvitsevat tilaa
hengittää ja liikkua luonnossa. Turussa on kauniita ja historiallisia
puistoja, vesistöjä, rantatörmäitä
ja metsiä, joissa ihmiset ja eläimet
viihtyvät. Varsinkin korona-epidemian aikana ovat korostuneet
kaikki ne ulkoilumahdollisuudet,
joita Turun korvaamattoman kaunis luonto tarjoaa kaikkien yhteisenä henkireikänä.
Turun mittaamattoman arvokkaita puistoja ja vesistöjä ei
kannata jättää jyrän alle. Liiallinen rakentaminen uhkaa useita
kaupunkiluonnon aarteita, kuten
Kupittaan siirtolapuutarhaa, Itsenäisyydenaukiota, Pihlajaniemeä
sekä osaa Parkin kentästä, Koroisista ja Rauvolanlahdesta. Mihin
kaupunkilaiset pääsevät reippailemaan, jos kaupunkiluonto ahdistetaan nurkkaan?
Puistot, puustot ja viheralueet
kuuluvat Turkuun. Ne lisäävät
asukkaiden terveyttä ja viihtyvyyttä sekä parantavat kaupunkikuvaa.
Samalla viheralueet ehkäisevät
ilmastonmuutosta
muuttamalla

TURKULAISET

hiilidioksidia hapeksi ja tulvia imemällä itseensä rankkasateita.
Kasvava Turku tarvitsee kuitenkin uutta rakentamista, kunhan luontoarvot eivät unohdu.
Varsinkin kohtuuhintaista vuokra-asuntorakentamista kaivataan
lisää hajautetusti Turun eri alueille. Turun johdon on keskitettävä
uusien tonttien tarjonta nykyistä
aktiivisemmin nimenomaan kohtuuhintaiseen vuokra-asuntorakentamiseen. Kaiken rakentamisen elinkaaripäästöt olisi kuitenkin hyvä selvittää ja minimoida.
Myös kestäviä kulkumuotoja
kannattaa kehittää. Niistä hyötyvät kaikki - varsinkin terveys,
talous ja luonto. Etenkin kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen
olosuhteita voitaisiin helpostikin
edistää Turussa: keskusta-alueella olisi hyvä tehdä kävelykatukokeiluja sekä lisätä turvallisia ja
nopeita pyöräteitä, pyöräkatuja
ja joukkoliikennepainotteisia katuosuuksia. Samalla on syytä laajentaa kaupunkipyöräjärjestelmää
lähiöihin.

Jaakko Lindfors on Uusi Päivä-lehden vastaava päätoimittaja,
Turun kaupunginhallituksen jäsen, Turun Vasemmistoliiton
puheenjohtaja ja Turun opettajien ammattiyhdistyksen puheenjohtaja.
Joukkoliikennettä on parannettava niin, että se on saavutettavampaa. Etenkin niin sanottuja poikittaislinjoja eri lähiöiden ja palvelujen
välillä on syytä lisätä. Pysäkkivälejä
en kasvattaisi nykyisestä.
Lisäksi on erittäin tärkeää, että siirtymä kohti hiilineutraalia

Turkua ja Suomea tehdään oikeudenmukaisesti. Ne alueet ja alat,
jotka ovat joutumassa ympäristöystävällisten muutosten maksajiksi, tarvitsevat kuntien ja valtion
tukea. Tästä tuesta on sovittava
yhteistyössä ammattiyhdistysliikkeen kanssa.

Kuka tekee kaupungin hommat jatkossa?
Riikka Oksanen
Kaupunginvaltuutettu
HENKILÖSTÖN saatavuus on ja tulee
myös olemaan iso haaste Turussa.
Yhtenä syynä tähän on se, ettei kaupungin palkkataso houkuttele osaajia. Sellaiset edut kuin
vakituinen ja turvattu työpaikka,
mahdollisuus liukuvaan työaikaan
tai palkattomat vapaat eivät lisää vetovoimaa tarpeeksi, vajetta
työntekijöistä on erityisesti terveyden ja tekniikan puolella. Yleisesti ottaen kaupungin henkilöstö
ei voi hyvin työssään ja uutta henkilöstöä on vaikea saada.
Henkilöstöpula on jo nyt ilmeinen, ja sen lisäksi 28 prosenttia kaupungin työntekijöistä on
jäämässä eläkkeelle seuraavan 10
vuoden sisällä. Mitä muita ratkaisuja on mietitty kuin siirtyminen
ostopalveluiden käyttöön?
Henkilöstön työssäolokokemukseen ja sitä kautta saatavuuteen vaikuttavana tekijänä on
myös se, millaisena henkilöstö kokee työmääränsä. Kaupungin henkilöstöraportin v. 2019 mukaan
37 % vastaajista oli kokenut työmäärän menevän yli sietokyvyn ja
työssä uupuminen on yleistä.
Henkilöstön saatavuuteen
liittyvät haasteet voivat vaarantaa
asiakaspalvelun laadun ja myös lakisääteisten tehtävien hoitamisen.

