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I kommunalvalet i april kan du 
påverka framtiden i din egen 
kommun.

Socialdemokraterna vill 
stärka tryggheten och fram-
tidstro, skapa välfärd i varje 
finländsk kommun. För oss 
är det viktigt att varje män-
niska kan leva ett gott liv och 
känna att man får uppskatt-
ning och är delaktig i sin egen 
hemkommun.

I kommunerna fattas bes-
lut kring hur vardagen fun-
gerar som t.ex. hur man ord-
nar meddagvården, utbild-
ningen, social- och hälso-
vården och äldreomsorgen. 
I kommunerna beslutar man 
också om hurdana idrotts-, 
kultur, och bildningstjäns-
ter som erbjuds invånarna 
och hur närmiljön utvecklas. 
Socialdemokraterna vill att 

kommunernas service fun-
gerar och underlättar män-
niskors vardag.

Vi vill bygga ett Finland, där 
varje barn kan bli vad man vill. 
En högklassig småbarnspe-
dagogik, en jämlik grunds-
kola och en yrkes- eller gym-
nasieutbildning som stär-
ker kunnandet och personlig 
tillväxt, är tillsammans en ga-
ranti för att våra barn och un-

ga klarar sig bra i framtiden. 
Vi vill stöda familjerna och se 
till att familjens minsta har en 
trygg uppväxtmiljö.

Det är också viktigt för oss 
att varje människa kan åldras 
på ett människovärdigt sätt. 
Vi vill se till att tjänsterna för 
de äldre fungerar och att de-
ras självbestämmanderätt 
respekteras i varje finländsk 
kommun. Vi visar uppskatt-

ning för de äldre och alla som 
tar om dem.

Politik handlar om värde-
ringar och förmågan att skö-
ta gemensamma angelägen-
heter. Högklassiga tjänster, 
en trygg och ren närmiljö, 
och en fungerande vardag är 
hjärtefrågor för oss social-
demokrater. Det handlar om 
människor och medmäns-
klighet.

Framtiden behöver sam-
hällsbyggare. Ställ upp som 
kandidat i kommunalvalet 
eller gå med i en kandidats 
stödgrupp och delta i valar-
betet. Du behövs!

 
Sanna Marin
SDP:s ordförande, 
statsminister

Ensi kevään kuntavaaleissa 
pääset vaikuttamaan oman 
kuntasi tulevaisuuteen.

Sosialidemokraatit halu-
avat vahvistaa turvaa ja toi-
voa tulevaisuuteen, luoda 
hyvinvointia jokaiseen Suo-
men kuntaan. Meille on tär-
keää, että jokainen ihminen 
voi elää hyvää elämää ja ko-
kea arvostusta ja osallisuut-
ta omassa kotikunnassaan.

Kunnissa päätetään toi-
mivan arjen asioista. Kunnat 
päättävät esimerkiksi var-
haiskasvatuksen, koulutuk-
sen, sosiaali- ja terveyspal-
veluiden sekä ikäihmisten 
palvelujen järjestämisestä. 
Kunnissa päätetään myös, 
millaisia urheilu-, kulttuuri- 
ja sivistyspalveluita on asuk-
kaille tarjolla sekä siitä, mi-
ten asuinympäristöjä kehi-
tetään. Sosialidemokraatit 
haluavat, että kuntien palve-
lut toimivat ja helpottavat ih-
misten arkea.

Haluamme rakentaa Suo-
mea, jossa jokaisesta lapses-
ta voi tulla mitä vain. Laadu-
kas varhaiskasvatus, tasa-
arvoinen peruskoulutus se-
kä osaamista ja kasvua tu-
keva toisen asteen koulutus 

ovat tae sille, että lapsemme 
ja nuoremme pärjäävät tule-
vaisuudessa. Haluamme tu-
kea perheitä ja varmistaa, et-
tä perheiden pienimmillä on 
turvallinen kasvuympäristö.

Meille on myös tärkeää, 
että jokainen ihminen voi 
ikääntyä ihmisarvoisella ta-
valla. Haluamme huolehtia 
siitä, että ikäihmisten palve-
lut toimivat ja ikääntyvien it-
semääräämisoikeutta kun-
nioitetaan jokaisessa Suo-
men kunnassa. Arvostamme 
ikääntyviä ja heidän kans-
saan työtään tekeviä.

Politiikassa on kyse arvois-
ta ja kyvystä hoitaa yhteisiä 
asioita. Laadukkaat palvelut, 
turvallinen ja siisti asuinym-
päristö sekä arjen sujuvuu-
desta huolehtiminen ovat so-
sialidemokraateille sydämen 
asioita. Meille kyse on ihmi-
sistä ja inhimillisyydestä.

Tulevaisuus tarvitsee te-
kijänsä. Lähde ehdolle kun-
tavaaleihin tai mukaan tuki-
ryhmiin ja vaalityöhön. Sinua 
tarvitaan!

 
Sanna Marin
SDP:n puheenjohtaja, 
pääministeri

Tule mukaan päättämään paremmasta arjesta 
– lähde SDP:n ehdokkaaksi kuntavaaleihin!

Kom med och besluta om en bättre vardag 
– bli SDP:s kandidat i kommunalvalet!

LÄHDE MUKAAN! sdp.fi/kuntavaaliehdokkaaksi
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Valtuustokauden viimeinen talousarvio teh-
tiin jo hieman kuntavaalitunnelmissa. So-
sialidemokraatit voivat olla ylpeitä lisäpa-
nostuksista muun muassa mielenterveys- ja 
päihdepalveluihin. Rahoilla otetaan käyttöön 
uusi, matalan kynnyksen toimintamalli. Niin 
myös lasten liikuntapaikkamaksuttomuuden 
säilymisestä. On syytä uskoa, että tällaisilla 
ennaltaehkäisevillä toimilla saadaan talous-
tilanteemme paremmaksi.

Kaupungin käyttötalous on mennyt kur-
jaan suuntaan, eikä korona ole sitä helpotta-
nut. Samalla saamme lukea koulujen ja päi-
väkotien sisäilmaongelmista ja väistötilojen-
kin tilalle tarvitaan väistötiloja. Tätä taustaa 
vasten SDP on vaatinut malttia ja suunnitel-
mallisuutta muihin investointeihin. 

