
KAIKKI MUKAAN 1

KAIKKI
MUKAAN 5

2019

EUROPARLAMENTTIVAALIT
Ennakkoäänestys 15.–21.5.2019
Vaalipäivä 26.5.2019

SDP Runosmäki-päivässä 
23.5. klo 17–19 

Nuokkarilla, Piiparinpolku 13.
Tavattavissa eurovaaliehdokas Antton 
Rönnholm ja kansanedustajat Eeva-
Johanna Eloranta ja Aki Lindèn sekä 

ehdokkaana ollut Viivu Seila.

Turun SDP jalkautuu 
Varissuolle Annikan 

edustalle la 25.5. klo 12
Jäätelötarjoilu.

Tavattavissa eurovaaliehdokas 
Antton Rönnholm ja  
paikallisia toimijoita. 
Antti Rinne paikalla  

klo 12.45-13.15

          Antti Rinne      
       ja Antton    
  Yliopistonkadun 
vaalimökillä  
la 25.5. klo 
13.30-14.00

SDP mukana Piikkiö-
päivässä Hadvalantiellä 
la 25.5. klo 10 alkaen

Tavattavissa kaarinalaisia 
toimijoita ja eurovaaliehdokas 
Antton Rönnholm klo 10-11.

SDP mukana 
Naantalin venemessuilla 

24.-26.5.
Tavattavissa naantalilaisia 

toimijoita eurovaaliehdokas 
Antton Rönnholm 25.5.  

klo 14.30 alk.
ÄÄNESTÄ ANTTONIA #97

Toimiva Euroopan unioni 
syntyy sopimalla ja yhdessä 
rakentamalla. SDP haluaa olla 
tekemässä vakaata ja reilua 
EU:ta, joka luo hyvinvointia 
ja turvaa kansalaisilleen. Me 
haluamme edistää työnte-
kijöiden oikeuksia, panostaa 
koulutukseen ja osaamiseen, 
torjua vahingollista verovältte-
lyä ja löytää yhdessä ratkaisut 
globaaleihin haasteisiin.
Yhdessä olemme aina enem-
män, yhteistyöllä pääsemme 
aina pidemmälle. Siksi Suomen 
on oltava eturivissä rakenta-
massa parempaa Eurooppaa. 
Meillä kun on tapana korjata, 
ei rikkoa.

SDP:n RATKAISUJA 
paremman Euroopan 
rakentamiseksi:
zz Sosiaalisesti kestävä Euroop-

pa rakentaa hyvinvointia. EU:n 
pitää taata kaikille työntekijöille 
vahvat vähimmäisoikeudet, ku-
ten reilut työehdot ja työelä-
män tasa-arvo.
zz Nyt on aika panostaa koulu-

tukseen ja tutkimukseen: lisä-
tään EU-investointeja kansa-
laisten osaamiseen ja innovaa-
tiotoimintaan.
zz Veronkierrolla ja haitallisella 

verokilpailulla menetetyt vero-
tulot ovat pois tärkeiden palve-
luiden rahoittamisesta. EU:n on 
lisättävä verovälttelyn sankti-
oita.
zz EU:n yhteistä rajavalvontaa 

pitää vahvistaa, jotta vapaa liik-
kuvuus Schengen-alueen sisällä 
voi jatkua lisäten turvallisuutta 
ja luoden talouskasvua.
zz Rajat ylittävät haasteet rat-

kaistaan vain rajat ylittävällä 
yhteistyöllä: EU:n on otettava 
johtava rooli ilmastonmuutok-
sen torjumisessa.

VAKAA jA 
reIlU eU 
– sopimalla 
ja yhdessä 
rakentamalla

A
lejandro Lorenzo
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Turun SDP on nimennyt Antton Rönnholmin omaksi  
ehdokkaakseen eurovaaleissa 26.5.2019. Tuki on laajaa  
muuallakin Varsinais-Suomessa. Antton on 38-vuotias  
akavalaisen Yhteiskunta-alojen korkeakoulutettujen liiton  
puheenjohtaja ja SDP:puoluesihteeri. Kunnallispolitiikasta on  
kokemusta Turun kaupunginvaltuustosta 2005-2008. Hänellä 
on kuuden vuoden työkokemus Brysselistä ja tulee hyvin  
toimeen keskeisillä EU:n kielillä. Koulutukseltaan hän on  
valtiotieteen maisteri Åbo Akademilta ja College of Europesta. 
Vaaleissa hän on liikkeellä seuraavilla kärjillä:

IHMISTEN EUROOPPA
Talouden Eurooppa vaatii tasapainoksi 
ihmisten Euroopan. Työelämän mi-
nimisääntely turvaa palkan, jolla tulee 
toimeen, mutta se myös torjuu epä-
reilua kilpailua sekä parantaa Suomen 
ja suomalaisten yritysten asemaa. Nyt 
tarvitaan investointeja koulutukseen 
ja infraan, joilla uudet teknologiat 
otetaan käyttöön sekä luodaan uusia 
työpaikkoja.

