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Arttu Minkkinen - Turun Vasemmistonuorten hallituksen jäsen
Mielenterveyden
ongelmat
ovat korkeakouluopiskelijoilla yleisimpiä opiskelukykyyn
vaikuttavia terveysongelmia.
Ylioppilaiden
terveydenhoitosäätiön
terveystutkimuksen mukaan joka kolmas
korkeakouluopiskelija kärsii
psyykkisistä vaikeuksista. Ei
siis ole ihme, että mielenterveydestä puhutaan mediassa
nyt paljon. Kuitenkin, kun
puhutaan mielenterveysongelmien ennaltaehkäisystä,
keskitytään vain yhteen asiaan – yksilöön.
Mediassa mielenterveystyön
ammattilaiset nostavat usein
mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyn keinoiksi sellaisia asioita kuin riittävä
uni, liikunta, säännöllinen
syöminen, sosiaalisten suhteiden ylläpito, armollisuus
itseä kohtaan ja stressinhallinta. Puhutaan siis tavoista,
joilla yksilö voi paremmin
huolehtia omasta mielenterveydestään. Samalla opinnot
pitäisi saattaa loppuun yhä
nopeammin ja työelämässä
olla yhä tehokkaampi. Yhteiskunnan vaatimusten kiristyessä tuntuu nurinkuriselta
ennaltaehkäistä opiskelijoiden mielenterveysongelmia

Nopeampi,

tehokkaampi,
parempi
vaatimalla meitä huolehtimaan itsestämme vielä vähän
paremmin.
Moni korkeakouluopiskelija
tunnistaa syyllisyyden tunteen, joka kumpuaa koulutöistä, joita ei pitäisi enää
lykätä, siitä kun ei käynyt
salilla, vaikka piti, tai siitä
kun lähtikin baariin, vaikka
ei olisi pitänyt. Syyllisyyden,
joka kumpuaa siitä kun ei ole
tarpeeksi nopea, tehokas ja
hyvä.
Ennaltaehkäisykeskusteluissa puhutaan melko harvoin
opiskelijoihin
kohdistuvis-

ta stressitekijöistä, vaikka
YTHS:n
terveystutkimuksessa opiskelijoiden yleisin psyykkinen ongelma on
jatkuva ylirasituksen kokeminen. Lisäksi mielenterveysongelmat näyttävät lisääntyneen samaan aikaan
opintorahan heikentymisen,
tukikuukausien rajaamisen
ja tutkinnon suoritusaikojen
tiukentamisen kanssa.
Kun ammattilaiset tarjoavat
mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyksi parempaa itsestä huolehtimista, rakentuu
sellainen mielikuva, että mielenterveyden
järkkyminen

on itsestään huolehtimisessa epäonnistumista – toisin
sanoen, ihmisen omaa syytä.
Siksi epäilemättä hyvää tarkoittavat neuvot unesta, ruoasta ja muista elämäntavoista
tuntuvat mielenterveytensä
kanssa kamppailevasta opiskelijasta alentuvilta ja syyllistäviltä.
Mielenterveystyön ammattilaisilla on valtavasti valtaa
vaikuttaa käsityksiin mielenterveysongelmista, sillä juuri ammattilaisille annetaan
mediassa tilaa. Ikävä kyllä
mielenterveyskuntoutujat eivät itse saa samanlaista näky-