On totta, että muitakin investointeja tar-
vitaan työllisyyden ja verotulojen lisäämisen 
takia. Nämä muut tarpeet pitäisikin laittaa 
tärkeysjärjestykseen niiden työllisyysvaiku-
tusten mukaan.

Suuret investoinnit ja etenkin niiden pai-
kat tuntuvan herättävän suuria intohimoja. 
Sen tunnistan itsessänikin. Käykö tässä niin, 
että kuntapolitiikka näyttäytyy ulospäin tap-
peluna, vaikka sen pitäisi olla yhteisen arjen 
rakentamista?

Tätä sietää pohtia. Ota riski ja lähde mu-
kaan rakentamaan entistä parempaa yh-
teistä arkea kanssamme kuntavaaleissa 
18.4.2021 tai muuten vain!

PÄÄKIRJOITUS 

Mielenterveys-
panostuksia ja 
investointikiistoja
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Turun SDP on perunut  
puuronjakotilaisuutensa turvallisuussyistä. 

Puurorahat lahjoitetaan Operaatio Ruokakassille. 
Nähdään taas kun se on turvallisempaa. 

Mahdollisimman mukavaa joulun odotusta!
Turun SDP

SDP:n valtuustoryhmän pj 
Piia Elo kertoo ajankohtaisista 
asioista ja vastaa kysymyksiin 
FACEBOOK-LIVESSÄ 
torstaina 10.12. klo 18.00 
Turun SDP:n Facebook-sivulla 
@sdpturku 

Kaupunkiympäristölauta-
kunta palautti kauan val-
mistellun yleiskaavan vaali-
en jälkeiseen aikaan Kokoo-
muksen, Vasemmistoliiton 
ja Perussuomalaisten kes-
kenään ristiriitaisten tavoit-
teiden seurauksena. Tämä 
uhkaa viivyttää Turun muu-
takin kehittämistä. SDP:n li-

säksi vain Vihreät olivat val-
miita etenemään.  

SDP:n tavoitteena oli Ku-
pittaan siirtolapuutarha-alu-
een säilyttäminen ja kehittä-
minen jatkossakin kaupunki-
laisten virkistysalueena. Tu-
run SDP:n näkemyksen mu-
kaan Kupittaan puiston avoin 
ja puistomainen luonne tulee 

säilyttää mahdollistaen so-
veltuvien liikuntapaikkojen li-
särakentamisen. Tästä syys-
tä Lemminkäisenkadun varsi 
tulee jatkossakin olla vain lii-
kuntapaikkojen käytössä.  Jo 
rakennettujen Veritas Sta-
dionin ja Marli Areenan ympä-
ristöä tulee kuitenkin pystyä 
kehittämään monipuolisten 

viihtymiskeskusten suun-
taan.  Itsenäisyydenaukion 
merkintä halutaan muuttaa 
yleisestä keskustarakenta-
misen alueesta puistoksi.  

Näiden lisäksi tavoittelem-
me myös Pansion Koivuluo-
don viheryhteyden säilyttä-
mistä Airistolle, mikä esityk-
sessä on uhattuna. 

Siirtolapuutarhan ja 
Itsenäisyydenaukion 
kohtalo viivästyy

Kaupungin talousarvioon 
paljon hyvää ensi vuodeksi
Vuosi 2020 on toistaiseksi tarjonnut 
riittävästi aiheita synkistelyyn. Poliitti-
silla päättäjilläkin on koronakriisin kes-
kellä ollut edessään tukku uusia asioita, 
joihin ei mitenkään voinut ennakkoon 
valmistautua. Suuria koronan tuomia 
haasteita ovat niin kaupungin heikkene-
vä talous, yrittäjien talousahdinko, työt-
tömyyden, mielenterveysongelmien ja 
syrjäytymisen lisääntyminen kuin koulu-
laisten oppiminen etäopetuksessa.

Onneksi kaikkein pahimmat koronau-
hat eivät toteutuneet. Kiitos kaupungin 
hyvien päätösten, sekä Sanna Marinin 
hallituksen, jonka tuella yhteiskuntam-
me pahimmat vaikeudet pystyttiin voit-
tamaan.

Turun SDP:n valtuustoryhmä sai läpi 
monia tärkeitä asioita juuri päätetyssä 
vuoden 2021 talousarviossa.

Tavoitteistamme toteutuvat esimer-
kiksi 1,2 miljoonan euron korotus mie-
lenterveystyön määrärahoihin ja yhden 
miljoonan lisäys lasten opetukseen. Li-
säksi joukkoliikenteen säästötavoitetta 

laskettiin 1,7 miljoonalla sekä lasten ja 
nuorten liikkumiseen esitetyt liikunta-
paikkamaksut saatiin estettyä. 

Erittäin tärkeää on myös, että talous-
arvio ei sisällä henkilöstön irtisanomi-
sia ja lomautuksia. Tämä tarkoittaa, et-
tä kaupunkilaisten peruspalvelut pysty-
tään turvaamaan myös vuonna 2021.

Rauhoitumme pian joulun viettoon. 
Toivon, että pääsemme viettämään si-
tä läheistemme kanssa. Myös levol-
le on silloin tärkeää antaa aikaa. Vuo-
denvaihteen jälkeen edessä ovat nimit-
täin kiireiset ajat. Kuntavaalit järjeste-
tään huhtikuussa, ja Turussa ne ovat 
myös ensimmäistä kertaa pormes-
tarivaalit.

Toivotan kaikki samat arvot jaka-
vat mukaan SDP:n toimintaan. Mei-
dän joukossamme pystyt konkreet-
tisesti rakentamaan entistä pa-
rempaa Turkua!

Mika Maaskola
Turun SDP:n puheenjohtaja  

VALTUUSTORYHMÄN 
KYSELYTUNTI ETÄNÄ

Tervetuloa!
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Niin lapsia kuin rehtoria nau-
rattaa, kun Taru Pätäriä va-
lokuvataan. Tämä rehtori on 
selvästi oppilaiden suosios-
sa.

