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09.00 VAPPUAAMU
 TOVERIHAUDOILLA
 Kokoontuminen Hautausmaantien 
 puoleisella hautausmaan portilla
 Työnlaulajat
 Puhe: Maija Nieminen

11.00 VAPPUMARSSI
 Järjestäytyminen Puutorilla
 Liput, tunnukset.
 Kaikki mukaan!

12.00 VAPPUJUHLA
 VANHALLA SUURTORILLA
 OHJELMASSA:
 Avaus: Turun vasemmistoliiton 
 puheenjohtaja Asko Mäki
 Työnlaulajat
 Vasemmistonuorten tervehdys 
 V-S Vasemmistonuorten vpj Saska Heino
 Vappupuhe: Kansanedustaja Annika Lapintie
 Kisällit
 Pääesiintyjänä Kitkerät neitsyet
 Juontaa: Petri Rajala & Ville Okkonen
 Kansainvälinen
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TERVETULOA!
TURUN AMMATTIYHDISTYSVÄEN 
VAPPU 2012 -TOIMIKUNTA

MAIJA NIEMINEN ASKO MÄKI ANNIKA LAPINTIE

TURUN VASEMMISTOLIITTO ON

ALUEIDEN ASIALLA.
JÄKÄRLÄ–RUNOSMÄKI 5.5.
klo 11.00 JÄKÄRLÄ, K-MARKET PYSÄKIN PIHA
klo 13.00 RUNOSMÄKI, K-SUPERMARKET RUNOSMÄEN PIHA
Paikalla Vasemmistoliiton kaupunginvaltuutettuja ja lautakuntien jäseniä!

TARJOLLA HERNEKEITTOA!
RUNOSMÄEN PORTIN LIIKENNEJÄRJESTELYT JA SIIVOTTOMUUS 
HOIDETTAVA PIKAISESTI KUNTOON
YMPÄRISTÖN PUISTOALUEET SÄILYTETTÄVÄ VIRKISTYSKÄYTÖSSÄ
TURUN LYSEON LUKION ON PYSYTTÄVÄ RUNOSMÄESSÄ

JÄKÄRLÄN KIOSKIN JA KAUPAN YMPÄRISTÖN LIIKENNE 
PARANNETTAVA

MIHIN KÄYTTÖÖN PAATTISTEN VANHAT KOULURAKENNUKSET?
PAATTISTEN UIMAHALLIN JATKOSTA HUOLEHDITTAVA

Tule mukaan vaikuttamaan alueesi 
asioihin Vasemmistoliiton kautta
Jäseneksi – ehdokkaaksi
www.turunvasemmistoliitto.fi 

Turku yksityistää 
päivähoitoa s. 2

Viherpunainen 
kaupunkivisio s. 3

Vasemmistoliitto 
puolustaa 
lähipalveluita s. 4–5
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Pääkirjoitus

Kunnalliseen päätöksentekoon va-

littu luottamushenkilö voi kuvitella 

tehneensä kaikkensa, kun on äänes-

tyttänyt, mutta hävinnyt hyvän ehdo-

tuksensa lautakunnassa tai valtuus-

tossa. Tosiasiassa hän on menettänyt 

jo siinä vaiheessa mahdollisuutensa 

ajaa jatkossa hyvää asiaansa.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän 

linjana on osallistua kaikissa päätösten 

valmistelun vaiheissa neuvotteluihin ja 

vaikuttaa niissä yli 12 000 äänestäjämme 

(14,1 %) voimalla tehtäviin ratkaisuihin. 

Olemme myös pystyneet vaikuttamaan 

linjamme mukaisesti meille tärkeissä asi-

oissa.

Kaupungin talousarvio 2012

Viime syksynä käydyissä tämän vuoden 

talousarviota käsitelleissä ryhmien välisis-

sä neuvotteluissa sovittiin, että varhaiskas-

vatuksen (päivähoidon) ja perusopetuksen 

tarvitsemaan lisämäärärahaan palataan 

ryhmien välisissä neuvotteluissa vielä tä-

män vuoden aikana.

Nyt asiassa ollaan siinä vaiheessa, että 

po. lautakunta on tehnyt esityksen kahden 

miljoonan euron lisäyksestä. Se voidaan 

kattaa saatavilla valtionosuuksilla ja kau-

punginhallitus on ottanut korotukseen 

myönteisen kannan. Lisäys tulee valtuus-

ton päätettäväksi, kunhan saadaan selvyys 

syksyllä päivähoitoa tarvitsevien lasten 

määrästä.

Opetusministeriöstä on myös saatu vah-

vistus runsaan 1,7 miljoonan euron saa-

misesta perusopetusryhmien pienentämi-

seen.

Vanhempainyhdistysten aktiivinen toi-

minta ja henkilöstöltä tulleet viestit ovat 

tuoneet tarvittavaa painetta lisärahan tar-

peen määrittämiseksi oikealle tasolle. 

Tämän vuoden kolmen ensimmäisen 

Esimerkkeinä perusopetus ja lastenkotiasia

Neuvottelemalla, yhteistyöllä ja kuntalais-
vaikuttamisella saadaan aikaan tuloksia

kuukauden kunnallisveron tuotto on ollut 

selvästi talousarviota laadittaessa arvioi-

tua parempi. Sen perusteella edelleenkin 

tiukkaa taloudenpitoa noudattaen on 

mahdollista turvata tarvittava lisäraha 

päivähoidon ja perusopetuksen häiriöttö-

mäksi tuottamiseksi.

Neuvotteluissa sovittiin myös osallistu-

misesta pitkäaikaisasunnottomuuden vä-

hentämisohjelmaan sekäkohtuuhintaisten 

uusien vuokra-asuntojen käynnistämisa-

vustuksen ja korkotuen hyödyntämisestä 

Turun Vuokratalot Oy:n kautta. Nämä 

mahdollisuudet sisältyvät maan hallituk-

sen ohjelmaan.

Pansion ja Kakskerran 
kouluasiat

Syksyllä käydyissä talousarvioneuvot-

teluissa sovittiin myös Pansion koulun 

akuuttien korjaustarpeiden selvittämises-

tä ja korjaamisesta. Lisäksi sovittiin, että 

laaditaan Pansion koulun hankesuunni-

telma, jonka käynnistämisen yhteydessä 

ratkaistaan alueen koulujärjestelyt osana 

kouluverkkokokonaisuutta. Kakskerran 

alakoulun rakentamisen aloitusta aiennet-

tiin vuodella.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä teki 

aloitteen kyselyn tekemisestä Pansion 

koululaisille siitä missä he haluaisivat 

käydä yläkoulunsa. Nyt heitä kuljetetaan 

Toimitus:
Hakakatu 12, 20540 Turku
p. (02) 237 9030

Vastaava toimittaja:
Johannes Yrttiaho

Talouspäällikkö:
Elias Laitinen

Julkaisija:
Turun Vasemmistoliitto ry

Painopaikka:
Salon Lehtitehdas

Painos 30 000 kpl
ISSN 1236-8733

Rieskalähteen kouluun. Aloitteen toteu-

tuksen valmistelu on vielä kesken, mutta 

lähtökohtanamme on, että lapsia ja nuo-

ria lainmukaisesti kuullaan kaikissa heitä 

koskevissa asioissa ikävaiheen mukaisesti.

Lastenkotien lakkautus 

Pitkään jatkunut yritys kaupungin kol-

men lastenkodin lakkauttamisesta kaatui 

peruspalvelulautakunnassa. Vasemmis-

toliiton, demarien ja vihreiden lautakun-

taedustajien muodostama enemmistö pa-

kotti oikeistonkin mukaan lakkautuksesta 

luopumiseen.

Turussa huostaan otettuja lapsia on nyt 

noin 380. Lapsia on sijoitettu lastenkotei-

hin sekä sijaisperheisiin. Se kertoo koru-

tonta kieltään siitä, että kaupungin rooli 

perheiden ongelmien ratkaisun tukemises-

sa ei ole läheskään riittävä. Panostaminen 

lapsiperheisiin onkin edelleen suuri haaste 

kunnallisessa päätöksenteossa.

Hyvää vasemmistohenkistä Vappua Uu-

den Päivän lukijoille.

Sauli Saarinen
Vasemmistoliiton Turun

valtuustoryhmän puheenjohtaja

Kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja

Turun Vasemmistoliitto

kunnallissihteeri
Elias Laitinen
p. 045 852 3343 / 050 370 9220
elias.laitinen@nic.fi 

www.turunvasemmistoliitto.fi 

Turun Vasemmistonuoret

piirisihteeri
Laura Tättilä
p. 045 131 2552
varsinais-suomi@
vasemmistonuoret.fi 

www.vs-vanu.fi 

Varsinais-Suomen

Pitkään jatkunut 
yritys kaupungin 

kolmen lastenkodin 
lakkauttamisesta 

kaatui peruspalvelu-
lautakunnassa.