vyyttä. Virheellisiä käsityksiä
mielenterveysongelmista ihmisen omana epäonnistumisena on koitettu purkaa iät
ja ajat. Mikäli mielenterveyskuntoutujat saisivat omat
ajatuksensa ennaltaehkäisystä kuuluviin, tulisi selväksi,
että mielenterveysongelmat
eivät ole ihmisen oma vika.
Se, että mielenterveyden yhteiskunnallisesta ulottuvuudesta puhutaan niin vähän,
ilmentää sitä yksilökeskeistä
kuvaa ihmisestä ja maailmasta, joka yhteiskunnassa nykyään tuntuu olevan vallalla.
Siis sitä samaa kuvaa, jossa
työttömyys johtuu yksilön
aktiivisuuden puutteesta, eikä työpaikkojen puutteesta,
maailmanlaajuinen eriarvoisuus ihmisten ahneudesta,
eikä kapitalismista, ja jossa
ilmastonmuutos pysäytetään
kiinnittämällä huomiota henkilökohtaisiin elämäntapoihin, eikä esimerkiksi muuttamalla energiainfrastruktuuria.
Yhteiskuntaa ei pidä ajatella
muuttumattomana luonnonvoimana, johon ihmisen tulee
vain sopeutua. Yhteiskunta
tulee muokata ihmiselle sopivaksi.
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Pääkirjoitus

Laura Tättilä - Uuden Päivän päätoimittaja

Vaalit, Vappu, vaalit
Eduskuntavaaleissa valtakunnallinen tulos toi vihdoin vasemmistolle
kaivatun vaalivoiton. VarsinaisSuomessa voimme iloita Li Anderssonin häkellyttävän suuresta
äänisaaliista ja siitä, että piirimme
edustajat ovat niin monipuolisia
poliittisia osaajia. Kaksien vaalien
kevät koettelee suomalaisten kuntoa, mutta europarlamenttivaalien
kampanjoita käynnisteltiin jo heti
ääntenlaskun jälkeen. Tässä lehdessä Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja Jaakko Lindfors kirjoittaa
EU-alueen työlainsäädännön yhtenäistämistarpeesta ja vasemmiston
keskeisestä tavoitteesta säätää laki,
joka takaisi sen, että työstä saadulla
palkalla voi tulla toimeen.

Vappu on työn ja opiskelijoiden
juhla, mutta tämän päivän Suomessa sen paremmin opiskelijoilla kuin
työläisilläkään ei juuri ole varaa
juhlia. Edellisen hallituksen leikkauspolitiikka tuntuu kaikkien kukkarossa, mutta niin kuin vasemmisto
on toistuvasti painottanut, leikkaukset ovat kohdistuneet kovimmin
jo valmiiksi heikommassa asemassa
oleviin ihmisiin, kuten pienituloisiin perheisiin ja opiskelijoihin.

Kansijutussa Arttu Minkkinen kirjoittaa opiskelijoiden mielenterveystilanteen kehittymisestä, joka on
ollut jo pidempään huolestuttava.
Opiskelijoiden lisääntyneen palvelutarpeen ja kiristyneen korkeakoulu-

politiikan yhteyttä ei mielestäni voi
ohittaa. Pidän epätodennäköisenä,
että suuntaa saadaan muutettua
niin kauan, kun yhteiskunnassa
vallitseva eetos korostaa yksilön
vastuuta oman onnensa seppänä,
eikä toimivien turvaverkkojen osaa
tunnusteta.

matta siitä, mitkä puolueet istuvat
tulevan neljävuotiskauden hallituksessa, meidän vasemmistolaisten
on jaksettava jatkaa kamppailua sen
maailman puolesta, joka on reilu
kaikille, ei vain harvoille.

Vaaleissa äänestettiin hyvinvointiyhteiskunnan kehittämisen ja radikaalin ilmastopolitiikan puolesta.
Tällä hetkellä vasemmistolaisuuteen
erottamattomasti kuuluvaa solidaarisuutta todella tarvitaan, jotta koko
maailman tulevaisuutta uhkaava
ilmaston lämpeneminen saadaan
pysäytettyä ja maapallon hupenevat
resurssit riittämään kaikille. Riippu-

Markku Rintala

Ammattiyhdistysaktiivi ja työväenpuolue

Hyvä työelämä pitää sisällään työtä,
oppimista, terveyttä, hyvinvointia ja
vapaa-aikaa. Työelämän ohella moni
muukin asia liittyy hyvään elämään,
ja nämä kaikki yhdessä takaavat ihmiselle tasapainoisen elämän. Ay-liikkeen toiminnan ydin on työpaikoilla,
joilla työehtosopimukset ja muut työelämän pelisäännöt muuttuvat

todelliseksi elämäksi ja ihmisen arjeksi.
Ammattiyhdistysliike on aina ollut
jäsentensä edunvalvoja, neuvottelija ja merkittävä yhteiskuntavaikuttaja. Nämä perustehtävät eivät
ole muuttuneet miksikään vuosikymmenten saatossa, itse asiassa
ay-liikettä tarvitaan enemmän kuin
koskaan.