Kolmien kuntavaalien kon-
kari Taru Pätäri istuu nyt en-
simmäistä kauttaan kaupun-
ginvaltuustossa. Vaikuttajan 
polku lähti alkujaan liikkeelle 
Pätärin omasta työstä: sen 
ongelmista ja siinä havaitus-
ta epätasa-arvosta. Hän on 
töissä Vähä-Heikkilän koulun 
rehtorina. Pätärin vastuul-
la yli 500 oppilaan ja koulus-
sa työskentelevän neljäkym-
menen aikuisen johtaminen.

Pätäri on työnsä ja asuin-
alueensa kautta huomannut 
vahvasti kaupungissa val-
litsevan segregaation. Tä-
män koti taas on pitkään ol-
lut toisella puolella kaupun-
kia, Pansiossa. Segregaati-
olla Pätäri tarkoittaa väestö-
ryhmien välistä eriarvoisuut-
ta ja sen kasvua.

– Koulu on itse asiassa se 
paikka, missä segregaation 
ongelmat ensimmäisenä al-
kavat näkyä, koska siellä käy 
koko ikäpolvi. Koulu on kau-
koputki perheiden elämään 
ja myös on kaikupohja sille, 

miten sillä kyseisellä alueel-
la menee.

Segregaation myötä asuin-
alueet eriytyvät toisistaan. 
Huono-osaisuutta kasautuu 
tietyille alueille, hyvinvointia 
toisille. Konkreettisesti tämä 
näkyy esimerkiksi kouluissa 
kuraattori- ja muiden tuki-
palveluiden käytön lisäänty-
misenä sekä suoranaisesti 
lastensuojelun yhteydenot-
tojen kasvuna.

– Segregaation poisto rat-
keaa vaan niin, että ihmisiä 
kohdellaan yksilöinä, ja että 
joka puolella kaupunkia olisi 
monipuolista asumista. Se 
on loppujen lopuksi hirveän 
yksinkertaista.

Eriytymisen vähentämi-
sen lisäksi oma missio kau-

punginvaltuutetun tehtäväs-
sä on ollut Pätärille kirkas.

– Kuntavaikuttajan tärkein 
tehtävä on hoitaa niitä kun-
talaisten hyvinkin arkisia asi-
oita.

Käytännössä tämä tarkoit-
taa asukkaiden käytettävissä 
oloa. Kuuntelemista, päivys-
tämistä ja asioiden esiin nos-
tamista. Uuden opettelua ja 
perehtymistä. Esimerkiksi 
maanrakennuslaki on tullut 
Pätärille tutuksi – asia, johon 
hän oman epäilyksensä mu-
kaan olisi ilman valtuustoa 
tuskin koskaan törmännyt.

– Jos voin pikkuisenkin 
jonkun elämää helpottaa tai 
auttaa, niin sen teen, Pätä-
ri lupaa.

Tulevalle kaudelle Pätä-
ri nostaa muutaman keskei-
sen teeman, jota kaupungis-
sa pitäisi erityisesti edistää. 
Ensimmäinen on ikäihmisten 
riittävä hoiva.

– Meidän täytyisi aivan eh-
dottomasti kehittää vanhus-
tenhoitoa ja välimuotoista 
palveluasumista, hakea sil-
le erilaisia muotoja. Pyörää 
ei tarvitse keksiä itse, vaan 
muualta voidaan hakea op-
peja. Esimerkiksi Kaarinasta 

voitaisiin lainata perhekoti-
mallia, Pätäri kertoo.

Toinen konkreettinen on-
gelma on tullut Pätärille tu-
tuksi tämän oman työn kaut-
ta. 

– Meillä on hirvittävän pal-
jon ongelmia työskentelyolo-
suhteiden eli rakennusten 
kanssa. Meidän pitäisi yksin-
kertaisesti saada terveet ra-
kennukset, Pätäri toteaa.

Ylipäätään Pätäri kuiten-
kin haluaa muistuttaa, että 
pelkkä rahoituksen lisäämi-
nen ei ole mikään ainoa pe-
lastus. Monessa asiassa aut-
taisi jo uusien, joustavampi-
en toimintamallien kehitte-
ly. Ne myös säästävät usein 
rahaa.

Yhdeksi konkreettiseksi 
kuntalaisten rahaa säästä-
väksi, valtuustotyön onnis-
tumiseksi Pätäri listaa hu-
levesimaksun poiston. Sitä 
on peritty Turussa huleve-

sijärjestelmän vaikutusalu-
eella jokaiselta kiinteistön 
omistajalta tietyn määräyty-
miskertoimen mukaan, vä-
hintään 50 euroa vuodessa. 
Nyt maksu poistuu.

– Tuoreeseen talousarvi-
oon se tuli kaupunginjohta-
jan esityksenä, mutta alun 
perin se on minun tekemä-
ni valtuustoaloite, ja koko 
SDP:n ryhmän tekemä esi-
tys. Se on yksi konkreettinen 

ja iso asia, jota olemme edis-
täneet, Pätäri kuvaa.

Äänestäjille puolueiden 
erot eivät aina välttämättä 
ole selviä. Mikä tekee Pätä-
rin mielestä SDP:stä ihmis-
läheisimmän puolueen?

– Me toimimme vastuul-
lisesti ja maltillisesti. Halu-
amme oikeasti olla kaikki-
en puolella. Etsimme ratkai-
suja, jotka aidosti hyödyttä-
vät kuntalaista, se ei ole lii-
oin kaupungille eikä sen ta-
loudelle vahingollista. Siinä 
näen meidän vahvuutemme, 
Pätäri kiteyttää.

