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Tervetuloa!

Turun SDP tarjoaa 

joUlU-
PUUroA 
200 ensimmäiselle 
la 1.12. klo 12. 
Tavattavissa SDP:n puheenjohtaja  
Antti Rinne.
Joululauluja esittää Rafaelin Enkelit.

Juha Jokela ja Jarkko Virtanen 
Turun kaupungilta 
esittelevät tehtyjä selvityksiä 
keskiviikkona 28.11. klo 18 
Linnateatterissa, Puutarhakatu 8.

Tilaisuuden järjestävät 
Turun Demarikilta ja Turun SDP. 
Vapaa pääsy, tervetuloa!

 SUURI 
JOUKKOLIIKENNEILTA

Raitiovaunu vai superbussi? Mikä on tarve mihin vastataan? 

Onko meillä varaa kumpaankaan? 

Tai onko meillä varaa olla kehittämättä joukkoliikennettä?

Tervetuloa!

Värikäs professoripariskunta  
VAPPU ja IlKKA TAIPAle  
alustavat taatusti monipolvisen  
keskustelun yleisteemalla  
”matkalla eduskuntavaaleihin”  
tiistaina 13.11. klo 18.  
Panimoravintola Koulun historianluokassa,  
Eerikinkatu 18.
Psykiatrina ja entisenä kansanedustajana tunnetun Ilkka Taipaleen otsikko on  
”Onko eroa olla Eduskunnassa tai mielisairaalassa?”
Professori, entinen ministeri Vappu Taipale puolestaan virittää keskustelua otsikolla 
”Kenelle SDPn kannattajakunnan ikärakenne on ongelma?”
Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton. Järjestäjänä Turun SDP.

KeSKUSTelUTIlAISUUS 
”MATKAllA eDUSKUNTAVAAleIhIN”

Paleface 
kertoo pe 9.11. klo 19 alkaen 
urastaan ja elämästään. 

PlanD -ilta 
Demarinuorten ja 
Turun Työväenyhdistyksen 
toimesta ravintola Koulun 
historianluokassa 
(Eerikinkatu 18). 

Vapaa pääsy,  
tervetuloa!

Tervetuloa! Eeva-Johanna 
Eloranta

Mari-Elina 
Koivusalo

Timo 
Virkkula

Panu 
Laturi

Pilvi 
Torsti

Mika 
Hannula

KoUlUTUSPolIITTINeN SeMINAArI
lauantaina 17.11.2018 klo 9.30-13 Maalaistentalon Linnateatterissa, Puutarhakatu 8.

   

Pilvi Torsti, kansanedustaja, VTT: 
”Miten Suomesta maailman osaavin ja innovatiivisin maa – askelmerkit 2030-luvulle”
Mika Hannula, Turun Teknologiakampuksen johtaja 
”Miten vastaamme tekniikan osaamistarpeisiin Varsinais-Suomessa?”
Panu Laturi, johtava asiantuntija N2 Comms, vihreiden ex-puoluesihteeri 
”Menestyjien maailma – Tuottaako koulu vielä tasa-arvoa?”
Kommentti: Eeva-Johanna Eloranta, kansanedustaja, sivistysvaliokunnan jäsen
Kommentti: Mari-Elina Koivusalo, Turun kasvatus- ja opetuslautakunnan vpj
Tilaisuuden moderoi toimittaja, Kaarinan sivistyslautakunnan pj Timo Virkkula.
Seminaari tarjoiluineen on maksuton, mutta aamupala- ja lounastarjoilun takia  
tulee ilmoittautua 9.11. mennessä osoitteella turku@sdp.fi.

Tervetuloa kirkkovaalien 
gLögiLLE JA 

PiPARiLLE 
ti 6.11. klo 15-17 Vähätorille. 
Tavattavissa seurakuntavaalien 

ehdokkaita.
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Monipuolinen 
asuntotuotanto eri alueilla, 
sen mahdollistama 
palveluiden säilyminen 
tai paraneminen toisivat 
Nina Kallion mukaan lisää 
turvallisuutta asuinalueille. 
Myös ennaltaehkäiseviä 
toimia kaivataan lisää.

Nina Kallio kertoo olevansa ta-
sa-arvoa puolustava ja kaikki-
en oikeudenmukaiseen koh-
teluun uskova poliitikko, joka 
on myös tehosairaanhoitaja, esi-
mies ja äiti.

– Olen itse Varissuon tyyty-
väinen asukas, ollut jo toista-
kymmentä vuotta – nyt  kui-
tenkin taustaltaan ulkomaa-
laisten osuus lähiömme asuk-
kaista alkaa  olla kipurajalla. 
Huono-osaisuutta ja eriyty-
mistä on myös  erittäin pieni-
tuloisissa perheissä taikka päih-
deongelmaisilla ihmisillä, Kal-
lio kertoo. 

– Huono-osaisuus  saattaa 
periytyä  ylisukupolviseksi on-
gelmaksi ja tuo muassaan mo-
nia muita pärjäämiseen liitty-
viä  ongelmia.  Osa näistä on-
gelmista näkyy isoissa lähiöis-
sämme. 

Segregaatio  eli eriytyminen 
aiheuttaa Kallion mukaan tie-
tynlaista etniseen tai sosiaali-

seen taustaan liittyvää ihmis-
ten keskittymistä asuinalueille. 

– On selvää, että ihminen 
lähtökohtaisesti hakee tuttua 
ja turvallista eli samanlaisen 
taustan omaavan henkilön lä-
heisyyttä. Mikäli samanlaiseen 
taustan omaavia henkilöitä on 
paljon samalla alueella, esimer-
kiksi kotoutumista yhteiskun-
taamme ei pääse kunnolla ta-
pahtumaan.  

Asuinalueissa  
paljon hyvää
Turku on Nina Kallion mie-
lestä kaunis kaupunki ja jokai-
nen asuinalue on jonkun ko-
tiseutua. Alueilla on omat eri-
tyispiirteensä ja osassa näkyy 
1970-1980 luvun lähiöraken-
taminen ja vuokra-asuminen 
voimakkaasti. Jokaisella asuin-
alueella on omat erityispiirteen-
sä, on merellistä ja metsäistä ja 
jokilaaksoa. 

– Minusta on hienoa, et-
tä turkulaiset puhuvat oman 

asuinalueensa puolesta hyvää 
ja tuovat reilusti esiin kehittä-
misnäkökohtia. 

– Monissa suuremmissa lä-
hiöissä on  vielä peruspalvelut 
tallella, asukkaatkin ovat tyyty-
väisempiä jos palvelut ovat lä-
hellä. Ikävää on huono-osaisuu-
den keskittyminen isoihin lähi-
öihin, Kallio sanoo.

Koulutusta ja 
ennaltaehkäisyä tarvitaan
Mitä Turun kaupungin pitäisi 
tehdä segregaation torjumisek-
si? Segregaation ehkäisy tarkoit-
taa Kallion mielestä panostuk-
sia alueiden ja yksittäisten ih-
misten turvallisuuteen. 

– Näkisin mieluummin, että 
vuokra-asumista sijoitetaan ym-
päri Turkua, tavalla, että ihmi-
nen voisi miettiä minkälaisessa 
asuinympäristössä hän haluai-
si asua, riippumatta tulotasos-
ta taikka etnisestä alkuperästä. 