tapa turvata työntekijöiden minimitoimeentulo. Ammattiyhdistysliikkeen lähtökohta on, että työstä saadulla palkalla pitää tulla toimeen.
Yleissitovuus ei ole mikään ay-liikkeen keksimä sopimus, vaan se säädettiin jo vuonna 1970. Yleissitova
työehtosopimus parantaa ennustettavuutta ja ehkäisee epätervettä kilpailua.

Yleinen ilmapiiri on tällä
hetkellä hyvin haasteellinen
a m m a t t i y h d i s t y s l i i k ke i t ä
kohtaan.
Oikeistoryhmien
poliitikot ovat ottaneet elämäntehtäväkseen pyrkimyksen heikentää työelämän
pelisääntöjä;
yleissitovuutta pidetään
pahana ja paikallista sopimista halutaan lisätä.
Yleissitovuus on kuitenkin paras

Ammattiliitoilla ei ole reilua, paikallista sopimista vastaan yhtään mitään. Se on työpaikkojen arkipäivää,
sillä urakoista ja pekkasvapaista sovitaan, työaikaa siirretään jne. Emme vastusta työelämän joustavuutta
mutta yksipuoliseen saneluun emme
suostu nyt emmekä tulevaisuudessa.
Paikalliselle sopimiselle tulee olla
yhteisesti hyväksytyt raamit ja pelisäännöt. Lisäksi nämä asiat sopii
järjestäytyneiden
työntekijöiden
valitsema luottamusmies. Yleisesti
kattava luottamusmiesjärjestelmä on
paras tae sille, että työntekijöiden oikeudet työpaikoilla toteutuvat.

Osalle yrittäjistä työehtosopimusten
ja valmiiden pelisääntöjen olemassaolo helpottaa työllistämistä, eivätkä
he haikaile paikallisen sopimisen perään.
Uskallan väittää, että ilman vahvaa
ammattiyhdistysliikettä ja sen jäsenistöä ei työstä maksettaisi ylityökorvauksia eikä lomarahaa, ei palkkaa
sairausajalta, eikä olisi irtisanomissuojaa. Nämä kaikki ovat nimenomaan
ay-liikkeen saavutuksia ja ne on saatu aikaan sitkeällä ja pitkäjänteisellä
työllä jäsenistön hyvinvoinnin eteen.
Yleissitovuus, työehtosopimus ja elävänä eläkkeelle. Siinä fiksun työelämän kolme peruskiveä.
Rakennetaan ammattiyhdistysliikkeinä fiksumpaa tekemistä, niin päästään terveenä eläkkeelle.
Ammattiyhdistysliikkeet ovat vahvoja
neuvottelijoita ja yhteiskuntavaikuttajia, kone ei yski ja rivit ovat kunnossa. Nyt on työväenpuolueiden aika ottaa koppi, ennen kuin on myöhäistä.

Markku Rintala
•
•
•
•
•
•

Vasemmistoliiton Turun alueen rakennusalan yhdistyksen
puheenjohtaja
Rakennusalan työttömyyskassan hallituksen jäsen
Rakennusliitto Turun aluejärjestön puheenjohtaja
Turun kaupunginvaltuuston varajäsen
Turun kaupungin rakennus- ja lupalautakunnan jäsen
Raudoittaja
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Jaakko Lindfors