Teksti: Miika Tiainen
Kuvat: Henry Toivari

Taru Pätäri haluaa estää huono-osaisuutta 

Ihmisiä pitää kohdella yksilöinä

Taru Pätäri pähkinänkuoressa 
 z Vähä-Heikkilän koulun rehtori
 z 50-vuotias, asuu Pansiossa
 z kaupunginvaltuutettu 2019–
 z kaupunginhallituksen varajäsen,  

kaupunginhallituksen konserni- 
jaoston jäsen

 z ehdolla jatkokaudelle  
kuntavaaleissa 2021

Pätäri haluaa taistella segregaatiota vastaan. Kouluissa kehitys näkyy esimerkiksi kuraattoripalveluiden kasvavana tarpeena.

Jos voin  
pikkuisenkin 
jonkun elämää 
helpottaa tai 
auttaa, niin sen 
teen.

Kuntavaikuttajan tärkein tehtä-
vä on hoitaa niitä kuntalaisten 
hyvinkin arkisia asioita.
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Palveluiden kehittäjä ja kan-
san palvelija. Näin SDP:n 
pormestariehdokas Aki Lin-
dén haluaisi itseään kuvail-
tavan.

Ja luonnehdinta on sopiva, 
sillä näinhän Lindén on toimi-
nut: hänen uransa on yhdis-
telmä lääkärin, johtajan, ke-
hittäjän tehtäviä ja kansalta 
saatua luottamusta.

Lindénillä on takanaan pit-
kä työura terveydenhuollon 
eri tehtävien parissa: ter-
veyskeskus- ja lääninlääkäri-
nä, yleislääketieteen opetta-
jana, terveyskeskuksen joh-
tajana ja viimeisimpänä kah-
den sairaanhoitopiirin, Var-
sinais-Suomen sekä Helsin-
gin ja Uudenmaan johdossa. 
HUS:n johtajana hänen vas-
tuullaan oli peräti 2,5 miljar-
din euron budjetti ja 27 000 
hengen henkilöstö.

Työuransa suurina onnis-
tumisina hän pitää etenkin 
TYKS:n aseman vahvistamis-

ta maan viiden yliopistollisen 
sairaalan joukossa, HUS:n 
osalta taas sen osiin hajoa-
misen estämistä ja kustan-
nusten kasvun kurissapitoa. 
Urakaari on edennyt köyhien 
lääkäristä sairaalajohtajaksi, 
kuten hän itse sanoo.

Lindénin ensimmäinen va-
kituinen lääkärin työ terveys-
keskuksessa nimittäin oli kir-
jaimellisesti kaikkein köyhim-
pien hoitoa. Hoitoon pääsyä 
oli Turussa rajattu niin, että 
käytännössä terveyskeskus-
lääkärin vastaanotolle pääsi-
vät vain suurimmassa puut-
teessa elävät eläkeläiset. 

Työ opetti Lindéniä kamp-
pailemaan potilaiden hyvän 
hoidon puolesta. Hän suoras-
taan koki missiokseen Turun 
terveyskeskusjärjestelmän 
kehittämisen.

– Taistelin valtuustossa 
uusien lääkärinvirkojen saa-
miseksi.

Lindén ehti toimia Turun 

kaupunginvaltuustossa ai-
kanaan yli kaksikymmen-
tä vuotta, 1970-luvun lopul-
ta pitkälle 1990-luvulle. Vah-
va missio sosiaalisen oikeu-
denmukaisuuden puoles-
ta ajoi hänet lähtemään vie-
lä eläkkeelle jäännin jälkeen 
ehdolle eduskuntavaaleihin.

– Periaatteeni on, että ih-
misen koulutus ja terveyden-
huolto eivät saa olla kukka-
rosta kiinni.

Tulos oli mainio: yli 9 000 
ääntä – eniten SDP:n listalla 
Varsinais-Suomessa. 

Nyt Aki Lindén on seuraa-
van haasteen edessä: hän on 
valmis Turun pormestarik-
si. Millaisten asioiden edis-
täminen olisi Lindénille por-
mestarina tärkeintä?

– Jostain syystä minulle 
kaikkein tärkeimmät teemat 
Turussa alkavat kaikki t-kir-
jaimella. Liekö se sattumaa?, 
Lindén nauraa.

Seuraa pitkä luettelo: työ, 

teollisuus, tutkimus, terveys, 
turvallisuus ja talous.

– Viime kädessä kaupungin 
hyvinvointi on riippuvainen 
siitä, että ihmisillä on töitä. 
Haluan, että Turku on edel-
leen merkittävä teollisuus-
paikkakunta ja turvallinen 
paikka ihmisille asua. Turku 
on iso opiskelijakaupunki, ja 
niin pitää myös jatkossa olla. 
Kaiken pohjana tulee tieten-
kin olla vakaa talous.

Lindén on suurten sairaan-
johtopiirien johdossa tottu-
nut luotsaamaan taloutta ja 
neuvottelemaan, usein ki-
peistäkin asioista. Siksi hän 
ei kaihda rahasta ja tehok-
kuudesta puhumista.

– Verovarojen käyttöön 
kohdistuu suuri vastuu. Mei-
dän täytyy annetuilla voima-
varoilla saada mahdollisim-
man hyvä tulos aikaan. Sik-
si uskallan puhua tehokkuu-
desta. Kaiken pitää aina silti 
lähteä siitä, että palvelun täy-
tyy olla laadukas.

Hyvin järjestettyjen palve-
lujen lisäksi ihmisen tulee ko-
kea kaupungissa liikkuminen 
mielekkääksi. Lindénin mie-
lestä tulevaisuuden hyvässä 
kaupungissa ihmiselle tulee 
turvallinen ja jopa inspiroi-
tunut olo. Ympäristöstä tulee 
saada irti hyviä kokemuksia.

– Nuo kokemukset voivat 
liittyä luonnonympäristöön, 
rakennuksiin, hyvin hoidet-
tuun liikenteeseen tai siihen, 
miten ihmiset suhtautuvat 
toisiinsa. Hyvä kaupunki on 
kaikkea tätä. Ja ennen kaik-
kea kaupungilla pitää olla us-
koa tulevaisuuteen!

Millaisen pormestarin tur-
kulaiset saavat Lindénistä, 
tulevaisuudenuskoisuuden 
lisäksi? 

– Sosiaalisen, ulospäin-
suuntautuneen ja helposti 
lähestyttävän pormestarin, 
Lindén sanoo ja hymyilee. 

