Valoisa tulevaisuus turkulaisille
Turun Vasemmistoliiton kaupunkiohjelma 2021–2025
Turun Vasemmistoliiton tavoitteena on poistaa kaupunkilaisten välinen eriarvoisuus ja taata
asunto, koulutus, työ, hoiva ja mahdollisuus kulttuurin harrastamiseen jokaiselle.
Kaupunkilaisten tasa-arvoa ja vähemmistöjen asemaa sekä oikeuksia on edistettävä. Turun
Vasemmistoliiton mielestä on tärkeää ylläpitää monipuolista työ- ja elinkeinoelämää ja laajaa
kulttuuritarjontaa. Luonnosta ja elinympäristöstä on pidettävä paljon nykyistä parempaa
huolta.
Hyvin toimivien peruspalvelujen merkitys kasvaa entisestään yhteiskunnan palautuessa
koronakriisistä. Turun Vasemmistoliitto haluaa Turusta kaupungin, jossa kaikilla on työtä,
opiskelupaikka tai merkityksellistä tekemistä, toimivat julkiset palvelut ja avoin demokraattinen
päätöksenteko. Turun kaupungin on huomioitava luonnon ja ympäristön merkitys myös
ilmastonmuutoksen hillinnässä.
Turun kaupungin tulee toimia esimerkillisesti noudattamalla reiluja työehtoja ja työelämän
pelisääntöjä sekä puuttumalla henkilöstönsä uupumiseen. Työstä maksettavalla palkalla on
tultava toimeen. Turun Vasemmistoliitto tukee reiluja työehtosopimusneuvotteluja ja
irtisanoutuu kaikenlaisesta työehtojen heikentämisestä ja työehtoshoppailusta. Turun on
investoitava työllistämiseen ja lisättävä yhteistyötä kolmannen sektorin järjestöjen kanssa.
Tehokas työllistämistoiminta säästää rahaa työmarkkinatuen kuntaosuudesta, lisää verotuloja
ja vähentää sosiaali- ja terveysmenoja. Säästöjä on tehtävissä useiden miljoonien eurojen
edestä myös Turun kaupungin keskushallinnosta ilman, että säästöt vaikuttaisivat kaikille
kuuluviin peruspalveluihin.
Turun Vasemmistoliitto haluaa kehittää Turkua avoimesti ja läpinäkyvästi. Tasa-arvoisten
vaikutusmahdollisuuksien kannalta on tärkeää, että kaupunkilaiset ovat laajasti edustettuna
kaupungin
päätöksenteossa.
Demokraattisesti
valittujen
lautakuntien
määrää
kaupunginhallinnossa lisätään ja Turkuun tulee perustaa aluelautakuntia. Aluelautakunnat
ottaisivat kantaa alueellisesti kaupungin suunnitelmiin. Niillä olisi kuulemis- ja aloiteoikeus
alueen asioissa koskien esimerkiksi liikennejärjestelyjä, palveluja, ympäristöä ja kaavoitusta.
Lautakunnilla olisi käytössään oma budjetti alueen elinvoimaisuuden ja viihtyisyyden
parantamiseksi.
Turussa pitkään jatkunut kaupungin palveluiden yhtiöittäminen ja yksityistäminen on luonut
epävarmuutta ja vähentänyt päätöksenteon avoimuutta. Erityisesti sote-palveluiden ja
varhaiskasvatuksen yksityistäminen pitää lopettaa, ja kaupungin pitää vahvasti panostaa
kunnallisiin palveluihin. Kaupungin it-hankinnoissa tulee irtautua suuryritysten monopoleista
ja samalla on siirryttävä avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin. Turussa on edistettävä
kaupunkilaisten hyvinvointia yksityisten intressien sijaan. Paikallisdemokratian edistämiseksi
tulee valmistautua kansanäänestyksiin kaupunkilaisia koskevissa suurissa taloudellisissa
kysymyksissä, kuten raitiotiehanke tai musiikkitalo.
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SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO
Kaupunkilaiset tarvitsevat sosiaali- ja terveyspalvelut lähelle. Koronakriisi toi esille paljon
sosiaali- ja terveydenhuollon kipukohtia. Suurin näistä on järjestelmän jakautuminen
yksityiseen ja julkiseen toimintaan. Turun Vasemmistoliitto haluaa vahvistaa julkista sosiaalija terveydenhuoltoa.