VAKAA MAAILMA
Yhteisen päämarkkinamme toiminta 
pitää myös Suomen viennin käynnissä. 
Euroopan on otettava asema vapaan 
sekä reilun kaupan ja vakaan maail-
man johtajana. Keskiluokka ei voi enää 
maksaa suuryritysten tai superrikkai-
den verovälttelyä, tässä tarvitaan EU-
yhteistyötä. Rajat ylittävät haasteet 
ilmastonmuutoksesta turvallisuuteen 
voidaan ratkaista vain rajat ylittävin 
ratkaisuin.

Tutustu Anttonin 

”LisäTTy  
TodeLLisuus” 
-videoon älypuhelimellasi

Lataa AAVA AR -sovellus App Storesta  
tai Google Playsta ja anna sovellukselle  
lupa käyttää puhelimesi kameraa.

1. 

2.

UUDeNlAISTA 

VAAlI-
MAINONTAA

ANTTON 
RöNNHOLM
– paremman Euroopan  
rakentaja Varsinais-Suomesta

Avaa sovellus, osoita kameralla  
tämän mainoksen kuvaa  ja  
odota hetki!

Antton Rönnholm
zz syntynyt Naantalissa
zz 38 vuotta
zz valtiotieteen maisteri, master of European politics and adminstration
zz kuusi vuotta vaikuttamistyötä Brysselissä
zz Kielitaito: suomi, ruotsi, englanti, saksa, ranska
zz lisää tietoa: antton.fi

#97

Kuvat Alejandro Lorenzo

YHTEINEN TOTUUS
On aika pysähtyä miettimään, millä 
on merkitystä. Jos epäreiluudesta 
kumpuava kiukku ottaa järjeltä vallan, 
hetkessä voi olla mennyttä kaikki, 
mitä on rakennettu sukupolvia. Jos 
alamme hyväksyä vain sen, mikä sopii 
omaan totuuteemme, valheet alkavat 
tuntua tosilta. Nyt pitää etsiä, mikä on 
totta, ja mikä meitä on suomalaisina ja 
eurooppalaisina ennenkin yhdistänyt.
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ÄÄNESTÄ PAREMMAN EUROOPAN PUOLESTA 
RÖSTA FÖR ETT BÄTTRE EUROPA

VAKAA JA REILU
ETT STABILT OCH RÄTTVIST
Sopimalla ja yhdessä rakentamalla  |  Vi bygger det tillsammans

EU

ALETTIN
BASBOGA
yrittäjä
Lahti

NIKO
ESKELINEN
asiakaskokemusjohtaja, 
yrittäjä
Hyvinkää

CAMILLA
GUNELL
minister, Åland
ministeri, Ahvenanmaa
Mariehamn 

TIINA
HEIKKINEN
koulunkäyntiavustaja, kaupungin-
valtuutettu, luottamusmies
Kajaani

EERO
HEINÄLUOMA
puhemies, emeritus, 
talman, emeritus
Helsinki

83 84 85 86 87

HUSU
HUSSEIN
yhteisöpedagogi, kaupungin-
valtuutettu, viennin edistäjänä 
toimiva konsultti   
Helsinki

TOMI
KONTKANEN
forskare, politices magister, 
tutkija, valtiotieteiden maisteri
Helsinki

MIAPETRA
KUMPULA-NATRI
europarlamentaarikko, insinööri, 
europarlamentariker, ingenjör
Vaasa

YANNICK
LAHTI
poliittisen viestinnän 
tohtorikoulutettava
Jyväskylä

HELENA
MARTTILA
valtiotieteiden maisteri, 
ilmastoaktiivi
Espoo

88 89 90 91 92

SARI
MELKKO
rikosylikonstaapeli
Kouvola

MIKKEL
NÄKKÄLÄJÄRVI
Demarinuorten puheenjohtaja, 
opiskelija
Rovaniemi

KAISA
PENNY
Kalevi Sorsa -säätiön
toiminnanjohtaja 
Tampere

TUULIA
PITKÄNEN
pääsihteeri, 
valtiotieteiden opiskelija
Helsinki

ANTTON
RÖNNHOLM
puoluesihteeri, VTM 
partisekreterare, pol.mag.
MA European politics
Helsinki