Äänestämällä jotakuta 
SDP:n ehdokasta tuet samal-
la myös Aki Lindénin valintaa 
pormestariksi.

Teksti: Miika Tiainen
Kuvat: Henry Toivari

Pähkinänkuoressa Aki Lindén
 z 68–vuotias, joista turkulainen 55 vuoden ajan
 z Erikoislääkäri ja valtiotieteen maisteri
 z Perheeseen kuuluu vaimo, kaksi lasta ja neljä lastenlasta
 z Kansanedustaja 2019–
 z Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin johtaja 2010–2018
 z Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja 2001–2010
 z Tätä ennen mm. Länsi–Suomen lääninlääkäri ja Porin  

terveyskeskuksen johtaja
 z Turun kaupunginvaltuutettu 1977–1998

Köyhien lääkäristä pormestariksi?

Aki Lindén haluaa johtaa inspiroivaa kaupunkia



KAIKKI MUKAAN 5

Pormestarin-
valinta – 
mitä ja miksi?
Turussa valitaan kun-
tavaalien 2021 jälkeen 
ensimmäistä kertaa 
historiassa kaupungil-
le pormestari. Pormes-
tarin tehtävä korvaa ai-
emman kaupunginjoh-
tajan viran. Miksi tällai-
nen muutos on päätet-
ty tehdä?

Pormestarin valin-
nalla halutaan kun-
talaisen ääni parem-
min kuuluviin. Jat-
kossa kansan valitse-
mat henkilöt päättä-
vät agendan. Suomek-
si sanottuna siis sen, 
mitä asioita lähdetään 
valmistelemaan ja mit-
kä jäävät syrjään. Ny-
kyisessä kaupungin-
johtajamallissa tämä 
ei samalla tavalla to-
teudu. 

Muutoksessa sel-
keytetään samalla ja-
ko poliittiseen valmis-
teluun ja virkamies-
valmisteluun. Järjes-
telmää operoivan por-
mestarin on nautittava 
valtuuston enemmis-
tön luottamusta. Luot-
tamushenkilön vaihta-
minen on huomatta-
vasti helpompaa kuin 
virkamiehen.

Toisin kuin jossain 
muissa maissa, Suo-
messa ja Turussa kan-
salaiset eivät äänestä 
suoralla kansanvaalil-
la pormestarista. Va-
linnan tekee kaupun-
kilaisten normaaliin 
tapaan kuntavaaleis-
sa valitsema valtuusto 
kautensa alussa.

Pormestariksi valit-
tavan henkilön tulee 
olla ehdolla kuntavaa-
leissa ja päästä niissä 
läpi valtuustoon. Por-
mestariksi valitaan 
lähtökohtaisesti val-
tuuston suurimman 
puolueen pormestari-
ehdokas. Kukin puo-
lue on sitoutunut jul-
kaisemaan oman por-
mestariehdokkaan-
sa nimen hyvissä ajoin 
ennen vaaleja.

Turun SDP nimesi 
omaksi pormestarieh-
dokkaakseen kansan-
edustaja Aki Lindénin 
kesäkuussa 2020.

Hyvät ja laadukkaat palve-
lut ovat Aki Lindénille sydä-
men asia. Hän haluaa puhua 
etenkin ennaltaehkäisevi-
en palvelujen merkityksestä. 
Kaupungissa tehdään paljon 
huomaamatonta työtä, jon-
ka merkitys korostuu esimer-
kiksi koronan kaltaisissa krii-
sitilanteissa.

– Meidän täytyy varautua 
ja ennaltaehkäistä ongelmia 

ennen niiden syntyä. Se on ai-
na paljon tehokkaampaa.

Yksi tämän hetken isoista 
trendeistä on väestön ikään-
tyminen. Se asettaa omat 
haasteensa palveluverkolle. 
Samalla myös kasvatus- ja 
sivistyspalveluiden merkitys 
tulee korostumaan, kun so-
siaali- ja terveyspalvelujen 
järjestäminen siirtyy kunnil-
ta maakuntien vastuulle.

– Nyt tarvitaan enemmän 
palveluja vanhemmalle ikä-
luokalle, kuin esimerkiksi 
30 vuotta sitten. Samaan ai-
kaan meillä pitää tietysti ol-
la myös hyvät lapsiperheiden 
palvelut.

Lindén kantaa yhä huol-
ta etenkin turkulaisten ter-
veyskeskuspalveluista. Niis-
sä riittäisi edelleen paran-
nettavaa.

– Jostain pitäisi viilata 5–7 
miljoonaa euroa lisää rahaa 
yleislääkäripalvelujen pa-
rantamiseen. Jo viidellä mil-
joonalla saataisiin vuodessa 
kymmeniä tuhansia yleislää-
kärikäyntejä lisää turkulaisil-
le. Tavoitteena on saada pi-
demmällä aikavälillä terveys-
keskuksiin lisää omia lääkä-
reitä.

Miten Lindén kehittäisi turkulaisten palveluja? 
Taistelin 
valtuustos-
sa uusien 
lääkärinvir-
kojen saa-
miseksi.

Aki Lindén haluaa johtaa inspiroivaa kaupunkia
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Turun SDP on 
asettanut jo lähes 
90 ehdokasta 100:sta. 
Vielä on muutama paikka 
vapaana aktiivisille 
turkulaisille. 
Yhteyttä voi ottaa 
turku@sdp.fi.

SDP:llä jo nyt monipuolinen 
joukko kuntavaaliehdokkaita

NYKYINEN VALTUUSTORYHMÄ MUKANA
Turun SDP:n ehdokaslistalla ovat listan viime vaa-
lien ääniharavat – kansanedustaja Eeva-Johanna 
Eloranta, Turun SDP:n puheenjohtaja Mika Maas-
kola ja kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja 
Seppo Lehtinen. Mukana on koko muukin nykyi-
nen valtuustoryhmä: Berhan Ahmadi, Toni Eklund, 
Piia Elo, Kristiina Hellstén, Mari-Elina Koivusalo, 
Petra Peltonen, Päivi Pietari, Taru Pätäri ja Jar-
mo Rosenlöf.