Esimerkkejä on lukuisia. Kodinhoidon kenttähenkilöstö kokee, että asiakkaan luona on liian
vähän aikaa käytettävissä ja päivässä hoidettavien asiakkaiden
määrä on liian suuri. Lastensuojelun resurssitarpeet ovat kasvavia,
henkilökuntaa on vähän suhteessa
asiakkaisiin, henkilöstön vaihtuvuus on suurta jne.
Rekrytointiongelmien
kaupungin tehtävien täytössä epäillään pahenevan tulevaisuudessa
entisestään.
Tavoitteina tulisi olla muun

muassa, että työ on turvallista ja
terveellistä – henkisesti ja fyysisesti ja siitä saatavalla palkalla voi
tulla toimeen - mieluummin paremmin kuin nyt.
Huomiota ja tarvittavia toimenpiteitä tulisi kohdentaa erityisesti niihin ryhmiin, joissa haasteet ovat suurimmat. Tällä hetkellä
tiedetään, että opetuspuolelle on
lisätty valtion tukea korjaamaan
epänormaalin tilanteen tuottamia
ongelmia ja tukemaan opetuksen
resursseja. Toivottavasti niillä tuetaan myös oppilashuoltoa perus-

ja ammattiopetuksessa.
Epäselvää on mitä konkreettisia toimenpiteitä kaupungissa on
suunniteltu tehtäväksi eri aloilla
toimivan henkilöstön saatavuuteen liittyvän laajamittaisen riskin hallitsemiseksi ja miten asia
huomioidaan kaupungin henkilöstösuunnittelussa. Jos sijaisten
käyttöä vielä kaiken lisäksi rajoitetaan, on tehtävien hoidon joillain
sektoreilla jo alle lakisääteisten
normien. Talouden tukijalka pitää
laittaa sinne missä kunnan perushommat hoidetaan.
PEKKA VALLILA

Rekrytointiongelmien
kaupungin tehtävien
täytössä epäillään
pahenevan
tulevaisuudessa
entisestään.
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Järjestöt ihmisen asialla - ilman rahoitustako?
Jari Suominen
TURUSSA ON LUKUISIA vapaaeh-

toistyön mahdollistavia järjestöjä,
jotka tekevät kustannustehokasta
työtä mm sosiaali- ja terveysalalla.
Näiden järjestöjen rahoitus on ollut pätkivää jo vuosia - työrauhaa
ei ole saatu, kun joka vuosi on ollut
käytävä samat hakemusmenettelyt
eikä tulevan tilikauden budjettia
ole ollut helppo laatia. Tilanne on
monen järjestön osalta pahentunut
jatkuvasti, kun kaupungin avustusperiaatteita on rukattu, ja nyt on
moni järjestö hätää kärsimässä.

Miksi järjestöjen tekemä
työ on tärkeää?
Jos kunta joutuisi yksin tekemään
tai teettämään yrityksillä kaiken
sen, mitä järjestöt tekevät, tulisi
se äärettömän kalliiksi. Järjestöthän perustuvat kansalaisten vapaaehtoiseen toimintaan ja niiden

hallinto on siksi kustannuksiltaan
kevyttä. Järjestöt myös työllistävät
ja säästävät siten kunnan työmarkkinatukiosuuksissa mojovan summan vuosittain.
Järjestöjen
muodostamalla
kolmannella sektorilla on iso rooli
pitää ihmisten henkistä ja fyysistä
hyvinvointia yllä, ja nyt koronatilanteessa tuo rooli on vielä entisestään korostunut.
Osallisuus yhteiskuntaan on
jokaiselle ihmiselle tärkeää ja väyliä tähän tarjoavat merkittävästi
juuri järjestöt. Järjestöjen jäsenet
ovatkin aktiivisia kansalaisia ja
näiden vapaaehtoinen työ on koko
yhteiskuntamme peruskivi. Suo-