– Asuntotuotannon hajaut-
taminen lisäisi myös asuinalu-
eiden turvallisuutta. Lähiöasu-
nalueiden turvallisuudesta en 
meillä haluaisi  tinkiä.  

– Tasapaino tulisi ottaa huo-

mioon, asutettaessa uusia asuk-
kaita asuinalueille. Turun tuli-
si   huomioda nämä näkökoh-
dat jo kaavoituksessa ja tontti-
maata myydessä. 

– Palveluita tarvitaan, nuoret 
tulisi saada 100% koulutuksen 
piiriin,   sosiaali- ja terveyden-
huollon ennaltaehkäiseviä toi-
mia on eriytymisongelmaisissa 
lähiöissä lisättävä. 

– Ennaltaehkäisy on muu-
tenkin pieni satsaus siihen 

nähden miten pitkittynyt työt-
tömyys, päihdeongelmat tai 
kouluttamattomuus, yksinäi-
syys näkyvät yksittäisen ihmi-
sen elämässä. 

– Taloudellisesti ajatel-
len olisi  hyvä nähdä ne  erit-
täin korkeat kustannukset, joi-
ta koituu jo  yhdestä syrjäyty-
neestä elämästä veronmaksa-
jille. Kaupunkina voimme pa-
remmin, kun pidämme kaikis-
ta huolen.

Ympäristöpolitiikka 
näyttää nousevan yhä 
keskeisempään rooliin 
uusimman ilmastoraportin 
julkistuksen seurauksena. 
Mika Maaskola pitää tätä  
tärkeänä. Yksi uusi toimen- 
pide Turussa ovat runko- 
linjat. Mitä uutta ne tuovat?

– Valmistuessaan 2021 runko-
linjasto nostaa jo nyt kovasti 
kehutun Föli -järjestelmämme 
seuraavalle palvelutasolle, ker-
too Turun kaupunginhallituk-
sen jäsen Mika Maaskola.

– Järjestelmä perustuu vah-
voihin keskustan läpi meneviin 
runkolinjoihin sekä laajaan ke-
härunkolinjaan. Tätä runko-
linjastoa tukee lisäksi muut 
harvemmin liikennöitävät lin-
jastot. 

– Hyvää runkolinjoissa on 
mm, tiheä vuoroväli 5-10min, 
matkojen nopeuden, muka-
vuuden ja sujuvuuden lisään-
tyminen, sekä kehärunkolin-
jan mahdollistamat erinomai-
set poikittaisyhteydet. 

– Nämä parannukset teh-
dään mm. omilla bussikaistoil-
la, bussien liikennevaloetuuksil-
la, parantamalla matkustajain-
formaatiota sekä rakentamalla 
korkeatasoisia vaihtopysäkke-
jä, Maaskola luettelee.

Vielä voi  
vaikuttaa
– On selvää että aina kun teh-
dään isoja uudistuksia, niin 
ihan kaikkien palvelut eivät 
parane vaikka, suurimalle osal-
le kyllä. 

– Suurimmat kritiikit ovat 
tulleet pysäkkivälien harvene-
misista, oman lähilinjan mah-
dollisesta lakkauttamisesta tai 
muuttamisesta vaihdolliseksi, 
Maaskola kertoo.

Eri tahot ovat lausuneet 
mielipiteensä ja tällä hetkellä 
asia on virkamiesvalmistelus-
sa. Kun lopullinen esitys tulee 

vuoden lopulla Turun kaupun-
kiseudun joukkoliikennelauta-
kuntaan, niin näemme miten 
kritiikki ja muutosehdotukset 
on otettu huomioon. 

– Silloin on myös poliitti-
sen vaikuttamisen aika ja paik-
ka. Oma näkemykseni on, että 
mahdollisista poistuvista pysä-
keistä ja lähilinjoista voidaan 
hyvin perustein tehdä uusia 
linjauksia, Mika Maaskola sa-
noo.

Turku edelläkävijänä 
ilmastoasioissa
– Turku on edelläkävijä maail-
man mittakaavassa ilmastoky-
symyksissä, mistä meidän syy-
tä olla ylpeitä. Tavoitteemme 
on olla hiilineutraali kaupunki 
vuonna 2029, se on kunnianhi-
moinen mutta realistinen tavoi-
te, Maaskola kertoo.

– Turun ilmastotavoitteet ja 
toimenpiteet ovat tähän men-
nessä tuottaneet 35 prosen-

tin päästövähennyksen vuoden 
1990 tasosta asukaskohtaisesti 
mitattuna. Tätä määrätietoista 
työtä kaupungin tulee jatkossa-
kin viedä eteenpäin. 

– Kaikkien on hyvä miettiä, 
mitä minä voin tehdä ilmas-
tonmuutoksen ehkäisemiseksi. 
Voisinko siirtyä osittain tai ko-
konaan erinomaisen Fölimme 
asiakkaaksi tai hyödyntämään 
kaupunkimme koko ajan ke-
hittyvää pyörätieverkkoa? 

Mitä Suomen hallituksen pi-
täisi tehdä ilmastomme hyväk-
si?

– Antaa pikaisesti rahoitus 
tunnin junaan, sillä taloushyö-
tyjen lisäksi suuri ympäristövai-
kutus, Maaskola julistaa. 

– Kun tulevaisuudessa teh-
dään isoja joukkoliikennerat-
kaisuja kaupungeissa, tulee 
niihin saada valtiolta selkeästi 
suurempi rahoitus kuin nyt ol-
lut linjana. Esimerkiksi raitiotie 
tai superbussi olisi paljon realis-
tisempi ja helpompi perustella 
veronmaksajille, mikäli sen val-
tionosuus olisi 50% nyt linja-
uksena olevan 30% sijaan.   

– Valtion tulee myös uusia 
kaupunkipolitiikkaansa, teke-
mällä kaupunkipoliittinen oh-
jelma. Kestävää kehitystä ja il-
mastopolitiikkaa voidaan te-
hokkaimmin tehdä juuri kau-
pungeissa, Maaskola toteaa.

Kaupunkina voim-
me paremmin, kun 
pidämme kaikista 
huolen.

Turku on edellä-
kävijä maailman 
mittakaavassa 
ilmastokysymyk-
sissä, mistä meidän 
syytä olla ylpeitä.

Tehosairaanhoitaja Varissuolta puhuu asuinalueiden tasa-arvon puolesta

Huono-osaisuuden periytyminen katki

Maaskola perää valtiota enemmän mukaan Turun liikennepanostuksiin

Runkolinjat vievät joukkoliikenteemme seuraavalle tasolle

Tehosairaanhoitaja Nina Kallio on Varissuon tyytyväinen asukas.

Mika Maaskolan mukaan Turun tavoitteena on olla hiilineutraali kaupunki vuonna 2029 
– se on kunnianhimoinen mutta realistinen tavoite.