Turussa ikäihmiset asuvat usein yksin kodeissaan ja yksinäisyys on monelle arkipäivää.
Kattavien peruspalveluiden lisäksi tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän monisukupolvisia
palveluverkostoja, joiden keskuksina toimivat palvelukeskukset ja monitoimitalot. Näin
ikäihmiset pystyisivät tekemään omien palvelutarpeidensa mukaisia ratkaisuja. Yhdessä
toimiminen lisää terveyttä ja hyvinvointia.
Kouluterveydenhuolto tulee nostaa lapsen terveyden keskiöön. Koulujen oppilashuollon
resursseja on syytä lisätä, jotta lapsen terveyttä voidaan edistää aikaisempaa paremmin.
Ennaltaehkäisevä toiminta vähentää lasten pahoinvointia.
Vammaisten palveluiden kilpailuttamisessa on huomioitava pitkäaikaiset asiakassuhteet ja
niiden tuoma kokemus ja tieto. Pitkäaikaisuus terapiasuhteissa, asumispalveluissa ja
kuljetuksissa luovat turvaa, joka auttaa vammaista kokemaan itsensä arvokkaaksi, ja hän voi
keskittyä kehittämään itseään. Esteettömyys ja saavutettavuus on kaikkien kuntalaisten etu.

Kokemusasiantuntijoita on kuultava palveluiden suunnittelussa ja arvioinnissa. Heillä on
kokemusta fyysisestä tai psyykkisestä vammasta tai sairaudesta, läheisenä olemisesta tai
muusta vaikeasta elämäntilanteesta sekä siihen liittyvistä palvelutarpeista ja toipumisesta.
Kokemusasiantuntijat ovat usein käyneet koulutuksen, jonka he ovat itse maksaneet.
Kokemusasiantuntijuus vahvistaa integroitumista yhteiskuntaan. Heille on maksettava
työstään asianmukainen korvaus.
Turun Vasemmistoliitto poistaisi terveyskeskusmaksun kaikilta.Maksuvapautus koskee
tällä hetkellä vain työttömiä, opiskelijoita, varusmiehiä ja toimeentulotukea saavia.
Maksuvapautuksen saa kuitenkin vain esittämällä todistuksen näihin ryhmiin
kuulumisesta, mikä leimaa ihmisiä ja aiheuttaa turhaa byrokratiaa.
Kulttuuri vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin koko elämänkaaren osalta ja siten vähentää
kuormitusta ja kustannuksia sote-palveluissa. Kulttuurihyvinvointia eli ennaltaehkäiseviä ja
toipumista tukevia taiteen hyvinvointivaikutuksia tulee juurruttaa osaksi sote-palveluita.
Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen tulevat muuttamaan kaupunkilaisten
elämää monin tavoin. Haavoittuvimmat väestöryhmät, kuten vanhukset, lapset, monisairaat ja
pienituloiset, kärsivät ilmastonmuutoksen vaikutuksista eniten. Hyvinvoinnin ja terveyden
edistäminen edistää myös ilmastonmuutoksen hillintää.
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Tähän me pyrimme:
● Lopetetaan julkisten sote-palveluiden alibudjetointi, koska hyvinvointiin panostaminen lisää
kaikkien elämänlaatua. Lopetetaan sote-palvelujen yhtiöittäminen ja yksityistäminen,
kehitetään palveluverkkoa ja pidetään palvelut lähellä.
● Alennetaan Turun sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja. Kaikille turkulaisille
taataan sujuva, nopea ja maksuton pääsy terveyskeskukseen.
● Suun terveydenhuoltoon panostetaan riittävästi, jotta jonot saadaan lyhenemään.
● Vahvistetaan potilaiden ja asiakkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa heitä itseään koskeviin
sosiaali- ja terveydenhuollon päätöksiin.
● Kehitetään lastenneuvoloiden palveluja siten, että perhe saa kaiken avun yhdestä paikasta.
Jos perheessä on vaikeuksia, pitää avun saamiseksi järjestettyjen palveluketjujen olla selkeät.
Ei voi olla niin, että perheitä lähetetään samanaikaisesti useaan eri paikkaan apua saamaan.
Erityistä herkkyyttä tulee olla päihde- ja mielenterveyspalvelujen tarpeen havaitsemiseen.