Ihmisille paremmat sosiaalija terveyspalvelut
Anna Mäkipää
Kaupunginvaltuutettu
VUOSIKAUSIA on Suomessa jo yri-

tetty uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita. Tarve uudistukselle on selvä
- väestö ikääntyy, palvelut jakaantuvat epätasa-arvoisesti ja yhteiset, sote-palveluihin suunnatut rahamme
pitäisi käyttää paljon tehokkaammin
kuin nyt. Hyvinvointi ja terveys eivät
jakaannu tasaisesti Suomessa, vaan
eriarvoisuus on eri väestöryhmien
keskuudessa on yhä suurempaa.
Vasemmistoliiton
tavoitteet
uudistukselle ovat olleet alusta asti selvät. Haluamme, että ihmisten
palvelut paranevat ja että hoitoon
pääsee sujuvasti silloin, kun sille
tarvetta on. Riippumatta asuinpaikasta tai tulotasosta kaikilla tulee
olla yhtäläinen mahdollisuus päästä palveluiden piiriin.
Nämä tavoitteet ovat näkyneet vahvasti Marinin hallituksen
käynnistämässä
uudistustyössä.
Tärkeinä lähtökohtina ovat olleet
hoitoketjujen sujuvuus ja se, että
ihmiset saavat tarpeenmukaiset ja
vaikuttavat palvelut oikea-aikaisesti. Vastuu palveluiden järjestämisestä kootaan itsehallinnollisille,
kuntia suuremmille alueille. Siten
varmistetaan se, että riittävän vahva toimija huolehtii palveluiden
päätöksenteosta sekä budjetoinnista ja että palvelut toimivat paremmin yhteen eli integraatio paranee.
On epäinhimillistä, että hoitoon
ei pääse pitkien jonojen takia riittävän nopeasti, vaan vasta ongelmien
kasvettua suuremmiksi. Usein sil-

Kunta ja sen myöntämä rahoitus
ovat edellytyksenä vapaaehtoistyön organisoinnille. Järjestöjen
saamat avustukset ovat viime vuosina vaihdelleet paljon ja niiden jakoperiaatteita on jatkuvasti muuteltu aina, kun kunta on laatinut
seuraavan vuoden talousarviotaan.
Joka syksy on ollut uudet säännöt

ja niihin sopeutuminen on tehnyt
toiminnasta pätkivää ja joskus keskeyttänyt sen kokonaan.
Järjestöt tarvitsevat työrauhan.
On voitava suunnitella toimintaa
pitemmällä aikavälillä. Tässä Turun kaupungin nyt joidenkin järjestöjen kanssa solmimat kumppanuussopimukset ovat askel oikeaan
suuntaan. Näitä kumppanuuksia
olisi syytä käyttää laajemminkin,
osa järjestöistä on yhä epävarmuuden tilassa ja niiden toiminta on
vaikeutunut tai estynyt kokonaan.
Merkittävä yhteiskunnallinen panos on menetetty tai vaarassa.
Turun kaupunki laatii vuosittaisen budjettinsa yhteydessä
taloussuunnitelman, joka kattaa
pitemmän ajanjakson kuin yhden
tilikauden. Olisi järkevää luoda
kestävä suunnitelma järjestöjen
tukemiseksi ja sisällyttää se pitkän
aikavälin strategiaan.

oli kesä-syyskuussa lausuntokierroksella ja lausuntoja saatiin huimat 804 kappaletta. Sote-ministerityöryhmä, jonka jäsenenä myös
ministerimme Li toimii, on käynyt
läpi lausuntopalautteet ja tehnyt
linjauksia hallituksen esitysluonnokseen. Tällä hetkellä lakiluonnos

on lainsäädännön arviointineuvostossa arvioitavana. Hallituksen
esitys eduskunnalle on tarkoitus
antaa joulukuun 2020 alussa.
Tällä uudistuksella on mahdollisuus turvata tasa-arvoiset
ja laadukkaat palvelut kaikille, ei
harvoille.

Järjestöjen muodostamalla kolmannella
sektorilla on iso rooli pitää ihmisten henkistä ja
fyysistä hyvinvointia yllä, ja nyt koronatilanteessa
tuo rooli on vielä entisestään korostunut.