Kuka?  Nina Kallio
Ikä?  51
Ammatti?  Tehosairaanhoitaja,                esimies

Mitä?  Turun SDP:n     varapuheenjohtaja pyrkii      seuraavaksi eduskuntaan

Kuka?  Mika MaaskolaIkä?  52
Ammatti?  Projekti-     koordinaattori Turun        Vesihuolto Oy:ssaMitä?  Turun SDP:n puheen-   johtaja pyrkii varapaikalta        kansanedustajaksi
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Löysin SDP:stä 
reitin päästä muut-
tamaan maailmaa 
vastaamaan pa-
remmin yhteisiä 
tarpeitamme. 
Viivu Seila

Tasapuolisuus on  
kantava teema SDP:n 
ryhmälle Turun 
kulttuurilautakunnassa 
kaudella 2017-21, 
kertovat lautakunnan 
jäsenet Viivu Seila ja 
Esa Silander. Viivu on 
nimetty myös ehdokaaksi 
eduskuntavaaleissa 
huhtikuussa 2019.
– Uusi kulttuurilautakunta 
määritteli tärkeimmäksi tehtä-
väkseen syrjäytymisen ehkäise-
misen, mikä sopi meille dema-
reille paremmin kuin hyvin, 
kertoo Esa Silander. Esa on 
62-vuotias toimittaja, tuotta-
ja ja käsikirjoittaja, joka toimi 
kulttuurilautakunnassa jo edel-
lisellä kaudella.

Silander sai parikseen tälle 
kaudelle 21-vuotiaan lähihoi-
taja Viivu Seilan.

– Päätimme lautakunnan 
painopisteiksi tälle kaudelle 
eriarvoisuuden vähenemisen, 
yhteistyön vahvistamisen, se-
kä vetovoimaisen, modernin ja 
historiallisen Turun. Edellinen 
lautakunta oli päättänyt mm. 
rakennuttaa Yli-Maarian mo-
nitoimitaloon kirjastotilat, mi-
kä tarkoittaa sitä, että Jäkärlän 
kirjastopalvelusta piti leikata. 
Tämä ei SDP:n ryhmän mie-
lestä toteuttanut eriarvoisuu-
den vähentämistä, Seila ker-
too.

Reiluutta  
kulttuurikenttään
Eriarvoisuus koskee Seilan mu-
kaan myös eri kulttuurimuoto-
ja.

– Kärkiaiheeni on reilu kult-
tuurikenttä Turussa. Emme ole 
lautakunnassa valinneet kär-
kikulttuurialaa, joten silloin 
meidän lautakunnassa tulee 
pitää huoli siitä, että jokainen 
taiteenala on tasavertaisessa ase-
massa, Seila sanoo.

Esa Silander haluaa pitää 
huolen siitä, että tasapuolisuus 
kulttuuripalveluissa paranisi. 

– Kulttuuri kuuluu kaikille, 
ei pelkälle eliitille, Esa julistaa.

Silander pelkää, että toimin-
tarahojen uhkana ovat ”uudet 
seinät”, joita hänen mukaansa 
erityisesti Kokoomus ajaa. Uu-
si musiikkitalo tai Suomen his-
torian museo rasittanevat kult-
tuuripuolen budjettia runsaasti, 
vaikka nykyisiäkin tarpeita oli-
si runsaasti.

Taustalla on keskustelu siitä, 
pitäisikö nykyinen konserttita-
lo peruskorjata, mitä on vaadit-
tu pitkään vai rakentaa saman 
tien uusi musiikki- ja kongres-
sitalo, mikä vastaisi paremmin 
ajan haasteisiin. Epäselvyyttä 
aiheuttaa vanhan talon kohta-
lo sekä uuden korkea hinta ja 
mistä se on pois.

– Olisin tomerammin pitä-
nyt huolen siitä, että nykyisen 
konserttitalon remontti oltai-

siin saatu vireille. Nyt orkes-
teriparkaa uhkaa vuosien ros-
puutto, Esa pelkää.

Seila puolestaan toivoo, että 
lisäselvityksillä olisi todellista li-
säarvoa ja lopputulos olisi kaik-
kien kannalta järkevä, etteivät 
talon työntekijät joudu turhaan 
sinnittelemään huonokuntoi-
siksi päässeissä tiloissa. Nope-
ampi ja huokeampi vaihtoehto 
olisi ollut myös Viivun mieleen.

Panostusta  
kolmanteen sektoriin
Entä millaisin miettein kulttuu-
ritoimijamme arvioivat tulevan 
vuoden talousarviota?

– Näin nuorena sosialidemo-
kraattina rehellisesti sanottuna 
hiukan kauhistuttaa, Viivu Sei-
la sanoo. 

– Yleisellä tasolla Turun ra-
hatilanteessa ei ole mielestäni 
mitään kehuttavaa, ja silti pu-
hutaan suurista hankkeista ja 
suunnitelmista joka suuntaan. 

– Kulttuurilautakunta on 
anonut lisärahoitusta 300 000 
euroa selvitäkseen velvoitteis-
taan kolmatta sektoria koh-
taan, Esa Silander kertoo.

Todellinen tarve olisi Viivu 
Seilan mukaan 800 000 euroa, 

jotta jokainen kulttuurintuotta-
ja pystyisi täyttämään asiallisesti 
tarkoituksensa. Nämä yhdistyk-
set ja järjestöt koskettavat mer-
kittävää osaa turkulaisista, tuo-
vat heidän elämäänsä sisältöä ja 
tuottavat kaupunkilaisille arvo-
kasta, monipuolista kulttuuria.

Entä miten kulttuurilauta-
kunnan jäsenet viettävät itse 
aikaa mieluiten kulttuurin pa-
rissa?

– Pääkirjasto on ilman muuta 
suosikkini, Esa Silander kertoo, 
sen jälkeen jokimaisema ja his-
toriallinen Turku monument-
teineen. 

– Teatterit ja taidenäyttelyt 
ovat omia lemppareitani Tu-
russa, sanoo puolestaan Viivu 
Seila.

Demarikaksikko haluaa kulttuurin kuuluvan kaikille

Kulttuurilla ehkäistään syrjäytymistä

Nuori haluaa tavoittaa  
eduskuntavaaleissa nuoria

Viivu ja Esa haluaisivat lisää rahaa vapaan kentän toimintaan Turun ensi vuoden bud-
jetissa.

Eduskuntavaaliehdokas 
Viivu Seilan mielestä jokai-
sella tulee olla oikeus pääs-
tä nauttimaan kulttuuri-
palveluista taloudellisesta 
tilanteesta riippumatta.

Kuka?  Viivu Seila

Ikä?  21

Ammatti?  Lähihoitaja

Mitä?  Nuorin demariehdokas 

     eduskuntavaaleissa 2019

– Kärkitavoitteeni on puhutut-
taa nuoria, kertoo Viivu Seila. 

– Kuulen liian usein, mi-
ten ikäiseni kokevat politiikan 
kankeana ja kaukaiselta. Tuon 
oman persoonani vähän niin 
kuin tulkin rooliin politiikan 
ja nuorten väliin. 

– Tulen eduskuntavaalikam-
panjassa puhumaan nuoriso-
neuvolasta, jokaisen potentiaa-
lista ja kestävästä kehityksestä.

Viivu on yksi 15:stä tähän 
mennessä nimetyistä Varsinais-
Suomen SDP:n ehdokkaista ja 
listan nuorin. Hän on 21-vuoti-
as turkulainen lähihoitaja.

– Olen nähnyt niin paljon 
asioita, joita en olisi halunnut 
nähdä, että lähdin politiikkaan 

mukaan. Löysin SDP:stä reitin 
päästä muuttamaan maailmaa 
vastaamaan paremmin yhteisiä 
tarpeitamme.