93 94 95 96 97

PEKKA
SHEMEIKKA
EU-asiantuntija, 
diplomaatti
Helsinki

KIRSI-KAISA
SINISALO
toimitusjohtaja, 
teatterinjohtaja
Tampere

IRJA
SOKKA
johtava asiantuntija, 
terveystieteiden maisteri
Kuopio

SATU
TAAVITSAINEN
toiminnanjohtaja, 
sosionomi (AMK)
Mikkeli

JAANA
YLITALO
edunvalvontajohtaja 
Helsinki

98 99 100 101 102

TURVALLI-
SEMPAA

EUROOPPAA

TYÖTÄ JA 
TASA-ARVOA

YHDESSÄ
 VAKAA JA

VAPAA

UUSIA
KASVOJA

EUROOPPAAN

EUROOPPA
ON TUNTEEN 

ASIA

EI PELON 
POLITIIKALLE

IHMISTEN
EUROOPPA!

TOIVOA 
EN PANE
TAIKAAN

JÄRKEÄ JA 
SYDÄNTÄ!

ILMASTON 
VUOKSI

YHTEIS-
YMMÄRRYS!

ETEENPÄIN
EU!

#MEIDÄN-
VUOSISATA

TULEVAISUUS 
= ZERO WASTE

EUROPA FÖR 
ALLA

POPULISTEILLE 
PAINETTA

TAR 
KAMP FÖR
KLIMATET!

PUHEMIEHESI 
EUROOPASSA

TYÖTÄ JA 
INVESTOIN-

TEJA

TYÖN-
TEKIJÖIDEN

VOIMAA!
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Päätoimittaja: 
Petja Raaska
Taitto: 
Timo Nokkala

 Turun sdP

@sdpturku

@sdpturku

Kysyä voi lisää tai sopia tapaa-
misesta edustajamme kanssa 
email. turku@sdp.fi tai puh. 

02-4145100. Liittyä voi 
myös netissä http://www.sdp.
fi. Lisää tietoa Turun SDP:stä 
nettisivullamme http://www.

sdpturku.fi sekä somessa.

TUle MUKAAN 
TOIMINTAAN

I de kommande europaparla-
mentsvalet väljer finländarna 
riktningen för Europas framtid 
för de kommande fem åren. 
Hurdant Europa vill vi ha? 

Den moderata högern och 
de konservativa partierna har 
dominerat unionens politik 
de senaste 30–40 åren med en 
allt nyliberalistisk politik. Fler 
människor har hamnat utanför 
samhället särskilt efter finans-
krisen 2008 framförallt många 
unga. Krisen blev först en eko-
nomisk kris där många förlora-
de sina arbetsplatser, sedan en 
socialkris som har numera ut-
vecklats till en politisk kris där 
flera människors röster fångas 
av dem som vill ställa de svaga 
mot varandra.

Arbetare mot invandrare, ar-
betslös mot asylsökande eller 
Finland mot EU. Istället för att 
atomisera samhället och ställa 
de svaga mot varandra behöver 
vi mera solidaritet bland sam-
hällets svagaste. Mänskligheten 
står inför stora utmaningar spe-
ciellt framför klimatkrisen. Nu 
har vi inte råd att tala om nå-
gon klimathysteri. För att kun-
na åtgärda dessa stora utmanin-
gar som hotar mänsklighetens 
framtid måste vi kräva de rikas 
samhällsansvar.

Den rikaste procenten av 
världsbefolkningen blir enbart 
rikare. 2030 väntas det att den 
rikaste procenten kommer att 
äga ungefär 75 procent av värld-
segendomen. Tillika skuldsätts 

den offentliga sektorn när de ri-
ka kan skatteplanera. Europeis-
ka unionen måste åtgärda des-
sa problem så att vi även i fort-
sättningen kan finansiera våra 
välfärdssamhällen och komma 
med en ambitiös klimatpolitik 
som investerar i att reforme-
ra samhället mot ett hållbara-
re riktning.

Europeiska unionen behöver 
en Green New Deal som skul-
le innebära att cirka två procent 
av unionens bruttonationalpro-
dukt kunde investeras i ekolo-
giskt hållbarare riktning. Det-
ta skulle skapa jobb när ny tek-
nologi och infrastruktur skulle 
skapas för att reformera samhäl-
let så att vi uppnår våra klimat-
målsättningar.

Tillika borde jordbrukspoliti-
ken inom unionen riktas på ett 
sådant sätt att de stöden som 
utbetalas för matproducerarna 
koncentreras mot mer ekolo-
giskt och klimatmässigt hållba-
rare produktionsformer.

Unionen måste utöver det-
ta stå för demokratin och för 
mänskliga rättigheter. Vi kan 
inte leva i ett sådant samhäl-
le som trampar på människors 
grundläggande rättigheter eller 
fråntar människors politiska 
rättigheter att bestämma om 
sin framtid.

