
IHMISTEN, TYÖN JA KULTTUURIN  
KAUPUNKI TURKU 
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WE care 
about TURKU
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- Turkuun on muodostunut uusia 
kieli- ja kulttuuriyhteisöjä, mikä on 
nähtävä kaupungin monipuoliselle 
kehittymiselle paljon mahdolli-
suuksia tarjoavana rikkautena.  
Kaupungin tulee tukea kulttuurista 
moninaisuutta, maahanmuuttajien 
kotouttamista, sekä huolehtia suo-
men tai ruotsin kielen oppimisesta.

- Turun keskustan elävöittämistä 
jatketaan kaupunkilaisten yhtei-
sen vision ohjaamana. Katettuja 
pysäköintipaikkoja lisätään ny-
kyisiä pysäköintilaitoksia laajen-
tamalla, jos siihen on tarvetta. 
Toriparkkia ei tule rakentaa.

- Turun tarjoamat palvelut on järjes-
tettävä pääsääntöisesti kaupungin 
omana tuotantona.  Yhdistyksiltä 
ja yksityisiltä yrityksiltä voidaan 
hankkia palveluja täydentämään 
kaupungin omaa palvelujen tuo-
tantoa, mutta vain silloin kun se 
on taloudellisesti, toiminnallisesti 
ja inhimillisesti perusteltua. 

- Kaupungin kaikessa toiminnassa 
tulee noudattaa suurta tarkkuutta 
ja säästäväisyyttä. Virkamiesjohdon 
paisuttaminen ja kalliiden konsultti-
toimeksiantojen käyttö tulee lopet-
taa ja kaupungin toiminnot sijoittaa 
kaupungin hallitsemiin tiloihin.

- Kaupungin menojen säännöl-
linen alibudjetointi erityisesti 
sosiaali- ja terveydenhuollossa 
on lopetettava ja määrärahoja 

on varattava tiedossa olevien 
todellisten menojen mukaisesti. 

- Sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelumaksuja ei tule korottaa ja 
terveyskeskusmaksut on poistettava

- Kasvavasta vanhusväestöstä 
tulee yhdessä pitää hyvää huol-
ta. Arvokasta vanhenemista on 
pidettävä vanhuspalveluiden 
onnistumisen mittana. Kaupungin 
on huolehdittava saavutettavuu-
desta ja esteettömyydestä.

- Lasten hoidosta ja nuorten 
koulutuksesta sekä toimintamah-
dollisuuksista on huolehdittava 
erityisesti.  Nuorten syrjäytymisen 
ehkäisemiseksi kaupungin tulee 
toteuttaa aktiivisesti yhteiskunta-
takuuta. Nuorten kuulemisesta on 
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huolehdittava ja nuorille tarjottava 
riittävästi vapaa-ajan toimintaa.

- Turun on otettava käyttöön sosi-
aalisen luototuksen järjestelmä.

- Turusta tulee tehdä rei-
lun kaupan kaupunki.

- Kaupungin asiat on valmisteltava 
avoimesti, demokraattisesti ja 
kuntalaisia aidosti kuullen.  Kansa-
laisliikkeitä on tuettava ja kannustet-
tava niiden toiminnassa parempien 
palveluiden ja viihtyisän elinympä-
ristön puolesta. Tarvittaessa merkit-
tävimmistä asioista on järjestettävä 
kansanäänestys. Aluetoiminta 
on käynnistettävä uudelleen.

- Turun seudun kuntien yhteistyön 
syventämisellä on luotava asuk-
kaiden etujen mukaisia ratkaisuja.  
Mahdollisia kuntaliitoksia tulee 
toteuttaa vain vapaaehtoisuuden 
pohjalta lähipalveluiden vah-
vistamiseksi ja –demokratiasta 
huolehtien, sekä kustannusten 
oikeudenmukaiseksi jakamiseksi.



Turun Vasemmistoliitto

Hakakatu 12, 20540 Turku

Puh. 045 852 3343  
faksi (02) 2379 190

turunvasemmistoliitto@nic.fi

www.turunvasemmistoliitto.fi