● Turussa on resursoitava ennaltaehkäisevään lastensuojeluun aikaisempaa enemmän.
Neuvolat, terveydenhuolto, lastensuojelu, päivähoito, koulut, harrastustoiminta ja
vapaaehtoistoiminta muodostavat verkoston, jonka tulee toimia vuorovaikutussuhteessa, koko
perheen huomioiden. Huostaanottotarve on saatava minimoitua pitkäjänteisellä ja luottamusta
herättävällä, perheitä tukevalla, työllä.
● Turku on palkannut psykiatrisia sairaanhoitajia oppilashuoltoverkostoon. Tätä toimintaa
tulee kehittää ja lisätä. Koululaisten terveyttä tulee seurata juuri koulun kautta. Vanhempien
pitää voida luottaa siihen, että lapsen oireet huomataan ja niihin tartutaan välittömästi.
Perhettä ei saa jättää yksin vaikeuksien kanssa.
● Sosiaalityöntekijöiden määrää on lisättävä nykyisestä. Työntekijöiden aikapula ja suuret
asiakasmäärät vaarantavat asiakkaan hyvinvoinnin, oikeusturvan sekä työntekijöiden
jaksamisen.
● Hyvin hoidetut vammaispalvelut kertovat yhteiskunnan arvoista. Vammaiset tarvitsevat
apuvälineitä, kuljetuspalvelua, henkilökohtaista avustajaa, palveluasumista ja lukuisia muita
palveluita. Mikäli yksilölliset tarpeet hoidetaan hyvin heti niiden ilmaannuttua, säästytään
kasaantuvilta ongelmilta.
● Matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut ovat tärkeitä ja niitä tulee kehittää. Avohoito- ja
toimintaterapiapalveluita on syytä laajentaa. Kokemusasiantuntijoilla on henkilökohtaista
kokemusta fyysisestä tai psyykkisestä vammasta tai muusta vaikeasta elämäntilanteesta sekä
kokemusasiantuntijakoulutus. He tarjoavat arvokasta tietoa, joka oikein kohdennettuna tuo
sijoitetut rahat moninkertaisena takaisin.
● Kaikilla on oltava yhdenvertaiset mahdollisuudet yhteisölliseen toimintaan ja osallisuuteen
koko kaupungin alueella.
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● Kehitetään Turussa yhteisöllistä asumista. Vanhat lähiöt ja keskustan uudet alueet tulee
suunnitella siten, että eri sukupolvet asuisivat lähekkäin ja olisivat toistensa tukena. On
perustettava palvelukoordinaattorin toimia. Palvelukoordinaattorit organisoisivat ja
huolehtisivat eri yhdistysten kanssa siitä, että ikääntyvä väestö pääsee aktiivitoimintaan kodin
ulkopuolelle, erilaisiin harrastuksiin ja yhteisiin tilaisuuksiin.
● Turun kaupunki lisää omaa, tehostettua palveluasumistaan rakentamalla kokonaan uuden,
120-paikkaisen, tehostetun palveluasumisen yksikön.
● Turun on jatkettava yhteistyötä Turun yliopistollisen keskussairaalan hoitoketjujen
sujuvoittamiseksi. Eri osastojen ja hoitomuotojen eriarvoisuuden ehkäisemiseen on
kiinnitettävä huomiota niin Turussa kuin yhteistyössä sairaanhoitopiirin kanssa.
● Turun on taattava jokaiselle lähisuhdeväkivallan uhrille mahdollisuus päästä turvataloon ja
ensikotiin.
● Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus pitää huomioida kaupungin toiminnassa ja
työntekijöiden sekä luottamushenkilöiden koulutuksessa.
● Kaupungin tulisi panostaa kulttuurihyvinvointiin. Kulttuuri vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin
koko elämänkaaren osalta ja siten vähentää kuormitusta ja kustannuksia sote-palveluissa.
Kasvattamalla hyvinvointia Turku varmistaa terveen kehityksen ja työllistää alueen taiteilijoita.
Hyvinvoinnin tärkeyttä on korostettava talouden kasvun sijasta, ja hyvinvoinnin konsepti on
juurrutettava kaikille toimialoille.
● Kulttuurihyvinvointiin liittyvän kimmoke-rannekkeen käyttöä tulisi subventoida halvemmilla
joukkoliikennemaksuilla.