AMMATTIYHDISTYSAKTIIVEJA
Ammattiyhdistysaktiiveina listalla profiloituvat 
monet muuallakin mainitut, mutta ainakin Minna 
Holtlund (PAM), Pia Jormakka (TEHY), Juha Karhu 
(Merimies-unioni), Petri Lepola (Rakennusliitto), 
Sari Majuri (PAM), Janne Nieminen (Teollisuus-
liitto), Matti Vikström (PAU), Timo Vahtera (AKT), 
Teppo Mäenpää (Rautatieläiset), Tini Vehviläinen 
(JHL), Arto Salminen (JHL), Kalervo Tuomi (JHL) 
sekä Tuomo Myllärinen (KTL) .

YRITTÄJIÄ JA MUITA ARJEN ASIANTUNTIJOITA
Yrittäjinä työskentelevät ainakin autokorjaamo-
yrittäjä Berhan Ahmadi, tulkki Yusuf Mohamed, 
kiinteistöalan yrittäjä Jorma Lehti, LVI-yrittäjä Ila-
ri Luojola, sekä Eija Raunio.
Muita eri alojen toimijoita ovat mm. tekninen isän-
nöitsijä Hans Ekroth, toimistotyöntekijä Anneli 
Heiskanen, Schuman-seuran pääsihteeri Tuomas 
Mikkola, Maarian kyläyhdistyksen puheenjohtaja 
Timo Nurmio, putkiasentaja Esa Reponen, erikois-
suunnittelija Ville Roslakka, tradenomi Rosamari 
Rissanen ja ylioppilas Santeri Salonen.

Viime kuntavaalien 
Turun SDP:n ääni-
harava oli kansan-
edustaja Eeva-
Johanna Eloranta, 
joka on taas ehdolla.

Tässä iso, iloinen joukko ehdokkaitamme palveluksessasi!
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 Sukunimi Kutsumanimi Ikä Asuinalue
1. Aalto Jarmo 55 Nättinummi
2. Ahmadi Berhan 33 Keskusta
3. van den Berg (sit.) Mari 32 Keskusta
4. Eklund Toni 37 Hirvensalo
5. Ekman Jutta 50 Varissuo
6. Ekroth Hans 65 Martti
7. Elo Piia 42 Huhkola
8. Eloranta Eeva-Johanna 54 Kähäri
9. Flemming Tomi 45 Keskusta
10. Forsberg Risto 62 Pääskyvuori
11. Grönroos Sari 52 Hirvensalo
12. Grönroos Leif 57 Hirvensalo
13. Hakamäki Vesa 34 Yli-Maaria
14. Heiskanen Anneli 64 Kärsämäki
15. Helin Aleksandra 32 Martti
16. Hellsten Kristiina 67 Runosmäki
17. Hilden Satu 53 Vaala
18. Holtlund Minna 41 Itäinen keskusta
19. Honka-Hallila Helena 66 Keskusta
20. Ilola Mia 57 Keskusta
21. Jokinen Tommi 36 Lauste
22. Jormakka Pia 48 Itäharju
23. Kallio Nina 53 Varissuo
24. Karhu Juha 44 Kastu
25. Karke Anne 60 Räntämäki
26. Kivinen (sit.) Outi 65 Itäharju
27. Kivistö Veikko 63 Kähäri
28. Koivusalo Mari-Elina 33 Paattinen
29. Kronqvist Camilla 44 Itäharju
30. Kumpuoja Maria 41 Kähäri
31. Kurtti Ville 24 Nummi
32. Lahti Mari 42 Martti
33. Lehti Jorma 69 Härkämäki
34. Lehtinen Seppo 71 Keskusta
35. Lepola Petri 51 Muhkuri
36. Lindén Aki 68 Keskusta
37. Lintunen Ville 41 Keskusta
38. Luojola Ilari 75 Lauste-Huhkola
39. Lähteenmäki Joni 46 Martti
40. Maaskola Mika 54 Pääskyvuori
41. Majuri Sari 51 Keskusta
42. Majuri Amanda 22 Runosmäki
43. Maunuksela Oskari 23 Keskusta
44. Maunula Annukka 56 Runosmäki
45. Mikkola Tuomas 66 Kupittaa
46. Mohamed Yusuf 52 Halinen
47. Myllärinen Tuomo 62 Keskusta
48. Mäenpää Teppo 44 Moisio
49. Mäki Asko 64 Satava
50. Nieminen Janne 52 Yli-Maaria
51. Nuotio-Niemi Päivi 56 Martti
52. Nurmio Timo 69 Jäkärlä
53. Ojanen Minttu 40 Vienola
54. Peltola Sami 42 Paattinen
55. Peltonen Petra 30 Keskusta
56. Pietari Päivi 52 Hirvensalo-Haarla
57. Pätäri Taru 50 Pansio-Perno
58. Raaska Petja 43 Hirvensalo
59. Rantanen Ari 62 Pääskyvuori
60. Raunio Eija 56 Paattinen
61. Reponen Esa 42 Martti
62. Rissanen Rosamari 27 Keskusta
63. Rokka Ritva 73 Jyrkkälä
64. Rosenlöf Jarmo 76 Keskusta
65. Roslakka Ville 44 Moisio
66. Saapunki Jesse 22 Keskusta
67. Saarinen Kati 31 Martti
68. Saarinen Jaana 51 Harittu
69. Sainio Kaarina 37 Koivula
70. Salminen Päivi 61 Varissuo
71. Salminen Arto 56 Kastu
72. Salonen Santeri 19 Hirvensalo
73. Seila Viivu 23 Keskusta
74. Siitonen Vilja 36 Itäharju
75. Silander Esa 64 Koivula-Harittu
76. Taina Riikka 44 Itäharju
77. Tiainen Miika 26 Keskusta
78. Toivari Henry 70 Ispoinen-Katariina
79. Tuomi Kalervo 39 Martti
80. Tuominen Jasmin 24 Harittu
81. Tähkäpää Ekaterina 38 Keskusta
82. Uhlgrén Aada 18 Nummi
83. Vahtera Timo 43 Uittamo
84. Valkama Sameli 37 Pääskyvuori
85. Vehviläinen Tini 48 Jäkärlä
86. Vikström Matti 62 Keskusta
87. Virtanen Marja Hannele 59 Nummi
88. Väisänen Matti 45 Martti