Päivähoidon 

yksityistäminen 

eriarvoistaa

Suomessa lapsilla on subjektiivinen oikeus saada päivähoito-
paikka määräajassa. Turussa satoja lapsia jonottaa hoitopaik-
kaa, mutta paikkaa ei voida heille osoittaa, koska niitä on liian 
vähän. Jonotilanne on lainvastainen ja näyttää siltä, ettei Tur-
ku aidosti pyri asiaa ratkaisemaankaan. 

Päivähoidon rahoitus on Turussa ollut pitkään riittämätön-
tä. Tälle vuodelle lisärahaa ei tullut vaikka jonotilanne oli 
tiedossa. Etenkin kaupungin kokoomusjohto näyttää käyttä-
vän kriisitilannetta häikäilemättä hyväkseen yksityistääkseen 
entistä suuremman osan kaupungin päivähoidosta. Kuntien 
toimintaa valvovan Aluehallintoviraston olisi jo syytä puuttua 
asiaan. 

Näyttää siltä, että päivähoidon kriisi on tietoisen toiminnan 
tulosta. Vuonna 2010 peruspalvelulautakunnalle tuotiin esitys 
kahdeksan kunnallisen päiväkodin toiminnan lopettamises-
ta. Päivähoidon tulosaluejohtaja totesi tuolloin julkisuudessa, 
että kunnallisten päiväkotien sulkemisen tavoitteena oli antaa 
tilaa yksityisille toimijoille. Kyse oli peräti 200 päivähoitopai-
kasta. Aikomus herätti runsaasti vastustusta ja suunnitelma 
toteutui onneksi vain puolittain. Vasemmistoliitto ei olisi 
tuolloin luopunut yhdestäkään kaupungin päivähoitopaikas-
ta. Näimme, että kapasiteettia oli pikemminkin liian vähän 
kuin liikaa. Vain vuosi tämän kunnallisen päivähoidon alas-
ajo-operaation jälkeen jouduttiin toteamaan, että lapsia on 
jonossa sadoittain ja päivähoitopaikoista kova pula. 

Akuuttia jonotilannetta piti ryhtyä purkamaan tänä talve-
na laatimalla ensin päivähoidon järjestämissuunnitelma. 
Tai näin sinisilmäisimmät ehkä uskoivat. Nyt tuo konsultti-
toimiston 13 200 euron hinnasta valmistelema paperi, jonka 
sattuvampi nimitys olisi yksityistämissuunnitelma, lepää kau-
punginhallituksen pöydällä. 

Miksi yksityinen päivähoito ei voi olla ratkaisu Turun hoito-
jonoihin? Kaksi esimerkkiä valaisee asiaa. Vuoden 2010 pää-
töksillä lopetettiin Jäkärlän Puistokadun kunnallinen päivä-
koti ja tilat vuokrattiin yksityiselle. Yksityistäminen päättyi 
nolosti, sillä yritys toimi tiloissa vain vuoden, kunnes lopetti 
toiminnan kannattamattomana. Pitkäjänteisyyden puute on-
kin yksi suurimpia yksityisen päivähoidon ongelmia. Päivä-
hoitojärjestelmää ei voi rakentaa yritystoiminnan varaan. 

Lausteen Kämnerinpolun päiväkoti haluttiin yksityistää vä-
kisin. Se oli ensin 2010 päätösten seurauksena reilun vuoden 
kokonaan tyhjillään, vaikka Itä-Turussa päivähoitojonot ovat 
pitkät. Sitten varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta päät-
ti vasemmistoliiton, sdp:n ja vihreiden äänin, että Kämne-
rinpolulle avataan kunnallinen päiväkoti. Muutamaa viikkoa 
myöhemmin kaupunginhallitus kuitenkin käveli lautakun-
nan yli ja päätti kokoomuksen, vihreiden ja rkp:n äänillä, 
sosiaalidemokraattisen apulaiskaupunginjohtajan esittelystä, 
yksityistää päiväkodin. Nyt hoitopaikkoihin on vaikea saada 
lapsia eivätkä hoitojonot alueella lyhene, koska yksityinen päi-
väkotipaikka on perheelle kaupungin paikkaa kalliimpi, asia-
kasmaksut ovat korkeammat. 

Turussa on otettu käyttöön päivähoidon palveluseteli, jonka 
väitetään lisäävän perheiden valinnanvapautta. Tosiasiassa 
valinnanvapaus lisääntyy vain niillä harvoilla perheillä, joilla 
on maksukykyä. Yksityisten hoitopaikkojen varaan rakentuva 
palvelusetelipäivähoito on paitsi eriarvoistavaa myös epävar-
maa: henkilöstön vaihtuvuus on suurta ja toiminta on myös 
usein lyhytjänteistä. 

Turun poukkoileva päivähoitopolitiikka aiheuttaa perheille 
suuria vaikeuksia heidän yrittäessään saada lapselle päivähoi-
topaikkaa. Kaupungin tuleekin nyt yksiselitteisesti investoida 

omiin päiväkotei-
hin ja luoda näin 
lisää julkisia päivä-
hoitopaikkoja, jotta 
jonot saadaan pois-
tettua.

Johannes Yrttiaho
varhaiskasvatus- ja 
perusopetuslauta-
kunnan jäsen
kaupunginvaltuu-
tettu (vas)
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Parkkiluolan valmistelu epädemokraattista

Viherpunaiseen kaupunkivisioon 
ei toriparkki kuulu

– Autoilijat ja parkkiluolan käyttäjät eivät ole 

niitä, jotka elävöittävät keskustaa. He hoitavat 

ostokset nopeasti ja poistuvat. Keskustaan tar-

vitaan pitempään aikaa viettäviä, ravintoloissa, 

konserteissa ja muissa tapahtumissa viihtyviä 

kävijöitä. Näin luotaisiin aidosti elävää kaupun-

kikeskustaa, katsoo Turun ympäristö ja kaavoi-

tuslautakunnan jäsen, varavaltuutettu Riikka 
Oksanen (vas). Hän esittää, että kävelykeskustaa 

laajennetaan jokirannasta torille ja toriparkki-

suunnitelmat haudataan lopullisesti.

– Viherpunainen kaupunkivisio lähtee autotto-

masta keskustasta, jossa kaikki ikäryhmät vau-

vasta vaariin voivat viihtyä, hän kiteyttää.

Kuntalaisia ei kuulla

Turun Vasemmistoliiton aktiivisesti vastus-

tama toriparkin kaava kaatui korkeimmassa 

hallinto-oikeudessa, kuten oli ounasteltu. Ko-

koomus ja sosiaalidemokraatit eivät kuitenkaan 

tyytyneet oikeuden ratkaisuun.

– Hyllytetty kaava otettiin apulaiskaupungin-

johtaja Jarkko Virtasen (sd.) esittelystä kaupun-

ginhallituksen päätöksellä uudelleen valmis-

teluun. Normaali kaavavalmistelu ohitettiin ja 

siirryttiin suoraan ns. ehdotusvaiheeseen. Kun-

talaisten vaikuttamismahdollisuudet turvaava 

luonnosvaihe jätettiin siis väliin, ympäristö- ja 

Turun Vasemmistoliitto 
on alueiden asialla

Hyviä enteitä 
kunnallisvaalien alla

Vasemmisto 
eteni Turun 
osuuskaupan 
vaaleissa

Turun Vasemmistoliiton ehdokkaat ylsivät maaliskuisissa 

Turun Osuuskaupan (TOK) edustajiston vaaleissa yhteen lisä-

paikkaan. TOK:n edustajistoon valittiin Vasemmistoliitosta 

Johannes Yrttiaho 196 äänellä, Jukka Kärkkäinen 154 äänellä 

ja Pekka Rautee 125 äänellä. Vasemmistoliitto lisäsi paikkojaan 

yhdellä. Edellisellä kaudella edustajistossa vaikuttivat Kärkkäi-

nen ja Rautee, jotka nyt uusivat paikkansa. Uutena edustajistoon 

nousi Yrttiaho.

Lisäpaikka ylioppilaskunnan vaaleissa

Lupaavia merkkejä syksyn 2012 kunnallisvaaleja ajatellen näh-

tiin jo viime syksyn Turun yliopiston ylioppilaskunnan edus-

tajiston vaaleissa. Vasemmisto-opiskelijoiden lista lisäsi paik-

kojaan kahdesta kolmeen. Valituiksi lähes 15 000 opiskelijan 

ylioppilaskunnan asioista päättämään valittiin Hai Nguyen 42 

äänellä, Elias Laitinen 41 äänellä ja Elisa Weckman 32 äänellä. 

Vasemmistolla on imua nuorten ja opiskelijoiden keskuudessa. 

(UP)

kaavoituslautakunnan jäsen Velimatti Koivisto 

(vas) kertoo.  

– Lautakunnalle on nyt varattu vain statistin 

osa. Kaavasta ei myöskään valmistella vaihtoeh-

toja, kuten normaalisti, Koivisto sanoo.

