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VALTUUSTORYHMÄN PUHEENJOHTAJA:

SANOISTA
TEKOIHIN
Käytännössä sopimus tarkoittaa tiukkoja
säästötavoitteita niin kaupungin menoihin
kuin investointeihinkin. Turkusopimuk
sessa linjataan myös, että muut ryhmät
voivat erottaa puolueen sopimuksesta jos
“ryhmä ei sopimuksen merkittävissä asi
oissa ole enemmistön kanssa samaa mieltä
tai jos neuvottelijoiden yhteisestä näke
myksestä huolimatta jostain ryhmästä tulee
poikkeavia esityksiä”. Se siitä avoimuudes
ta.

Turun vasemmistoliitto kampanjoi kun
nallisvaaleissa muun muassa kaupungin ta
savertaisen kehittämisen, toimivien julkisten
lähipalveluiden, työllisyyden parantamisen
ja paremman joukkoliikenteen puolesta. Me
emme unohda vaalilupauksemme heti ää
nestyspaikkojen sulkeuduttua, vaan olemme
sitoutuneet toimimaan turkulaisten kanssa
palveluiden ja työpaikkojen puolesta hyväveli
päätöksentekoa vastaan. Tämän vuoksi jäimme
Turkusopimuksen ulkopuolelle.

Vasemmistoliitto on sitoutunut talouden
hoitoon, jolla saadaan kaupungin talous ter
veelle pohjalle ja menot suhteutettua tuloihin.
Talous on kuitenkin poliittista. Keskeisimmät

riidat niin valtakunnan tasolla kuin Turussakin
koskevat sitä, mistä säästetään ja mihin pa
nostetaan. Hallituksen tekemien leikkausten
kohdistuessa kuntiin on tärkeää, että tehdään
järkeviä päätöksiä, eikä syvennetä talous
ahdinkoa väärin kohdistetuilla leikkauksilla.
Nopeat säästöt voivat kuntataloudessa muu
tamassa vuodessa tuoda isoja kustannuksia
ja pienet panostukset merkittäviä säästöjä.
Eniten rahaa kuntatasolla säästetään varmis
tamalla, että palvelut toimivat kaikkialla kau
pungissa ja ihmiset saavat hoitoa ja tukea heti
kun sitä tarvitsevat.

Vappuna kokoonnutaan ympäri Suomea
juhlimaan suomalaisen työväenliikkeen saa
vutuksia. Niihin kuuluvat ne palvelut, joiden
puolesta vasemmisto edelleen kamppailee.
Puoluetoimijoiden, ammattiyhdistysliikkeen
ja kansalaisten yhteistoiminnalla on Suomeen
saatu luotua muun muassa kaikille avoin ja
maailman parhaimpiin kuuluva koulutus
järjestelmä, subjektiivinen oikeus päivähoitoon
ja julkinen terveydenhuolto. Tarvitsemme
yhä edelleen samanlaista laajaa joukkoa teke
mään töitä julkisten päivähoitopaikkojen ja
kunnallisten vuokraasuntojen lisäämisen,

pikaraitiotien rakentamisen, lastensuojelun
ja vanhustenhuollon palveluiden parantamisen
sekä turkulaisten koulujen riittävien resurssien
puolesta. Vaalien aikaisten sanojen ja vaalien
jälkeisten tekojen ristiriidan sijaan me ryh
dymme sanoista tekoihin.

Li Andersson
kaupunginvaltuutettu
puheenjohtaja
Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä

PÄÄTOIMITTAJA

KUNNALLISVAALIEN ALLA PUOLUEET LAIDASTA LAITAAN KILPAILIVAT TURUILLA
JA TOREILLA PUHEILLA PALVELUIDEN PARANTAMISESTA, ENNALTAEHKÄISYSTÄ,
JOUKKOLIIKENTEEN TÄRKEYDESTÄ JA PÄÄTÖKSENTEON AVOIMUUDEN LISÄÄ
MISESTÄ. JO MUUTAMA VIIKKO VAALIPÄIVÄN JÄLKEEN MUUTTUI ÄÄNI KEL
LOSSA. PUOLUEIDEN VÄLISESSÄ TURKUSOPIMUKSESSA PUHUTAAN TALOUDEN
TASAPAINOTTAMISESTA JA VASTUULLISESTA SÄÄSTÄMISESTÄ.

VEROALE VARAKKAILLE
TIETÄÄ KEPPIÄ
KUNTIEN KÖYHILLE
MAALISKUUN LOPUN KEHYSRIIHESSÄ RIITTI IHMETELTÄ
VÄÄ. KOETTIIN MELKOINEN ”BUDJETTIKEHYSHAPPENIN
GI”, KÄYTTÄÄKSENI EXEUROPARLAMENTAARIKKO ESKO
SEPPÄSEN LUONNEHDINTAA TAPAHTUNEESTA. HAPPE
NINGIA SEURATESSA VARMASTI JOKAISELLE KÄVI SEL
VÄKSI ISTUVAN HALLITUKSEN LINJA: KATAISEN MINIS
TERISTÖ AJAA VARAKKAIDEN YHTEISKUNTARYHMIEN
ETUJA.

JO kautensa ensimmäisessä budjetissa hallitus leikkasi ohjelmansa
mukaisesti kuntien valtionosuuksia. Leikkauslinja on jatkunut ja
jyrkkenee nyt tehtyjen veroratkaisujen seurauksena. Kuntien rahoi
tukselta viedään pohjaa pois yhteisöveroalella. Sillä on suora vaiku
tus kuntatalouteen kahta reittiä. Ensinnäkin, kun valtion keräämät
verotulot vähenevät miljardilla, on sillä yhä vähemmän mitä jakaa
kunnille valtionosuuksina. Toiseksi, kuntien valtiolta saama osuus
yhteisöveron tuotosta luonnollisesti pienenee.

AIEMMIN hallitus on laskenut yritysten yhteisöveroa 26 prosentista
24,5 prosenttiin ja nyt kehysriihessä se päätettiin laskea 20 pro
senttiin. Suomi osallistuu näillä dramaattisilla yritysveron alennuk
silla EU:n laajuiseen verokilpailuun. EUalueen keskimääräinen
yritysveron taso on 27 prosenttia ja OECDmaiden 32 prosenttia.
Yritykset saavat näiden toimenpiteiden tuloksena lyhyessä ajassa
yhteensä 1 350 miljoonan euron veronkevennykset, jotka eivät tue
työllisyyttä, kuten uskotellaan, vaan valuvat osinkoihin ja inves
tointeina ulkomaille. Meillä on muutaman vuoden takainen en
nakkotapaus: työnantajien Kelamaksu poistettiin juuri työllisyyden
parantamisen nimissä, mutta työttömyys on operaation jälkeen
päinvastoin lisääntynyt.

JOTTA yhteisöveroalen omistajien pottia kasvattava vaikutus var
masti konkretisoituisi, teki hallitus kehysriihessä myös ennen
näkemättömiä päätöksiä osinkojen verohelpotuksista. Ensin vietiin
hyvän yhteishengen puhaltaessa läpi megaluokan verohelpotus
kaikkein rikkaimmille. Poistettiin verovapaiden osinkojen 60 000
euron katto, mutta oltiin samalla antamassa osingoille verovapaus
75 prosenttiin saakka eli osinkojen veroksi muodostui käytännössä
7,58 prosenttia vailla ylärajaa. Syntynyt kohu pakotti hallituksen
korjaamaan päätöstään, mutta se ei kiristänyt osinkojen verotusta
lähtötilanteeseen verrattuna. Nyt aliverotetuille osingoille asetettiin
150 000 euron katto. Lopullisesta päätöksestä hyötyvät eniten ne,
jotka nostavat 60 000150 000 euron osingot käytännössä alhaisella
7,58 prosentin verolla sekä erilaiset osakeyhtiön kautta palveluita
myyvät ammatinharjoittajat, kuten lääkärit ja asianajajat.

KOVIN paukku taisi olla kuitenkin yhteisöveroale. Kuntien yhteisö
veroosuus on jo muutenkin laskussa. Viime vuonna Turku sai yh
teisöveroja valtiolta noin 69 miljoonaa: noin yhdeksän miljoonaa
vähemmän kuin edellisenä vuonna. Esimerkiksi päivähoitopaikkoja,
joista Turussa on pulaa, voisi yhdeksällä miljoonalla järjestää las
kennallisesti noin 900.

KEHYSRIIHESSÄ puidun varakkaiden veroalen ja valtionosuus
leikkausten seurauksena kunnat ovat pakotettuja nostamaan kun
nallisverojaan. Tämä kurittaa nimenomaan pienituloisia. Koro
tukset eivät koske varakkaimpia eli pääomatulojen saajia. Onkin
muistettava, että varakkaiden verotusta tavalliseen työtätekevään,
opiskelijaan, työttömään tai eläkeläiseen verrattuna keventää huo
mattavasti myös se, etteivät varakkaat maksa pääomatuloistaan,
kuten osinkotuloista ja myyntivoitoista, lainkaan kunnallisveroa.

Johannes Yrttiaho
kaupunginvaltuutettu
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Turun Kasvatus ja opetuslautakunta käsitteli 27.3. kokouksessaan
tulevien vuosien päiväkoti ja koulurakennushankkeita. Vasem
mistoliiton Riikka Oksanen esitti Johannes Yrttiahon kannatta
mana, että Pansion yläkoulu ja alakoulun peruskorjaushanke
toteutettaisiin niin, että se olisi valmis vuonna 2016. Esitys hävisi
äänestyksessä 8–5. Se sai tuekseen vain sosiaalidemokraattien
edustajat.

Viime lautakuntakaudella hanketta puoltaneet vihreät äänestivät
nyt sitä vastaan kokoomuksen mukana. Käytännössä vihreät paitsi
pitivät yläkoulua tarpeettomana, myös tukivat 50luvulla rakenne
tun koulun peruskorjauksen siirtämistä aikaisintaan vuoteen 2019.

Pansion yläkoulu sijaitsi aiemmin Pernon koulutalossa. Se sul
jettiin sisäilmaongelmien takia vuonna 2008 ja oppilaat siirrettiin
Rieskalähteen kouluun. Järjestelyn sanottiin olevan väliaikainen ja
uusi yläkoulu luvattiin rakentaa alueelle nopeasti. Tuoreessa muis
tissa oli tuolloin Pernon lukion lakkauttaminen vuonna 2006.
Opetusvirasto teki alueen koululaisten vanhemmille pari vuotta
sitten kyselyn koulun tarpeesta. Lähes kaikki kyselyyn vastanneet
pitivät yläkoulun palauttamista Pansioon tärkeänä. Koulun van
hempainyhdistys keräsi myös hanketta tukevan adressin.

Kouluhankkeen kohtalosta päättää seuraavaksi Kiinteistöliike
laitoksen johtokunta ja lopulta kaupunginvaltuusto. (UP)

VIHREÄT LIPESI
AIEMMASTA LINJASTAAN

VASEMMISTOLIITTO
VAATII: YLÄKOULU
PANSIOON

Kasvatus ja opetuslautakunnan oikeistoenemmistö ää
nesti äänin 8–5 kumoon Vasemmistoliiton esityksen, jon
ka mukaan Pansion alakoulun (kuvassa) peruskorjausta
olisi kiirehditty ja tontille olisi rakennettu yläkoulun vaati
ma lisärakennus. Vasemmistoliiton vaatimus on linjassa
alueen asukkaiden mielipiteen kanssa. Esitystä lauta
kunnassa vastustivat etunenässä kokoomus ja vihreät.

Parikymmentä vasemmistolaista ayvaikuttajaa eri aloilta ja eri
liitoista kokoontui tiistaina 26.3. Rakennusliiton tiloihin Turussa
tehostamaan yhteydenpitoaan Ayklubin tunnuksen alla. SAK:n
johtaja Matti Huutola alusti keskustelun arvioimalla kriittisesti
vast’ikään päättyneen hallituksen kehysriihen tuloksia ja ayliikkeen
edessä olevia tehtäviä. Perusteellisen keskustelun jälkeen osanottajat
päättivät jatkaa yhteydenpitoaan ja laajentaa verkostoaan. Seuraava
tapaaminen päätettiin pitää lauantaina 15.6. Tortinmäessä Turun
Vasemmistoliiton ”kesäedustajiston” yhteydessä.