VAHVA OPISKELIJAPANOSTUS
Ehdokaslistalla on vahva opiskelija-ak-
tiivien painotus. Ehdokkaina ovat muun 
muassa Turun yliopiston ylioppilas-
kunnan hallituksen jäsen Mari van 
den Berg ja pääsihteeri Petra Pelto-
nen, sekä hiljattain Suomen Demari-
opiskelijoiden puheenjohtajaksi valit-
tu Ville Kurtti. Mukana ovat myös Suo-
men ylioppilaskuntien liiton hiljattainen pj 
Miika Tiainen, sekä opiskelijat Amanda Ma-
juri, Oskari Maunuksela ja Jesse Saapunki. Mu-
kana on myös mm. ammatti-instituutin opiskeli-
ja Aada Uhlgrén.

OPETUKSEN JA SIVISTYKSEN AMMATTILAISIA
Ehdokkainamme on suuri joukko opetusalan ja var-
haiskasvatuksen ammattilaisia. Varhaiskasvatuk-
sen ammattilaisia ovat lastenhoitaja Jasmin Tuo-
minen, eläkkeellä oleva lastenhoitaja Ritva Rokka, 
sekä päiväkodin johtaja Ekaterina Tähkäpää. Pe-
rusopetuksessa työskentelevät ainakin rehto-
ri Sari Grönroos, vararehtori Leif Grönroos, 
rehtori Taru Pätäri, opettaja Sameli Val-
kama sekä ammatillisen puolen opet-
tajat, yliopettaja Mari Lahti, lehtori 
Outi Kivinen (eläk. sit), opettaja Ma-
ria Kumpuoja ja lehtori Asko Mäki. 
Akateemisella puolella vaikuttavat 
FT Vilja Siitonen (biokemia), tieto-
kirjailija Helena Honka-Hallila ja fi-
losofian tutkija, yliopistonopettaja 
Camilla Kronqvist Åbo Akademista.

SOSIAALITYÖN JA TERVEYDEN AMMATTILAISIA
Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia ovat mm. 
lastenkodin ohjaaja Jarmo Aalto, sosiaalityönte-
kijä Joni Lähteenmäki, SOSTE ry:n erityisasian-
tuntija Minttu Ojanen, lähihoitaja Vesa Hakamä-
ki, sairaanhoitaja Jutta Ekman, erikoissairaanhoi-
taja Satu Hilden, palvelutalon työntekijä Mia Ilola, 
tehohoitaja Nina Kallio, mielenterveysyhdistyk-
sen johtaja Sami Peltola, palvelutalon ryhmäoh-
jaaja Jaana Saarinen, lähihoitaja Viivu Seila, eri-
koissairaanhoitaja Riikka Taina, osastonsihteeri 
Marja Virtanen.

KULTTUURI- JA LIIKUNTAVÄKEÄ
Kulttuuriväkeä edustavat konservatorion talous-
päällikkö Risto Forsberg, yhteisöpedagogi Alek-
sandra Helin, muusikko Ari Rantanen, naivis-
titaitelija Päivi Salminen, tuottaja ja toimitta-
ja Esa Silander, kirjastonhoitaja Kaarina Sainio, 
Turun Kaupunginteatteri Oy:n hallituksen pj Pet-
ja Raaska. Liikuntapuolen näkyviä toimijoita ovat 
ainakin salibandy-toiminnanjohtaja Ville Lintunen 
ja urheilupaikkojen hoitaja Matti Väisänen, ryhmä-
liikunnanohjaaja Kati Saarinen sekä Turun seura-
parlamentin pj Henry Toivari.

Mari van den 
Berg on nykyisen 
Turun yliopiston 
ylioppilaskunnan 
hallituksen jäsen 
ja opiskelee luo-
kanopettajaksi.

Varhaiskasvatuksen  
toimijoita on päiväkoti 
Miska-talon johtaja 
Ekaterina Tähkäpää.

Turussa ehdokkaina ovat 
mm. Mari Lahti, Kristiina 
Hellstén, Viivu Seila, Nina 
Kallio, sekä takaa Eeva-Jo-
hanna Eloranta, Veijo Lehto-
nen ja Mika Maaskola.

EHDOKASLISTA TÄHÄN ASTI

Aikaisemmin vihreiden luot-
tamustehtävissä toiminut  
sosiaalityöntekijä Joni  
Lähteenmäki on nyt sosiali- 
demokraattien listalla.
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Kuntavaalien nuorinta kaar-
tia Turun SDP:n listalla edus-
taa 23-vuotias Oskari Mau-
nuksela. Miksi häntä kan-
nattaisi tämän omien sano-
jen mukaan äänestää?

– Olen omasta mielestäni 
aika järkevä ja hyvä tekemään 
hommia, hän naurahtaa.

Maunuksela opiskelee Tu-
run yliopistossa valtio-oppia. 
Kuluvan vuoden ajan hän on 
toiminut Lounais-Suomen 
demarinuorten puheenjoh-
tajana, ja hakee nyt jatko-
kautta.

Poliittinen innostus herätti 
Maunukselan jo lukioaikoina. 
Kiinnostuksen kohteena on 
ollut etenkin talous: hänes-
tä valtionvelka ei olisi Suo-
messa päässyt muodostu-
maan suureksi ongelmaksi, 
jos verotuksen tasoa ei oli-
si laskettu verrokkimaihin, 
eli Tanskaan ja Ruotsiin näh-
den. Demarinuorten paris-
sa tämä toimiikin talouspo-
liittisen työryhmän puheen-
johtajana.

Siksi ei olekaan ihme, et-
tä ensimmäistä kertaa nyt 
kuntavaaleissa ehdolla ole-
van Maunukselan innostivat 
vaaleihin etenkin talousasi-
at: kuntatalouteen tutustu-
minen ja siihen vaikuttami-
nen. 