KOULUTUS
Turun Vasemmistoliitto haluaa vähentää vallitsevaa koulutuksen ja varhaiskasvatuksen
eriarvoisuutta ja tätä kautta kaventaa tulo- ja hyvinvointieroja. Turun Vasemmistoliiton
tavoitteena on tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen Turku. Kaikilla kaupunkilaisilla on
taustoistaan huolimatta oltava edellytykset osallistua ja kehittää itseään. Turun on oltava
kaikille kaupunkilaisille yhdenvertainen ja turvallinen. Turun tehtävänä on kuulla kaikkia
henkilön iästä, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, kielestä, etnisestä taustasta,
mielipiteistä, poliittisesta tai uskonnollisesta vakaumuksesta, vammaisuudesta tai
asuinalueesta riippumatta.
Sivistystoimialalle on varattava riittävä budjetti laadukkaan toiminnan toteuttamiseksi. Jatkuva
alibudjetointi on lopetettava.

Tähän me pyrimme:
● Jokaisella lapsella on oltava oikeus onnelliseen, omannäköiseen ja virikkeelliseen
lapsuuteen sekä laadukkaaseen kasvatukseen ja koulutukseen.
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● Turussa tulee olla nollatoleranssi syrjinnälle kaikessa toiminnassa ja Turun on
julistauduttava syrjinnästä vapaaksi alueeksi.
● Turun on irtisanouduttava kaikenlaisesta kiusaamisesta ja luotava aktiivisia tukiverkostoja
kiusaamisen kitkemiseksi kouluistamme.
● Turun kouluverkko säilytetään kattavana, jotta jokaisella lapsella on mahdollisuus käydä
lähikoulua. Tavoitettavuus on tärkeä arvo.
● Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja koulutuksen saatavuutta on parannettava Turussa.
Useissa ruotsinkielisissä kouluissa ja varsinkin varhaiskasvatuksessa tilat ovat riittämättömät.
Kaupungin toimesta merkittävä osa ruotsinkielisistä lapsista on sijoitettu tilapäisiin tiloihin,
jotka eivät sovellu toimintaan ja ovat jopa vaarallisia terveydelle. Lasten ja henkilökunnan
tarpeet on otettava huomioon ja tilanteelle on löydettävä ratkaisu.
● Lausteen koulu ja kirjastopalvelut sen yhteydessä säilytetään Lausteella.
● Rakennetaan Pansio-Pernoon yläkoulu.
● Opetusryhmien kokoa pienennetään. Turun peruskoulujen ja toisen asteen opetusryhmien
oppilasmäärä rajoitetaan 20 oppilaaseen yhtä opettajaa kohden. Tarpeen mukaan ryhmää
pienennetään, mikäli ryhmässä on enemmän tuen tarvetta.
● Jokaisella lapsella tulee olla oikeus opetukseen omassa lähikoulussa. Erityisopetuksen
resursseja lähikouluissa on lisättävä. Turun Vasemmistoliitto kannattaa erityisoppilaiden
opetuksen yhdistämistä yleisopetukseen. Erityisoppilaiden yhdistämistä yleisopetukseen ei
saa käyttää säästökeinona.
● Erityisopetus ja
aikuiskoulutukseen.

opinto-ohjaus

taataan

kaikilla

asteilla

varhaiskasvatuksesta

● Turun on panostettava nykyistä enemmän kunnalliseen varhaiskasvatukseen. Yksityisen
varhaiskasvatuksen osuutta on vähennettävä.
● Kouluterveydenhoitajat, koululääkärit, kuraattorit, koulunkäynninohjaajat ja koulupsykologit
ja koulun muu henkilöstö tuottavat lasten ja nuorten kannalta tärkeitä hyvinvointipalveluja.
Näitä ammattilaisia on oltava riittävä määrä koulunkäynnin ja oppimisen tukemiseksi.
Moniammatillisen yhteistyön sujuvuus pitää taata.
● Turun pitää puuttua myönteisen erityiskohtelun ja resurssien suuntaamisen keinoin siihen,
etteivät koulut jakaudu maineeltaan ja tuloksiltaan hyviin ja huonoihin kouluihin. Alueelliset
erot Turussa ovat edelleen liian suuret. Tavoitteena on oltava pienemmät ryhmäkoot alueilla,
joilla lapsilla on keskimääräistä enemmän erityisen, kielellisen ja/tai sosiaalisen tuen tarvetta.