Kaikille Turun seudun ayaktiiveille avoimeen verkostoon saa
yhteyden Turun Vasemmistoliiton puheenjohtajan Asko Mäen
kautta (askoilari.maki@gmail.com tai 044 377 4657).

VASEMMISTOLAINEN
AYTOIMINTA TEHOSTUU
TURUN SEUDULLA

Varhaiskasvatusta ja perusopetusta uhkaa
Turussa miljoonien eurojen leikkaus, vaikka
lakisääteisiä palveluita ei voida nykyisellään
kään toteuttaa. Kaupungin laskelmien mu
kaan täysin uusia kunnallisia päivähoito
paikkoja olisi perustettava tänä vuonna ai
nakin 150 lapselle.

Vasemmistoliiton Turun valtuustoryhmä
pitää ehdottoman tärkeänä, että kaupungin
valtuusto myöntää lisämäärärahan, jolla leik
kaukset vältetään.

Kaupunginhallitus ja kasvatus ja opetus
lautakunta ovat päivähoitolakiin viitaten
edellyttäneet, etteivät hoitojonot tänä vuon
na kasva. On kuitenkin ilmeistä, että jonot
kasvavat, jos toimitaan nykyisillä määrära
hoilla.

– Päivähoito on lakisääteinen palvelu, jo
hon lapsella on subjektiivinen oikeus. Jonot
ovat Turussa lainvastaiset jo nyt ja lapsimää
rä kasvaa. Olisi vastattava kasvavaan kysyn
tään, mutta lisärahan sijaan ajetaan läpi leik
kauksia, Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
kritisoi. Se vaatii lisärahaa myös peruskou

luille, joiden määrärahojen leikkaukset ovat
reilut kaksi miljoonaa euroa. Leikkaus mer
kitsee opetustuntien vähentämistä sekä sääs
tämistä mm. sijaisten käytöstä, avustajista,
tuki ja erityisopetuksesta sekä opetusmate
riaaleista. (UP)

PÄIVÄHOIDOLLE JA KOULUILLE ON TU
RUSSA ESITETTY LEIKKAUSLISTAT. VA
SEMMISTOLIITON TURUN VALTUUSTO
RYHMÄ VAATII, ETTÄ KAUPUNKI TUR
VAA LASTEN JA NUORTEN PALVELUT
LISÄRAHOITUKSELLA.

LAPSIMÄÄRÄ KAUPUNGISSA KASVAA

LASTEN JA
NUORTEN PALVELUT
ON TURVATTAVA

Turun Vasemmistoliitto pitää erityisen tär
keänä, että kiristyvässä taloustilanteessa Tu
russa kunnallisten sosiaali ja terveyspalve
luiden sekä koulutoimen taso säilytetään
mahdollisimman korkeana; kaupunki toimii
kaikin käytettävissään olevin keinoin työlli
syyden kohentamiseksi; asumaalueiden vä
listä eriarvoisuutta tasoitetaan; kulttuuri, lii

kunta ja nuorisotoimintaan osoitetaan riit
tävästi voimavaroja; kaupunkia kehitetään
ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla;
ja toteutetaan nuorten yhteiskuntatakuu täy
simääräisesti.
– Palveluiden tason säilyttämiseksi voidaan
kuntaveroja korottaa maltillisesti, edustajisto
toteaa.

– Homekoulujen ja päiväkotien saneeraus
ja kaupunginteatterin peruskorjaus ja laajen
nus ovat kiireellisimpiä korjausinvestointeja.
Suurhankkeista pikaraitiotien rakentamisen
edistäminen ja pienemmistä Pansion koulu
ovat tärkeimpiä uudissijoituksia. Investoin
neilla on myös tärkeä työllistävä vaikutus ja
ne vahvistavat Turun elinvoimaisuutta, Tu

run Vasemmistoliiton edustajisto linjaa.
Turun kaupungin menoista voidaan järjes

tön mukaan säästää merkittävästi tehosta
malla energian käyttämistä sekä jonkin ver
ran myös supistamalla erityisesti keskus
hallintoa.
– Toriparkkihankkeesta tulee viimeinkin
luopua ja Kauppatori kunnostaa ensisijaisesti
perinteiseen torikäyttöön turkulaisia palve
levia uusia toimintoja unohtamatta.
– Turun kunnallispolitiikassa on lisättävä
avoimuutta ja kuntalaisten kuulemista, to
teaa Uusi Turku sopimuksen ulkopuolelle
jääneen Vasemmistoliiton kevätedustajisto.
(UP)

AVOIMUUTTA SOPIMUSPOLITIIKAN SIJAAN

VAS: PALVELUIDEN JA ALUEIDEN
TASAARVON PUOLESTA
TURUN NS. HALLITUSSOPIMUKSEN ELI
UUSI TURKU SOPIMUKSEN HYLÄN
NEEN TURUN VASEMMISTOLIITON
EDUSTAJISTO ASETTUI KEVÄTKOKOUK
SESSAAN PUOLUSTAMAAN PALVE
LUITA JA ASUINALUEIDEN TASAAR
VOA.

Kasvatus ja opetuslautakunta on kuluneena
keväänä linjannut päiväkotiverkon kehittä
mistä ja arvioinut uusien päivähoitopaik
kojen tarvetta vuoteen 2018 mennessä.

Kokoomuksen, vihreiden ja muiden oi
keistopuolueiden enemmistö vei lautakun
nassa äänestyksen jälkeen läpi linjauksen,
jonka mukaan päivähoito olisi tulevaisuudes
sa yhä suuremmalta osin epävarman yksi
tyisen palvelutuotannon varassa.

Vasemmistoliiton mukaan pyrkimys lisätä
yksityistä päivähoitoa on vastuuton. Se teki
lautakunnassa oman esityksensä:

– Päivähoitopalvelujen kattava järjestäminen
edellyttää kaupungin omien päivähoitopaik
kojen huomattavaa lisäämistä. Paikkoja on
pyrittävä lisäämään selvityksessä esitettyä 450
paikkaa merkittävästi enemmän vuoteen
2018 mennessä, Vasemmistoliiton edustajat
esittivät.

ITÄ JA POHJOISTURUSSA
TARVITAAN PÄIVÄHOITOPAIKKOJA
Oikeiston linjaus ei myöskään huomioi
lähiöalueiden päivähoitopalvelujen nykyisiä
jonoja ja kasvavaa kysyntää. Jos linjausta

noudatetaan, pula päivähoitopaikoista pahe
nee erityisesti itäisessä ja pohjoisessa Turussa.
Varsinkin lähiöalueilla, joilla asuu paljon
maahanmuuttajia ja työttömyysprosentti on
korkea, eri tukimuotoja tarvitsevia lapsia on
suhteellisen paljon. Vasemmistoliiton mu
kaan näillä alueilla olisi pyrittävä siihen, että
nykyistä paljon suurempi osa lapsista on
kunnallisessa päivähoidossa. (UP)

PÄIVÄHOITOA KEHITETTÄVÄ
KUNNALLISENA, LÄHIÖT HUOMIOIDEN
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VAPPUNA TURKU
VASEMMALLE
TURUN VASEMMISTOLIITOLLE TÄRKEIMPIÄ
ASIOITA VALTUUSTOKAUDELLA 2013–2016 OVAT
PALVELUIDEN TASON SÄILYTTÄMINEN, TYÖL
LISYYS, ASUMAALUEIDEN TASAVERTAISUUS,
KULTTUURI, LIIKUNTA JA NUORISOTOIMEN
VOIMAVARAT, NUORTEN YHTEISKUNTATA
KUUN TOTEUTTAMINEN, SEKÄ KAUPUNGIN
EKOLOGISESTI JA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ
KEHITTÄMINEN.

KOVIA tavoitteita taloustilanteen kiristyessä.
Vasemmistoliiton kannatus oli viime syksyn
kuntavaaleissa Turussa kuitenkin vain 13,4 %,
millä saimme yhdeksän valtuutettua 67:stä. Tällä
voimalla emme voi sanella yhtään päätöstä.
Varsinkin kun Kokoomus tuntuu yhä miltei
yksin pitävän valtaa kaupungissa, vaikka sen
kannatus on vain runsas neljännes (25,8 %).
Kokoomuksen valtaaseman Turussa selittää vain
sosiaalidemokraattien ja Vihreiden alistuminen
oikeiston tukipuolueiksi. Se on kummallista,
kun ne eivät saa palkinnoksi edes kannatustaan
vastaavaa osuutta luottamuspaikoista. Kokoo
mus kahmi esimerkiksi kaupungin hallitsemien
yhteisöjen hallituspaikoista kaksi viidestä. Va
semmistoliiton osuutta leikattiin häikäilemättä
kaikissa mahdollisissa luottamuselimissä.

VASEMMISTOLIITOLLA on nyt kaksi vaihtoehtoa.
Toisaalta voimme tehdä jokaisessa asiassa oman,
”oikeaoppisen” esityksemme ja pitää siitä kiinni
loppuun asti. Äänestystulokset ovat sitten huo
noimmillaan valtuustossa 58–9, tai kaupungin
hallituksessa 12–1. Turkulaisten asiat eivät sillä
linjalla paremmiksi muutu. Joissain asioissa
näinkin on silti tehtävä, jos muuhun ei pystytä.
Toinen vaihtoehto on tärkeitä ratkaisuja valmis
teltaessa etsiä sinnikkäästi yhteistyökumppaneita
ja koettaa koota eri asioissa erilaisia liittoutumia.
Myös kabinettien ulkopuolella, joukkoliikkeiksi.
Silloin yleensä joudutaan myös omista tavoit
teista tinkimään ja tekemään kompromisseja.
Tämä on vaikeampi tie. Kuitenkin vain tällä
linjalla Turkua ja turkulaisten elämää voidaan
käytännössä rakentaa paremmaksi.

SAK:n Turun paikallisjärjestö on tänä vuonna
ottanut järjestääkseen vapunaaton lauluillan
ravintola Koulussa. Ehkä se on askel kohti koko
työväen ja vasemmistolaisen liikkeen yhteistä
vapputapahtumaa. Toinen askel samaan suun
taan on kolmen vasemmistolaisen puolueen tai
ryhmän yhteinen vappukulkue ja juhla Vanhalla
suurtorilla. Toivottavasti siellä puheissa keski
tytään sovitulla tavalla tuomaan esiin kunkin
omia periaatteita ja tavoitteita. Olisi mukava jär
jestää jatkossakin yhteisiä vappujuhlia ja viedä
Turku yhdessä vasemmalle.

Asko Mäki
puheenjohtaja
Turun Vasemmistoliitto

PUHEENJOHTAJA

– Telakan omistuspohjan muuttuessa, voidaan jou
tua ensi alkuun lähtemään siitä, että tilaajavarus
tamot ryhtyvät osaltaan väliaikaiseksi omistajaksi.
Lisäksi tarvitaan Suomen valtion, alihankkijoiden
ja yksityisten sijoittajien panosta, arvioi telakalla
työskentelevä levyseppä ja Turun kaupunginval
tuutettu Pasi Heikkilä.
– Pitkällä aikavälillä pitää pyrkiä kotimaiseen
telakkaomistukseen, Heikkilä tähdentää.

Levyseppä Pasi Vänni on samoilla linjoilla. Hä
nen mukaansa kotimainen omistus olisi turvallisin.
Omistajina voisivat olla mm. valtio sekä eläkeva
kuutusyhtiöt.
– Norjalaisomistuksessa telakan tekemät voitot
kotiutettiin Norjaan ja nyt korealaiset omistajat
ovat laiminlyöneet telakkaan investoimisen, hän
kritisoi. Ranskassa tilanne on sikäli parempi, että
siellä valtio omistaa suuren osan STX:n telakkaa. Se
parantaa ranskalaisten asemia mahdollisen omista
javaihdoksen yhteydessä.