Toinen häntä puhututta-
va sektori on kaavoitus. Alu-
eiden eriytymisen, eli segre-

gaation estäminen pitäisi 
hänestä ottaa tarkasti huo-
mioon uusia asuinalueita ra-
kennettaessa ja kaupunkira-
kennetta tiivistettäessä.

– Tehdään enemmän seka-
rakentamista, kerros- ja rivi-
taloja samoille alueille. Esi-
merkiksi Hannunniittu, missä 
asuin lapsuuteni, on minusta 
siitä hyvä esimerkki.

Mitkä ovat Maunukselan 
mielestä nuorten kannal-
ta tärkeimmät kysymykset 
näissä vaaleissa? Hän koros-
taa koulutus- ja sivistyspal-
veluiden kattavuuden tärke-
yttä. Eikä harrastusmahdol-
lisuuksiakaan saisi unohtaa. 
Niiden osalta kaupunki on 
Maunukselan mielestä teh-
nyt viime aikoina hyvää työ-
tä, peruskorjaamalla monia 
vanhoja liikuntapaikkoja.

– Yhtenä nostona ottaisin 
nuorten kannalta esiin myös 
infrastruktuurin. Kattava 
julkinen liikenne on se, mi-
tä nuoret tarvitsevat, koska 
heillä ei ole omia autoja. Us-
kon, että esimerkiksi raitio-

tie on nuorten keskuudessa 
suositumpi.

Yksi tärkeä osa-alue ovat 
myös nuorten vaikutusmah-
dollisuudet kaupungissa. 
Siksi esimerkiksi nuorisojär-
jestöjen rahoituksen tasosta 
kaupungissa ei saisi leikata.

– Myös kaupungin nuori-
solautakunnan suunniteltu 
yhdistäminen kulttuurilau-
takuntaan herättää nuorten 
äänen kuulumisen puolesta 
huolta.

Nuoria Maunuksela haluaa 
kannustaa lähtemään aktii-

visesti mukaan myös SDP:n 
toimintaan. Puolueen kautta 
pääsee hänen mielestään oi-
keasti vaikuttamaan asioihin. 
Sanna Marinin suosion siivit-
tämänä toimintaan on myös 
lähtenyt yhä lisää nuorta po-
rukkaa.

– Meillä on tällä hetkellä 
esimerkiksi tosi paljon nuo-
ria ehdokkaita, Maunuksela 
iloitsee.

Miika Tiainen

Lounais-Suomen demarinuorten 
puheenjohtajaa innostavat nuorten 
vaikutusmahdollisuudet, kaavoitus ja talous

Oskari Maunukselasta nuoret tarvitsevat kattavaa julkista liikennettä, sillä heillä ei ole omia autoja.

Meillä on tällä 
hetkellä tosi 
paljon nuoria 
ehdokkaita.

Yksinäisyys on aikamme 
suurimpia ongelmia, johon 
ei ole nopeaa ja helppoa rat-
kaisua. Tämä kävi selväk-
si Tarmon talolla, kun Turun 
Nuoret Kotkat järjesti Lap-

set, korona ja yksinäisyys 
-seminaarin. Keskustelua 
alusti Turun yliopiston pro-
fessori Niina Junttila erin-
omaisella esityksellään yk-
sinäisyydestä, joka toi esiin 

sen haitallisuuden monesta 
eri näkökulmasta. 

Yksinäisyys on tietenkin 
yksilöllisesti traagista, mut-
ta myös yhteiskunnallises-
ti seurannaisvaikutuksineen 

todella kallista. Se voidaan 
yhdistää taustatekijänä suu-
rimpaan osaan yhteiskun-
nallisesti haitallisia ilmiöitä, 
kuten masennukseen, rikol-
lisuuteen tai syrjäytyneisyy-
teen.

– Yksinäisyys ja ostrakismi, 
eli sosiaalinen hyljeksintä sa-
tuttavat ja sairastuttavat ih-
misiä, tekevät yhteiskunnas-
ta turvattomamman ja lisää-
vät viimesijaisten palvelui-
den kustannuksia, Junttila 
toi esiin esityksessään.

Toivoa kuitenkin on. Pa-
nostukset ennaltaehkäise-
viin toimiin ja tasa-arvon 
edistämiseen kaikkialla voi-
vat hiljalleen helpottaa on-
gelmaa. Koronan aiheutta-
massa talouskurimuksessa 
emme saa tehdä sitä virhet-
tä, että lähdemme leikkaa-
maan ennaltaehkäisevistä 
palveluista. 

Järjestökentän toimijat, 
kuten Nuoret Kotkat, tekevät 
omalta osaltaan työtä syrjäy-
tymisen ja yksinäisyyden eh-
käisemiseksi. Järjestämme 
kaikille avointa ja edullista 
harrastustoimintaa niin leiri-

en kuin kerhojenkin muodos-
sa. Nuorten Kotkien toimin-
nassa kaikki otetaan vastaan 
sellaisina kuin ovat ja hyväk-
sytään omana itsenään. Hy-
vä lapsuus ja lähtö elämään 
on tärkeämpää kuin osataan 
ajatellakaan. 

Me olemme mukana mah-
dollistamassa hyvää ja hyväk-
syvää lapsuutta kaikille.

Nuoret Kotkat yksinäisyyttä syrjäyttämässä

Seminaari kokosi yhteen kiinnostavan puhujakaartin: Junttilan lisäksi paikalla olivat 
apulaisrehtori Leif Grönroos, kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta, erityisnuoris-
työntekijä Annika Ollila, kasvatus- ja opetuslautakunnan vpj Mari-Elina Koivusalo, sekä 
Turun ensi- ja turvakoti ry:n toiminnanjohtaja Heli Paasio.

”Lapset ja nuoret eivät ole ongelma vaan yhteiskuntam-
me sosiaalisesti kestävän kehityksen ainoa vaihtoehto”, 
sanoo Niina Junttila.

Lähde 
mukaan 
toimintaan! 

vsnk.fi