Myönteinen erityiskohtelu tukee myös henkilökunnan motivaatiota ja pysyvyyttä alueilla, joilla
tuen tarve on muita suurempi.
● Koulujen aamu- ja iltapäivätoiminnan tulee olla maksutonta.
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● Turun peruskoulujen ja lukioiden eriytymistä ehkäistään vähentämällä koulujen eroja
valinnaisaineissa ja valinnaisuuden määrässä.
● Oppisopimuskoulutusta lisätään ja kehitetään, jotta se olisi entistä houkuttelevampi
vaihtoehto.
● Jokaiselle pitää löytyä toisen asteen opiskelupaikka. Ammatillisen toisen asteen
lähiopetuksen määrä turvataan sellaiselle tasolle, jolla hyvä oppiminen on mahdollista.
Ammatillisen koulutuksen opiskelijahuollon piiriin pääsevät kaikki sitä tarvitsevat opiskelijat.
● Turku varmistaa maahanmuuttajien pääsyn kieli- ja kotouttamiskoulutukseen kuukauden
sisällä maahan muuttamisesta.
● Oppilaiden ja opiskelijoiden yhdenvertaiseen kohteluun kuuluu sukupuoli- ja
seksuaalivähemmistöjen identiteetin huomioiminen. Henkilöstöä koulutetaan kohtaamaan
erilaisia oppijoita ja identiteettejä. Oppilaitoksiin on laadittava tasa-arvo- ja
yhdenvertaisuusohjelma ja sen toteutumista on seurattava.
● Elinikäinen oppiminen on tärkeä tavoite. Työväenopistojen yleissivistävän oppimisen
ylläpitäminen pitää taata ja toiminnalle täytyy suunnata riittävät resurssit. Myös aikuisten on
voitava suorittaa peruskoulun oppimäärä.
KAUPUNKIYMPÄRISTÖ
Turun Vasemmistoliiton ympäristöpolitiikka tähtää luonnon ja ihmisten tarpeiden huomiointiin.
Viihtyisä ja kestävä kaupunki syntyy järkevällä ekologisella täydennysrakentamisella, puistoja viheralueilla sekä panostamalla edulliseen ja toimivaan joukkoliikenteeseen.
Tähän me pyrimme:
Kaavoitus ja kaupunkiluonnon monimuotoisuus:
● Kaavoitusprosessin demokraattisuutta on vahvistettava ja asukkaita on aidosti kuunneltava
kaikissa vaiheissa kaavoituksesta rakentamiseen. Ihmisten pitää voida osallistua oman
elinympäristönsä muutoksiin myös käytännössä.
● Uudet asuin- ja työpaikat rakennetaan joukkoliikenneväylien läheisyyteen. Kaavoituksessa
on huomioitava lähipalvelut ja ehkäistävä palveluiden keskittämistä sekä alueellista
eriytymistä. Välimatkat palveluihin on pidettävä kaupungissa lyhyinä.
● Kaupungin tarjoamia, kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja tulee rakentaa riittävästi ja
hajautetusti ympäri kaupunkia, jotta alueiden eriytyminen saadaan pysäytettyä. Turun on
nostettava omia, kohtuuhintaisen rakentamisen tavoitteitaan, ja valvottava aiempaa
paremmin, että kaupungin asettamat tavoitteet toteutuvat.
● Uusiutuvan energian mahdollisuudet rakentamisessa ja remontoinnissa on hyödynnettävä.
Rakennusmateriaalien ympäristöystävällisyys on huomioitava esimerkiksi puurakentamista
suosimalla. Betonirakentamista pitäisi vähentää päästöjen minimoimiseksi.
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● Uudisrakentamisen yhteydessä on edistettävä viherkattojen ja muiden hulevesiä
imeyttävien pintojen rakentamista.
● Kaupunkilaisten käytössä olevat viheralueet ja puistot suojellaan. Luonnon monimuotoisuus
edellyttää myös ns. joutomaiden: niittyjen, ketojen ja pensaikkojen olemassaoloa.
Kaupunkirakennetta tiivistettäessä huomioidaan asumisen ja sisäilman laatu, sekä
varmistetaan viherkäytävien olemassaolo.