Parannukset työhön ja toimeentuloon koko Eurooppaan
Seuraavalla
europarlamenttikaudella on parannettava työelämää
ja toimeentuloa koko Euroopassa.
Yleissitovat työehtosopimukset ovat
peruskallio, joiden tueksi tarvitaan
yleiseurooppalaiset minimitasot työehtoihin, toimeentuloon ja yritysverotukseen.
Työstä on aina saatava työehtosopimusten mukainen korvaus, jolla tulee
toimeen. Siksi alipalkkaus eli palkkojen polkeminen alle työehtosopimusten on kriminalisoitava koko EU:n
alueella. Alipalkkausta esiintyy muun
muassa Turussa telakka-alueella. Telakka-alueen työntekijöistä yli puolet
on ulkomaisia, joille osa alihankkijoista maksaa vain noin kolmen euron
tuntipalkkoja töistä, joista suomalais-

Hidasteleeko

ten työehtosopimusten mukaan pitäisi
saada vähintään 12 euroa tunnilta.

Alipalkkausta harjoittavia työnantajia
on teollisuudessa sekä hoiva-, ravintola- ja rakennusalalla. Suomessa on jopa yksittäisiä työpaikkoja, joissa ilmenee ihmiskaupan kaltaisia olosuhteita,
kuten omistajien harjoittamaa pakottamista tai uhkailua. Tämän ei pitäisi
missään olosuhteissa olla mahdollista.
Alipalkkauksen kieltämisen ohella
tarvitaan yleiseurooppalaiset minimitasot työehtoihin, palkkoihin ja
sosiaaliturvaan. Sitovien minimitasojen myötä työehtoja, palkkoja ja toimeentuloa ei saisi enää koskaan polkea minimitasojen alle missään EU:n
jäsenvaltiossa. Näiden minimitasojen

kokoomuslainen

tahallaan sisäistä selvitystä?
7.1.2019 Turun kaupunginhallitus
päätti esityksestäni äänin 8–5, 1 tyhjä,
että entisen kiinteistötoimialan toimialajohtaja Jouko Turton menettelystä
Turun kaupunginteatterin remonttia
koskevassa asiassa käynnistetään sisäinen selvitys. Selvitys tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn, minkä
perusteella arvioidaan, onko tarve
aloittaa muita virkamiesoikeudellisia
toimia.
Tätä selvitystä ei kuitenkaan ole huhtikuun puoleenväliin mennessä näkynyt eikä kuulunut. Kaupunginhallituksen kokouksessa 8.4. vaadin selvitystä
tuotavaksi ripeästi päätöksentekoon,
mutta en saanut kokouksessa edes

kaupunginjohto

vastausta siihen, milloin asiaan tartutaan.
Asiat ovat usein juuri sitä, miltä ne
näyttävät. Tällä kertaa asia näyttää
siltä, että kokoomus halusi siirtää
itselleen kiusallisen asian käsittelyn kokonaan eduskuntavaalien jälkeiseen aikaan. Asia näyttää kokoomuksen vaalituloksen suojelulta, jota
näyttää toteuttavan kokoomuslainen
kaupunginjohto.
Onko hidastelu päätöksenteossa ilman mitään perusteluja sitten yleisen
ja kuntalaisten edun mukaista toimintaa? Minä väitän, että ei todellakaan.

Jaakko Lindfors
Jaakko Lindfors, 31, on ehdolla europarlamenttiin. Europarlamenttivaalit käydään sunnuntaina 26.5.2019.
Ennakkoäänestys on käynnissä kotimaassa 15.-21.5.
Lindfors on Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja
ja Turun opettajien ammattiyhdistyksen varapuheenjohtaja. Työkseen Lindfors opettaa ruotsinkielisessä lukiossa historiaa, yhteiskuntaoppia, filosofiaa ja
elämänkatsomustietoa. Päätyönsä ohella Lindfors on
toiminut opettajankouluttajana suomen- ja ruotsinkielisessä yliopistossa. Lindfors on myös kirjoittanut
perusopetuksen oppikirjoja. Ennen opettajanuraansa
Lindfors on työskennellyt sinfoniaorkesterimuusikkona useissa suomalaisissa kaupunginorkestereissa.
Koulutukseltaan Lindfors on filosofian maisteri ja
musiikin maisteri. Tällä hetkellä Lindfors kirjoittaa
väitöskirjaa Åbo Akademissa siitä, miten tulevaisuuden koulua muovataan koulutuspolitiikan vaikuttajien monimutkaisissa verkostoissa.