Bussilla ja ratikalla keskustaan

– Aikaisempi kiistanalainen kaava kaatui kor-

keimmassa oikeusasteessa puuttuviin selvityk-

siin mm. maaperästä ja liikennevaikutuksista. 

Kaikkia selvityksiä ei ole vieläkään tehty, mutta 

kaavan valmistelu jatkuu pikavauhdilla lähes en-

tisenlaisena, Oksanen kummastelee.

– Keskustan katuverkko ei vedä parkkiluolalle 

laskettua liikennemäärän kasvua, etenkin sillat 

muodostavat pahan puollonkaulan. Toripar-

kin rakentaminen johtaisi keskustan liikenteen 

ruuhkautumiseen, arvioi Velimatti Koivisto.

– Louhen parkkiluola riittää nykytarpeeseen 

täysin ja tarvittaessa sitä on mahdollista laajentaa 

Puutorin suuntaan kallion sisällä, jolloin maape-

rä ja liikenneyhteydet eivät muodosta ongelmaa 

Koivisto toteaa.

– Keskustan liikenneyhteyksiä olisi kehitet-

tävä paremmin palvelevalla bussiliikenteellä ja 

toteuttamalla pikaraitiotie. Se on Turun Vasem-

mistoliiton linja, sanoo puolestaan Riikka Oksa-

nen. (UP)

Vasemmistoliittoa Turun ympäristö- ja kaavoituslautakunnassa edustavat Riikka Oksanen 
ja Velimatti Koivisto katsovat, että kaupunkikeskustaa elävöitetään parhaiten kävelykes-
kustaa laajentamalla ja joukkoliikenneyhteyksiä parantamalla – ei toriparkilla.

Turun Vasemmistoliitto 

kiertää säännöllisesti soppa-

tykin kanssa Turun suurimpia 

asuinalueita. Tilaisuuksissa 

kohtaavat puolueen kunnal-

lispoliitikot ja alueiden asuk-

kaat.

Kevään, kesän ja syksyn aikana Turun 

Vasemmistoliitto kiertää alueilla. Seuraa-

vat aluetilaisuus järjestetään lauantaina 

toukokuun 5. päivä, jolloin ovat vuoros-

sa Jäkärlä ja Runosmäki Pohjois-Turussa. 

Vielä ennen juhannusta puolueen kun-

nallispoliitikkoja voi jututtaa Lausteella ja 

Varissuolla. Aluetilaisuuksien sarja jatkuu 

taas syksyllä ja luonnollisesti myös lähes-

tyvien kunnallisvaalien jälkeen, sillä Tu-

run Vasemmistoliitto haluaa keskustella 

kaupunkilaisten kanssa myös muutoin 

kuin vaalien alla.

Turun Vasemmistoliiton mukaan laa-

dukkaat kunnan tuottamat peruspalve-

lut, kuten terveysasema, päiväkoti, koulu, 

kirjasto ja vanhuspalvelut tulee jokaisen 

saada läheltä asuinpaikkaansa. Palvelui-

den keskittäminen ja yksityistäminen hei-

kentävät kaupunkilaisille välttämättömien 

palvelujen saavutettavuutta. Sosiaalista 

epätasa-arvoa lisäävien vaikutusten lisäksi 

keskittäminen kuormittaa ympäristöä lii-

kenteen kasvaessa. 

Hyvä asuinympäristö tarjoaa mahdolli-

suuksia myös virkistäytymiseen ja luon-

nossa liikkumiseen. Elävät asuinalueet ja 

kattavat lähipalvelut ovat sosiaalisesti ja 

ekologisesti kestävän kaupungin perusta. 

(UP)

tyvien kunnallisvaalien jälkeen, sillä Tu-

run Vasemmistoliitto haluaa keskustella 

kaupunkilaisten kanssa myös muutoin 

kuin vaalien alla.

keskittäminen kuormittaa ympäristöä lii-

kenteen kasvaessa.

Hyvä asuinympäristö tarjoaa mahdolli-

suuksia myös virkistäytymiseen ja luon-

nossa liikkumiseen. Elävät asuinalueet ja 

kattavat lähipalvelut ovat sosiaalisesti ja 

ekologisesti kestävän kaupungin perusta. 

(UP)
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Kansanedustaja

Vasemmiston 

hallitustaipaleen 

saavutuksia

Menneinä vuosisatoina naisilla ei ollut oikeutta omaisuuteen 
tai päätösvaltaa omiin varoihin. Naisasialiike ja työväenliike 
katsoivat kuitenkin, että ihmisarvoisessa yhteiskunnassa ke-
nenkään ei tule olla täysin riippuvainen puolisonsa tuloista. 
Vuosien taistelulla päästiin pienin askelin kohti oikeudenmu-
kaisempaa yhteiskuntaa.

Nyky-Suomessa tuhannet ihmiset ovat edelleen joutuneet 
elämään kokonaan ilman omia tuloja. Syy on työmarkkina-
tuen tarveharkinta, joka aiheuttaa köyhyyttä ja epätasa-arvoa 
puolisoiden kesken. Tarveharkinta tarkoittaa sitä, että myön-
nettyä tukea pienentävät samassa taloudessa asuvan puolison 
tai vanhempien tulot. 

Työmarkkinatuen suuruus on keskimäärin 674 e/kk. Tarve-
harkinta pienentää tukea kun puolison kuukausitulot ovat yli 
1704 euroa ja tuki leikkautuu kokonaan pois puolison 2786 
euron kuukausituloilla. Tämä vääryys on koskettanut kym-
meniä tuhansia ihmisiä ja yli neljä tuhatta suomalaista on jää-
nyt täysin ilman omia tuloja.

Ensi vuoden alussa työmarkkinatuen tarveharkinta vihdoin 
poistetaan. Tämä on vasemmiston hallitustaipaleen merkittä-
vimpiä voittoja. Oppositiossa ollessamme esitimme vuosikau-
sia samaa vaatimusta, mutta turhaan. Nyt tuhansien heikossa 
asemassa olevien ja epäoikeudenmukaisesti kohdeltujen per-
heiden asema paranee olennaisesti. 

Hallituksen vaunuissa joko istutaan tai niistä on noustava 
pois. Oma arvioni on, että toistaiseksi työ on kannattanut ja 
tuloksia on tullut. Tämän vuoden alusta toteutettu peruspäi-
värahan ja työmarkkinatuen 120 euron korotus sekä työmark-
kinatuen tarveharkinnan poisto ovat merkittäviä parannuk-
sia. Rikkaiden verotusta on kiristetty ja perusvähennyksen 
nosto tuo progressiota myös kunnallisverotukseen.

Joskus tulos on kompromissin vuoksi myös harmaa. Kevään 
kehysriihessä sovittu arvonlisäveron nosto esimerkiksi rokot-
taa pienituloisia. Toisaalta vasemmiston vaatimuksesta saatiin 
vaikutusta kaikkein pienituloisimmille pehmennettyä, sillä 
vähimmäisetuudet on sidottu indeksiin ja indeksitarkistuk-
sia aikaistetaan. Näin myös toimeentulotuki nousee indeksin 
mukana ja korvaa alv:n korotuksen vaikutusta kaikkein köy-
himmille.

Taistelu ei lopu tähän. Perusturvaa on parannettava edelleen 
ja monia sosiaaliturvan epäoikeudenmukaisuuksia on korjat-
tava. Lapsilisien vähentäminen toimeentulotuesta olisi saata-
va poistettua. On otettava myös uusia askelia kohti yhtenäistä 
perustuloa, joka vahvistaisi pätkätyöläisten asemaa ja vapaut-
taisi ihmisiä nöyryyttävästä luukulta toiselle pompottelusta.

Vasemmiston vaatimuksesta pääomaveroja on saatu jonkin 
verran kiristettyä. Tämä ei kuitenkaan riitä. Veropinnarit on 
saatava kiinni ja veroparatiisit suljettava. Väestön ikääntymi-
sen vuoksi, palveluiden turvaamiseksi ja oikeudenmukaisem-
man yhteiskunnan rakentamiseksi tarvitaan kaikkien osallis-
tumista.

Annika Lapintie
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja

lapintie.vas.fi 

Huoli alueen palveluista kasvaa, 
vastarintaa viritellään

Pansion yläkoulun 
puuttuminen näkyy 
lastensuojelun haasteina

Turun Vasemmistoliitto järjesti ke-

väällä Pansio-Pernon asukkaille kes-

kustelutilaisuuden alueen palveluis-

ta. Puolueen aktiivit pohtivat yhdessä 

asukkaiden kanssa, miten alueen asi-

oita voitaisiin ajaa kaupungissa ny-

kyistä paremmin.

Pansio-Pernosta on lakkautettu palve-

luita nopeammin kuin muista Turun lähi-

öistä. On vaarana, että kaupunginosa eriy-

tyy muusta kaupungista ja slummiutuu. 

Eniten alueella on puhuttanut yläkoulun 

lopettaminen. Turun opetuslautakunta 

siirsi Pansion yläkoululaiset Rieskalähteen 

kouluun vuonna 2009, kun Pernon kou-

lukiinteistö jouduttiin sulkemaan sisäil-

maongelmien takia.