Seila menestyi ensikertalai-
seksi hyvin kevään 2017 kunta-
vaaleissa ja tuli valittua omasta 
toiveestaan kulttuurilautakun-
nan jäseneksi. Näkyykö kult-
tuuri myös mahdollisessa edus-
kuntatyössä?

– Lupaan ainakin, että toi-
mintaani tulee ohjaamaan tieto 
kulttuuripalveluiden hyödyistä 
ja vaikutuksista hyvinvointiin 
ja kehitykseen. Jokaisella tulee 
olla oikeus päästä nauttimaan 
kulttuuripalveluista taloudel-
lisesta tilanteesta riippumatta, 
Seila vakuttaa.

Päätimme lautakunnan painopis-
teiksi tälle kaudelle eriarvoisuuden 
vähenemisen, yhteistyön vahvistami-
sen, sekä vetovoimaisen, modernin ja 
historiallisen Turun.
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   HENRIKIN SRK

  KATARIINAN SRK

Seurakuntavaalit käydään 
18.11.2018 ja ennakkoää-
nestys on 6.11.-10.11.2018. 
Vaaleissa valitaan luotta-
mushenkilöt yhteiseen 
kirkkovaltuustoon sekä 
seurakuntaneuvostoihin. 
Äänioikeus on jokaisella 
16-vuotiaalla seurakunnan 
jäsenellä.

Sosialidemokraattisen ja sitou-
tumattoman seurakuntaväen 
yhteislista on mukana oheises-
sa ehdokasgalleriassa esitellyis-
sä seurakunnissa Turussa.

Turun ja Kaarinan seura-
kunnissa toimitaan kymme-
nillä miljoonilla euroilla. Niis-
sä päätetään diakoniatyön vä-
lityksellä köyhien ja syrjäyty-
neiden tukemisesta. Lapsi- ja 
nuorisotyö ovat tärkeitä. 

Kirkon arvot ovat laajalti sa-
moja kuin sosialidemokraatti-
sen liikkeen: solidaarisuus eli 

yhteisvastuu ja jokaisen kans-
saihmisen kunnioitus.

Vaikuta omalla äänelläsi 
seurakunnan elämään ja toi-

mintaan. Kirkko kuuluu meil-
le kaikille ja seurakunnan jäse-
ninä olemme vastuussa sen toi-
minnasta.

Seurakunta on yhteisvastuun yhteisö

Sosialidemokraattinen ja sitoutumaton seurakuntaväki syksyn kirkollisvaaleissa

39 28
Kauliomäki Kirsi

TtM, Sh, Th

40 29
Korkalo Pertti

keittiömestari

41 30
Luojola ilari

LVI-yrittäjä, herastuomari

56 16
Asikainen Kari 

(sit)
srk-mestari (eläkel.)

57 17
Forss-Lähdesmäki 

Johanna (sit)
opettaja, teologian maisteri

58 18
Heinonen Matti
tekninen isännöitsijä

59 19
ilola Miska

elektroniikkatyöntekijä

60 20
Kantola Antti

merkonomi, järjestyksen-
valvoja

61 21
Keskinen Taru
arkkitehti MC Sc.

62 22
Laine Rauni

eläkeläinen

63 23
Lehtinen Terttu 

(sit)
lastenkodin ohjaaja

24
Maaskola Mika

projektikoordinaattori

  mAARIAN SRK

75 17
Heinonen Jyrki

projektipäällikkö

76 18
Heiskanen Anneli

toimistosihteeri

77 19
Hellstén Jorma

ylikond. Eläk

80 22
Kettunen Soila

sairaanhoitaja

81 23
Lehtiö-Vainio Annina

nuorisopalvelujohtaja,  
kauppat.maisteri

82 24
Nurmio Merja

psyk.sh

85 27
Siika Marika

sosiaaliohjaaja, laillistettu 
sosionomi

86 28
Sinervo Marjatta

perushoitaja, eläkeläinen

29
Venäläinen Aulis

eläkeläinen

8764 25
Rantanen Ari
myyjä/muusikko

65 26
Salminen Päivi

FK, taiteilija

66 27
Widén Pertti

yliopistonlehtori emeritus
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Vaalitavoitteet
Me sosialidemokraatit raken-
namme yhdessä avointa, läm-
mintä ja välittävää omaa koti-

seurakuntaa. Yhdessä pidäm-
me huolta diakoniatyön sekä 
lapsi- ja nuorisotyön voimava-
rojen riittävyydestä. Haluam-

me tukea syrjäytymisvaarassa 
olevia.

Haluamme kehittää ja mo-
nipuolistaa vapaaehtoistoimin-
taa, lisätä avoimuutta ja yhteis-
ten arvojen pohdintaa.

Haluamme pitää seurakun-
tien ovet auki

• keskusteluille

• kohtaamisille

• läsnäololle

• suvaitsevaisuudelle ja

• jakamiselle
Haluamme olla siellä, missä 

ihmiset ovat.
Äänestä kansankirkon puo-

lustajia seurakunnan päättäjiksi!

 mARTIN SRK

  mIKAELIN SRK

  TUOmIOKIRKKO SRK

Seurakunta on yhteisvastuun yhteisö

Sosialidemokraattinen ja sitoutumaton seurakuntaväki syksyn kirkollisvaaleissa

srk-neuvosto

kirkkovaltuusto

62 24
Ekroth Hans

tekninen isännöitsijä

63 25
Engblom Kaj-Olof
LVI-asentaja, eläkeläinen

64 26
Hannula-Telkola 

Marjut
eläkeläinen / ompelija

47 23
Esko Eija

eläkeläinen, mikrobiologi

48 24
Honka-Hallila Helena

FL tietokirjailija

49 25
Lehtinen Seppo

työsuojeluinsinööri, eläkel.

50 26
Matikka Markus

varastomies

46 2
Jäntti Wille

opiskelija

47 3
Palmu Heikki

kirjailija, pastori

48 4
Peltonen Petra

sosiaalipoliittinen asiantuntija

5
Rosenlöf Jarmo

sosiaalineuvos

65 27
Laakso Maaret

aluepäällikkö

66 28
Säde Otso
koneasentaja

67 29
Tuomi Kalervo

energiavalvoja

51 27
Rinne Sirpa

yo-merkonomi, välinehuoltaja

52 28
Rusi Jukka

vapaaehtoistyöntekijä

53
Seila Viivu

lähihoitaja

54 29
Visuri Hannu

luottamusmies

  mAARIAN SRK

78 20
Hellstén Kristiina

filosofian tohtori,  
terveydenhuollon maisteri

79 21
Huhtanen Raimo

eläkeläinen, asessori

83 25
Ollila Päivimaaria

kirjastonhoitaja

84 26
Rokka Ritva

eläkeläinen, koulunkäynti-
avustaja, lastenhoitaja

88 30
Vuori Ville
kirjastovirkailija

Ehdokaskuvat: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, ryhmäkuva Henry Toivari

Ehdokkaita 
tavattavissa

ti 6.11. klo 15-17 
Vähätorilla. 
Tarjolla glögiä  

ja piparia.
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Eeva-Johanna Eloranta saa 
näkyvänä kansanedustajana 
paljon palautetta kentältä. 
Seniorioväestön arjen 
murheet ovat tämän 
indeksin mukaan selvästi 
olleet kasvussa.

