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Turun Vasemmistoliiton kaupunkiohjelma vuosille 2013-2016                                             

Turulla on paljon vahvuuksia, kuten upea jokiranta ja historiallinen keskusta, kaupungin 
erinomainen sijainti sekä mainiot liikenneyhteydet joka suuntaan. Turkulaiset ovat toimeliaita ja 
aloitteellisia. Turku on tunnettu kattavista koulutusmahdollisuuksistaan ja hyvästä palveluiden 
verkosta. Turun kulttuuriympäristö ja luonto ovat suomalaisittain ainutlaatuisen monipuoliset ja 
liikuntamahdollisuudet hienot. Turku on kunnallisena yksikkönä varakas kaupunki, jonka 
velkataakka on vielä kohtuullinen.  Kaupungin työntekijäkunta on ammattitaitoista ja sitoutunutta. 
Kaupungissa on myös vahva ja monipuolinen elinkeinoelämä sekä teollinen perinne. Kaupungin 
kehittämiselle on siis kaikin puolin hyvät edellytykset.

Turulla on myös vakavia ongelmia.  Työttömyys kaupungissa on koko maan ja ympäröivän 
maakunnan tasoa suurempaa.  Monet kaupungin asuinalueet on jätetty näivettymään ja niiden 
palveluita on heikennetty.  Samalla palveluita on keskitetty suuriin yksiköihin ja yksityistetty. 
Kaupungin omia vanhainkotipaikkoja on vähennetty.  Kouluissa, päiväkodeissa ja muissa yhteisissä 
tiloissa on sisäilmaongelmia. Salamyhkäinen ja poukkoileva päätöksenteko, sekä kaupungin 
viranhaltijoiden vallan kasvu turkulaisten valitsemien edustajien kustannuksella ovat uhka 
demokratian toteutumiselle.

Turun Vasemmistoliitto asettaa lokakuun 2012 kuntavaaleissa turkulaisten valittavaksi oman 
ohjelmansa tuleviksi neljäksi vuodeksi. Vasemmistoliitto pitää aina kiinni tärkeimmistä 
periaatteistaan: tasa-arvosta ja demokratiasta, ihmisten vapauden ja elämän mahdollisuuksien 
laajentamisesta, heikoimmassa asemassa elävien tukemisesta ja ekologisen kestävyyden 
edistämisestä. Vasemmistoliitto on valmis yhteistyöhön kaikkien demokratiaan ja ihmisoikeuksiin 
sitoutuneiden puolueiden ja ryhmien kanssa tavoitteidensa edistämiseksi.

Turun Vasemmistoliitto vahvistaa seuraavat lähtökohdat toimintansa perustaksi Turun 
kehittämisessä:

- Turusta tehdään hyvinvointikunta, joka tuottaa laadukkaita, julkisia palveluita myös paikallisesti 
asuinalueilla.  Seuraavasta vaalikaudesta tehdään Turun asuinalueiden ja kaupunginosien kehittämisen kausi.

- Turun kaupunki panostaa työllisyyspolitiikkaan ja tukee uusien työpaikkojen syntymistä nykyisiin ja uusiin 
yrityksiin, järjestöjen toimintaan sekä kaupungin omiin tehtäviin.
- Turusta tehdään Suomen johtava ekologisen ajattelun ja energian säästämisen kaupunki niin, että vuotta 
2017 voidaan viettää Turussa Ekopääkaupunkivuotena.
- Joukkoliikenne, pyöräily ja kävely tehdään houkuttelevaksi vaihtoehdoksi. Raitotieliikenteen aloittamista 
uudelleen vauhditetaan.  Kevyenliikenteen väylästöä täydennetään katkeamattomina kokonaisuuksina 
erityisesti oppilaitoksiin.
- Turun asemaa yhtenä suomalaisen kulttuurielämän keskuksena vahvistetaan edelleen. 
Kulttuuripääkaupunkivuoden erinomaisten tulosten hyödyntäminen varmistetaan.
- Kaupungin ja yliopistojen sekä korkeakoulujen yhteistyötä koko seudun kehittämisessä parannetaan 
entisestään. 
- Ruotsin kieli ja ruotsinkielinen kulttuuri ovat Turussa merkittävä voimavara.  Turku säilytetään 
kaksikielisenä.  Ruotsinkielisten palvelut varmistetaan jatkossakin samantasoisina suomenkielisten 
palveluiden kanssa.
- Turkuun on muodostunut uusia kieli- ja kulttuuriyhteisöjä, mikä on nähtävä kaupungin monipuoliselle 