RIKKIDIREKTIIVI LISÄÄ
LNGLAIVOJEN KYSYNTÄÄ

Heikkilä katsoo, että Turun telakan on laajen
nettava tuotevalikoimaansa pelkistä risteilijöistä
paljon laajemmalle.
– Tiedossa on jo vuosia ollut, että kisa risteilijä
kaupoista on vähintäänkin raadollista, katteet
olemattomia ja valtiontuilla valeltuja, hän sanoo.
 Uskon, että rikkidirektiivi lisää LNGkäyttöisten
laivojen kysyntää. Myös tuulivoimalahankkeilla
näen kasvavia mahdollisuuksia. Suomen rannikolle
on jo tehty ensimmäinen laaja suunnittelusopimus,
joka voi lähiaikoina poikia töitä myös telakalle.
Rannikollamme on erittäin otolliset olosuhteet
tuulivoiman hyödyntämiseen, paremmat kuin
Norjassa, Heikkilä huomauttaa.

Hänen arvionsa mukaan myös Venäjän arktisille
alueilleen tarvitsemat laivat tulevat työllistämään
Suomenkin telakoita. Saattaapa venäläisillä olla
kiinnostusta, myös telakoiden omistukseen, kuten
Helsingin telakan esimerkki osoittaa. (UP)

VALTIO MUKAAN TELAKKAAN

KOTIMAINEN
OMISTUS TOISI
VAKAUTTA

Laivojen energianlähteiksi kaavaillaan nesteyte
tyn maakaasun, LNG:n, ohella bioenergiaa ja au
rinkopaneeleita. Jälkimmäisten kehitystyö onkin
etenemässä harppauksenomaisesti. Myös laivojen

käytöstä poistamiseen kiinnitetään huomiota.
Esimerkiksi laivojen teräsrungot haluttaisiin kier
rättää jo Suomessa terästeollisuuden käyttöön.

Tavaran kuljettaminen laivoilla on jo sinänsä

monin verroin ympäristöystävällisempää kuin rek
karalli Euroopan halki lentorahtauksesta puhumat
takaan. Uusiutuvan energian ja LNG:n käyttö pa
rantaa tilannetta laivojen osalta entisestään. Maa
kaasunkin kasvihuonekaasupäästöt ovat vain kol
mannes öljyn vastaavasta, rikistä ym. haittaaineista
päästään eroon kokonaan.

Reijo Salmi

LAIVASTA ENERGIAPIHI JA KIERRÄTETTÄVÄ

TURUN TELAKAN TILAUSKANTA, KAKSI TUIRISTEILIJÄÄ, RIITTÄÄ TYÖL
LISTÄMÄÄN OSAN VÄESTÄ NOIN KAHDEKSI VUODEKSI. VUODENVAIH
TEESSA RANSKAAN MENETETTY RCCL:N JÄTTIRISTEILIJÄ OLISI TURVANNUT
TÄYDEN TYÖLLISYYDEN NELJÄKSI VUODEKSI. MILTÄ TELAKAN TULEVAISUUS
NYT NÄYTTÄÄ, KUN SEN OMISTUSPOHJA ON VARSIN TODENNÄKÖISESTI
MUUTTUMASSA? KAKSI TELAKKAMIESTÄ PASI HEIKKILÄ JA PASI VÄNNI
VASTAAVAT.

Levyseppä Pasi Vänni pitää kotimaista te
lakkaomistusta tulevaisuudessa turvallisim
pana vaihtoehtona.

Levyseppä ja kaupunginvaltuutettu Pasi
Heikkilä näkee LNGlaivojen, tuulivoima
loiden ja arktiseen merenkulkuun soveltu
vien alusten kasvavat markkinat myös Tu
run telakan mahdollisuutena.

MERITEOLLISUUS RY JULKISTI HILJATTAIN TUTKIMUSVISIONSA. NIIDEN MUKAAN ERI
TYISESTI MATKUSTAJAALUSTEN RAKENTAMISESSA OTETAAN KÄYTTÖÖN ENTISTÄ KE
VYEMPIÄ MATERIAALEJA, JOTTA LAIVOISTA SAATAISIIN VÄHEMMÄN ENERGIAA KÄYT
TÄVIÄ.
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– Vaalien tulokseen on suhtauduttu niin toi
veikkaasti kuin pessimistisestikin. Joidenkin
kannanottojen mukaan vaaleissa voittaneet
ovat maltillisia ja rauhanprosessin etenemi
nen olisi mahdollista. Toisaalla ajatellaan uu
den hallituksen jäsenten ajavan voimakkaasti
siirtokuntien laajentamista, ns. apartheidjär
jestelmän vahvistamista ja rauhanprosessin
unohtamista, kertoo Velimatti ”Wellu” Koi
visto Viherpunainen Vasemmisto ry:stä.

Tilaisuudessa keskustelua pohjustaa
ICAHD Finlandin puheenjohtajan Bruno
Jäntti. ICAHD Finland (Israeli Committee
Against House Demolitions) on moninainen
toimija, jonka toimenkuva rakentuu yksin
omaan Israel/Palestiina konfliktin ympärille.
Lisätietoja organisaatiosta löytyy icahd.fi si
vuilta.

SEMINAARI SYKSYLLÄ
Toukokuun 29. päivä klo 18 keskustelua jat
ketaan konfliktin tiimoilta niin ikään Ravin
tola Koulussa järjestettävässä tilaisuudessa.
– Syksyllä järjestämme Turussa lisäksi kaksi
päiväisen kansainvälisen seminaarin, johon
osallistujia saapuu niin Suomesta, Ruotsista,
palestiinalaisalueilta, Israelista ja mahdolli
sesti muualtakin. Seminaarin yhteydessä jär
jestämme iltaklubin joka tilaisuuksiemme

teemaan liittyen tarjoaa kulttuurinautintoja
musiikin, kuvan ja elokuvan keinoin pales
tiinalaisalueilta ja Israelista, Koivisto kertoo.
Myös keskusteluillat jatkuvat syksyllä.
– Toivotamme kaikki tervetulleiksi tilai
suuksiin, osallistumaan keskusteluun ja
pohtimaan, mitä voimme yhdessä tehdä rau
hanprosessin edistämiseksi, sanoo Koivisto.
(UP)

Palestiinan tilannetta ja rauhan mahdollisuutta pohditaan Viherpunainen Va
semmisto ry:n (Vipu) keskusteluilloissa keväällä ja syksyllä 2013. Tilaisuuksien
sarjan avaa 8.5. klo 18 Ravintola Koulun (Eerikinkatu 18) Historian luokassa
keskustelu Israelin helmikuisten vaalien tuloksesta ja uuden hallituksen poliit
tisista tavoitteista.

HUONOOSAISUUS
NÄKYY TERVEYDESSÄ
SUOMESSA väestöryhmien väliset hyvinvointierot ovat kasvaneet
1990luvulta lähtien. Erityisesti erot terveydentilassa ja elinajan
odotteessa ovat poikkeuksellisen suuret verrattuna moniin muihin
Euroopan maihin. Väestön koulutetuimman ja parhaiten ansait
sevan viidenneksen miehillä on nyt 35vuotiaina odotettavissa vielä
45 elinvuotta. Köyhimmillä ja vähiten koulutetuilla samanikäisillä
miehillä elinvuosia on edessä noin kymmenen vuotta vähemmän.
Eriarvoisuuden kasvu johtuu siitä, että ylemmissä sosioekono
misissa ryhmissä olevien terveys ja hyvinvointi on parantunut, mut
ta alimmassa ryhmässä olevien tilanne ei ole muuttunut. Lisäksi
terveyspalvelujärjestelmämme rakenne on eriarvoistava. Julkisen
terveydenhuollon lisäksi vain osalle väestöstä on käytettävissä
työterveyshuolto ja yksityinen terveydenhuolto.

TERVEYSEROJEN syyksi ei voida osoittaa vain yhtä selittävää tekijää,
vaan niiden taustalla on monimutkaisia syy ja seuraussuhteita.
Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että yksilön sosiaalinen asema
määrittää merkittävästi terveydentilaa, sairastamista ja kuollei
suutta. Huonoosaisuuden ja korkean sairastavuuden yhteys on
kiistaton. Lähes kaikki terveysongelmat ovat yleisempiä vähäisen
koulutuksen saaneiden, pienituloisten ja työntekijäammateissa
toimivien keskuudessa.

EROT terveyskäyttäytymisessä ja elintavoissa selittävät merkittävästi
sairastavuus ja kuolleisuuseroja. Asenteet ja arvostukset terveellisiä
elintapoja kohtaan vaihtelevat eri väestöryhmissä. Epäterveelliset
ruokailutottumukset, tupakointi, runsas alkoholinkäyttö sekä li
havuus ovat yleisempiä alemmissa sosiaalisissa ryhmissä, joissa on
myös suurempi alttius yksilön terveyttä vaarantavien selviytymis
keinojen käyttöön. Terveyttä vaarantavat elintavat opitaan jo nuo
rina. Omaksuttujen elintapojen syntyyn vaikuttaa erityisesti se
kulttuuri, jossa henkilö elää. Lisäksi työ ja koulutuksellinen asema
vaikuttavat terveyteen. Korkeammin koulutetut ovat tietoisempia
terveydestä ja osaavat paremmin toimia terveyttä edistävällä tavalla.
Koulutus vaikuttaa usein myös työuraan ja työoloihin, jotka
altistavat eri tavoin terveysriskeille. Alemmissa sosiaaliryhmissä
työ ja elinolot ovat usein huonommat kuin korkeammassa
asemassa olevien.

SOSIOEKONOMISTEN terveyserojen kaventaminen on terveys
politiikan vaikeimpia haasteita. Ongelmaa ei voida ratkaista vain
sosiaali ja terveyspoliittisilla toimenpiteillä, vaan tarvitaan yhteis
kuntapolitiikan eri alojen yhteistyötä. Erityisesti on kiinnitettävä
huomiota huonoa terveyttä aiheuttavien yhteiskunnallisten ongel
mien ratkaisuun. On vähennettävä pitkäaikaistyöttömyyttä, pa
rannettava työelämää terveyttä paremmin huomioon ottavaksi,
säilytettävä tasaarvoisuuteen perustuva koulutusjärjestelmä, ka
vennettava tuloeroja, vähennettävä lapsiperheiden köyhyyttä,
turvattava kaikille kohtuulliset asumis ja elinolosuhteet. Lisäksi
on huolehdittava koko väestölle yhtäläisestä mahdollisuudesta
saada laadukkaita terveyspalveluja riippumatta asuinpaikasta tai
varallisuudesta.

Jukka Kärkkäinen
Lääketieteen tohtori ja psykiatrian erikoislääkäri
Kaupunginvaltuutettu
VarsinaisSuomen sairaanhoitopiirin
hallituksen 2. vpj. ja psykiatrian johtokunnan pj.

TERVEYSPOLITIIKKA

LÄHELTÄ PITI, ETTEI HALLITUKSEN LYHYTNÄ
KÖISYYS JÄTTIRISTEILIJÖIDEN TILAUSASIASSA
KOITUNUT TURUN TELAKAN KOHTALOKSI.
PÄÄTÖKSESTÄ NOUSSEEN KOHUN ANSIOSTA
SAKSALAISEN TUIVARUSTAMON RISTEILIJÄ
TILAUKSET SENTÄÄN NIPIN NAPIN SAATIIN
PELASTETTUA. EIPÄ SILTI, TURUN SEUTU ON
VALTIONHALLINNON PÄÄTÖKSENTEOSSA PIT
KÄÄN OLLUT LAPSIPUOLEN ASEMASSA: TYÖ
PAIKKOJAKIN ON SIIRRETTY RUNSAASTI MM.
PÄÄKAUPUNKISEUDULLE.

Parisataavuotisella laivanrakennusperinteellä
on kuitenkin hyvät jatkamisen edellytykset.
Kyse on kolmesta tendenssistä, joiden hyö
dyntämiseen maailman huippua oleva tekno
logia, tutkimus ja ympäristöosaaminen avaavat
mahdollisuuksia.