– Yhä useammat ikäihmiset 
kertovat samaa viestiä; hin-
nat nousevat ja lääkeomavas-
tuut sekä palvelumaksut ovat 
nousseet eikä pieni eläke tah-
do enää riittää kohtuulliseen 
elämiseen varsinkaan yksin 
asuvilla, Eeva-Johanna Eloran-
ta kertoo. 

– Moni on tullut kertomaan, 
että joutuu pohtimaan ostaako 
ruokaa vai lääkkeitä. Tilanne on 
kiperin alkuvuodesta, kun jou-
tuu maksamaan viime vuonna 
korotetun 50 euron lääkeoma-
vastuun, joka vie tuloista ison 
siivun ennen kuin maksukat-
to täyttyy. Kaikkein eniten pie-
nituloisia eläkeläisiä onkin yli 
75-vuotiaiden yksin asuvien 
joukossa, joista 25 % on pieni-
tuloinen. Yksin asuvista naisis-
ta jopa 27 % on pienituloisia, 
Eloranta kertoo.

Hallitus heikentänyt 
vanhusväestön asemaa
– Sipilän hallitus on tehnyt 
useita vanhusväestön asemaa 

heikentäviä päätöksiä, Eloranta 
kertoo. 

– Se on heikentänyt vanhus-
palvelulakia. Laista on pois-
tettu mm. maininta siitä, että 
vanhusten palveluissa tulee ol-
la käytössä monipuolista asian-
tuntemusta esimerkiksi geron-
tologiassa. 

– Hallitus on nostanut lääk-
keiden ja asumistuen omavas-
tuuosuuksia ja heikentänyt 
matkakorvauksia. Diabetes-
lääkkeistä osa on pudotettu pois 
täyskorvattavien joukosta ja ke-
liaakikkojen ruokavaliokorvaus 
on poistettu.

– Hallitus on leikannut kan-
saneläkeindeksiä ja jäädyttänyt 
sen neljäksi vuodeksi.

– Hallitus on nostanut ta-
kuueläkettä, mutta sen nosto 
ei korvaa muita heikennyksiä 
eläkeläisten toimeentuloon. 

– Tämän lisäksi hallitus ve-
rottaa palkansaajaa ja eläkkeen-
saajaa eriarvoisesti.

– Mitään näistä heiken-
nyksistä emme Sdp:ssä ole hy-
väksyneet, vaan olemme edus-
kunnassa äänestäneet kaikkia 
niitä vastaan, Eloranta sanoo.

SDP tavoittelee nousua 
pienimpiin eläkkeisiin
Paras tapa kaikkein pienituloi-
simpien eläkkeensaajien ase-
man parantamiseksi on takuu-

eläkkeen korottaminen ja kan-
saneläkkeen tason parantami-
nen. 

Sdp onkin esittänyt 30 euron 
korotusta pienimpiin eli kaik-
kiin alle 1400 euron kuukausi-
eläkkeisiin. Pidemmällä aikavä-
lillä tavoittelemme nettona 100 
euron korotusta. 

– Myös verotuksen keventä-
minen on tehokas keino paran-
taa toimeentuloa. Kannatam-
me eläketulovähennystä, jol-

loin eläkkeensaajan verotus ei 
olisi kovempi kuin palkansaa-
jalla, joilla on työtulovähennys 
verotuksessa. 

– Me kannatamme mm. pal-
velumaksujen ja maksukattojen 
alentamista, lääkekorvausten 
tason parantamista sekä asumis-
tuen ja eläkkeensaajan hoitotu-
en kehittämistä. Toisin sanoen 
emme olisi tehneet näitä koske-
via hallituksen tekemiä heiken-
nyksiä, Eloranta luettelee.

Entä mitä Eloranta vastaa 
kritiikkiin Antti Rinteen elä-
kelupauksen (100€ pitkällä ai-
kavälillä kaikille alle 1400€/kk 
eläkettä saaville) taloudellisesta 
kestämättömyydestä?

– Suomessa on 200  000 
köyhyysrajalla tai sen alapuo-
lella elävää eläkeläistä, jois-
ta valtaosa saa kansaneläkettä 
tai takuueläkettä. Joukkoon 
kuuluu myös täyden työuran 
tehneitä eläkeläisiä. Heidän 

toimeentuloaan pitää kohen-
taa. 

– Näillä pienituloisella eläk-
keensaajalla jokainen lisäeuro 
menee suoraan kulutukseen 
ja samalla tämän yhteiskun-
nan pyörittämiseen. 

– Sdp rahoittaisi uudistuk-
sen muuttamalla verotusta oi-
keudenmukaisempaan suun-
taan. Sdp:n vero-ohjelmassa 
ehdotetaan mm. lähdeveroa lä-
hinnä ulkomaisille yleishyödyl-
lisille yhteisöille. Pelkästään tä-
mä muutos kustantaisi uudis-
tuksen. Keinoja kyllä löytyy, 
kun tahtoa on.

Kansanedustaja, 
perustuslakivaliokunnan 
jäsen ilkka Kantola. 
Tuleeko tällä vaalikaudella 
SOTE-uudistus?
– Ennustan, että jotain raken-
nemuutosta saadaan liikkeel-
le sosiaali- ja terveyspalvelujen 
järjestämisessä. Maakunnissa 
on ahkeroitu muutokseen val-
mistautumisessa ja ennakoitu 
sitä, että järjestämisvastuu siir-
tyy kunnilta maakunnille. Jär-
jestämisvastuun siirtämiseen ei 
näyttäisi liittyvän ylitsepääse-
mättömiä perustuslakiongel-
mia, jos rahoitusta koskevat 
säännökset saadaan kuntoon. 

– Maakuntien toiminnan ja 
roolin kehittäminen jää seuraa-
van hallituksen ja eduskunnan 
asiaksi. Samoin kuin sääntelyn 
kirjoittaminen siitä, millainen 
tulee olemaan kansalaisen ja yk-
sityisen palveluntuottajan suh-
de ja asiakkaan valinnanvapaus.

 Miten hallituksen kaavailuis-
sa toteutuvat kansalaisten pe-
rusoikeudet ja yhdenvertaisuus?

– Järjestämisvastuun siirtä-
minen maakunnille ja rahoitus-
vastuun siirtäminen valtiolle voi 
hyvässä tapauksessa edistää kan-
salaisten yhdenvertaisuutta pal-
veluihin pääsyssä. Kun lisää ra-
haa ei ole odotettavissa, on to-
dennäköistä, että nykyinen pal-

velutaso joillakin kohdin laskee 
ja toisilla kohdin paranee. 

Perustuslakivaliokunnan lau-
sunnossa eräs huoli koski rahoi-
tuksen riittävyyttä. Perustusla-
ki edellyttää riittävää rahoitusta 
kaikissa tilanteissa, eikä palvelu-
jen tasosta ole mahdollista päät-
tää valtion kehysbudjetissa. La-
kiehdotuksessa on epäselvyyk-
siä asiakkaan / potilaan oikeuk-
sien näkökulmasta, esimerkik-
si asiakassuunnitelman merki-
tys jää hämäräksi. Sosiaali- ja 

terveysvaliokunnan käsittelys-
sä laki toivottavasti täsmentyy 
ja asiakkaan / potilaan oikeudet 
ja oikeusturva selkiytyvät.