kehittymiselle paljon mahdollisuuksia tarjoavana rikkautena.  Kaupungin tulee tukea kulttuurista 
moninaisuutta, maahanmuuttajien kotouttamista, sekä huolehtia suomen tai ruotsin kielen oppimisesta.
- Turun keskustan elävöittämistä jatketaan kaupunkilaisten yhteisen vision ohjaamana. Katettuja 
pysäköintipaikkoja lisätään nykyisiä pysäköintilaitoksia laajentamalla, jos siihen on tarvetta. Toriparkkia ei 
tule rakentaa.
- Turun tarjoamat palvelut on järjestettävä pääsääntöisesti kaupungin omana tuotantona.  Yhdistyksiltä ja 
yksityisiltä yrityksiltä voidaan hankkia palveluja täydentämään kaupungin omaa palvelujen tuotantoa, mutta 
vain silloin kun se on taloudellisesti, toiminnallisesti ja inhimillisesti perusteltua. 
- Kaupungin kaikessa toiminnassa tulee noudattaa suurta tarkkuutta ja säästäväisyyttä. Virkamiesjohdon 
paisuttaminen ja kalliiden konsulttitoimeksiantojen käyttö tulee lopettaa ja kaupungin toiminnot sijoittaa 
kaupungin hallitsemiin tiloihin.
- Kaupungin menojen säännöllinen 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 huolta. Arvokasta vanhenemista on pidettävä 
vanhuspalveluiden onnistumisen mittana. Kaupungin on huolehdittava saavutettavuudesta ja 
esteettömyydestä.

- Lasten hoidosta ja nuorten koulutuksesta sekä toimintamahdollisuuksista on huolehdittava erityisesti. 
Nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi kaupungin tulee toteuttaa aktiivisesti yhteiskuntatakuuta. Nuorten 
kuulemisesta on huolehdittava ja nuorille tarjottava riittävästi vapaa-ajan toimintaa.
- Turun on otettava käyttöön sosiaalisen luototuksen järjestelmä.
- Turusta tulee tehdä reilun kaupan kaupunki.
- Kaupungin asiat on valmisteltava avoimesti, demokraattisesti ja kuntalaisia aidosti kuullen. 
Kansalaisliikkeitä on tuettava ja kannustettava niiden toiminnassa parempien palveluiden ja viihtyisän 
elinympäristön puolesta.  Tarvittaessa merkittävimmistä asioista on järjestettävä kansanäänestys. 
Aluetoiminta on käynnistettävä uudelleen.

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



KUNTA KUNTALAISILLE – TYÖTÄ JA PALVELUITA KAIKILLE

Tehokasta työllisyys- ja elinkeinopolitiikkaa

Työllisyyden kohentaminen on asetettava Turun kaupungin tavoitteiden kärkipäähän. Hyvät 
työllistymismahdollisuudet ovat kuntalaisten hyvinvoinnin edellytys.

Työpaikkojen syntymistä kaupunkiin on tuettava tarjoamalla yritystoiminnalle kilpailukykyiset edellytykset. 
Teollisuus- ja muuhun yrityskäyttöön on varattava riittävästi rakennusmaata. Kaupungin on toimittava 
elinkeinopolitiikassaan nykyistä rohkeammin, joustavammin ja päättäväisemmin.

Kaupungin elinkeinopolitiikkaan tulee kuulua työpaikkojen tarjoaminen vaikeasti työllistyville.

Turun kaupungin on oltava esimerkillinen työnantaja. Sen on toimittava ennakkoluulottomasti lisäämällä 
työviihtyvyyttä, korottamalla palkkoja, sekä ottamalla käyttöön erityinen Turku-lisä. Pätkätyösuhteet on 
vakinaistettava. Kaikki pysyvästi työntekijää tarvitsevat tehtävät on täytettävä toistaiseksi voimassaolevin 
työsopimuksin. Pätkätyösuhteiden ketjuttaminen on laitonta.