Euroopan ja ItäAasian välimatka Jäämeren
kautta on noin 10 000 km, Suezin kanavan
kautta matkaa tulee kaksi kertaa enemmän.
On selvää, että suuri osa kansainvälisistä
laivakuljetuksista siirtyy lähivuosina Koillis
väylälle. Reitti lyhenee lisää 10–20 vuoden
kuluttua jäävahvisteisten laivojen kulkiessa
kesäisin suoraan Pohjoisnavan yli. Venäjän
Jäämeren rannan satamia ollaankin kehittä
mässä, ja mm. Jamalin niemimaalle on tarkoi
tus rakentaa suuri nesteytetyn kaasun satama.

EU:n ulkomaankaupasta suuntautuu Aasian
kolmannes jo nyt ja osuus on kasvamassa.
Johtavan arktisen teknologian osaajan rooli
sopisi hyvin Suomelle, onhan Suomi ainoa
maa, jonka kaikki satamat jäätyvät joka talvi.

Laivanrakennukseen vaikuttaa myös parjattu
EU:n rikkidirektiivi. Laivojen polttoaineen
rikkipitoisuutta alennetaan Itämerellä, Poh
janmerellä ja Englannin kanaalissa kymme
nesosaan aiemmasta vuoden 2015 alusta.
Tähän päästään joko uusimalla laivakantaa
nesteytetyllä maakaasulla (LNG) toimivaksi
tai tekemällä laivoihin melkoisia muutostöitä
(savukaasupesurit ja katalysaattorit vält
tämättömiä).

LNGosaamisesta Turun telakalla jo on
kin näyttöä. Gasumin suunnitelmissa on, että
Pansioon valmistuisi LNGterminaali parin
vuoden päästä. Käyttöä siis olisi kehysriihessä
sovitulla runsaan 100 miljoonan euron sat
sauksella LNGinfrastruktuuriin.

Tuulivoimaloiden rakentaminenkin sopisi
Turun telakan ohjelmaan risteilijöiden teon
lomassa. Yhden tilauksen arvo voi olla satoja
miljoonia euroja. Suomen tavoitteena on pys
tyttää vuoteen 2020 mennessä 800 tuulivoi
malaitosta (2500 MW), mikä ei ole mahdollista
ilman merituulivoimaa. Erityishaasteena on
kehittää merituulipuisto jääolosuhteisiin.

Meriteollisuusverkoston ytimeen kuuluu
Suomessa noin 450 yritystä. Vuonna 2012 ala
työllisti yhä 18 000 työntekijää. Työpaikoista
noin 40 prosenttia sijaitsi VarsinaisSuomessa.
Liiketoiminta ja tutkimus keskittyvät risteili
jöiden ja lauttojen rakentamiseen, offshore
alaan sekä arktiseen teknologiaan. Kantavana
teemana ovat yhä enemmän ympäristökysy
mykset.

Reijo Salmi
Eläkkeellä oleva
biologian ja maantiedon lehtori

TELAKAT JA TULEVAISUUS

PALESTIINAN TILANNETTA JA RAU
HAN MAHDOLLISUUTTA POHDITAAN
VIHERPUNAINEN VASEMMISTO RY:N
(VIPU) KESKUSTELUILLOISSA KEVÄÄL
LÄ JA SYKSYLLÄ 2013. TILAISUUKSIEN
SARJAN AVAA 8.5. KLO 18 RAVINTOLA
KOULUN (EERIKINKATU 18) HISTORIAN
LUOKASSA KESKUSTELU ISRAELIN
HELMIKUISTEN VAALIEN TULOKSESTA
JA UUDEN HALLITUKSEN POLIITTI
SISTA TAVOITTEISTA. KUULUVATKO
NIIHIN RAUHANNEUVOTTELUT PALES
TIINALAISTEN KANSSA VAI JATKUUKO
ISRAELIN HARJOITTAMA MIEHITYS
PALESTIINALAISALUEILLA?

ISRAELIN VAALITULOS ARVIOITAVANA

ONKO RAUHA
PALESTIINAAN
MAHDOLLINEN?
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Pian ollaan tilanteessa, jossa esimerkiksi kaupun
gin omistama Arkea Oy – eli entinen Kiinteistö
palveluliikelaitos – joutuu kilpailemaan ISS:n
kaltaisten monikansallisten suuryritysten kanssa
vaikkapa kouluruokailun järjestämisestä.

ISS:n omistavat EQT ja Goldman Sachs, joista
jälkimmäinen on veroparatiisien avulla vaurautensa
ja valtansa luonut investointipankki.

”Goldman Sachs on hyvin pitkälti offshore
luomus”, Nicholas Shaxson toteaa veroparatiiseja
käsittelevässä kirjassaan Aarresaaret – Miehet, jotka
ryöstivät maailman (Into Kustannus 2012). Off
shore on englanninkielinen nimitys veroparatiisi
taloudelle.

HANKINTALAKI AVAA OVEN
VEROPARATIISEIHIN
EU:n sanelema hankintalaki pakottaa kunnat kil
pailuttamaan tietyn kynnysarvon ylittävät pal
veluhankinnat, jos kunta ei tuota palveluita itse.

Äkkiseltään voisi kuvitella, että kun kaupungin
omistama yhtiö Turun Seudun Rakennustekniikka
Oy – eli entinen Talotoimiliikelaitos – peruskorjaa
kaupungin omistaman rakennuksen, se nimen
omaan tarkoittaa, että kaupunki itse tuottaa kor
jauspalvelun.

Kaiken järjen vastaisesti näin ei kuitenkaan ole.
Parin vuoden kuluttua kaupunki siis kilpailee
yksityisomisteisia yrityksiä vastaan omien raken
nustensa korjaamisesta. Yksityisiä peruskorjauksia
tekeviä yrityksiä ovat esimerkiksi Lemminkäinen ja
YIT.

YIT:n pääomistajia ovat Ehrnroothin veljekset
Structor S.A. holdingyhtiönsä kautta. Structor
S.A. on rekisteröity veroparatiisina tunnettuun
Luxemburgiin.

TILINTARKASTAJAT
VEROSUUNNITTELIJOINA

Yhtiöittämisiä toteuttaessaan Turun kaupunki
on ostanut rutkasti konsultointipalveluja Price
waterhouseCoopersilta (PwC). Sama ylikansalli
nen yritysjätti vastaa myös kaupungin ja sen omis
tamien yhtiöiden tilintarkastuksesta.

”PwC:n rooli kansainvälisessä verosuunnittelussa
on merkittävä”, veroparatiiseja tutkinut tieto
kirjailija Matti Ylönen kertoo. ”PwC on yksi
maailman neljästä suuresta tilintarkastusyhtiöstä
KPMG:n, Ernst & Youngin ja Deloitten rinnalla.
Ne tarkastavat käytännössä kaikkien monikan
sallisten suuryritysten tilit ja tarjoavat verosuun
nittelupalveluita osana tuotesalkkuaan.”

”Neljä suurta” ovat jopa konsultoineet veropa
ratiiseja. ”On yksittäisiä tapauksia, joissa suuret
tilintarkastusyhtiöt ovat olleet kehittämässä vero
paratiiseihin verosuunnittelua helpottavaa lain
säädäntöä.”

VERONKIERTÄJÄT PERUSPALVELUJEN
KIMPUSSA
Viime vuonna Turku päätti ostaa PansioPernon
terveyskeskuspalvelut ulkopuoliselta palveluntar
joajalta. Tarjouskilpailuun osallistuivat Attendo
MedOne, Coronaria Hoitoketju, Mediverkko ja
Pihlajalinna.

Attendon suurin omistaja on IK Investment
Partners, jonka tytäryhtiöihin kuuluu luxembur
gilainen Vistra. Helsingin Sanomien mukaan Vistra
auttaa toisia yrityksiä perustamaan veroparatiisi
yhtiöitä.

Kaikki edellä mainitut yritykset tarjoavat lääkä
reilleen mahdollisuuden nostaa palkkansa kevyem
min verotettuna pääomatulona. Tarjouskisan voitti

lopulta Mediverkko.
Yhtiöittämisten ja ulkoistamisten myötä vero

paratiisiyhtiöille on annettu mahdollisuus päästä
käsiksi muun muassa terveydenhuolto, joukko
liikenne, kiinteistö, tekstiili, ruoka, siivous,
viheralue, rakentamis, korjaus ja vanhuspalve
luihin. Palvelusetelihankkeen myötä monikansal
liset yritykset ovat tunkeutumassa myös mm. lasten
päivähoitoon.

KALLISTA KILPAILUA
Kun palvelut ostetaan verosuunnittelua hyödyn
täviltä yrityksiltä, kaupunkilaisten veroeurot va
luvat veroparatiisien kautta teille tuntemattomille
eivätkä palaudu veroina valtiolle tai voittoina
kaupunkikonsernille. Voittojen pako veroparatii
seihin ei kuitenkaan ole ainoa ulkoistamisen ai
heuttama menoerä.

”Kilpailutuksessa on piilokustannuksia”, Ylönen
kertoo. ”Esimerkiksi virkamiesten tekemä työ han
kintojen valmistelussa ja mahdollinen markkina
oikeuteen joutuminen vievät rahaa.”

Ulkoistamisilla haetut säästöt jäävätkin usein
syntymättä. Ylönen on tutkinut yhdessä Hanna
Kuuselan kanssa erityisesti valtion ostamien kon
sulttipalveluiden todellista hintaa.

”Ulkoisten konsulttien käyttö on usein tullut
kalliimmaksi kuin oma työ”, Ylönen summaa tut
kimusten tuloksia.

EPÄTERVETTÄ KILPAILUA
Kilpailutuksiin pakottavaa hankintalakia perus
tellaan penninvenytyksen lisäksi sillä, että halu
taan edistää tervettä kilpailua.

”Kilpailu on usein varsin näennäistä”, Ylönen
huomauttaa. ”Kilpailu ei ole kovin hyvissä kanti

missa, jos vain muutama yritys osallistuu siihen.”
Herää myös kysymys, miksei osakeyhtiöiltä vaadita
samaa kilpailutuspakkoa samoin perustein.

Tervettä ei liene sekään, että osa yrityksistä
parantaa lähtökohtiaan verosuunnittelun avulla.
Veronsa rehellisesti maksavat yritykset loistavat
usein kilpailuissa poissaolollaan. Monesti sellaisia
ei edes markkinoilla ole.

Kun Turku esimerkiksi kilpailutti perintäpal
velut, tarjouksen jätti kaksi yritystä, Intrum Justitia
ja Lindorff, joilla molemmilla on veroparatiisi
kytkökset. Kun kaupunki taannoin kilpailutti tilin
tarkastajansa, mittelöön ottivat osaa tutut vero
paratiisikeplottelijat PwC, KPMG, Ernst &Young
ja Deloitte.

VEROPAKOILIJAT BOIKOTTIIN?
Onko veronkiertäjiä mahdollista sulkea pois tar
jouskilpailuista? Onhan jopa valtionvarainminis
teri Urpilainen kehottanut kuntia boikotoimaan
veroparatiisiyrityksiä.

”Tätä selvitetään parhaillaan Helsingissä, mutta
näyttää siltä, ettei mitään keinoa ole”, Ylönen
vastaa. EU:n masinoima hankintalaki ei salli yritystä
syrjittävän sen vuoksi, että se hyödyntää veropara
tiiseja.

Ainoa keino taistella veroparatiiseja vastaan kun
tatasolla onkin tuottaa palvelut itse. Jos näin ha
lutaan tehdä, yhtiöittämispäätökset pitää Turussa
kin pyörtää.

LÄPINÄKYVYYS KATOAA
Veronkierron vastustaminen ja ulkoistamisen
hintavuus eivät ole ainoat syyt, miksi kaupungin
kannattaa tuottaa itse palvelunsa.
”Hallinnon läpinäkyvyydestä puhutaan nykyään

VERONKIERTÄJÄT
KAUPUNKILAISTEN
KUKKAROLLA

117 kansanedustajan allekirjoittama lakialoite luku
kausimaksuista korostaa, että korkeakoulun mak
suttomuus suomalaisille opiskelijoille on mahdol
lisuuksien tasaarvoon perustuva lähtökohta, josta
on pidettävä kiinni. Tämä mahdollisuuksien tasa
arvo onkin näköjään riippuvainen opiskelijan kan
sallisuudesta ja vieläpä varattu ainoastaan suoma
laisille.