Sosiaaliasema aiotaan 
lopettaa

Pansion nuorisotalolla pidetyssä tilai-

suudessa alueen sosiaaliaseman tilanteesta 

puhunut, Pansio-Pernossa johtavana sosi-

aalityöntekijänä työskentelevä Jaakko Mä-
kelä kertoi, että Pansion yläkoululaisten 

siirtäminen Rieskalähteen kouluun on nä-

kynyt sosiaalitoimessa mm. lastensuojelun 

haasteiden kasvuna. Haasteista huolimat-

ta myös sosiaaliaseman toiminta uhataan 

siirtää kaupungin keskustaan, vaikka se 

päinvastoin tarvitsisi lisää resursseja alu-

eella. Myös nuorisotilan aukioloaikoja on 

supistettu.

Alueen terveysasema on jo päätetty yksi-

tyistää, mikä sekin herättää alueella huolta.

– Pitkäjänteisyys sosiaali- ja terveysky-

symyksissä on tärkeää, yksityistäminen 

tuo mukanaan epävarmuuden. Yksityis-

täminen soveltuu näihin lähiöiden palve-

luihin todella huonosti, sanoi Pansiossa 

perheineen asuva Sampsa Suominen. Ter-

veysaseman toiminta on ollut siirrettynä 

keskustaan. Vuosikausiin palvelua ei ole 

alueella saanut kesäisin.

Vanhempainyhdistys 
kampanjoi yläkoulun 
puolesta

Pansion koulun vanhempainyhdistys ke-

räsi hiljattain 1835 nimeä adressiin, jossa 

vaadittiin, että Pansioon on rakennettava 

uusi yläkoulu ja alakoulu on peruskorjat-

tava viipymättä. Adressi luovutettiin var-

haiskasvatus- ja perusopetuslautakunnal-

le. Vanhempainyhdistys on vaatinut myös 

esimerkiksi leikkitelineiden saamista kou-

lun piha-alueelle, jolta ne nyt puuttuvat 

kokonaan.

– Vanhempainyhdistyksen painostuksen 

ja vasemmistoliiton edustajien sinnikkään 

työn ansiosta yläkouluhanke on nyt eden-

nyt suunnitteluvaiheeseen. Vaatii edelleen 

paljon työtä saada sille myös tarvittava 

rahoitus, sanoi tilaisuudessa puhunut 

kaupunginvaltuutettu, varhaiskasvatus ja 

perusopetuslautakunnan jäsen Johannes 
Yrttiaho (vas). Hän muistutti lisäksi, että 

lautakunnan päätös yläkoulun siirrosta 

oli tarkoitettu vain väliaikaiseksi. Hänen 

mukaansa erityisesti Kokoomus on jar-

ruttanut uuden yläkoulun rakentamista, 

se pitää kiireellisempänä uuden koulun 

rakentamista Kakskertaan. 

Pansio-Pernon alueelle on viimeaikoi-

na muuttanut uusia lapsiperheitä ja lisää 

asuntoja ollaan rakentamassa, joten kou-

lupalvelujen tarve kasvaa entisestään. 

– Miksemme vaatisi myös lukiota takai-

sin, kysyi Pansiossa lapsuutensa asunut 

Markku Alin.

Luonto kuin Ruissalossa

Alueelle olisi kaavoitettava monipuolis-

ta asumista, ympäristöä on ehostettava ja 

tehtävä kaupunginosa nykyistä houkutte-

levammaksi asuinpaikaksi.

– Tarvitaan selkeä osayleiskaava, jotta 

alueen hajanaiseen rakentamiseen saatai-

siin kokonaissuunnitelma, tilaisuuteen 

kokoontuneet pansiolaiset vaativat.

– Pansio-Pernossa on upea luonto ja ul-

koilumahdollisuudet. Luonto muistuttaa 

tammimetsineen hyvin paljon Ruissaloa. 

Asuinalueen kehittämisessä olisikin mah-

dollisuuksia vaikka mihin, asukkaat tote-

sivat.

Aluetoiminta takaisin

Pansiolaiset kaipaavat takaisin myös 

kaupungin lopettamaa aluetoimintaa.

– Isännöitsijä Heikki Talvitien vetä-

män aluetyöryhmän kokouksissa alueen 

asioihin voitiin vaikuttaa ja niitä saatiin 

eteenpäin, asukkaat muistuttivat. Alueella 

toimivien yhdistysten välille tarvitaan yh-

teistoimintaa.

– Olisi luotava verkosto, joka voisi toimia 

alueen asioiden hyväksi, ehdotti Jaakko 

Mäkelä.

Turun Vasemmistoliiton aikomuksena 

on jatkaa keskustelutilaisuuksien järjestä-

mistä Pansio-Pernossa lähitulevaisuudes-

sa. (UP)

Pansio-Pernosta on 
lakkautettu palveluita 

nopeammin kuin 
muista Turun lähiöistä. 

On vaarana, että 
kaupunginosa eriytyy 
muusta kaupungista ja 

slummiutuu.
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Kansanedustaja

Hallitus pakottaa 

valtionosuuksien 

leikkauksella kuntia 

liitoksiin

Hallitus esitteli vaalikauden loppuun ulottuvat budjettikehyk-
set eduskunnalle pari viikkoa sitten. Kun otetaan huomioon 
kuntien valtionosuuksien uudet leikkaukset (520 miljoonaa 
euroa) viime vuonna hallitusohjelman yhteydessä päätettyjen 
leikkausten (700 milj. euroa) lisäksi, päädytään tällä eduskun-
takaudella 3,8 miljardin euron kokonaisleikkauksiin.

On selvää, että tämä iskee kovimmin pieni- ja keskituloisiin. 
Kuntien palvelut heikkenevät, kunnat joutuvat kiristämään 
verotusta ja velkaantumaan. Pääministeri Kataisen hakates-
sa hälytyskelloja valtion velkaantumisesta todellinen velka-
pommi on kasaantumassa kuntien harteille. Suomen valtio 
velkaantui lisää viime vuonna 4,5 miljardia euroa, mutta kun 
bruttokansantuote kasvoi 12 miljardia euroa, valtion velkaan-
tuminen suhteessa bruttokansantuotteeseen ei kasvanut vaan 
hieman aleni Tilastokeskuksen lopullisten v. 2011 lukujen 
mukaan. Valtiovarainministeriön ennuste syksyn budjettiesi-
tyksessä oli tietenkin dramaattisesti toinen. Sillä ja muullakin 
”kriisitietoisuudella” pehmitetään mielipidettä suopeaksi leik-
kauksille ja tasaverojen (arvonlisävero, kuntavero, kiinteistö-
vero, palvelumaksut) korotuksille. Todellisuudessa velkaan-
tuminen on vauhdittunut nimenomaan kunnissa: vuonna 
2001 kuntien lainakanta oli 4 miljardia euroa ja vuonna 2011 
jo 12 miljardia euroa. Valtion peruspalvelubudjetin ennusteen 
mukaan velkaantuminen kasvaa vuoteen 2015 mennessä 16,5 
miljardiin euroon.

Tällä talouden rakenteella pienet, valtionosuuksien varassa 
kituuttavat köyhät kunnan ajetaan yhteen. Se on hallitusohjel-
man peruslinja. Sitä siivitetään uudella kuntalainsäädännöllä 
ja niihin sisällytetyillä pakkokeinoilla: kuntien rakennelaki 
(2013), sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämislaki, kuntalain 
kokonaisuudistus ja kuntien valtionosuusjärjestelmän uudis-
taminen.

Näyttää siltä, että hallituksen kuntapolitiikkaa ohjaa vahvas-
ti kokoomuksen palvelumarkkinaideologia ja keskittäminen. 
Mutta onneksi vastarinta kunnissa on vavassa nousussa. Käy-
tännössä nyt onkin mahdollisuus taistella kuntapolitiikan 
suunnasta ja lähipalveluista ennen näkemättömän laajalla 
pohjalla ja kääntää kamppailu kokonaisuudessaan uuslibera-
lismin vastaiseksi taisteluksi suomalaisen hyvinvointikunnan 
ja paikallisen demokratian puolesta. Mielenkiintoista tässä on 
se, että kasvava vastarinta ei kulje puoluerajoja vaan kuntarajo-
jen mukaan. Kehyskunnissa (Raisio) ja ylipäätään pienemmis-
sä kunnissa laajojen suurkuntien muodostamista vastustetaan 
yli puoluerajojen. Raision valtuuston yksimielinen tyrmäys oli 
pääministeri Kataiselle ja ministeri Virkkuselle odottamaton 
yllätys ja hämmästelyn aihe eduskunnassa. Eikä laaja mieli-
pide suurissa kaupunkikunnissakaan ole keskittämisen kan-
nalla. Myös niiden sisällä kannetaan huolta lähipalveluista, 
resursseista ja asukkaiden vaikutusmahdollisuuksista. Tiukka 
kamppailu on käynnistynyt. Vappuna vasemmistopolitiikan 
ja demokraattisen hyvinvointikunnan puolesta!