● Kupittaan siirtolapuutarha on säilytettävä nykyisessä toiminnassaan.
● Turku päättää alkaa seurata säännöllisesti ja tarkasti puidensa kokonaismäärää ja
puistojensa sekä viheralueidensa kokonaispinta-alaa ja sitoutuu samalla näiden
kasvattamiseen.
● Turun keskustan ja Itäharjun alueista laaditaan osayleiskaavat riittävällä tarkkuudella, jotta
alueiden toiminnot ja yhdyskuntarakenne voidaan suunnitella kokonaisuutena niin, että
rakennettua ympäristöä, maisemaa, luontoarvoja ja virkistykseen soveltuvia alueita vaalitaan.
● Saarien luonto säilytetään, ja Katariinanlaakso jätetään rauhaan.
● Turussa tarvitaan tilaa hengittää. Lopetetaan postimerkkikaavoitus ja lähimetsiin sekä
puistoihin rakentaminen. Ilmastonmuutoksen seurauksena lisääntyvät voimakkaat sateet
edellyttävät, että kaupunkialueella on tarpeeksi rakentamatonta alaa.
● Vahvistetaan kunnallisia eläinlääkäripalveluita.
Hiilineutraalius:
● Turun on pidettävä kiinni tavoitteestaan olla hiilineutraali kaupunki. Tavoite huomioidaan
kaikessa
kaupungin
toiminnassa
kuten
energiantuotannossa,
joukkoliikenteen
järjestämisessä, kaavoituksessa sekä ruokapalveluissa.
● Turku päättää alkaa seurata säännöllisesti ja tarkasti hiilinielujensa sekä -varastojensa
määrää ja sitoutuu niiden kasvattamiseen.
● Arkea Oy:n pitää huomioida kestävä kehitys lisäämällä entisestään kasvisten sekä lähi- ja
luomutuotteiden käyttöä. Järjestetään kasvisruokapäivä viikossa kaikkiin kaupungin
ruokaloihin. Kaupunki huomioi myös hankinnoissaan kestävän kehityksen näkökulman.
● Kierrättämisen pitää olla helppoa kaikille kuntalaisille, myös omakotiasujille. Kierrätyspisteitä
on oltava myös muoville kattavasti julkisilla paikoilla. Muovi pitää saada hyötykäyttöön, ettei
siitä muodostu ilmasto- ja vesistöhaittaa. Tekstiilikierrätys on järjestettävä niin, että arvokas
raaka-aine saadaan uusiokäyttöön. Kiertotaloutta on kaikin keinoin edistettävä.
● Energiantuotannossa on mahdollistettava Turku Energian ilmoituksen mukainen kivihiilen
täydellinen alasajo vuoteen 2025 mennessä. Fossiilisten polttoaineiden sekä turpeen ja
ydinvoiman sijaan on keskityttävä energiansäästöön ja uusiutuviin energiamuotoihin.
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● Kiirehditään LED-valaistukseen siirtymistä kaupungin kaikissa ulko- ja sisätiloissa energiaja kustannussyistä. Valosaasteen määrää tulee vähentää valoja uusittaessa ja
uudisrakentamisessa. Valojen tulisi palvella erityisesti jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden
turvallisuutta.
Liikkuminen ja esteettömyys:
● Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on nostettava liikennesuunnittelun ykköstavoitteeksi.
Pyöräilyä ja kävelyä pitää edistää tavoitteena todellinen pyöräilykaupunki Turku.
Yksityisautoilua vähennetään kehittämällä kestäviä liikennemuotoja: kävelyä, pyöräilyä ja
joukkoliikennettä. Mahdollisuuksien mukaan katuja voidaan muuttaa kävely-, pyörä- ja
joukkoliikennekaduiksi.
● Pyöräilyä edistetään rakentamalla Turkuun kokonaan uusia pyöräkaistoja, pyöräteitä ja
pyöräkatuja. Pyöräkaistat ja -tiet rakennetaan lähtökohtaisesti yksisuuntaisina ja
mahdollisuuksien mukaan eri tasoon erotettuna muusta liikenteestä, jolloin ne ovat turvallisia
ja nopeita.
● Joukkoliikenteen tulee olla hintatasoltaan sellainen, että pienituloisimmatkin voivat sitä
käyttää. Sitä pitää myös olla helppoa ja vaivatonta käyttää, jotta se olisi todellinen vaihtoehto
omalle autolle.