Lakialoite on seurausta kesällä 2009 hyväksy
tystä yliopistolaista. Yliopistolaki mahdollisti luku
kausimaksujen perimisen EU ja ETAmaiden ul
kopuolelta tulevilta korkeakouluopiskelijoilta, ja

maksuja onkin kokeiltu useissa yliopistoissa sen
jälkeen, myös Turun yliopistossa. Vasemmistoliitto
ainoana äänesti lakia vastaan, vain SDP:n Kimmo
Kiljunen liittyi rintamaan.

Lukukausimaksukokeilusta on tähän mennessä
koitunut enemmän kuluja kuin hyötyjä. Opetus
ministeri Jukka Gustafsson on myöntänyt kokei
lun epäonnistumisen. Kuten Suomen Ylioppilas
kuntien liiton SYL:in ja Suomen ammattikorkea
kouluopiskelijakuntien liiton SAMOKin 7.1. tänä
vuonna julkaisema yhteinen kannanotto aiheesta
kertoo, "lukuvuonna 2011–2012 Suomessa opis

keli ainoastaan 12 maksavaa opiskelijaa." Suoma
laisten opiskelijajärjestöjen kannanotossa perään
kuulutetaan, aivan oikein, todellisia toimia ulko
maisten opiskelijoiden integroitumisen parantami
seksi.

Tästä huolimatta lakialoitteen allekirjoittaneiden
kansanedustajien mielestä ongelmana on, että suuri
osa englanninkielisen tutkinnon Suomessa suorit
taneista ulkomaalaisista opiskelijoista työllistyy
Suomen ulkopuolelle ja että valtion tarjoaman il
maisen korkeakoulutuksen hyöty valuu muualle.

Maksujen tarjoaminen vastaukseksi ulkomais

ten opiskelijoiden työllistymisongelmaan on heik
kotasoinen ja läpinäkyvä yritys häivyttää lukukau
simaksujen todellinen funktio; maksuttoman kor
keakoulutuksen purkaminen. Jokuhan voisi väittää,
että maksuttoman korkeakoulutuksen pitkä perinne
katkesi Suomessa yliopistolain myötä.

Euroopan opiskelijoiden kattojärjestö ESU
julkisti jo 4.12. viime vuonna kannanoton, jossa se
toteaa EU:n ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden
lukukausimaksujen olevan uhka korkeakoulutuksen
kansainvälistymiselle, jota Suomen hallitus on jo
vuosia voimakkaasti tukenut. Tältä pohjalta on

OPISKELIJOIDEN
TAISTELUKEVÄT

KULUVA VUOSI ON TÄHÄN MENNESSÄ TARJONNUT OPISKELIJOILLE
VARSIN KATKERAA KALKKIA. ENSIN TAMMIKUUSSA EHDOTETTIIN
LUKUKAUSIMAKSUJA EU JA ETAMAIDEN ULKOPUOLELTA TULEVILLE
OPISKELIJOILLE, SITTEN VASTUU TYÖURIEN PIDENTÄMISESTÄ SYSÄT
TIIN OPISKELIJOIDEN HARTEILLE EHDOTUKSELLA OPINTOTUEN RAKEN
TEELLISESTA KEHITTÄMISESTÄ.
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hyvinkin erikoista, miten lakialoitteen puuhamie
het, ja myös opetusministeri, kertovat lukukausi
maksujen vahvistavan suomalaista koulutusvientiä.
Vielä oudommalta kuulostaa aloitteen perustelu
opetusalan työllisyysnäkymien parantamisella.

Yhä uudelleen viriävän lukukausimaksukeskus
telun päämääränä on maksujen kaikenkattavuus;
lopullinen kuolinisku suomalaisen maksuttoman
korkeakoulutuksen perinteelle. Nyt meidän perin
teen puolustajien on vain jaksettava taistella.

Taistelutahtoa onneksi myös löytyy; se todistet
tiin 20.3., kun n. 5000 opiskelijaa ympäri Suomen
osoittivat mieltään Helsingissä opintotuen ”kehit
tämistä” vastaan. Kehittäminenhän tarkoittaa mo
dernissa kielenkäytössä kepittämistä. Opintotuen
kohdalla sillä tarkoitettiin nopeampaan valmistu
miseen pakottamista lisäämällä tuen lainapainot
teisuutta, ja rajaamalla opintotukikuukaudet kol
meen vuoteen. Opiskelijat kärsivät jo nyt yhä kove

nevien suorituspaineiden alla yrittäen selviytyä
opinnoista ja työssäkäynnistä; mielenterveysongel
mat ovat jatkuvassa kasvussa.

Hallituksessa kuultiin opiskelijoita ja opintotuen
rakenne säilyy pitkälti nykyisellä pohjalla. Opinto
tuki sidotaan indeksiin elokuussa 2014, ja sen pe
rustan muodostaa jatkossakin valtion myöntämä
opintoraha ja asumislisä, eikä ketään pakoteta ot
tamaan opintolainaa. Seuraavaksi tuleekin ratkaista
myös opintotuen ongelmat kokoamalla voimat työ
hön perustulon puolesta.

Jos opiskelijoita vastaan onkin käynnissä väsytys
taistelu, osoitimme voimamme ja taistelutahtom
me. Meitä ei noin vain nitistetä!

EvaLiisa Raekallio
Kirjoittaja on opiskelijaaktivisti
vuosimallia 2009, joka osallistui Turun
opintotukimielenosoitukseen 19.3.2013.

TURUN KAUPUNGIN LIIKELAITOKSIA ON YHTIÖI
TETTY VIIME VUOSINA AHKERASTI. VUODESTA
2015 ALKAEN UUDET ULJAAT YHTIÖT JOUTUVAT
KILPAILEMAAN YKSITYISTEN YRITYSTEN KANSSA
KAUPUNGIN PALVELUJEN TUOTTAMISESTA.

paljon, mutta ulkoistamiset käytännössä vähentävät
sitä”, Ylönen kertoo.

Siinä, missä yrityksen sisäinen toiminta jää laa
jalti yrityssalaisuuden peittoon, kaupungin päätök
sentekoelimien aineistot ovat julkisia. Kuka tahansa
voi käydä tarkastamassa kaupungin nettisivuilta,
mitä virkamiehet ja päättäjät puuhailevat.

Läpinäkyvyys on korvaamaton apu, kun halutaan
varmistua, että asiat tehdään oikeudenmukaisesti
ja kansan tahtoa noudattaen.

VALLANSIIRTO YRITYKSILLE
Ennen muinoin palvelut tuotettiin itse. Se tarkoitti,
että kansalaiset, lautakunnat, kaupunginhallitus ja
kaupunginvaltuusto saivat yksityiskohtaista tietoa
siitä, miten verorahoja käytettiin. Vaaleilla valituilla
päättäjillä oli myös valta vaikuttaa rahankäyttöön.

Nykyään palveluja ostetaan yksityisiltä yrityksiltä.
Se taas tarkoittaa, ettei valtuustolla ole mitään
valtaa siihen, miten verorahoja käytetään yrityksen
sisällä. Ulkoinen palveluntuottaja voi esimerkiksi
jakaa kohtuuttomia rahasummia johtoportaalle ja
omistajilleen ja teettää samanaikaisesti työtä vuok
ra ja pätkätyönä sekä palkattomana harjoitteluna.

”80luvun lopulta saakka on ollut vallalla ideo
logia, että yksityinen sektori on julkista tehok
kaampi, ketterämpi, kekseliäämpi, halvempi ja mitä
adjektiiveja siihen nyt joukon jatkeeksi keksiikään”,
Ylönen toteaa.

Kuntien ja valtion taas väitetään olevan pal
veluntuottajina jäykkiä ja byrokraattisia. Lähem
min tarkasteltuna väite osoittautuu veronkiertäjien
sumutukseksi.

Antti Rekilä

Lue lisää:

Shaxson, Nicholas: Aarresaaret – Miehet, jotka
ryöstivät maailman (Into Kustannut 2012)
Ylönen, Matti: Veroparatiisit – 20 ratkaisua
varjotalouteen (Into Kustannus 2008)
Kuusela, Hanna – Ylönen, Matti:
Konsulttidemokratia: Kuinka valtiosta tehdään
tyhmä ja tehoton (Gaudeamus 2013)
Patomäki, Heikki: Uusliberalismi Suomessa
(WSOY 2007)n

– Yhä uudelleen viriävän lukukausimaksukeskustelun päämääränä on maksujen
kaikenkattavuus; lopullinen kuolinisku suomalaisen maksuttoman korkeakoulutuksen
perinteelle, kirjoittaa EvaLiisa Raekallio. Maaliskuun 20. päivä 5000 opiskelijaa
ympäri Suomen osoitti mieltään Helsingissä opintotuen heikennyksiä vastaan.
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LI ANDERSSON
Valtiotieteiden kandi
daatti. Maisteriopinnot
kesken, tällä hetkellä
töissä Vasemmistonuor
ten puheenjohtajana. Pa
risuhteessa. Kiinnostuk
sen kohteita ovat kaiken
lainen poliittinen toimin
ta, kulttuurin harrastami
nen sekä pitkät kävelyt.

Yhteydenotot: lindrssn@gmail.com tai li.andersson
@turku.fi, 040 508 8697.
1. ”Olen aktiivinen ja rohkea. Mielestäni vasem
miston vahvuus pitää olla poliittisen linjan luo
tettavuus ja aktiivien tekemä kova työ. Haluan
muuttaa toimintaamme enemmän ulospäin suun
tautuneeksi ja osallistaa niin omia toimijoitamme
kuin kuntalaisia vahvemmin.”
2. ”Palveluiden puolustaminen ankarien säästöjen
aikana, päätöksenteon avoimuuden ja lähidemo
kratian parantaminen, ilmasto ja asukasystävälli
sen kaavoituksen ja rakentamisen aikaan saaminen
sekä luovien projektien tukeminen.”

PASI HEIKKILÄ
Levyseppä Turun tela
kalla. Peruskoulu, am
mattikoulu. Eronnut.
Nuorten työikäisten syr
jäytymiseen on suhtau
duttava entistä vakavam
min. Yhteydenotot: pasi.
heikkila@turku.fi.
1. ”Reagoin asioihin no
peasti ja vaikutustapani

on spontaani, räväkkä. Mutta vaikeitakin asioita voi
käsitellä ja niihin vaikuttaa pirullisen huumorin
kautta.”
2. ”Haluan edistää työllisyyttä, etenkin Turun te
lakan suhteen.”

JUKKA KÄRKKÄINEN
Lääketieteen tohtori, psy
kiatrian erikoislääkäri ja
oikeustieteen kandidaatti.
Työskentelee Terveyden
ja hyvinvoinnin laitok
sella Helsingissä. Toimii
myös mielenterveysalalla
lääkärinä ja järjestötehtä
vissä. Avioliitossa, neljä
aikuista lasta ja kaksi las

tenlasta. Motto: Tervettä politiikkaa! Yhteydenotot:
jukka.karkkainen@turku.fi.
1. ”Osallistun yhteiskunnalliseen keskusteluun pu
humalla eri foorumeilla ja kirjoittamalla näke

myksiäni sanomalehtiin. Politiikan lisäksi toimin
mielenterveys ja ehkäisevän päihdetyön järjestöjen
luottamustehtävissä. ”
2. ”Psykiatrina haluan edistää erityisesti mielenter
veyspalvelujen saatavuutta. Lisäksi pidän tärkeänä
liikuntaharrastusmahdollisuuksien lisäämistä kai
kille turkulaisille. Ikääntyneiden turvallisesta ym
päristöstä on pidettävä huolta.”