Jyrki Yrttiaho
kansanedustaja
Raision kaupunginvaltuutettu
sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen
Vasemmistoliitto
www.jyrkiyrttiaho.fi 

Vasaramäen 
yläkoulun oppilaat uhataan 
siirtää keskustan kouluihin

Suurlukiosuunnitelma lopettaisi Lyseon lukion

Lukio Runosmäessä palvelee 
koko Pohjois-Turkua

Vasaramäen yläkoulu palvelee laajan alu-

een koululaisia, sitä käyvät oppilaat Laus-

teelta saakka. Syreenikujalla sijaitsevan 

koulurakennuksen sisäilmaongelmat ovat 

olleet tiedossa jo vuosia. Kaupunki on kui-

tenkin useaan otteeseen lykännyt uuden 

koulun rakentamispäätöstä ja suunnittelee 

päinvastoin oppilaiden siirtämistä pysyväs-

Yhteisen peruskoulun idea on unohtunut

Turun koulupolitiikka 
ruokkii epätasa-arvoa

Turun yliopistossa on tutkittu turku-

laiskoululaisten sijoittumista eri kou-

luihin. Yhteiskuntapolitiikka-lehden 

artikkelissa (1/2012) tutkijat Piia 
Seppänen, Risto Rinne ja Virve 

Sairanen tarkastelevat turku-

laisten yläkoulujen oppilasva-

lintaa ja oppilaiden koulutus-

reittejä. Tutkimuksen mukaan oppilaiden 

koulutusreitit eriytyvät jo 7–9 vuoden 

iässä. Pääsy tiettyyn painotukseen (esim. 

kielet, liikunta, musiikki) alakoulussa 

vaikuttaa oppilaiden sijoittumiseen ylä-

kouluihin. Vuonna 2010 yläkoulun aloit-

taneesta ikäluokasta painotetun opetuk-

sen piirissä oli 41 prosenttia. Kilpailu on 

kovaa, hakijoista 12 prosenttia ei saa-

nut haluamaansa paikkaa.

Kouluvalinnan lisäämistä on 

perusteltu mm. koulutustar-

jonnan monipuolistamisella 

ja yksilön oppimismahdol-

lisuuksien parantamisella. 

Kansainväliset kokemukset 

ovat kuitenkin varoittavia. 

Vapaa kouluvalinta ei ole tuot-

tanut parempaa perusopetuksen 

laatua tai parempia oppimistuloksia. 

Oppilaiden opintiet sitä vastoin ovat eriy-

tyneet ja epätasa-arvo lisääntynyt. (UP)

ti keskustaan mm. Puropellon kouluun.

– Asuinalueet tarvitsevat omat yläkoulut, 

toteaa Vasaramäen yhtenäiskoulun van-

hempainyhdistyksen johtokunnan jäsen 

Päivi Laihonen. Vanhempainyhdistys on 

mm. kerännyt adressin uuden yläkoulun 

puolesta. Puolueista vain Vasemmistoliit-

to on vaatinut koulun rakentamista.

– Vasaramäen alueella on menossa su-

kupolven vaihdos ja alueelle muuttaa uusi 

lapsiperheitä. Yläkoulu palvelee myös laa-

jempaa aluetta, Laihonen muistuttaa. 

– Vanhemmat pelkäävät nyt, että AMK:n 

jättimäinen kampushanke vie varoja pe-

ruskoulujen rakentamiselta, hän sanoo. 

(UP)

Turku suunnittelee lukioiden keskittä-

mistä kaupungin keskustaan Sepänkadul-

le. Neljä nykyistä lukiota yhdistettäisiin 

1400 oppilaan suurlukioksi. Yksi keskus-

taan siirrettävistä lukioista olisi Runosmä-

essä toimiva Lyseon lukio.

– Runosmäki tarvitsee ehdottomasti 

oman lukion myös tulevaisuudessa, sanoo 

Turun lukio- ja ammattiopetuslautakun-

nan jäsen, koulukuraattori Päivi Takki-
nen (vas).

– Lyseon lukion siirtäminen keskustaan 

heikentäisi Pohjois-Turun alueen koulu-

laisten hakeutumista lukio-opintoihin ja 

on siten myös sosiaalisesti eriarvoistava. 

Maantieteellisesti laajalta Pohjois-Turun 

alueelta matka keskustan kouluihin olisi 

todella pitkä, Takkinen sanoo. Hän muis-

tuttaa miten tärkeitä koulupalvelut ovat 

lähiöille.

– Oma lukio luo tavoitteellisuutta ja 

turvallisuutta alueen koululaisten opin-

toihin. Pieni lukio on myös oppimisen 

kannalta parempi ympäristö, Takkinen 

katsoo.

– Esimerkiksi Pansion lukion lakkaut-

taminen oli ensimmäinen isku alueen 

elinvoimalle ja jatkoa on seurannut, hän 

sanoo. Takkinen kummastelee myös maan 

hallituksen lukiopolitiikkaa, joka kiristää 

pienten lukioiden rahoitusta.

– Onko tavoitteena paluu vanhaan eriar-

voistavaan koulujärjestelmään, hän kysyy. 

(UP)

Hallitus kiristää pienten lukioiden rahoi-
tusta. – Onko tavoitteena paluu vanhaan 
eriarvoistavaan koulujärjestelmään, 
Päivi Takkinen kysyy.
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Turun kaupungin sosiaali- ja terveystoi-

messa lähihoitajana työskentelevä Samp-
sa Suominen, 29, päätti keväällä ryhtyä 

yhdeksi Turun Vasemmistoliiton sadasta 

kunnallisvaaliehdokkaasta. Vaalit pide-

tään ensi syksynä, mutta kampanjat ovat 

jo käynnistymässä.

– Kaupungin terveys- ja sosiaalipalvelui-

den heikkenemistä seuratessa, tuli tunne, 

että asioihin on alettava vaikuttaa itse, 

sanoo Kaskenlinnan sairaalassa sisätauti-

osastolla työskentelevä Sampsa. Hän pitää 

etenkin kaupungin vanhustenhuollon ti-

lannetta todella heikkona.

– On panostettava nykyistä paljon enem-

män erilaisiin pitkäaikaishoidon muotoi-

hin, kuten vanhainkoteihin, tehostettuun 

palveluasumiseen ja kotihoitoon. Kau-

pungin sosiaali- ja terveydenhuollossa on 

nyt resurssipulan vuoksi hoidettavia vää-

ränlaisilla hoitopaikoilla. Se on tehoton-

ta, kallista ja hoidettavien edun vastaista, 

Sampsa sanoo.

Turhaa hallintoa sosiaali- ja 

terveystoimessa

Superin ammattiyhdistysaktiivi arvos-

telee myös Turun kaupungin henkilöstö-

politiikkaa, jonka ongelmat hän kohtaa 

työssään joka päivä.

– Tuntuu, että suorittava henkilökun-

ta on kaupungille sivuseikka. Kaupungin 

sosiaali- ja terveydenhuollossa on silmiin-

pistävän paljon väliportaan hallintoa, 

henkilökuntaa, jotka eivät koskaan ole 

kontaktissa hoidettaviin. Rahaa näyttää-

kin riittävän turhaan hallintoon, vaan ei 

palveluihin, Sampsa sanoo.

– Lisäksi jatkuvat organisaatiomuutok-

set rasittavat henkilökuntaa ja tekevät 

työnantajasta vaikeammin hahmotetta-

van. Muutosten tulisi olla harkitumpia ja 

niiden vaikutukset tulisi arvioida ennen 

syöksymistä seuraavaan, hän vaatii.

Vihreistä Vasemmistoliittoon

Poliittisen toimintansa Sampsa aloitti 

vihreistä, mutta kyllästyi puolueen peri-

aatteettomuuteen mm. ydinvoimakysy-

myksessä sekä sosiaalisten kysymysten 

sivuuttamiseen. Hän vaihtoi puoluetta ja 

liittyi 2010 Vasemmistoliittoon. Nyt Samp-

sa on Viherpunaisen vasemmistoyhdistyk-

sen sihteeri. Pansiossa perheineen asuva 

vasemmistoaktiivi on seurannut huoles-

tuneena myös asuinalueensa palvelujen 

alasajoa. 

– Olemme palaamassa hyvinvointival-

tiota edeltävään aikaan, jolloin vastuu 

heikoimpien hoidosta oli sukulaisilla tai 

ei kenelläkään, Sampsa sanoo. Etenkin 

Kokoomuksen kannatuksen kasvu huoles-

tuttaa häntä.

– Moni hoitoalalla työskentelevä äänestää 

Kokoomusta, vaikka se on ensimmäisenä 

ajamassa hyvinvointivaltion palveluita alas, 

Sampsa sanoo.