loin tarvitaan erikoissairaanhoitoa,
sillä pitkittyneen vaivan hoitaminen kuntoon on työläämpää - ja
myös kalliimpaa. Sote-uudistuksessa painopistettä siirretäänkin erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon ja ehkäisevään työhön. Tavoitteena on varmistaa, että
ihmiset saavat apua ajoissa.
Näin turkulaisena kuntapäättäjänä keskustelu sote-palveluiden ulkoistuksista on valitettavan
tuttua. Kaikki tietävät keskustelun
pörriäisten mukanaan tuomista ongelmista. Sosiaali- ja terveyspalveluita on järjestettävä ihmiset ja hyvinvointi edellä, ei voitontavoittelu
mielessä. Olen erittäin iloinen, että
nyt käynnissä olevassa sote-uudistuksessa tämä ajatus on vahvasti
sisäistetty. Sote-uudistus turvaa
palvelut laajoilta ulkoistuksilta.
Jatkossa julkista valtaa ja ihmisten
perusoikeuksia koskevia hoito- tai
viranhaltijapäätöksiä ei voi antaa
markkinaehtoisten
toimijoiden
tehtäväksi.
Sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan jatkossa pääosin julkisina
palveluina. Yksityinen ja kolmas
sektori voivat täydentää palveluvalikoimaa, mutta eivät näytellä
pääroolia.
Uudistuksessa päätöksenteko
pysyy vaaleilla valittujen valtuutettujemme käsissä eli meillä palveluiden käyttäjillä on edelleen mahdollisuus vaikuttaa.
Uudistusta koskeva lakiesitys

men vauraus on luotu talkootöillä,
sadattuhannet pientalot nousivat
hartiavoimin sotien jälkeen. Tätä
talkoohenkeä nyky-yhteiskunnassamme edustavat juuri järjestöt.

Miten järjestöjen toiminta
voitaisiin turvata?

Hyviä etuja
vastuullisesti
Liity suomalaisen Osuuskunta Tradekan jäseneksi. Saat heti käyttöösi
monet edut kuten 20 % alennuksen Restelin ravintoloissa. Jäsenenä
teet kanssamme myös vastuullisia tekoja. Lahjoitamme tänä vuonna
1,1 miljoonaa yleishyödyllisiin tarkoituksiin esimerkiksi lasten ja nuorten
sekä ympäristön ja ilmaston hyväksi.
Liity jäseneksi verkkosivuillamme. Saat sähköisen jäsenkortin ja
monipuoliset jäsenedut käyttöösi heti.
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Kenraalien hävittäjähaaveet tuhoavat
talouden ja turvallisuuden
Johannes Yrttiaho
kansanedustaja
facebook: @jyrttiaho
twitter: @yrttiahoj
VALTION ENSI VUODEN talousarvio

esitys sisältää sotilasmenojen 54
prosentin korotuksen. Määrärahat
kasvavat noin 3,2 miljardista lähes
4,9 miljardiin euroon. Armeijalle
annetaan kuluvaan vuoteen verrattuna 1,7 miljardia euroa lisää —
tästä 1,5 miljardia Hornetit korvaavien hävittäjien HX-hankkeeseen,
jossa Suomen ilmavoimille on tarkoitus hankkia 64 uutta hävittäjää.
Mikään muu hallinnonala ei
ehkä koskaan ole saanut tai tule
saamaan tällaista määrärahojen
prosenttikorotusta.
Hävittäjähankkeeseen
ensi
vuodeksi osoitetulla 1 500 000 000
eurolla voitaisiin maksaa hoitajille
koronalisää, parantaa vanhuspalveluiden hoitajamitoitusta, toteuttaa huoletta oppivelvollisuuden
laajentaminen palauttamalla myös
koulutusleikkausten sadat miljoonat eurot, voitaisiin auttaa kuntia,
säilyttää leskeneläke ja eläkeputki,
korottaa perusturvaa ja toimeentulotukea, tehdä eläkeläisille luvatusta vappusatasesta kertaheitolla
totta.
Näillä toimilla lisättäisiin suoraa kulutuskysyntää ja parannettaisiin työllisyyttä. Se olisi sitä
paljon puhuttua elvyttävää talouspolitiikkaa, jonka toteuttamisesta
maksetaan EU:lle nyt kaksin- ellei
kolminkertaisesti se, mikä takaisin
saadaan.
Ensi vuoden talousarviolla ei
lisätä vain ensi vuoden varustelumenoja vaan hyväksytään mahdollisesti syksyllä 2021 tehtävää hävittäjien hankintapäätöstä varten
koko 10 miljardin tilausvaltuus.
Eduskunta siis hyväksyy ennen
joulua uusien hävittäjien hankin-