ALPO LÄHTEENMÄKI
Kansakoulu, ammattikou
lu, konepajakoulu, teknil
linen koulu. Ollut erilai
sissa metallialan tehtävis
sä, koneasennus, rautara
kenne ja putkitöissä sekä
työnjohtotehtävissä. Tällä
hetkellä huoltomies. Nai
misissa, aikuinen tytär.
Pyrkimyksenä olla kaikin

puolin aktiivinen kansalainen periaatteella "teen sen
mihin pystyn". Yhteydenotot: alpo.lahteenmaki@
turku.fi, 040 524 0554.
1. ”Olen yhteistyöhakuinen. Uskon eri poliittisten
ryhmien ja niiden jäsenten sekä erilaisten toimija
tahojen hyvien keskinäisiin suhteiden edistävän
asioiden etenemistä. Olen varma, että ei ole sellais
ta ihmisten elämää hankaloittavaa yhteiskunnallista
asiaa, johon ei voida vaikuttaa ja jota ei voi paran
taa. Ihmisten uskoa ja luottamusta olemassaolonsa
oikeutukseen, riippumatta vallitsevasta elämänti
lanteesta, yritän ja haluan kaikissa luottamus
tehtävissä aina korostaa.”
2. ”Kaupunginvaltuutettuna pyrin muun muassa
eräissä kaavoitusasioissa toimimaan luonto ja puis
toalueita puolustaen. Tulen olemaan alueella elä
vien ihmisten puolella, esimerkkinä Pääskyvuoren
alue. Sosiaali ja terveyslautakunnan jäsenenä eri
tyisen huomioni tulee saamaan lastensuojelun sekä
vanhustenhuollon kehittäminen. Perusterveyden
huollon resurssien ja toiminnallisuuden kehittämi
nen asukaslähtöisesti on erityisen tärkeä asia. En
kannata terveysasemien ulkoistamista.”

MIRKA MUUKKONEN
Myyjä, puutarhuri. Naimi
sissa, kaksi lasta. Yhtey
denotot: mirka.muukkonen
@turku.fi, 045 114 4099, ks.
muukkonen.wordpress.com.
1. ”Olen sosiaalinen luon
ne ja pidän muiden kans
sa työskentelystä, mutta
uskallan rohkeasti tuoda
omat vasemmistolaiset

mielipiteeni ja näkemykseni esiin. Juureni ovat
kansalaisjärjestökentällä.”

2. ”Sosiaali ja terveyslautakunnan jäsenenä tulen
puolustamaan kuntalaisten oikeutta hyviin ja laa
dukkaisiin kunnallisiin palveluihin. Tämän lisäksi
sydäntäni lähellä ovat avoin päätöksenteko, kunta
laisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen, lähi
palvelut, toimiva joukkoliikenne, kirjastopalvelut
ja monipuolinen kulttuuritarjonta.”

PIRJO RINNE
VTM, fysioterapeutti, nä
kövammaisten kuntou
tusohjaaja. Naimisissa,
neljä lasta, kuusi lasten
lasta. Politiikan lisäksi
harrastan voimistelua,
hiihtoa ja melontaa. Yh
teydenotot: pirjorinne@
turku.fi, 050 559 0165.
1. ”Tiukka ja tarpeellinen.

Asioihin on perehdyttävä tarkasti ja oikeuden
mukaisuutta on puolustettava sitkeästi. Turkua
johtaa iso raha eli elinkeinoelämän suuret miehet.
Jotta kuntalaisten ääni kuuluisi, on oltava rohkea
ja jaksettava uudestaan ja uudestaan puolustaa
tavallisen kuntalaisen oikeuksia hyvään elämään.”
2. ”Terveyspalvelut on saatava kuntalaisille silloin,
kun niitä tarvitaan eli hoitoon pääsyä on paran
nettava. Turku tarvitsee ehdottomasti oman van
husten palvelutalon, missä otetaan käyttöön uudet
kuntouttavat menetelmät ja aktiivinen elämäntapa.
Arvokasta keskiaikaista kaupunkiamme ja saaristoa
on suojeltava.”

SAULI SAARINEN
Levyseppä, eläkeläinen.
Naimisissa. Kuusi aikuis
ta lasta, 15 lastenlasta. Yh
teydenotot: sauli.saarinen
@turku.fi, 0400 706 549.
1. ”Turkulaiset äänestäjät
ovat antaneet minulle
luottamuksensa valtuutet
tuna toimimiseen vuodes
ta 1981 alkaen. Olen jalat

maassa kulkevana ja realiteetit tuntevana pitkän
linjan kunnallispoliitikkona yhteistyöhakuinen ja
kykyinen.”
2. ”Turkulaisten tasaarvoa toteuttavien ja vah
vistavien kunnallisten palvelujen turvaamista ja ke
hittämistä.”

ELINA SANDELIN
HuK, pääaine uskontotie
de. Erityislastentarhano
pettajan sijainen, viimeis
telee filosofian maisterin
tutkintoa aineenopettaja
linjalla. Naimaton. Per
heeseen laskee mm. neljä
veljeä, sukulaiset ja lähei
simmät ystävät. Kasvis
syöjä, feministi. Yhtey

denotot: elina.sandelin@turku.fi, 040 833 1707, ks.
elinasandelin.wordpress.com.
1. ”Olen hyvin laajaalaisesti kiinnostunut erilai
sista yhteiskunnallisista kysymyksistä. Koen ole
vani kriittinen ja periaatteellinen, mutta samalla
ihmisläheinen, helposti lähestyttävä ja yhteistyö
kykyinen. Yritän aina parhaani mukaan kuunnella

ja ymmärtää erilaisia näkökulmia, jotta voin pai
kantaa omaa ajatteluani paremmin ja sitä kautta
tehdä hyvää, oikeudenmukaista ja rohkeaa vasem
mistolaista politiikkaa.”
2. ”Turussa erityisesti kasvavaan alueelliseen eri
arvoisuuteen on puututtava. Tämä monisyinen
teema koskettaa niin kaupunkisuunnittelua, so
siaali ja terveyspalveluita, kasvatus ja opetus
asioita kuin kulttuuripalveluitakin.”

JOHANNES YRTTIAHO
Tiedottaja, filosofian
maisteri, pääaine Suo
men historia. Asuu per
heineen ItäTurussa. Per
heeseen kuuluu puoliso ja
kolme lasta. Yhteyden
otot: johannes.yrttiaho@
turku.fi, 050 440 5204, ks.
johannesyrttiaho.net.
1. ”Poliitikkona olen pe

riaatteellinen, asioihin perehtyvä, analyyttinen ja
kapitalismikriittinen. Vasemmistopoliitikon teh
tävänä on puolustaa pienituloisten etuja.”
2. ”Kasvatus ja opetuslautakunnan jäsenenä seu
raan lasten päivähoidon tilannetta ja koulukysy
myksiä. Päivähoitoa ei saa yksityistää. Hoitopaikko
ja on perustettava lisää, jotta kaikki tarvitsevat sen
saavat. Kehitys, joka uhkaa jakaa peruskoulut hyviin
ja huonoihin on käännettävä takaisin tasaarvoa
lisäävään suuntaan. Jyrkkä ei jatkuville leikkauksille,
alibudjetoinnille, yhtiöittämiselle ja kilpailuttami
selle kunnan palveluissa!”

VARAVALTUUTETUT KAUDELLA 2013–16:

1. VARAVALTUUTETTU RIIKKA OKSANEN
Valtiotieteiden maisteri,
pääaine sosiologia. Nai
misissa, aviomies Jaakko
Palviainen, ei lapsia,
Herttakoira. Olen ym
päristöstä(ni) kiinnostu
nut, kuunteleva poliitik
ko. Yhteydenotot: riikka.
oksanen@wippies.com
1. ”Olen asioista selvää

ottava, periksi antamaton tasaarvon ja puna
vihreiden arvojen eteenpäin viejä.”
2. ”Lähikirjastojen asiat ovat minulle tärkeitä ja
muutenkin lähipalveluiden hyvä hoito Turussa.
Kaupunkilaisten kuuntelemista vaalien välillä on
parannettava lähidemokratialla. Työttömyyden vä
hentämistoimia ja kaupungin omien työllistämis
toimien sujuvuutta ja laatua pitää korjata.”

VASEMMISTOLIITON
VARAVALTUUTETTUJA OVAT LISÄKSI:
työehtosihteeri TURJA LEHTONEN (040 053 5816);
erityisluokanopettaja, KM MAIJA NIEMINEN (040
702 4597); koneasentaja, eläkeläinen SEPPO KOSKI
(050 556 6575); konepäällikkö VELIMATTI (WELLU)
KOIVISTO (045 143 8868); restonomi (AMK),
kanslisti LIISA NORONTAUS (050 339 2454);
rakennusmies, eläkeläinen RAIMO HUHTANEN (040
052 9362); luokanopettaja MERVI LAPPALAINEN
(041 547 7556); lähihoitaja RIITTA KALLIONPÄÄ
(050 307 2684). Koonnut: Asko Mäki

VASEMMISTOLIITON
KAUPUNGINVALTUUTETUT
ESITTÄYTYVÄT
VASEMMISTOLIITON LISTALTA VALITTIIN VIIME LOKAKUUN VAALEISSA YHDEKSÄN
HENKILÖÄ TURUN KAUPUNGINVALTUUSTOON KAUDELLE 2013–2016. HEISTÄ NELJÄ ON
NAISIA JA KAKSI UUSIA. TÄSSÄ ON TARJOLLA VALTUUTETTUJEN LYHYT ESITTÄYTYMI
NEN. HE OVAT KAIKKI VALMIITA OLEMAAN YHTEYDESSÄ TURKULAISTEN KANSSA.

JOKAINEN VALTUUTETTU VASTASI MUUTAMIEN TAUSTATIETOJEN LISÄKSI KAHTEEN
KYSYMYKSEEN:

1. MINKÄLAINEN OLET POLIITIKKONA JA YHTEISKUNNALLISENA
TOIMIJANA?

2. MITÄ ASIOITA ENSISIJAISESTI HALUAT EDISTÄÄ ALKANEELLA
VALTUUSTOKAUDELLA TURUSSA?
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LIIKUNTAKO
TYÖTTÖMÄLLE
PAHASTA?

Totuus on, että liikuntalautakunta haki
säästöjä ja mikäs sen helpompaa kuin
ottaa työttömiltä etu pois. Työttömyys
on vakava ongelma ja ne, jotka sen
joutuvat kokemaan eivät ole mitään
marginaaliihmisiä. Työttömyys kos
kettaa lähes kaikkia ihmisiä nykyisin,
kun työsuhteet ovat pätkittäisiä. Työt
tömät ovat sekalaista seurakuntaa, joka
ei muodosta vastaavaa yhtenäistä po
liittista voimaa kuin seniorit. Seniorit
ovat aktiivisia ja valvovat etujaan. Se
niorit ovat Suomen suurin puolue. Ei ole
sellaista lautakuntaa joka uskaltaisi
heidän etujaan kaventaa.

Vasemmistolaisen maailmankuvan
peruskiviä on solidaarisuus. Siksi ih
mettelenkin, että myös vasemmistossa

näyttää olevan eläkeläisten korporaatio, joka
piut paut välittää työssäkäyvien ongelmista.
Usein kuulee toistettavan mantraa saavute
tuista eduista ja siitä miten eläke on omalla
työllä ansaittu. Näinhän se varmasti onkin,
mutta jos asennoidumme vain puolustamaan
omia etujamme, ammumme itseämme jal
kaan. Hyvinvoinnin tärkein tekijä on edel
leen työläinen. Siksi työläisten pätkätyöt ja
työttömyysongelmat ovat meidän kaikkien
yhteisiä asioita. Maailmaa ei pääse karkuun
elävänä. Eikä maailma pysy jos sitä ei pidetä.
Työläisten työ on se voima, joka ylläpitää yh
teiskuntaa.

Kirjoitukseni on vain yksi esimerkki ryh
mäkuntaajattelusta joka vaivaa tätä korpo
ratiivista yhteiskuntaamme. Tarkoitus ei ole
syyttää eläkeläisiä, vaan herättää ajatuksia ja
keskustelua yhteiskuntamme tilasta ja sen
tulevaisuudesta. Nyt taas Vappuna marssim
me yhdessä rintamassa tasaarvon ja oikeu
denmukaisuuden puolesta. Marssikaamme
niin joka päivä.