Maksutonta joukkoliikennettä, 

biojätteet hyötykäyttöön

Jari Kärkkäinen, 36, liittyi Vasemmis-

toliittoon 2011 eduskuntavaalien pirteän 

kampanjan innoittamana ja päätti lähteä 

myös kunnallisvaaliehdokkaaksi.

– Ajatusmaailmaltani olen aina ollut 

vasemmistolainen. Pidän tärkeänä sitä, 

että Vasemmistoliitto on puolueista sel-

keimmin myös vähävaraisten ihmisten 

Punavihreää politiikkaa

Sosiaalisesti ja ekologisesti kestävä kaupunki

Sosiaali- ja terveyspalvelut 
kuntoon ympäristöä unohtamatta

Työttömyys, 
syrjäytyminen, 
köyhyys?

Köyhyys- ja syrjäytymistutkimuksia on tehty paljon. Tohtori 

Ilpo Airio tutki väitöskirjassaan työssäkäyvien köyhyyttä Suo-

messa ja muualla vuonna 2008 ja totesi silloin, että Suomessa 

köyhyys ja syrjäytyminen yhteiskunnasta tapahtuu lähes pel-

kästään työttömyyden takia. Hän tosin jo silloin totesi, että 

tämäkin tilanne on muuttumassa ja työssäkäyvien köyhyys 

tulossa Suomeenkin.

Työttömyys tänä päivänä on jotain ihan muuta kuin Kekko-

sen aikana, jolloin vuonna 1978 maahan ”runnattiin” Miettu-

sen johtama hätätilahallitus koska maassa oli 78000 työtön-

tä. Nyt työttömiä on virallisen tilaston mukaan n. 250 000 ja 

välillä heitä on ollut paljon enemmänkin. Työttömyys kohtaa 

nykyisin jokaista meistä, enemmän tai vähemmän - ennem-

min tai myöhemmin. Ei ole siis olemassa mitään työttömät 

-nimistä ihmisryhmää. Kyse on ilmiöstä, joka on erittäin hai-

tallinen ja jota vastaan on taisteltava. Myös piilotyöttömyyttä 

on runsaasti, työttömyyseläkkeellä ja erilaisissa toimenpi-

teissä on kymmeniätuhansia kansalaisia. Huolestuttavaa on 

myös se, että joka ainoa arkipäivä viisi alle 30-vuotiasta jää 

työkyvyttömyyseläkkeelle. Työelämässä on siis paljonkin re-

montoitavaa.

Eräs puoli tässä remontissa on työllistäminen. Hallitusoh-

jelmassa työllistämisasioita halutaan siirtää yhä enemmän 

kuntien vastuulle. Mielestäni tässä työssä kunnat voisivat ny-

kyistä enemmän turvautua kolmannen sektorin järjestöjen 

tietotaitoon. Turku on vuosittain menettänyt miljoonia eu-

roja ns. sakkomaksuina koska se ei ole työllistänyt tarpeeksi, 

viime vuonna tuo menetys oli 8 miljoonaa. Järjestöillä olisi 

asiantuntijavoimavaroja paljon nykyistä laajempaan ja hyö-

dyllisempään työllistämiseen, mutta tiloja ja rahoitusta puut-

tuu. Kaupungin kannattaisikin satsata tähän, sillä esimerkiksi 

Turun Seudun Työttömät TST Ry on laskenut toimintansa 

tuovan Turulle ainakin viisinkertaisen tuoton panostukseen 

nähden. Lisäksi on otettava huomioon sosiaaliset ja kansan-

terveydelliset aspektit. Työllistettynä ihminen voi tutkitusti 

paljon paremmin kuin työttömänä ja kaiken ulkopuolelle hel-

posti jääneenä.

Asenteemme työttömyyttä kohtaan on usein syyllistävä ja 

perustuu oletuksiin laiskuudesta tai päihteiden väärinkäytös-

tä. Tällainen asenne on tyhmä ja suorastaan typerä, kun tie-

dämme, että Suomessa loppuu jatkuvasti työpaikkoja. Omas-

sa kaupungissamme on tästä valitettavan monta esimerkkiä. 

Luin hiljattain tutkijan näkemyksen, että köyhyys on tullut 

Euroopan Unioniin jäädäkseen. Vasemmisto ei tällaista asen-

netta niele. Köyhyys voidaan voittaa, jos yhteiskunta eli me 

ihmiset niin haluamme. Verotus ja so-

siaalipolitiikan uudistaminen ovat 

avainasemassa, kun köyhyyttä 

vastaan käydään ja siitä otetaan 

selkävoitto. Tulevissa kuntavaa-

leissa voimme edetä tätä tavoitetta 

kohti äänestämällä Vasem-

mistoliiton ehdokkaita. 

Vahva valtuustoryhmä 

on tarpeen, jotta asen-

teet työllistämistä 

ja köyhyyden tor-

juntaa kohtaan 

muuttuisivat.

Jari Suominen

puolella, vanhassa työläiskaupunginosassa 

Raunistulassa asuva Jari sanoo. Hän toimii 

aktiivisesti monissa ympäristöyhdistyksis-

sä: Turun Luonnonsuojeluyhdistyksessä, 

Animaliassa sekä Turun yliopiston yli-

oppilaskunnan ympäristövaliokunnassa. 

Kokenut yhdistystoimija opiskelee sosiolo-

giaa ja on koulutukseltaan tietotekniikan 

insinööri (AMK).

Ympäristökysymyksiin perehtyneen eh-

dokkaan kiinnostuksen kohteita ovat mm. 

joukkoliikenne ja jätepolitiikka. Kaupun-

gin on hänen mukaansa huomioitava eko-

loginen kestävyys nykyistä paremmin.

– Maksutonta joukkoliikennettä tulisi 

Turussa kokeilla esimerkiksi suurten kau-

punkitapahtumien aikaan. Massatapahtu-

mien pysäköintiongelmat siirtyisivät his-

toriaan, Jari sanoo.

– Kaupungin olisi alettava kerätä ja hyö-

dyntää kotitalouksien ja kaupungin laitos-

ten tuottamaa biojätettä. Kaupunki voisi 

myös tukea taloyhtiöiden omia paikallisia 

kompostointihankkeita. Taloyhtiöiden tai 

kaupungin viherliikelaitoksen on turha 

maksaa mullasta, kun sitä olisi saatavissa 

edullisesti omasta takaa, Jari sanoo. (UP)

Asioiden seuraaminen median välityksellä ja äänestäminen eivät enää riittäneet. 
Kansalaisaktivisti, insinööri Jari Kärkkäinen (vas.) sekä ay-aktiivi, lähihoitaja 
Sampsa Suominen liittyivät Vasemmistoliittoon ja lähtivät myös kunnallisvaali-
ehdokkaiksi. He kannustavat muitakin mukaan. – Jäsenenä ja ehdokkaana pää-
see vaikuttamaan siihen, mitä asioita puolue nostaa esiin ja vie eteenpäin, Jari ja 
Sampsa sanovat.

Kirjoittajavieras

120 euroa onkin neljä kymppiä
"Työttömyysturvan peruspäi-

värahaan on tullut historiallinen 

120 euron korotus kuukaudes-

sa", näin kuulee väitettävän. 

Mikä on totuus kaikkein vähäva-

raisimpien kohdalla?

KELA maksaa peruspäivärahan neljän 

viikon erissä ja verojen jälkeen työtön päi-

värahan saaja saa vuonna 2012 tililleen 

501,76 euroa neljän viikon välein. Asu-

mistukeen tehtyjen tarkistusten jälkeen 

vuokrasta (ja vedestä) jää edelleen asujan 

maksettavaksi vähintään 20 %.

Vuonna 2012 yksin asuva peruspäivära-

han/työmarkkinatuen saaja, joka joutuu 

hakemaan myös toimeentulotukea, mak-

saa asumismenoistaan itse 40,71 euroa 

ja muuhun elämiseen jää 461,05 euroa 

kuukaudessa. Toimeentulotukea on vii-

me vuosina myönnetty 300 000 taloudelle 

vuodessa. Saajista 70 % on yhden henkilön 

talouksia. 

Viime vuonna, ennen ”historiallista 

korotusta”, yksin elävän peruspäivära-

han ja toimentulotuen saajan elämiseen 

asumismenojen jälkeen jäi 419,11 euroa. 

Käytettävissä olevien rahojen nousu on 

siis 41,94 euroa kuukaudessa, joka perus-

tuu toimeentulotuen perusosan indeksi-

tarkistukseen ja 6 %:n tasokorotukseen. 

Elävässä elämässä kaikkein köyhimmän 

120 euroa onkin näin työttömyysturvan, 

asumistuen ja toimeentulotuen kokonais-

vaikutuksen vuoksi 41,94 euroa. 