Mitkä ovat hallituksen 
esityksen suurimmat 
ongelmat?
– Suurimmat vaikeudet liitty-
vät niin sanotun valinnanva-
pauden tuomisesta osaksi sote-
ratkaisua. Esityksessä yritetään 
sovittaa yhteen yhtäältä mark-
kinaehtoisen toiminnan mu-

kanaan tuoma laadullinen ja 
kustannustehokkuus ja toisaal-
ta julkisten menojen hillitsemi-
nen ja asiakkaiden / potilaiden 
yhdenvertainen kohtelu. Nämä 
lähestymistavat lyövät toisiaan 
korville niin että korvat soivat. 

– Tuloksena on yritys tavat-
toman yksityiskohtaiseen sään-
telyyn, mikä tekee kokonaisuu-
desta jäykän ja byrokraattisen. 
Perustuslain näkökulmasta ei 
voida uhrata kansalaisten yh-
denvertaisuutta ja oikeusturvaa. 

Veronmaksajien näkökulmasta 
ei voida uhrata tavoitetta kus-
tannusten hillinnästä. 

– Näen ettei ole muuta vaih-
toehtoa kuin uhrata ajatus 
markkinamallin kytkemisestä 
hallituksen esittämällä taval-
la sote-palvelujen tuotantoon. 
Toinen vaikeus syntyy siitä, et-
tä sote-uudistukseen on kyt-
ketty tavattoman suuri määrä 
muita, maakuntien perustami-
seen istutettuja uudistuksia. Tä-
mä tekee paketista lähes mah-
dottoman käsitellä riittävän täs-
mällisesti.

Miten SDP:n malli poikkeaa 
hallituksen esityksestä?
– Sdp kannattaa järjestämisvas-
tuun siirtämistä kuntia suurem-

mille ”hartioille”. Sdp:n mal-
lissa maakuntien sijaan järjes-
tämisvastuun kantajiksi perus-
tettaisiin määrätty määrä alu-
eellisesti suurempia kuntia, joi-
den lakisääteisenä tehtävänä oli-
si vain sosiaali- ja terveyspalve-
luista vastaaminen. Lainsäädän-
tö tehtäisiin kuntalain pohjal-
ta. Sote-kuntiin valittaisiin val-
tuusto kuten hallituksen esityk-
sessä maakuntiinkin ehdotetaan 
valittavan. 

– Sote-kunnille annettaisiin 
järjestämisvastuun lisäksi ra-
hoitusvastuu, eli niille säädet-
täisiin verotusoikeus. Alueelli-
sille sote-kunnille ei osoitettai-
si muita tehtäviä kuin sosiaali- 
ja terveyspalvelujen järjestämi-
nen. Nämä kunnat voisivat itse 
tuottaa palveluja, mutta voisivat 
päättää myös siitä, että osa pal-
veluista annetaan yksityisen yri-
tyksen tai järjestön tuottamis-
vastuulle. 

– Myös kunnat voisivat osal-
listua palvelujen tuottamiseen, 
vaikkei niillä olisi Sdp:n mallis-
sa järjestämisvastuuta. Hyvin-
vointivaltion nykyistä perusra-
kennetta lujitettaisiin eikä kan-
salaisten peruspalveluja annet-
taisi markkinaehtoisen toimin-
nan varaan.

Ilkka Kantolan mielestä valinnanvapaus lisää byrokratiaa

SOTE tulee mutta miten

Osa vanhuksista joutuu valitsemaan ruuan ja lääkkeiden väliltä

Eloranta parantaisi ikäihmisten asemaa

Kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta ihmettelee, miksi eläkeläisen verotus on pal-
kansaajaa tiukempi.

Ilkka Kantola muistuttaa, että perustuslaki edellyttää sosiaali- ja terveyspalveluille riit-
tävää rahoitusta. 

Kuka?  Eeva-Johanna         Eloranta
Ikä?  52
Ammatti?  Kansanedustaja,               VTM, FM

Mitä?  Hakee jatkokautta        kansanedustajana

Kuka?  Ilkka KantolaIkä?  61
Ammatti?  Kansanedustaja,           Teologian tohtoriMitä?  Hakee jatkokautta        eduskunnassa
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Suomen Ylioppilaskuntien 
liiton (SYL) puheenjohtaja 
Miika Tiaisen kausi on 
loppusuoralla. Hän iloitsee 
onnistumisista mutta suree 
lukuisia Suomen hallituksen 
tekemiä leikkauksia.

Miika Tiainen on turkulainen 
24-vuotias opiskelija, joka on 
ehtinyt jo tehdä melkoisen päi-
vätyön opiskelijavaikuttami-
sessa:

– Halu tehdä omasta opiske-
lijayhteisöstä entistä parempaa 
ja inklusiivisempaa johti lopul-
ta siihen, että löysin itseni Tu-
run yliopiston ylioppilaskun-
nan hallituksesta ja myöhem-
min sen puheenjohtajana. 

Tämän jatkona Tiainen ko-
hosi alan korkeimmalle jakka-
ralle Suomen ylioppilaskun-
tien liitto SYL:n puheenjohta-
jana. Nyt kauden päättyminen 
tuntuu hänestä haikealta.

– Sen verran työntäyteistä on 
ollut, ettei kauden päättymistä 
ole vielä oikein ehtinyt sisäistää, 
Tiainen kertoo. 

– Edistysaskelia on tapahtu-
nut monella saralla ja valmis-
tautuminen ensi vuoden vaa-
leja varten käy kuumeisesti. 
Hyvillä mielin siirrän vuoroa 
eteenpäin!

Vuodenvaihteessa on tarkoi-
tus jatkaa täysipainoisemmin 
opintoja tietojärjestelmätie-
teen parissa.

Minkälaisia onnistumisia Ti-
ainen on kokenut opiskelijoi-
den edunvalvonnassa?

– Suurimpia ilonhetkiä olen 
kokenut silloin, kun jokin pit-
kään valmisteltu asia on liikah-
tanut konkreettisesti eteenpäin, 
mies kertoo. 

– Esimerkkinä mainittakoon 
se, kun oma yliopistoni päätti 
lisätä opiskelijoiden vuosittai-
sia opinto-ohjauskertoja. Tä-
nä vuonna puolestaan olemme 

yhdessä amk-opiskelijakollegoi-
den kanssa saaneet iloita, kun 
korkeakouluopiskelijoiden ter-
veydenhuollon yhtenäistämi-
nen on edennyt.

Entä minkälaisia haasteita on 
jäämässä seuraajille opiskelijoi-
den asian edistämisessä?

– Kyllä suurimpana haas-
teena on kurssin kääntäminen 
nuorten ja opiskelijoiden hy-
vinvoinnin suhteen ja konkreet-
tisten toimien vaatiminen nii-
hin eduskuntavaaleissa, Miika 
Tiainen sanoo.

– Leikkaaminen koulutuk-
sesta, opintotuesta ja nuorten 
hyvinvoinnista on konkreetti-
sesti sitä kuuluisaa kädet las-
temme taskuissa elämistä. 

Tiainen on nyt nähnyt lä-
hes kaiken opiskelijavaikutta-
misessa. Seuraavaksi mies pyr-
kii eduskuntaan keväällä 2019. 
Mitkä asiat ovat päällimmäisi-
nä listalla?

– Minusta Suomi tarvitsee 
rohkeasti parempaa ja edistyk-
sellistä tulevaisuutta luovaa po-
litiikkaa. Yhteiskunnan tulee ol-

la meitä kaikkia varten – ei vain 
niitä, joilla on ollut onnea. 