Jari Suominen
”Työmies”

TURUN KAUPUNKI OSALLISTUU ANSIOKKAASTI TYÖTTÖMIEN PASSIVOINTIIN.
LIIKUNTALAUTAKUNTA ON PÄÄTTÄNYT, ETTÄ TYÖTTÖMÄN LIIKUNTARANNEKE
POISTUU KÄYTÖSTÄ. PÄÄTÖKSEN PERUSTELUINA KÄYTETTIIN LEIMAAVIA EPÄ
MÄÄRÄISYYKSIÄ: VIITATTIIN SIIHEN, ETTEI KOHDERYHMÄÄ, ELI JUURI TYÖT
TÖMÄKSI JÄÄNEITÄ, TAVOITETTU JA ETTÄ OLI OLLUT VÄÄRINKÄYTÖKSIÄ.
VARSINKIN JÄLKIMMÄINEN HEITTO ILMAN PERUSTEITA ON LEIMAAVA. IHAN
KUIN KUVITTEELLINEN ”TYÖTTÖMÄT”RYHMÄ OLISI EPÄREHELLISEMPÄÄ KUIN
ESIMERKIKSI RYHMÄ ”SENIORIT”, JOKA RANNEKKEEN SAI PITÄÄ.

NUKKUVIEN PUOLUE ON MENESTYNYT
LIIAN HYVIN MONISSA VIIME VAALEIS
SA. VALTA PÄÄTTÄÄ KAIKKIA KOSKE
VISTA ASIOISTA ON SEN SEURAUKSE
NA SIIRTYMÄSSÄ PIENELLE ELIITILLE.
DEMOKRATIA EI TOIMI, JOS ÄÄNES
TYSAKTIIVISUUS ON MATALA, VAAN
PIENENEVÄ PORUKKA PYSTYY VALIT
SEMAAN JOHTAJAMME.

Jos äänestäminen ei kiinnosta, kysy itseltäsi
vaikkapa: onko suomalainen hyvinvointi
valtio mielestäsi puolustamisen arvoinen
asia? Mielestäni se on puolustamisen arvoi
nen ja kovalla työllä luotu. Kuka vain voi sai
rastua tai jäädä työttömäksi. Jokaisella on ol
tava mahdollisuus koulutukseen ja työuran
luomiseen, vaikka ei olisikaan varallisuutta
omasta takaa. Monenkaan iskä ei maksa,
koska iskällä ei ole. Yhteiskunnalla olisi kyllä
varaa ylläpitää turvaverkkoja, jotka auttavat

elämän hankalissa ja yllättävissä tilanteissa.
Tämä on ihmisoikeuskysymys.

Jos haluamme säilyttää Suomen hyvin
vointivaltiona, emmekä luisua Yhdysvaltojen
kaltaiseen markkinaliberalismiin, jossa jokai
nen pitää huolen vain itsestään, on meidän
otettava vahva askel vasemmalle. Porvareiden
(erityisesti Kokoomuksen) kelkassa suurim
man kansanosan tie on ohdakkeinen ja vailla
perusturvallisuutta.

Kuten olemme viime vuosina nähneet, Ko
koomuksen ajama politiikka lisää tulo ja
terveyseroja tasaisen tappavalla tahdilla. Ta
saverotuksen (esim. arvonlisäveron) suosi
minen heikentää entisestään huonossa ase
massa olevien ihmisten tilannetta. Lisäksi
Jyrki Kataisen johtama hallitus on merkit
tävästi rapauttanut kuntakentän elinvoimai
suutta, ja yleistä kansalaisten tasaarvoisuutta
saada hyvinvointipalveluja joka puolella Suo
mea. Mielestäni Kokoomus on alaarvoisesti

myös käyttänyt hyväksi EU/Eurokriisiä. On
ollut helppo pistää leikkaukset perusturvaan
EteläEuroopan kriisimaiden piikkiin.

Mitä sitten voisi tehdä siis ihan jokainen
kansalainen? Äänestä jatkossa Vasemmisto
liittoa. Vasemmistoliitto takaa parhaiten hy
vinvointivaltion rakenteiden säilymisen niin
hyvänä kuin se vain on mahdollista. Vasem
mistoliitto haluaa säilyttää kuntademokra
tian korkealla tasolla, ja että kuntapalvelut
tuotetaan omalla työllä ja verot maksetaan
Suomeen.

Annetaan porvareille monoa ja aletaan ra
kentaa yhdessä vasemmistolaista yhteiskun
taa, jossa työläinen saa nukkua yönsä rau
hassa!

Teemu LuomaAho
Vasemmistoliiton
MeriTurun yhdistyksen johtokunta

MIKSI POLITIIKKA
ON TÄRKEÄÄ?

KOVASIKAJUTTU
Suomi 2012
Ohjaus: Jukka Kärkkäinen, JP Passi
Käsikirjoitus: Jukka Kärkkäinen, JP Passi, Sami Jahnukainen
Pituus: 85 min
S

KOVASIKAJUTTU ON DOKUMENTTI SUOMALAISESTA NELJÄN
YSTÄVYKSEN MUODOSTAMASTA PUNKBÄNDISTÄ PERTTI
KURIKAN NIMIPÄIVISTÄ. KESKIÖSSÄ EI KUITENKAAN OLE
MUSIIKKI, VAAN BÄNDIN JÄSENET PERTTI, KARI, TONI JA
SAMI, JOTKA OVAT HYVIÄ YSTÄVIÄ KESKENÄÄN. ERILAISIA
HEISTÄ TEKEE SE, ETTÄ BÄNDIN JÄSENET OVAT KEHITYS
VAMMAISIA. HEILLE MUSIIKKI ON RAKASTA TEKEMISTÄ
KAVEREIDEN KANSSA JA SIITÄ NAUTITAAN TÄYSILLÄ. SA
MALLA MUSIIKKI ON KANAVA NIIDEN ENNAKKOLUULOJEN
ESIIN TUOMISEEN, JOITA BÄNDIN JÄSENET JATKUVASTI
ELÄMÄSSÄÄN KOHTAAVAT.

KOVASIKAJUTTU on pienieleinen elokuva, jossa ei ole mitään
ylimääräistä. Bändin tarinaa tuntemattomuudesta suuren yleisön
tietoisuuteen kuvataan realistisesti turhia selittelemättä. Välillä ollaan
äänitysstudiossa, välillä esiintymislavalla ja välillä eletään sitä ihan
tavallista arkea. Dokumentissa arkielämä ja musiikki ovatkin jatkuvassa
dialogissa keskenään limittyen toimivaksi kokonaisuudeksi, jossa
kumpaakaan puolta ei korosteta liikaa.

ELOKUVA herättää paljon ajatuksia. Toisaalta se on hyvin lämmin
henkinen kuvaus siitä, miten äänitysstudiosta kuljetaan konsertti
lavoille. Tässä mielessä se voisi kertoa aivan mistä bändistä tahansa.
Pertti Kurikan Nimipäivät ei kuitenkaan ole mikään tavallinen bändi,
vaan ryhmä rohkeita lahjakkaita ihmisiä, jotka jatkuvasti kohtaamistaan
haasteista huolimatta ovat valmiita laittamaan itsensä likoon esiin
tymislavalla Heille raha ja maine ovat toisarvoista. Tärkeää on oman
musiikin tekeminen sanoitusten kummutessa omista arkielämän
kokemuksista.

TÄYTYY sanoa, että vaikka en suuri punkin ystävä olekaan, tekee
Pertti Kurikan Nimipäivät vaikutuksen itse musiikillaan. Tähän mo
ni punkyhtye ei pystyisi. Bändin soittama musiikki on kiinnostavaa.
Samalla sanoitukset saavat pohtimaan, olisiko meidän jokaisen syytä
miettiä omia asenteitamme vammaisuutta ja ylipäänsä erilaisuutta
kohtaan. Yhteiskuntamme kun ei ole erityisen tunnettu suvaitsevai
suudestaan.

KOVASIKAJUTTU on dokumenttina vaikuttava. On hyvä, että täl
laisia bändejä on olemassa ja on hyvä, että niistä tehdään dokument
teja. Ei ole mikään ihme, että elokuva on saanut osakseen paljon
huomiota niin meillä kuin muualla ja se on tähän mennessä palkittu
sekä kotimaisilla että ulkomaisilla palkinnoilla.

Nora Leo

TASAARVOA
ELÄMÄÄN

PÄÄTÖKSENTEKIJÄT JA PALVELUIDEN
AMMATTILAISET KOHTAAVAT

Kunnan keskeinen sosiaalipoliittinen tehtävä on
palveluiden tuottaminen asukkailleen. Sosiaali ja
terveydenhuollon, sekä varhaiskasvatuksen käytän
nön työssä kertyy paljon erityistä tietoa palveluiden
tilasta.
– Tieto kuitenkin jää usein hyödyntämättä, sosiaa

lipuolella puhutaan vaikenemisen kulttuurista kun
työntekijöiden tieto ei kulkeudu kunnan organisaa
tiossa päätöksenteon ja suunnittelun tueksi, sanoo
Suomen lähi ja perushoitajaliitto Superin aktiivi
Sampsa Suominen.

Sampsa on myös Viherpunaisen Vasemmisto

yhdistyksen puheenjohtaja. Yhdistys yrittää osal
taan puuttua tiedonkulun ongelmaan järjestämällä
Kohtaamisia kunnassa tilaisuuksia. Tilaisuuksissa
Vasemmistoliiton luottamushenkilöt kuulevat pal
veluissa lähityötä tekevien ammattilaisten näkemyk
siä suoraan ilman välikäsiä.

Tilaisuuksien sarja alkaa varhaiskasvatuksesta ma
13.5. klo 17.30 Ravintola Koulussa. Mukana keskus
telussa on kunnallispoliitikkoja, työntekijöitä var
haiskasvatuksen kentältä sekä henkilöstön luot
tamushenkilöitä. (UP)
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RENTOLA JA TOIVONEN MUKANA
KESKUSTELUSSA

Vallankumouksen
mahdollisuus ja
mahdottomuus
1970luvun Suomessa

Turun Vasemmistoklubi järjestää luento ja
keskustelutilaisuuden aiheesta Vallankumouksen
mahdollisuus ja mahdottomuus 1970luvun
Suomessa

keskiviikkona 24.4.2013 kello 18
Rakennusliiton Turun aluetoimiston luentosalissa
(Uudenmaankatu 6a).

Keskustelua alustavat professori Kimmo Rentola
ja emeritusprofessori Timo Toivonen. Vetäjä Ville
Okkonen.

Tilaisuus on kaikille avoin.

Tervetuloa!

Turun Vasemmistoliiton kevätkokous valitsi
torstaina 14.3. järjestön puheenjohtajaksi toi
selle kaudelle opettaja Asko Mäen, joka voitti
äänestyksessä vastaehdokkaansa konepäällik
kö Velimatti Koiviston äänin 31–21 (1
tyhjä). Varapuheenjohtajaksi valittiin myös
jatkokaudelle erityisopettaja Maija Nieminen
34 äänellä erityislastentarhanopettaja, kau

punginvaltuutettu Elina Sandelinin saadessa
19 edustajan kannatuksen. Vuosikokoukseen
osallistui 21 perusyhdistyksestä 53 äänival
taista edustajaa.

Järjestön hallituksena toimivaan kunnal
listoimikuntaan valittiin Mäen ja Niemisen
lisäksi Eila Hannula, Anja Karlsson, Annika
Karvonen, Seppo Koski, Turkka Merisaari,

Pertti Mäkinen, Ville Okkonen, Riikka Ok
sanen, Matti Pikander, Risto Rinne, Jonni
Saloluoma, Elina Sandelin, Jari Suominen,
Päivi Takkinen ja Johannes Yrttiaho. Vara
jäseniksi tulivat valituiksi Anna Mäkipää,
Riitta Kallionpää, Nora Leo, Reijo Salmi ja
Ulla Syväkari. (UP)

ASKO MÄKI JATKAA
PUHEENJOHTAJANA
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Kohtaamisia
kunnassa:
Varhaiskasvatus

Maanantaina 13.5. klo 17.30–21.00
Ravintola Koulun historianluokka.