Toimeentulotuen perusosa on jäänyt 

vajaassa 20 vuodessa jälkeen ansiotulojen 

kasvusta 30 % (2011 perusosa oli 419,11 

euroa) ja siten perusosan pitäisi olla 590 

euroa kuukaudessa, jos se seuraisi ansio-

tason nousua. Jotta työttömyysturvan 

peruspäivärahan saajan ei tarvitsisi hakea 

toimeentulotukea, pitäisi peruspäivärahan 

olla bruttona 850 euroa kuukaudessa. Tä-

mänkin jälkeen hakija joutuisi hakemaan 

toimeentulotukea sähkölaskuun.

Markku Alin
sosiaalityöntekijä
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Uusi kunnallissihteeri 
Elias Laitinen

Kuntalaisten liikkeitä 
paremman arjen 
puolesta tuettava

– Turun kunnallispolitiikassa tulisi murtaa vakiintuneet asetelmat. Me käymme 
sadan ehdokkaan ehdokasjoukollamme pirteän vaalikampanjan, jossa pyrimme 
haastamaan omilla esityksillä muut puolueet, sanoo Vasemmistoliiton kunnallis-
sihteeri Elias Laitinen.

Turun vasemmistoliiton vappu-
talkoissa maalattiin banderol-
leja marssia varten. Kuvassa 
Vaalityöryhmän puheenjohtaja 
Päivi Takkinen, kunnallistoimi-
kunnan varapj. Maija Nieminen 
ja kunnallistoimikunnan jäsen 
Reijo Salmi.

Elisa Weckman ja Riitta Kal-
lionpää liisteröivät Aatteen ja 
ay-liikkeen vappujuhlan julis-
teita. Tästä julisteet lähtevät 
katukuvaan.

RIKKAUTTA JOLLA ON ARVOA

Ylioppilaspolitiikassa aikaisemmin kun-

nostautunut Elias Laitinen on perehtynyt 

kunnallispolitiikan ja puoluetyön saloihin 

nyt vuoden vaihteesta saakka. Maisterin 

tutkintoa tekevä valtiotieteen kandidaatti 

valittiin Pekka Heikkilän seuraajaksi Tu-

run Vasemmistoliiton kunnallissihteerin 

tehtävään. Turun yliopiston ylioppilas-

kunnan hallitusta aiemmin johtanut Lai-

tinen on toiminut aktiivisesti myös mm. 

Vasemmistonuorissa ja Vasemmisto-opis-

kelijoissa. 

Yhteistyötä kansalaisliikkeiden 

kanssa

Elias Laitinen toivoo Vasemmistoliiton 

toimivan nykyistä enemmän yhteistyössä 

kansalaisliikkeiden kanssa.

– Puoluetoiminnalla ja kansalaistoimin-

nalla on oltava tiivis yhteys. Puolueen on 

tuettava kuntalaisten liikehdintää ja vaa-

timuksia paremman arjen puolesta, uusi 

kunnallissihteeri katsoo.

– Puoluetoiminta ei saa olla äänten ka-

lastelua vaaleissa, vaan toimintaa on jär-

jestettävä jatkuvasti ja luotava ihmisille 

monipuolisia vaikuttamisen ja toiminnan 

kanavia. Toiminta edustuksellisissa eli-

missä, kuten valtuustossa ja lautakunnis-

sa on vain yksi vaikuttamisen tapa, hän 

muistuttaa.

Konkreettisia tavoitteita 

mielikuvien sijaan

– Yhdessä aktiivien ja ehdokkaiden kans-

sa haluan rakentaa kunnallisvaalikam-

panjaa, jossa käydään aitoa vuoropuhelua 

ihmisten kanssa. Mielikuvakampanjoin-

nin sijaan tarvitaan konkreettisia ihmis-

ten arkeen liittyviä tavoitteita, joita ajetaan 

eteenpäin.

– Turun kunnallispolitiikassa tulisi mur-

taa vakiintuneet asetelmat. Me käymme 

sadan ehdokkaan ehdokasjoukollamme 

vaalikampanjan ja pyrimme haastamaan 

omilla esityksillä muut puolueet, sanoo 

Elias Laitinen. (UP)

Puheenjohtaja

Demokratia

Demokratia toimii huonosti, mutta on paras tähän asti keksi-
tyistä ihmisten yhdessä toimimisen muodoista.

Ökyrikas nousukas Björn Wahlros hyökkää uudessa kirjassaan 
demokratiaa vastaan.  Hän on kiitettävän avoin: demokratia 
on työntekijöiden ja huonossa asemassa olevien etu.  Rikkaat 
ja etuoikeutetut hyötyvät, kun demokratia toimii huonosti. 
Demokratia toimii huonosti, kun harvat äänestävät.  Silloin 
wahlrosilaisen oikeiston kannatusosuus kasvaa.

Demokratia toimii sitä paremmin, mitä useampi äänestää, 
osallistuu rauhanomaiseen mielenosoitukseen, kirjoittaa ni-
mensä adressiin tai peräti asettuu vaaleissa ehdokkaaksi.  Kun 
äänestysinto nousee, vasemmiston kannatus kasvaa. – On 
tunnustettava, että äänestysaktiivisuuden laskusta vasemmis-
topuolueet saavat pääosin syyttää itseään.

Demokratia ei ole vain enemmistön päätösvaltaa.  Demokra-
tiaan kuuluu myös vähemmistöjen oikeuksien ja erilaisten 
mielipiteiden kunnioittaminen.  Ensi sijaista suojelua ei tar-
vitse Wahlrosin kaltaisten pieni klikki.  Heillä on liikaakin 
mahdollisuuksia pitää huolta eduistaan. Sen sijaan on pidet-
tävä huolta varsinkin yksinäisistä vanhuksista, vammaisista, 
syrjäytyneistä, sukupuolisen suuntautumisen takia kaltoin 
kohdelluista, maahanmuuttajista.

Työväenliikkeen vasemmalla laidalla mieltä painaa kokemus 
kommunistien hallitsemista maista, joissa ei ollut tietoakaan 
demokratiasta.  Päinvastoin, ihmisoikeuksia poljettiin häikäi-
lemättä.  Tietysti samaa tehtiin myös äärioikeiston hallitsemis-
sa maissa, ja tehdään edelleen aivan liian monella maailman 
kolkalla. Juuri vasemmiston onkin erityisesti korostettava 
demokratiaa ja oikeusvaltiota tasa-arvon ja ihmisoikeuksien 
takeena.  Demokratia ei nimittäin ole mikään kirkossa kuu-
lutettu lopullinen onnen tila, johon olemme päässeet. Ei Suo-
messakaan. Demokratian puolesta pitää jatkuvasti tehdä töitä.  
Se on työntekijöiden ja huonossa asemassa olevien etu.

Minut valittiin vastikään Turun Vasemmistoliiton puheen-
johtajaksi, äänestyksen jälkeen (36-21).  Se oli demokratiaa. 
Valitsijat olivat jäsenyhdistysten edustajia.  Monet tunsin vuo-
sien takaa.  Tuntemattomiakin kasvoja oli joukossa.  Mukana 
on uutta ja kokenutta väkeä.  Hienoa! Tärkein tehtäväni on 
olla tekemässä vasemmistolle vaalivoittoa lokakuun kunta-
vaaleissa Turussa. Se onnistuu, kun yhä useampi vasemmis-
tolainen lähtee mukaan vaalimainoksia jakamaan, puhumaan 
tuttaville vaaleista ja - äänestämään. Ja ehdokkaaksi.  Vaalityö 
on hyvä aloittaa Vappuna!

Asko Mäki
Turun Vasemmistoliiton puheenjohtaja

Turun Vasemmistoliiton 
johtoon uusia nimiä

Turun Vasemmistoliittoa johtavaan 

kunnallistoimikuntaan valittiin maalis-

kuun edustajiston kokouksessa uusia kas-

voja. Kunnallistoimikunta päättää mm. 

Turun Vasemmistoliiton poliittisista lin-

jauksista. Uuteen toimikuntaan kaudelle 

2012–2013 valittiin Eila Hannula, Pasi 
Heikkilä, Anja Karlsson, Annika Kar-
vonen, Pertti Mäkinen, Torsti Niemi, 
Rauni Niinimäki, Riikka Oksanen, Ris-
to Rinne, Anja Rönkä, Reijo Salmi, Jari 

Suominen, Ulla Syväkari, Päivi Tak-
kinen, Johannes Yrttiaho ja varajäse-

niksi Misha Dellinger, Nora Leo, Alpo 
Lähteenmäki, Velimatti Koivisto ja Li 
Andersson. Kunnallistoimikunnan pu-

heenjohtajaksi valittiin valtiotieteiden 

maisteri, yhteiskunnallisten aineiden 

opettaja Asko Mäki, 55, ja varapuheen-

johtajaksi erityisluokanopettaja Maija 
Nieminen, 27. Uusi Päivä onnittelee 

valittuja! (UP)
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Nimi:

Osoite:

email:

puh:

Lisätietoa:

Olen kiinnostunut Turun Vasemmistoliiton 
kunnallisvaaliehdokkuudesta 28.10.2012 pidettävissä 
kunnallisvaaleissa. Toivon, että otatte minuun yhteyttä.