– Itselleni tärkeitä teemoja 
ovat erityisesti ilmastonmuu-

toksen taklaaminen, saavutetta-
va koulutus ja inhimillinen työ-
elämä työn murroksesta huoli-
matta.

Suomen ylioppilaiden nokkamies haluaa lakeja säätämään

Koulutuksen puolesta ilmastonmuutosta taklaten
Miika Tiaiselle tär-
keitä teemoja ovat 
erityisesti ilmaston-
muutoksen taklaa-
minen, saavutettava 
koulutus ja inhimil-
linen työelämä työn 
murroksesta huoli-
matta.

Leikkaaminen koulutuksesta, opinto-
tuesta ja nuorten hyvinvoinnista on 
konkreettisesti sitä kuuluisaa kädet 
lastemme taskuissa elämistä.

Mari-Elina Koivusalo 
on pienen turkulainen 
äiti ja kohta kahden. 
Hän toivoo lisää joustoa 
työn ja perhe-elämän 
yhteensovittamiseen, sekä 
pidempää oppivelvollisuutta 
tulevaisuuden haasteet 
huomioiden.

– Pienten lasten vanhemmilla 
tulisi olla mahdollisuus jousta-
vampiin perhevapaisiin ja osa-
aikatyöhön, Koivusalo toivoo.

– Lapsiperheiden jaksamis-
ta tukevaa kotipalvelua on taas 
saatavilla, mutta sen mahdol-
lisuudesta pitäisi tiedottaa yhä 
paremmin. Matalan kynnyk-
sen neuvontaa ja tukipalvelu-
ja tarvitaan aina jotta kukaan 
ei jää arjen haasteiden kanssa 
yksin.

– Samalla kaupungin lapsi-
perheiden kotina on tarjottava 
turvallista ja viihtyisää ympä-
ristöä, yhdessä tekemistä ja uu-
sia elämyksiä ja kokemuksia eri 
asuinalueilla.

SDP:llä on perhe-
poliittinen vaihtoehto
– Me haluamme, että Suomi on 
maailman paras maa lapsiper-
heille, Koivusalo sanoo. 

– On ilmiselvää, että Suomi 
voi hyvin jos lapsiperheet voi-

vat hyvin ja sama pätee kotikau-
punkimme tasolle.

– Perheet ja heidän tarpeen-
sa ovat kokonaisuus: perheva-
paiden parantamisesta ja työelä-
män asenteiden muuttamisesta 
alkaen aina siihen asti kun lapsi 
siirtyy toisen asteen koulutuk-
seen, minkä tulee olla maksu-
tonta.

– Lapsen toisen asteen tut-
kinnon suorittaminen ei saa 
olla missään perheessä kiin-
ni kustannuksista. Siinä välis-
sä tarvitsemme kotipalvelun li-
säämisen lisäksi subjektiivisen 
päivähoito-oikeuden palautta-
misen myös niille lapsille joi-
den vanhemmat ovat työttö-
mänä tai perhevapaalla. 

– Perusopetuksen yhteyteen 
tulee luoda joustava koulupäi-
vä, jonka myötä jokainen lap-
si saa mahdollisuuden harras-
tukseen ja yksin kotona vietet-
ty aika vähenee. Samalla per- heiden yhteinen aika iltaisin li-

sääntyisi.

Turku pärjää sivistys-
kaupunkina kehittämällä
Mari-Elina Koivusalo on Turun 
Kasvatus- ja opetuslautakunnan 
varapuheenjohtaja. Hän kertoo 
Turun pärjäävän hyvin, koska 
täällä on kompensoitu hallituk-
sen lukuisia, lyhytnäköisiä leik-
kauksia.

– Tulevaisuuden suhteen 
olennaista on pohtia, millais-
ta osaamista Suomi ja Turun 
seutu tarvitsee tulevaisuudessa, 
Koivusalo linjaa. 

– Varmaa on se, että pärjääm-
me kovenevassa globaalissa kil-
pailussa vain maailman parhaal-
la osaamisella. Osaamistason 
aleneminen johtaisi vääjäämättä 
kilpailukykymme heikkenemi-
seen. Tulevaisuudessa Suomen 
menestys ja rooli maailmassa 

rakentuvat osaamisen, sivistyk-
sen, tutkimuksen ja uusien in-
novaatioiden pohjalle.

– Samalla kun ympäröivä 
maailma on muuttunut hur-
jasti, ovat koulumme pysyneet 
samanlaisina kuin 50 vuotta 
sitten. Uudet oppimisympä-
ristöt, digitalisaatio ja uuden-
lainen oppiminen ovat välttä-
mättömyys ja muutokseen pi-
tää suhtautua positiivisesti, Koi-
vusalo linjaa.

– Suomessa oppivelvollisuus 
on verraten lyhyt. Koska jokai-
selle tulee antaa mahdollisuus 
kasvaa täyteen potentiaaliinsa, 
olisi mielestäni varhaiskasva-
tuksesta tehtävä velvoittavaa ja 
sitä myöden maksutonta neljä-
vuotiaasta lähtien. Samalla op-
pivelvollisuuden kestoa tulisi 
pidentää toisen asteen tutkin-
non suorittamisen loppuun.

– Suomalainen koulutus on 
alkanut periytyä. Yhteiskunnan 
tulisikin yhä vahvemmin puut-
tua tähän tosiasiaan. Jokaisesta 
koulusta pitää saada yhtä hyvät 
lähtökohdat elämään ja jokai-
sen lapsen tulee tuntea voivansa 
tavoitella mitä ikinä hän haluaa.

Mari-Elina Koivusalo vaatii maksutonta koulutusta 

Suomi voi hyvin jos lapsiperheet voivat hyvin

Mari-Elina Koivusalon mielestä kaikille tulisi antaa koulutuspolitiikalla mahdollisuus 
kasvaa täyteen potentiaaliinsa.

Kuka?  Miika TiainenIkä?  24
Ammatti?  SYL:n puheen-       johtaja / opiskelijaMitä?  Lopettaa kautensa             SYL:ssa ja pyrkii       seuraavaksi eduskuntaan

Kuka?  Mari-Elina KoivusaloIkä?  32
Ammatti?  Poliittinen                      avustaja

Mitä?  Turun kaupungin-      valtuutettu pyrkii       kansanedustajaksi

Pärjäämme kove-
nevassa globaalissa 
kilpailussa vain 
maailman parhaalla 
osaamisella.
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Kaikki mukaan myös liikkumaan
SOTE-uudistuksen yhteydessä on esitetty lukuisia huolen-
aiheita, mitä palveluiden vieminen kunnilta tarkoittaa. Mi-
tä se vaikkapa tarkoittaa kaupunkien avustamille sosiaa-
lialan järjestöille? Tai mitä se tarkoittaa sosiaalityön lähi-
palveluperiaatteelle?

Jokainen huoli on tietenkin aiheellinen ja niitä varmasti 
valmistelussa pyritään ottamaan huomioon. Mutta mikään 
ei ole varmaa, ennen kuin se on varmaa, joten olettamuk-
siin ei kannata tyytyä.

Yksi huolista on se, että ennaltaehkäisevä työ on jäämäs-
sä kunnille, kun hoitava työ on siirtymässä pois. Kunnilla 
ei siis olisi taloudellista motiivia huolehtia vaikkapa asuk-
kaidensa liikunnasta.