päälle rakennettaisiin vahvat, kansalliset, yleissitovat työehtosopimukset
ja sosiaaliturvajärjestelmät. Näin parannettaisiin työehtoja ja turvattaisiin
kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisarvo ja toimeentulo.
Suomalaisen veronmaksajan etu on,
että EU:ssa sovitaan myös yleiseurooppalaisista minimitasoista
yritysverotukseen, jotta haitallisen verokilpailun ongelmia kitketään. Suomalainen hyvinvointivaltio tarvitsee
verotulonsa.

Kantelu tietojen salaamisesta
Jätin 1.4.2019 kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle Turun hyvinvointitoimialan toimialajohtaja
Riitta Liuksan toiminnasta Turun
kaupunginhallituksessa 11.3. Kun
pyysin kokouksessa julkisia tietoja
aluehallintovirastossa vireillä olevista valvonta- ja kanteluasioista
Turun vanhuspalveluissa, toimialajohtaja kieltäytyi antamasta näitä
tietoja.
Kaupunginhallituksen
kokouksen
jälkeen sain toimialajohtajan salaamat tiedot pyytämällä aluehallintovirastosta. Aluehallintoviraston mukaan tiedot yksiköiden nimistä on
julkisia.
Toimialajohtaja ei ole missään

vaiheessa vedonnut mihinkään oikeudellisiin perusteisiin olla antamatta tietoja kaupunginhallituksen
kokouksessa. Suomen perustuslain
mukaan julkisen vallan käytön tulee
kuitenkin aina perustua lakiin.
Kun huomioidaan toimialajohtajan
asema, kyseessä olevien asioiden yhteiskunnallinen painoarvo ja julkiseen tietoon ja avoimuuteen perustuvan demokraattisen päätöksenteon turvaaminen, ei toimialajohtaja
mielestäni ole noudattanut asiassa
virkavelvollisuuttaan ja asian käsittelyn edellyttämää huolellisuutta.
Toimialajohtajan toiminta on siksi
mielestäni lainvastaista.
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Eva-Liisa Raekallio - Turun rakennus- ja lupalautakunnan jäsen

Turun toriparkkisotku ei
näytä selviävän

AATTEEN JA AY-LIIKKEEN
VAPPU 1.5.2019
- KUNNIAKÄYNTI TOVERIHAUDOILLA KLO 9 Kokoontuminen klo 8.45 hautausmaan Vasaramäen
portilla.
Puheet Amro El-khatib (vas.) ja Ahti Kautiainen (skp).

- VAPPUKULKUE KLO 11 Järjestäytyy Puutorilla klo 10.30
ja lähtee liikkeelle klo 11.00.