● Fölin runkolinjauudistus tulee sellaisenaan vaikeuttamaan joukkoliikenteen käytettävyyttä.
Pitää varmistaa, ettei se heikennä joukkoliikennettä, eikä välimatkoista pysäkeille tule liian
pitkiä. Myös liikuntarajoitteisten tulee pystyä vaivattomasti käyttämään joukkoliikennettä.
Joukkoliikenteen rollaattorikokeilusta voidaan tehdä vakiintunut käytäntö.
● Sähkö- ja biokaasuautojen latauspisteitä on lisättävä huomattavasti kaupungin alueella.
Biokaasuajoneuvojen käyttöönottoa on tuettava.
● Tulevaisuuden joukkoliikenneratkaisujen toteutumista vauhditetaan. Joukkoliikenteen
nopeuttamiseksi sen tulee saada etuajo-oikeuksia. Joukkoliikenne pitää muuttaa
hiilineutraaliksi kehittämällä kaupungin sisäinen liikenne sähköiseksi. Selvitetään myös
biokaasukäyttöisen joukkoliikenteen mahdollisuudet.
● Autoliikenne on suurimpia päästöjen lähteitä myös mikromuovien osalta, joten tarve
ekologisesti kestävämmälle joukkoliikenteelle on todella suuri. Myös raitiotie ja tunnin juna on
arvioitava tästä kokonaisuudesta, ei yksittäisinä ja kalliina linjaratkaisuina. Lähijunaverkostoa
viedään eteenpäin kolmella pääradalla: Loimaa, Salo ja Uusikaupunki.
● Rakennetaan Turun linja-autoaseman pohjoispuolelle sekä raiteita että kumipyöriä
käyttävän lähi- ja kaukoliikenteen yhdistävä matkakeskus.
● Kaikkien suojateiden, jalkakäytävien ja pyörätienjatkeiden tulee olla esteettömiä ja
kynnyksettömiä.
● Ajonopeuksia tulee tarkastella turvallisuuden ja viihtyisyyden lisäämiseksi, sekä melun ja
päästöjen vähentämiseksi.
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VAPAA-AIKA
Toimivan demokratian perusedellytyksiä on monipuolinen kulttuurielämä, jonka takuuna toimii
mahdollisuus harrastaa omaehtoisesti. Kulttuurisen innovoinnin merkitys kasvaa
tulevaisuudessa työn murroksessa, kun perinteisiä ammatteja häviää kasvavalla tahdilla
automatisaation ja digitalisaation myötä. Turkulaisia menestystarinoita luodaan elävällä taideja kulttuurikasvatuksella, jotka kehittävät luovaa itseilmaisua. Liikunta on perusedellytys
terveydelle ja edistää yhteenkuuluvuutta sekä hyvinvointia. Tulotaso ei saa olla
kynnyskysymys liikkumiselle, vaan jokaisen mahdollisuutta liikkua ja harrastaa on tuettava.
Turun Vasemmistoliiton tavoite on taata enemmän ja helpommin saavutettavaa kulttuuria
sekä liikuntamahdollisuuksia tiivistämällä kunnallisten ja vapaan kentän toimijoiden
yhteistyötä. On erityisesti huomioitava ne kaupunkilaiset, jotka eivät vielä ennestään ole
palveluiden piirissä, eivät tunne kulttuuritarjontaa tai liikuntamahdollisuuksia.
Vapaa kenttä tarjoaa mahdollisuuksia ketterään reagointiin. Käytännössä tämä vaatii
uudenlaisia ajattelutapoja ja erityisesti pohdintaa siitä, mitä kunnallisilla toimijoilla on
tarjottavana vapaan kentän toimijoille, mutta myös päinvastoin, mitä uutta vapaa kenttä voi
tarjota kunnalliselle puolelle. Yhteistyö eri tahojen välillä mahdollistuisi myös esimerkiksi
järjestämällä kausittain kunnallisten ja vapaan kentän tapaamisia sekä luomalla
verkkovälitteisen yhteydenpitojärjestelmän eri toimijoiden välille.
Tähän me pyrimme:
● Kolmannelle sektorille ja yhdistyksille jaettavien avustusten ja apurahojen määrää on
nostettava. Turun on syytä avustaa kaupungin vapaan kentän taide- ja kulttuuritoimijoita
nykyistä laajemmin.