Esimerkiksi vanhustenhuollossa ennaltaehkäisevällä työl-
lä on valtava taloudellinen merkitys. Ikäihmisten harras-
taminen, erityisesti liikunta, lykkää ympärivuorokautisen 
hoivan tarvetta vuositolkulla ja lisää samalla elämänlaatua.

Perusta liikunnalliselle elämällä luodaan lapsuudessa ja 
nuoruudessa. Siksi on tärkeä pitää huolta siitä, että mah-
dollisuus liikkumiseen ei ole kiinni vanhempien lompakon 
paksuudesta. Parasta olisi, mikäli se olisi mahdollista kai-
ken ikäisille, mutta toki koko lajien kirjoa on silloin 
mahdoton pitää mukana valikoimassa.

Uusien ammattiurheilupyhättöjen rakentami-
nen ei saa olla pois normaalista urheiluseura- tai 
julkisesta liikuntapaikkatoiminnasta. Asioilla on 
oltava arvojärjestys.

Arkiliikunta ja hyötyliikunta tulee pitää luon-
nollisena osana kaikkea yhteistä päätöksentekoa 
riippumatta siitä, mikä taho hoitaa sosiaali- ja 
terveyspalvelut. Se on viime kädessä kaik-
kien etu.

Alla med och motionera
Social- och hälsovårdsreformen har väckt oro för vad flyt-
ten av service bort från kommunerna kommer att innebä-
ra. Vad kommer den att innebära till exempel för de soci-
alsektorns organisationer som för närvarande understöds 
av kommunerna? Eller för principen om lokala tjänster in-
om socialarbetet?

Oron är givetvis befogad och har säkert beaktats under 
beredningen av reformen. Före beaktandet av frågorna är 
helt säker, bör vi dock inte anta att allt är frid och fröjd.

En av de stora frågorna gäller den förebyggande verksam-
heten. Den kommer kommunerna nämligen fortfarande att 
svara för, medan ansvaret för vården flyttar bort. Kommu-
nerna kommer således inte mer att ha något ekonomiskt 
motiv för att sörja om exempelvis invånarnas motion.

Inom äldreomsorgen har det förebyggande arbetet en 
enorm ekonomisk betydelse. De äldres hobbyer, särskilt 
motion, både höjer livskvaliteten och skjuter upp tidpunk-
ten då vård behövs dygnet med flera år.

Motionering blir mest naturligt en vana då den inleds i 
barn- eller ungdomen. Detta betyder att motionsmöjlighe-
terna inte får begränsas av föräldrarnas inkomstnivå. Allra 

bäst skulle det vara, om motionsmöjligheterna kunde 
säkras i alla åldrar, även om detta ofrånkomligen skul-
le inskrända urvalet av motionsformer.

Byggandet av centra för proffsidrott får inte gå fö-
re den offentligt understödda och till alla riktade id-
rottsverksamheten. Prioriteringen är en värdefråga.
De vardagliga motionsmöjligheterna får inte för-

summas av beslutsfattarna oberoende av vem 
som ansvarar för social- och hälsovården. 

På sikt handlar det om allas fördel.

Kirjoittaja on Kaikki mukaan 
-liitteen päätoimittaja ja Turun 
SDP:n toiminnanjohtaja

Helsingin ja Uudenmaan 
sairaanhoitopiirin (HUS) 
väistyvää toimitusjohtaja 
Aki Lindéniä pidetään 
yhtenä parhaista SOTE-
asiantuntijoista ja samalla 
suurimmista kriitikoista 
hallituksen esitykselle. 
Kysyimme Akilta, miten 
hän kiteyttäisi esityksen 
suurimmat ongelmat?

– Maakunta- ja soteuudistus on 
monesta eri asiasta muodostuva 
kokonaisuus. Hyvää siinä on so-
siaali- ja terveyspalveluiden laa-
jan kokonaisuuden siirtyminen 
pieniltä kunnilta ”leveämmille” 
hartioille. 

– Huonoa puolestaan on 
valtiolle keskitetty liian tiuk-
ka ja byrokraattinen ohjaus. 
Itsehallinnosta ei ole enää ky-
symys.  Vielä pahempi asia on 
palveluiden laaja ”pakkosiirto” 
yksityisille markkinoille. Riitoja 
ja jopa kaaos tästä kaikesta seu-
raa, Lindén pelkää.

Uusi järjestelmä 
sairaanhoitopiirien pohjalle
Mikä on Aki Lindénin malli? 
Mistä löytyisi ratkaisu?

– Aloittaisin uudistuksen siir-
tämällä ensin terveyskeskuspal-
velut sairaanhoitopiireille, siis 
julkiset terveyspalvelut yksiin 
käsiin. Näin on jo tehty kah-

deksassa maakunnassa. Sosiaa-
lipalvelut voisivat siirtyä myö-
hemmin. 

– Samalla muutettaisiin sai-
raanhoitopiirit sote-alueiksi, 
joiden päättäjät valittaisiin suo-
rilla vaaleilla. Rahoitus hoidet-
taisiin puoliksi valtion ja maa-
kunnan toimesta,  Aki Lindén 
linjaa.

Myös turvallisuus 
kärkiteemana
Varsinais-Suomen Sosialide-
mokraatit nimeävät turkulai-
sen Lindenin eduskuntavaa-
liehdokkaaksi kokouksessaan 
3. marraskuuta. Jos ei oteta 
ammattiosaamista lukuun, mi-
tä Aki haluaa nostaa tulevien 
eduskuntavaalien agendalle?

–  Turvallisuus laajasti ym-
märrettynä: rikollisuuden eh-
käisy ja torjunta, ulko-ja puo-
lustuspolitiikka, tuloerojen ka-
ventaminen, ilmastonmuutos. 
Hyödyntäisin SDP:n vanhaa 
vaaliteemaa nykymuodossa: 
Työ, terveys, turvallisuus, Lin-
dén sanoo.

Valtakunnan ”virallinen SOTE-kriitikko” ehdolle eduskuntavaaleissa

Aki Lindén kavahtaa liikaa byrokratiaa

HUS:n toimitusjohtaja 
Aki Lindén katsoo, että 

sosiaali- ja terveyspalve-
lut tulee siirtää leveäm-

mille harteille, mutta 
hallitusti ja vaiheittain.

Kuka?  Aki Lindén
Ikä?  66
Ammatti?  HUS:n toimitus-johtaja, lääkäri, VTM

Mitä?  Jää eläkkeelle ja pyrkii eduskuntaan  Varsinais-Suomesta

Hyödyntäisin 
SDP:n vanhaa 
vaaliteemaa  
nykymuodossa:  
Työ, terveys, 
turvallisuus.

 Turun SDP

@sdpturku

@sdpturku

Kysyä voi lisää tai sopia tapaamisesta edusta-
jamme kanssa email. turku@sdp.fi tai puh. 02-
4145100. Liittyä voi myös netissä http://www.

sdp.fi. Lisää tietoa Turun SDP:stä nettisivul-
lamme http://www.sdpturku.fi sekä somessa.

TUle MUKAAN 
ToIMINTAAN

Skribenten är Alla med-bilagans 
redaktör och verksamhetsleda-
ren för SDP i Åbo

Petja Raaska