- VAPPUJUHLA VANHALLA SUURTORILLA KLO 12 -

Turun rakennuslautakunta myönsi rakennusluvan toriparkille marraskuussa
2017. Sen jälkeen on sattunut yhtä sun
toista. Rakennustöiden seuraukset alkoivat valjeta viime vuonna, kun Turun
joukkoliikenne ajautui kaaokseen, ja ilmeni että kaupunkilaiset joutuvat kaaoksen kulut maksamaan, vaikka alunpitäen turkulaisille ei pitänyt koitua
rakennushankkeesta mitään kuluja.
Toriparkkityömaan vaikutukset torin ympäristöön ja lähirakennuksiin
herättivät alkuvuodesta 2019 paljon
huolta, ja syystä. Foija-ravintolan toiminnan loppuminen epämääräisen vesivahingon takia, ja erinäiset vajoamat
ja halkeamat torin lähiympäristössä
tekivät viimeistään selväksi, ettei kaikki ole sujunut suunnitellulla tavalla. Ja
tätä kirjoittaessani kaivuutyöt on keskeytetty savimaan liiallisen painumisen takia.
Pyysin lautakunnan kokouksessa 21.2.
selvitystä toriparkkityömaan vaikutuksista ja kaivannon ympäristön liikkeistä. Se saapui lopulta 4.4. iltapäivällä
puoli kahden aikaan, kun lautakunnan kokous alkoi klo 16.15. Ei meillä
mitenkään voinut olla aikaa perehtyä
selvitykseen, vaikka saimmekin suullisen katsauksen tilanteesta kokouksen
aluksi. Esitin selvityksen pöytäämistä
tällä perusteella, ei mennyt läpi. Olin
valmistellut myös lisäysehdotuksen
– nythän selvitykset olivat toriparkin
rakentajaan liittyvän firman tekemiä.
Esitin että selvitykset tekisi Turun
kaupungin rakennusvalvonnan asiantuntija, koska lautakunta edustaa turkulaisia ja kaupungilla on hankkeessa
merkittävä taloudellinen panos. Ei
tullut kannatusta. Huomionarvoista
on myös se, ettei lisäysesityksessä esittämääni katselmusta itse työmaalle
luvattu. Olemme käyneet vain kerran
edes lähellä työmaata, kun meille pidettiin 10.1. tänä vuonna powerpoint-

esitys Skanskan toimistolla. Olemme
Turun
rakennusvalvontaviranomaisena katselmoineet aitoja, miksemme
sitten toriparkkia.
Pyysimme samassa kokouksessa asiasta tiedotetta kaupunkilaisille. Se julkistettiinkin 10.4., mutta kyseessä oli
tiedote, jossa kerrottiin että selvitys on
saatu. Sillä ei siis vastattu kaupunkilaisia huolestuttaviin kysymyksiin rakennustöden etenemisestä. Vauriot ovat
katsauksen mukaan syntyneet kaivannon syvyyden lisääntyessä. Yhtenä
ratkaisuna esitetään maan kaivamista
ja kuormittavan massan poistamista.
Joku saattaisi kysyä, eikö massa juuri pitänyt kaikkea paikoillaan. Emme
saaneet vastausta siihen, kuka maksaa
esim. katujen halkeamisen korjaamisen.
Toriparkkisotkuun liittyy myös se, että
Ilta-Sanomat uutisoi viime joulukuussa Turun kauppatorin alle rakennettavasta maailman suurimmasta aurinkoenergian varastosta. Turkulaisissa
lehdissä ei ole ollut aiheesta juttuja.
Varasto ei myöskään ollut esillä lupaa
myönnettäessä, ja rakennuslupaa hyväksymässä ollut lautakunnan varajäsen on mukana kyseisessä hankkeessa
järjestelmän suunnitelleen konsulttiyhtiönsä kautta. Varaston rakentaminen on tulossa lautakunnan käsittelyyn rakennustyön aikaisena muutoksena. Tiettävästi missään muualla ei
ole toteutettu yhtä suurta aurinkolämpövarastoa. Niin välttämätöntä kuin
uusiutuvan energian soveltaminen
rakentamisessa onkin, tämän toriparkkihankkeen osana prosessi vaikuttaa
sekavalta.
Tässä vaiheessa olisi parasta, että
turkulaiset saisivat täydellisen ja puolueettoman selvityksen siitä, missä toriparkkihankkeessa mennään.

TYÖNLAULAJAT
MC KAJO
PUOLUETERVEHDYKSET:
JAAKKO LINDFORS (VAS.)
KAIJA KIESSLING (SKP)
NUORISOJÄRJESTÖJEN TERVEHDYKSET:
HENRI RAUHALA (KOMNL)
ANNI PIHLAJA (TURUN VANU)
JUHLAPUHEET:
LI ANDERSSON (VAS.)
JYRI MÄNTYSALO (SKP)
CHYDENIUKSEN LAULUJA:
ELINA PARTANEN, DICK HOLMSTRÖM JA KARI MÄKIRANTA
tervehdyksiä, yhteislaulua
juontaa Petri Rajala

Tehdään hyvä
huominen.
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