Tomi Kontkanen 
Forskare, Politices magister
Socialdemokraternas kandidat i 
Europaparlamentsvalet

Europa för alla, inte för de få!

SDP:n kaupunginvaltuutetut, 
Varsinais-Suomen sairaanhoi-
topiirin hallituksen puheen-
johtaja Piia Elo ja sosiaali- ja 
terveyslautakunnan puheen-
johtaja Päivi Pietari vaativat 
palliatiivisen eli parantumatto-
masti sairaan oireita lievittävän 
hoidon keskuksen perustamis-
ta Tyksiin.

– Asia nousi pinnalle kun Ka-
rinakodin lakkauttamisuutiset 
tulivat tietoon. On huolestut-
tavaa, että emme pysty turvaa-
maan inhimillistä, elämän lop-
puvaiheen kipua ja surua se-
kä perheiden kokonaisvaltaista 
huolta huomioivaa hoitoa, to-
teaa Elo.

– Turun kaupungin järjestä-
mä kotihoito ja Kaskenlinnan 
saattohoitoyksikkö ovat osa hy-
vää saattohoitoa, mutta ne eivät 
vielä takaa yksilöiden ja perhei-
den kokonaisvaltaista huomioi-
mista eivätkä ne turvaa vaativan 
erityistason hoitoa, jatkaa Pie-
tari.

Valtuutetut ovat huolissaan 
koko piirin alueen saattohoi-
dosta, jota ei koordinoida lain-
kaan. Palliatiivista ja saatto-
hoitoa saa kunnan resursseista 
riippuen joko kotona tai ter-
veyskeskuksen vuodeosastol-
la. Jotkut joutuvat viettämään 
elämänsä viimeiset hetket päi-
vystyksessä ja siirtymällä ambu-
lanssilla hoitopaikasta toiseen, 
jos elämän loppuvaiheen hoi-

tosuunnitelmaa ei ole tehty oi-
keaan aikaan eikä asianmukais-
ta palliatiivista hoitoa ole kun-
nassa tarjolla.

Elo ja Pietari esittävät, että 
palliatiivinen hoito pitäisi jär-
jestää koko Varsinais-Suomen 
piirin alueella siten, että kaikil-
le olisi tarjolla hyvää, laadukas-
ta, kustannustehokasta ja ennen 
kaikkea inhimillistä hoitoa.

– Ei ole millään mittarilla 
hyväksyttävää kuljettaa saat-
tohoitopotilasta vuodeosasto-

jen ja päivystyksen välillä vaan 
on pystyttävä turvaamaan hyvä 
hoito elämän viimeisten päivien 
aikana turvallisessa ja osaavassa 
yksikössä, sanoo Pietari.

– Valtioneuvoston asetuk-
sen mukaan yliopistosairaalan 
on huolehdittava vaativan pal-
liatiivisen hoidon ja saattohoi-
don tehtävistä sekä palliatiivisen 

hoidon suunnittelusta ja yh-
teensovittamisesta alueellisesti. 
Nyt Tyksin tuleekin pikaises-
ti selvittää, miten elämän lop-
puvaiheen hoito järjestetään ja 
koordinoidaan koko piirin alu-
eella ja uskon, että Karinakodin 
osaamisella olisi tässä merkittä-
vä osa, vaatii Elo.

Kaksikon mukaan tulee myös 
selvittää, voisiko nykyisen Kari-
nakodin kiinteistöä hyödyntää 
tässä käytössä.

– Karinakodin puolesta on 

allekirjoittanut tuhansia ihmi-
siä aloitteen ja hyvä elämän lop-
puvaiheen hoito on tärkeää niin 
potilaalle mutta myös hänen lä-
heisilleen, mikäli hoito on osaa-
vaa ja inhimillistä, summaavat 
Elo ja Pietari.

Elo ja Pietari ovat jättäneet 
johtamissaan toimielimissä sai-
raanhoitopiirissä ja lautakun-
nassa aloitteet saattohoidon 
kokonaisvaltaisen tilanteen sel-
vittämisestä ja pikaisesta korjaa-
misesta.

Turun SDP: Varsinais-Suomeen 
perustettava palliatiivisen hoidon keskus

Piia Elo (vas.) ja Päivi Pietari ovat jättäneet johtamissaan toimielimissä sairaanhoitopiirissä ja sote-lautakunnassa aloitteet saattohoidon kokonaisvaltaisen tilanteen 
selvittämisestä ja pikaisesta korjaamisesta.

On pystyttävä turvaamaan hyvä 
hoito elämän viimeisten päivien 
aikana turvallisessa ja osaavassa 
yksikössä.

89

Arto Arvilahti Jere Satamo