Turun kaupungin varhaiskasvatuksessa
työskentelevät lasten päivähoidon ammattilaiset
keskustelevat Kasvatus ja opetuslautakunnan
luottamushenkilöiden kanssa.

Sampsa Suominen alustaa keskustelua
esittelemällä Suomen lähi ja perushoitajaliitto,
Superin teettämän päivähoidon tilaa koskevan
"Joustakaa, joustakaa kyllä te pärjäätte"
selvityksen.

Keskustelu on avoin kaikille asiasta
kiinnostuneille.

Tervetuloa!
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Vasta talvisodan jälkeen myös valtiovallan taholta
hyväksyttiin ”vakaumuksensa vuoksi kärsineiden”
muistaminen, ja ympäri maata pystytettiin joukko
haudoille muistopaasia teksteineen. Jatkosodan jäl
keen 40luvulla tekstien sanamuodot jyrkentyivät
jo valkoista terroria arvosteleviksi ja jopa tuomit
seviksi.

Turun hautausmaalla on kolme punaisten hau
doille pystytettyä miehenkorkuista graniittiobelis
kia. Eri suuntien työväenjärjestöt ovat pitkään käy
neet eri muistomerkeillä.

VALLANKUMOUKSEN SANKARIVAINAJAT
Vanhin Turun punaisten muistomerkeistä lienee
myös koko maan vanhin. Se sijaitsee melko keskellä
hautausmaan pohjoisosaa ja on hautausmaan kar
tassa julkisten muistomerkkien n:o 4 ”Työväen
luokan veljeshauta 1918”. Se pystytettiin vapuksi
1921 salaa, ilman viranomaisten lupaa, ja salaa se
oli myös hakattu Kakolanmäen harmaanpunaisesta
graniitista, ”kakoliitista”, J.K.Lehtisen kivityömies
porukan viraapelityönä Kakolan muiden urakoiden
lomassa. Se kuljetettiin vapunvastaisena yönä he
voskyydillä halki kaupungin, ja hautausmaan ai
taakin joudutiin purkamaan sen perille saatta
miseksi. Vappuaamuna sitten työväenjärjestöjen
väkeä marssi haudalle ensimmäisen kerran. Porva
rillisella taholla hämmästys ja hämmennys oli suuri.
Kivipaaden neljälle sivulle kiinnitetyt kuparilaatat
kumousta ylistävine ja kapinaan kiihottavine teks
teineen poistettiin pian poliisitoimin, mutta itse
paasi sai jäädä.

Kysymyksessä ei ollut teloitettujen tai vankilei

rillä nääntyneiden joukkohauta, vaan hautapaikka
kuului kauppaneuvos Valter Borgin perheelle – hä
net tunnetaan Leninin pakomatkan avustamisesta
vuonna 1907 ja bolshevikkiyhteyksistä muutenkin.
Hautaan laskettiin helmikuussa 1918 – siis punai
sen vallan aikana – juhlallisin menoin kahdeksan
Turun punakaartilaista, jotka olivat kaatuneet Ah
venanmaalla torjuessaan saksalaisten etenemistä
saariston kautta mantereelle. Joukossa oli Borgin
poika. Hautajaisissa puhui kansanvaltuuskunnan
ulkoasiain komissaari Yrjö Sirola vallankumouksen
kansainvälisestä velvoittavuudesta Suomen työ
väelle.

Tällä haudalla ovat vappua pitkään juhlistaneet
Turun sosiaalidemokraatit, mikä lienee 30luvun
perintöä.

VALKOISEN VALLAN UHRIT
Kun Turkua hallinneet punaiset evakuoituivat huh
tikuussa 1918 (lähinnä Toijalan rataa myöten Vii
purin kautta Venäjälle – tai Lahden Hennalan lei
rille), valkoisten etujoukkona Turkuun saapui
”Saariston vapaajoukko”, joka aloitti vangitsemiset
ja teloitukset. Johtohenkilöihin kuului Ludvig Lind
ström, joka oli 1907 ollut myös avustamassa Le
ninin pakomatkaa, mutta vaihtanut puolta. Turun
vankileiri Sirkkalan kasarmilla ei kuulunut pahim
piin. Joukkohautaan hautausmaan pohjoislaidalle
on tietääkseni haudattu noin 120 teloitettua ja näl
kään tai sairauteen kuollutta.

Muistomerkki valkoisen vallan uhreille (n:o 6
”Punaisten joukkohautojen yhteismuistomerkki”)
pystytettiin talvisodan jälkeen keväällä 1940 kan

sallisen aseveljeyden hengessä, kuten monilla muilla
paikkakunnilla Suomessa. Ylipäällikkö Mannerheim
oli hankkeelle suopea ja Aseveliliitto myötävaikutti
hankkeeseen. Kun ihmisiä oli kokoontumassa pal
jastustilaisuuteen, heitä vastaan tuli tunnettuja va
semmistoaktiiveja, jotka väittivät että tilaisuus oli
peruutettu. Vähän myöhemmin Turussakin orga
nisoitui ”Suomen ja Neuvostoliiton rauhan ja
ystävyyden seura”. Kansallinen sopu ei ollut rikku
maton.

Kolmas punagraniittinen obeliski pystytettiin
1946 yhdeksälle jatkosodan aikana teloitetulle so

dan vastustajalle, joiden jäännökset oli koottu yh
teishautaan (n:o 7 ”1941–44 veljeshauta”). Tämä
muistomerkki on lähellä edellistä ja on sen ohella
kuulunut kansandemokraattien ja kommunistien
vappuohjelmaan.

Näin meillä on kolme erilaista punaisten hautaa
vappuna muistettaviksi. Kolme erilaista tarinaa ja
näkökulmaa Turun ja Suomen työväenliikkeen his
toriaan. Kaikki ne ansaitsevat muistamisensa.

Jaakko Mäkelä

SUOMEN ENSIMMÄISEN POLKUPYÖRÄTEHTAAN
TILOISSA AHERRETAAN EDELLEEN KAKSIPYÖ
RÄISTEN PARISSA. UUSIA KULKUPELEJÄ EI SIEL
LÄ ENÄÄ VALMISTETA, VAAN KORJATAAN JO
OLEMASSA OLEVIA. TYÖLÄISETKIN OVAT VAIH
TUNEET TALKOOLAISIIN JA TEHDAS NIMETTY
UUDELLEEN AURINKOTEHTAAKSI.

Aurinkotehtaan pyöräkirppiksen pajassa vallitsee
rentoutuneen keskittynyt tunnelma, kun alan har
rastajat parsivat pyöränraatoja takaisin elävien kir
joihin. Kiiltäviksi jynssätyt poljinkammet, kuula
laakerit, navat ja pinnat on ladottu siististi omiin
lokeroihinsa.

”Kuka tahansa voi tulla tänne rassaamaan pyö
räänsä”, Munikseksi esittäytyvä nuori mies valaisee
kirppiksen toimintaperiaatetta. ”Lahjoitettuja pyö
riä voi kunnostaa myyntiä varten. Tarvittavat työ
kalut löytyy ja varaosia on isot kasat.”

Jos kiintoavain ei tahdo pysyä kädessä, konkarit
antavat auliisti neuvoja. ”Täällä on taitavia pyörän
korjaajia, jotka eivät panttaa salaisuuksiaan.” Toi
minta on yhteisöllistä ja epähierarkkista. ”Sen kun
vaan kävelee sisään ja alkaa vääntää”, Munis kertoo.

Munis itse bongattiin pyöräkirppikselle kadulta.
”Tyypit pysäytti, kun olin pyöräilemässä, ja käskivät
tänne”, hän nauraa. ”Olin vasta muuttanut Tur
kuun enkä tiennyt mistään mitään. Tätä kautta oon
tutustunut kuvioihin.”

Istahdamme Aurinkotehtaan keittiöön. Joku tuo
pöytään ison ämpärillisen makaronilaatikkoa.
”Tuosta viereisestä koulusta antavat aina jämät
tänne”, hän selittää. Laitamme lautaselliset laitos
mössöä mikroon lämpiämään.

”Tämä on tärkeä paikka”, Munis tähdentää kau
hoessaan einettä kitaansa. ”Ei täällä kaupungissa ois
köyhällä muuten mitään mahdollisuuksia löytää ti
loja värkkäilyyn.”

Myös yhdessä tekemisellä on iso merkitys. ”Pa
rempi puuhata porukalla kuin tuijottaa yksinään

kämpän seinää.”
Kaupunginvaltuuston päätös purkaa tehdas ker

rostalojen tieltä saa Muniksen surulliseksi.
”Ei mitään järkeä! Matalan kynnyksen harrastus

paikkoja pitäis olla enemmän – eikä pelkästään
pyöräpajoja vaan kaikkia mahdollisia harrastetiloja.
Kai ne nyt ois voineet muutaman kerrostalon jättää
rakentamatta?”

Munis haluaa lähettää tehtaan purkua puolta
neille valtuutetuille terveisiä: ”Laita siihen lehteen,

että ne vois mieluummin tukea tällaista kaikin
puolin erinomaista toimintaa sen sijaan, että tekee
siitä mahdollisimman hankalaa.”

”Ja onhan tämä nyt sentään Suomen ensimmäi
nen polkupyörätehdas! Kyllä sen verran vois päät
täjäkin kunnioittaa maamme pyöräily ja teollisuus
historiaa.”

Antti Rekilä

KAPULOITA PYÖRÄNRENKAISIIN?

VAPPUNA PUNAISTEN HAUDOILLA

Vanteet etsivät hyvää kotia. Munis pohtii, minne kirppiksen kamat joutuvat, kun Aurinko
tehdas puretaan.

MERILÄN ENTINEN POLKUPYÖRÄTEHDAS (PE
RUSTETTU 1904) PÄÄTETTIIN PURKAA ÄÄNIN
48–19 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUKSESSA
17.12.2012. VASEMMISTOLIITON VALTUUTETUT
VASTUSTIVAT PURKAMISEN MAHDOLLISTAVAA
KAAVAA JA PUOLUSTIVAT SITEN AURINKO
TEHTAAN JATKOA JA VANHAN TEOLLISUUS
RAKENNUKSEN SÄILYTTÄMISTÄ.

AURINKOTEHTAAN PYÖRÄKIRPPIS JOUTUU
VÄISTYMÄÄN KERROSTALOJEN TIELTÄ, MUTTA
TOIMII TOISTAISEKSI OSOITTEESSA KIRKKOTIE
610, 20540 TURKU.

SUOMEN TYÖVÄEN VAPPUPERINTEISIIN ON KANSALAISSODAN JÄLKEEN KUULUNUT
TAPPION KÄRSINEEN TYÖVÄEN VAINAJIEN HAUTOJEN MUISTAMINEN. HETI ALUSSA
SE EI OLLUT EDES MAHDOLLISTA, JA VIELÄ 20LUVUN LOPULLA TYÖVÄEN PYSTYTTÄMIÄ
PAASIA JA MUITA MUISTOMERKKEJÄ HÄVITETTIIN VIRANOMAISTEN MYÖTÄVAIKU
TUKSELLA.

"Työväenluokan veljeshauta
1918". Se pystytettiin vapuk
si 1921 salaa, ilman viran
omaisten lupaa, ja salaa se
oli myös hakattu Kakolan
mäen harmaanpunaisesta
graniitista.

Muistomerkki valkoisen val
lan uhreille – ”Punaisten
joukkohautojen yhteismuis
tomerkki” – pystytettiin talvi
sodan jälkeen keväällä 1940.
Joukkohautaan hautaus
maan pohjoislaidalle lienee
haudattu noin 120 teloitettua
ja nälkään tai sairauteen
kuollutta.

"Veljeshauta 1941–44" pysty
tettiin 1946 yhdeksälle jatko
sodan aikana teloitetulle so
dan vastustajalle, joiden
jäännökset oli koottu yhteis
hautaan.