● Turku noudattaa taiteen prosenttiperiaatetta kaikessa uudisrakentamisessaan.
● Musiikin harrastamisen korkeaa tasoa on ylläpidettävä: kaikenlaisia musiikin muotoja on
syytä edistää tasa-arvoisesti.
● Ilmaiskonsertteja on tarjottava kaupunkilaisille. Puolalanpuiston kesäkonsertit palautetaan
perinteeksi.
● Nuorille ja aloitteleville bändeille on tarjottava harjoitustiloja ja esiintymismahdollisuuksia.
● Kulttuurista nuorisotyötä on vahvistettava ohjaavan nuorisotyön muotona entisestään.
Nuorisolautakuntaa ei saa lakkauttaa.
● On selvitettävä ns. Islannin mallin, joka yhdistää koulutoimen, perheet ja vapaaajantoiminnan järjestäjätahot, mahdollisuuksia Turussa.
● Alueellista nuorisotoimintaa on järjestettävä kaikilla asuinalueilla ja kaikissa lähiöissä, eikä
sitä saa keskittää nuorten ulottumattomiin.
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● Nuorisotyön ammattilaisia tulee palkata riittävä määrä nuorten tarpeisiin. Etsivän
nuorisotyön rahoitus turvataan.
● Nuorten taide- ja toimintatalo Vimman vuokrasopimusta jatkettava tai etsittävä korvaavat
tilat keskeiseltä paikalta Turun keskustassa.
● Nuokkaribiilin toiminta on turvattava.
● Kansainvälisyys nuorisotoiminnan kulmakivenä: nuorilla on oltava mahdollisuus tutustua eri
kulttuureihin ja muiden maiden nuoriin. Pohjoismaista ystävyyskaupunkitoimintaa kehitetään
interaktiivisemmaksi digitaalisten työkalujen myötä.
● Taidetta ja kulttuuria tulee voida harrastaa asuinpaikasta, varallisuudesta, iästä,
sukupuolesta ja sosiaalisesta taustasta riippumatta. Julkiset tilat tulee saattaa kansalaisten
käyttöön maksutta. Taidetta ja kulttuuria pitää viedä entistä enemmän lähipalveluiksi sinne,
missä ihmiset asuvat ja liikkuvat, myös lähiöihin.
● Taiteilijoiden työtilojen riittävyydestä huolehditaan selvittämällä tyhjillään olevien
kiinteistöjen soveltuvuutta työtilakäyttöön.
● Kirjastopalveluihin panostetaan ympäri Turkua. Pääkirjaston lisäksi on oltava laaja ja
monipuolinen lähikirjastoverkko sekä kirjastoautotoiminta.
● Kehitetään kirjastojen tehtävää laaja-alaisena tiedon ja sosiaalisen kohtaamisen
keskuksina.
● Resursseja erityisryhmien, kuten ikäihmisten ja maahanmuuttajien palveluihin, lisätään.
● Parannetaan riippumattoman taidekentän toimitilaongelmia ja saavutettavuutta.
● Järjestäytynyt liikuntakulttuuri on kilpaurheilulle välttämätöntä, mutta kaikki liikuntakulttuuri
ei saa tähdätä kilpaurheiluun.
● Liikunnan hinta ei saa olla este harrastamiselle.
● Turun on tarjottava maksuttomia perusliikuntapaikkoja kaikilla asuinalueilla ja kaikissa
lähiöissä, erityisesti perheiden ja nuorten käyttöön.
● Eri vähemmistöjen asema liikunnassa on tunnistettava, ja osallistumisen mahdollisuuksia
on tuettava tasapuolisesti.
● Arjen liikkumismahdollisuuksia on lisättävä, ja hyötyliikunnan eri muotoja on tutkittava
ympärivuotisesti.
● Rakennetaan Varissuolle uimahalli.
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● Selvitetään mahdollisuuksia kolmannen sektorin koordinaatiotyökaluun, joka kokoaisi
yhteen vapaa-aikapalveluiden toimijoita. Yhteistyöllä saadaan synergiaetuja eri toimijoiden
välille.
● Liikuntapalvelujen ja liikuntapaikkojen pitää olla kattavia ja kaikille väestöryhmille helposti
tavoitettavissa.
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