Valtion ensi
vuoden
talousarvioesitys
sisältää
sotilasmenojen
54 prosentin
korotuksen.
nan rahoituksen. Itse hankintapäätös jää hallituksen toimivaltaan.
Hallitusohjelmassa on mainittu Hornet-kaluston suorituskyvyn
korvaaminen
täysimääräisesti,
mutta Yhdysvaltain puolustushallinnon lokakuussa julkistamien
tietojen mukaan Suomelle myytävät uuden sukupolven hävittäjät ja
niiden aseistus eivät korvaa, vaan
kasvattavat Ilmavoimien suorituskykyä, ehkä jopa moninkertaistavat sen.
Hankinnalla väitetään olevan
kiire. Hornetien käyttöikää voitaisiin kuitenkin pidentää useilla vuosilla, sillä koneille suunniteltu lentotuntien määrä on merkittävästi
pienempi kuin niillä voidaan lentää ja koneita hankittaessa esitettiin. Hävittäjähankkeen siirtämistä
puoltaa myös vuoden 2020 aikana
tapahtunut talouden käänne. Suomalaisista 75 %:a kannattaa hävittäjähankinnan siirtämistä, selviää
Kunnallisalan Kehittämissäätiön
tutkimuksesta. Kyllä kansa tietää.
Poliitikot tuntuvat olevan kuitenkin kuuliaisempia sotilaille kuin
valitsijoilleen.

LIIKKEELLÄ!

VASEMMISTO

LA 7.11. KLO 12

HÄRKÄMÄKI

K-marketin edustalla (os. Ieskatu 1)
Munkkikahvitarjoilu!
LA 28.11. KLO 12

VARISSUO

Liikekeskuksen edustalla (Pihakalank. puolella)
Kasvishernekeitto- ja kahvitarjoilu!
LA 12.12. KLO 12

PANSIO-PERNO

Hövelin edustalla (os. Hyrköistentie 26)
Munkkikahvitarjoilu!
Tilaisuuksissa paikalla Turun Vasemmistoliiton luottamushenkilöitä,
valtuutettuja sekä muita vasemmistotoimijoita. Tervetuloa!

Kovin kuuliainen kenraaleille on maan hallitus, joka on ollut
haluton puuttumaan hävittäjäkauppaan. Jos eduskunta hyväksyy
hävittäjien tilausvaltuuden esitetyssä muodossa, on veronmaksajien piikki auki. Valtuuden mukaan
hävittäjämenoja voidaan lisätä
”kustannustasomuutoksilla”. Koneisiin hankitaan aseistusta ”vain
operatiivisen valmiuden aloittamiseen tarvittava määrä”. Pääesikunnan entinen suunnittelupäällikkö,
eversti evp. Pertti Tervonen totesi
Turun Sanomissa 19.9. julkaistussa
mielipidekirjoituksessaan, että ”tilausvaltuudella saadaan vain lentävät lavetit ja muutama talli niitä
varten”. Hankinnan päälle tuleviin
elinkarikuluihin lasketaan käyttökustannusten lisäksi koneiden ase, ohjelmisto- ja muut varustelupäivitykset, jotka voivat kohota arvoltaan sadoista miljoonista euroista
miljardeihin. Elinkaarikuluiksi on
kansainvälisiin esimerkkeihin perustuen arvioitu vähintään 30 miljardia euroa.
Vaihtoehtoja 64 hävittäjän
hankinnalle ei ole selvitetty mm.

voimakkaasti muuttuvia tulevaisuuden sodankäynnin uhkia vasten. Tällaisia ovat mm. miehittämättömät lennokit ja ohjukset.
Puolustuksesta huolehtiminen kokonaisuutena, ei vain Ilmavoimien
hävittäjien varaan rakentuen, olisi
näitä uhkakuvia vasten erittäin perusteltua – tehokkaampaa ja edullisempaa.
Millaisiin uhkiin uusilla hävittäjillä varaudutaan?
Yhdysvallat on 90-luvulta
saakka luonut Pohjoismaista liittokuntaa, joka valvoisi sen etuja
arktisella alueella Venäjää vastaan.
Suomen puolustuksen kannalta
hävittäjien hankinta on tarpeeton. Rauhanajan tunnistustehtäviin koneita riittäisi laivueellinen.
Tositilanteessa
hyökkäysaseiksi
tarkoitetut koneet eivät edes kykene uhkaamaan sitä maailman
kehittyneintä ohjusteknologiaa ja
mittavaa ohjusarsenaalia, joka Venäjällä on hallussaan. Yhdysvaltain
eduista lähtevä varustautuminen
on omiaan horjuttamaan Suomen
lähialueiden vakautta ja heikentää
pahasti maan turvallisuusasemaa.

”PALJONKOHAN

minulla on niitä

BONUKSIA?
”

S-mobiilista tarkistat helposti bonustilanteesi.
Lataa S-mobiili
sovelluskaupastasi.