Haluan liittyä Vasemmistoliiton jäseneksi. 
Saan paluupostissa lisätietoa.

Olen kiinnostunut Turun Vasemmistoliiton toiminnasta. 
Saan paluupostissa lisätietoa.

Voit ottaa yhteyttä myös: turunvasemmistoliitto@nic.fi , 045 852 3343
tai jättää tietosi internetissä: www.turunvasemmistoliitto.fi 

Kyllästyttääkö nykymeno? 
Haluatko vaikuttaa turkulaisten arjen palveluihin ja asuinympäristöön?
Ryhdy Turun Vasemmistoliiton ehdokkaaksi kunnallisvaaleissa 2012. Ehdokkaana voit vaikuttaa!

Vasemmistoliitto
Tunnus 5015494
20003 VASTAUSLÄHETYS

VASTAANOTTAJA 
MAKSAA 

POSTIMAKSUN.

Työväenkulttuurin 1900-luvusta 
oppia nykyvasemmistolle
Suomen vanhan työväenliikkeen 

ajoista asti vasemmalla on osattu 

organisoida kotoiset ja kansain-

väliset aate- ja kulttuurivirtauk-

set osaksi poliittisen kamppailun 

käytäntöjä. Nyt vasemmisto on 

kriisissä niin Suomessa kuin muu-

allakin Euroopassa. Mikä neuvok-

si?

Tampereen yliopiston dosentti Mikko Lahtisen 

luento avasi 20. huhtikuuta pidetyn Turun va-

semmistoklubin työväenkulttuuri-tilaisuuden. 

Lahtisen mukaan työväenliikkeellä oli jo 1900-

luvun alussa käytettävissään runsaasti sosialis-

tisten ajattelijoiden tekstejä ja niistä toimitettuja 

mm. lehdissä ja työväenkalentereissa ilmestynei-

tä selityksiä. 

– Turkulainen Nils af Ursin käänsi suomeksi 

Karl Marxin ja Friedrich Engelsin Kommunis-

tisen puolueen manifestin. Suomennos julkais-

tiin vuonna 1905.

– Etenkin Karl Kautskyn teoksia löytyi kään-

nettynä useimpien työväentalojen kirjastoista, 

sanoi Lahtinen. 

Työväenliikkeen kulttuurisesta hegemoniasta 

vuosisadan alussa kertonee jotain myös se, että 

kun af Ursin oli Sdp:n kansanedustajana vaati-

massa yksikamarisen eduskunnan ensimmäisen 

istuntokauden täysistunnossa 1907, että valtio 

tukisi sosialististen ajattelijoiden teosten suo-

mentamista ja painamista, tukivat fennomaani-

poliitikot ajatusta.

– Marxin ”Kapitaalin” (Pääoma) ensimmäinen 

osa julkaistiinkin vuosien 1913–1918 aikana por-

varillisen kansantaloustieteilijän O.E. Louhi-
vuoren suomennoksena. Silloisten porvaripolii-

tikkojen sivistystaso oli varsin korkea, Lahtinen 

totesi.

Miten aatteet vaikuttavat?

– On kysyttävä, miten marxilaisuus ja kautsky-

laisuus realisoituivat tavallisten ihmisten elämäs-

sä. Miten ajatuksista ylipäänsä tulee vaikuttavia, 

eivätkä ne jää vain harvojen herkuksi, Lahtinen 

kysyi. Suomen vanha työväenliike levitti kan-

sainvälisten marxilaisten ajattelijoiden ajatuksia 

1900-luvun alussa tehokkaasti mm. puhujiensa, 

julkaisujensa ja kirjastojensa välityksellä.

– Kirjallisuus on käytäntöjä, leviämistä, ihmis-

ten välistä vuorovaikutusta, hän muistutti. Ita-

lialaisen marxistin Antonio Gramscin ajatuksiin 

tukeutuen dosentti Mikko Lahtinen kehottikin 

pohtimaan, millaisia käytäntöjä vasemmiston 

tulisi luoda ja miten sen tulisi organisoitua, jotta 

sen ajatukset voisivat tänä päivänä levitä laajalle, 

vallitseviksi totuuksiksi.

Kulttuurivasemmisto sotapolitiikkaa 

vastaan

– Kommunistien poliittisen ja järjestötoimin-

nan kieltäminen 20 – 30-luvuilla siirsi vasemmis-

ton toiminnan painopistettä kulttuurielämään, 

jossa toimintamahdollisuuksia vielä oli. Sotien 

välillä esimerkiksi työväeniltamia järjestettiin 

todella paljon, kertoi kulttuurihistorian lehto-

ri, FL Hanne Koivisto omassa alustuksessaan. 

Nämä iltamat musiikki-, laulu- ja runoesityk-

sineen ja näytelmineen olivat niitä organisoivia 

käytäntöjä, jotka toivat ihmisiä työväenliikkeen 

vaikutuspiiriin. 

Fasismin nousu ja 30-luvun lamakausi muo-

dostivat nuoren, koulutetun kulttuuripolven 

mielissä vahvan uhkakuvan. Oli taisteltava oi-

keudenmukaisuuden ja rauhan puolesta sortoa ja 

sotapolitiikkaa vastaan. Ranskaa pääpaikkanaan 

pitävä fasisminvastainen kansanrintamaliike oli 

tärkeä myös suomalaisen kulttuurivasemmis-

ton itseymmärrykselle. Kulttuurivasemmiston 

näkyvimpiin nimiin kuulunut Raoul Palmgren 

hahmotteli kansallisesta historiasta vasemmis-

tolaista tulkintaa, suurta linjaa, joka suuntautui 

30-luvun Suomen oikeistolaisen kulttuurieliitin 

nurkkakuntaista ja sotaisaa isänmaallisuutta 

vastaan. 

Nuori kulttuurivasemmistolaisten joukko oli 

lukumäärältään varsin pieni, vaikka sitäkin ra-

dikaalimpi.

Samat ihmiset kokoontuivat ja toimivat Aka-

teemisen Sosialistiseuran, Kirjailija- ja taiteili-

jayhdistys Kiilan ja Tulenkantajien piirissä. Mu-

kana olivat mm. Elvi Sinervo, Arvo Turtiainen, 
Raoul Palmgren, Kaisu-Mirjami Rydberg, Katri 
Vala, Jarno Pennanen ja Nyrki Tapiovaara.

– Politiikassa ryhmä toimi Sdp:n puolueop-

positiossa. Se herätti harvalukuisuudestaan 

huolimatta 30-luvulla voimakasta vastustusta 

oikeistoeliitin keskuudessa. Eliitti pelkäsi, että 

tämä ryhmä olisi noussut valtaan, jos Suomesta 

olisi tullut sosialistinen, Koivisto arvioi. Moni 

kulttuurivasemmistosta istuikin myöhemmin 

jatkosodan aikana vankilassa yhteiskunnallisen 

aktiivisuutensa vuoksi. 

Uusvasemmiston nousu 

Viimeisin kulttuurivasemmistolaisuuden mer-

kittävä aalto koettiin 60-luvun monien murros-

ten myötä. Emeritusprofessori Antero Jyrängin 

tulkinnan mukaan vanha sääty-yhteiskunta 

murtui tuolloin lopullisesti uusien vapauksien 

Dosentti Mikko Lahtinen, professori emeritus Antero Jyränki ja kulttuurihistorian lehtori FL 
Hanne Koivisto käsittelivät Turun Vasemmistoklubin järjestämässä tilaisuudessa vanhaa ja 
uutta työväenkulttuuria. Musiikkiohjelmasta vastasi Petri Rajala.

antaessa ihmisille uusia mahdollisuuksia: kes-

kiolut vapautui, e-pillerit tulivat, pukeutuminen 

vapautui ja sinuttelu yleistyi. Poliittisessa ajat-

telussa ns. uusvasemmistolaisuus nousi merkit-

täväksi. Tärkeää vasemmistolaiselle ajattelulle 

olivat edelleen materialistinen historiakäsitys ja 

taloudellisen alarakenteen lainalaisuudet. 

– Uusvasemmistolaisuuden myötä myös yhteis-

kunnan ylärakenteen moninaiset ilmiöt ja vuoro-

vaikutussuhteet nostettiin uudella tavalla esiin, 

jotta maailmaa voitaisiin muuttaa välittämällä 

vapauttavia käsityksiä ihmisille, Jyränki tiivisti. 

Uudet radikaalit liikkeet nostivat päätään. Oli 

syrjäytyneiden asioita ajanut Marraskuun liike, 

radikaali naisliike Yhdistys 9, seksuaalipoliit-

tinen liike, opiskelijaliike ja rauhanliike. Kult-

tuurissa TV1:n televisioteatterin kabareeillat ja 

Tammen Huutomerkki-sarja olivat ilmiöitä.

– Mukana oli tuolloin kaikenlaisia vasemmisto-

laisia, puoluetta ei silloin kyselty, Jyränki sanoi.

Johannes Yrttiaho
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