Kaupungin pitää saada omat työllistämistoimensa nykyistä sujuvammiksi. Rahoituspäätökset tulee tehdä 
ajoissa niin, ettei turhia työttömyysjaksoja työttömille synnytetä, eikä varoja jouduta palauttamaan valtiolle, 
kuten jatkuvasti on jouduttu tekemään. Työllistämistoiminta on järkeistettävä työpaikkojen ja järjestöjen 
asiantuntemusta hyväksikäyttäen.

Maahanmuuttajien kotouttamiseen on kohdennettava riittävästi voimavaroja.

Terveyden- ja sairaanhoito kuntoon

Riittävät perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut on taattava kaikille. Peruspalveluihin 
osoitetut rahat eivät ole menoerä, vaan sijoitus kansanterveyteen. Tulevalla vaalikaudella on panostettava 
erityisesti perusterveydenhoitoon ja painopistettä on vähitellen siirrettävä terveysongelmia ehkäisevään ja 
terveyttä ylläpitävään toimintaan.  

On tärkeä säilyttää ja kehittää kaupungin omaa kattavaa terveysasemien verkkoa tasapuolisesti niin, että 
palvelut ovat asuinalueesta riippumatta tasapuolisesti saatavilla. Lisäksi niiden tulee sijaita hyvien 
liikenneyhteyksien päässä, jotta ne olisivat kaikkien saavutettavissa. Hoitotakuun toteutuminen on 
varmistettava. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistoimintaa on edelleen parannettava ja 
erikoislääkäripalvelut on säilytettävä terveyskeskuksissa.

Työttömien terveyden ja työkyvyn ylläpitoon on kiinnitettävä erityishuomiota.

Ennaltaehkäisevään mielenterveystyöhön on sijoitettava. Riittävät päihde- ja mielenterveyspalvelut on 
turvattava niitä tarvitseville. Psykiatrisia laitospaikkoja on tarjottava riittävästi. Kunnallisen psykoterapian 
kattava tarjonta on varmistettava ja psykiatriset palvelut pidettävä Turun kaupungin omassa hallinnassa.

Kouluterveydenhuollon terveydenhoitajien ja lääkäreiden määrää on lisättävä. Kaupungin on edistettävä 
ammattikorkeakoulun opiskelijoiden terveyspalvelujen järjestämistä osana Ylioppilaiden 
terveydenhoitosäätiön palveluja.



Lapsista ja lapsiperheistä huolehtiva kaupunki

Turun pitää panostaa lasten ja nuorten hyvinvointiin. On torjuttava erityisesti lapsiperheiden köyhyyttä ja 
asunnottomuutta, sekä lasten ja nuorten syrjäytymistä. Toimeentulotukea on käytettävä täydentävänä ja 
ehkäisevänä menetelmänä lapsiperheiden ongelmien helpottamiseksi. Esimerkiksi lasten oikeus harrastuksiin 
on taattava perheen tuloista riippumatta.

Kaikkein huonoimmassa asemassa olevien, huostaanotettujen ja vaikeimmin hoidettavien lasten 
hoito on taattava ylläpitämällä kaupungin omat lastenkotipaikat nykytasolla. Lisäksi tarvitaan 
sijaisperheitä ja paikkoja yksityisissä perhekodeissa.

Monipuolinen päivähoitojärjestelmä lapsiperheiden tukena 

Turussa on lisättävä nimenomaan kunnallista päivähoitoa. Lainvastaiset päivähoitojonot on 
purettava. Kaupungin on määriteltävä lapsiryhmille enimmäiskoot, joiden ylityksiä ei sallita. 
Perhepäivähoitoa ja ryhmäperhepäivähoitoa on kehitettävä ja niistä tehtävä pienryhmää tarvitseville 
lapsille todellinen vaihtoehto. Vuorotyötä tekevien vanhempien lapsille on taattava hoitopalvelut 
kaikkien työvuorojen aikana.

Kerho-, leikki- ja puistotoiminta sopii hyvin yhteistoiminta kolmannen sektorin kanssa. 
Kotona lastaan hoitavilla on oltava mahdollisuus osallistua päiväkotien erikseen sovittaviin 
toimintoihin.

Turun päivähoidosta on tehtävä alan ammattilaisille houkutteleva työpaikka esimerkiksi palkkoja 
korottamalla.

Oppimalla kohti tasa-arvoa – koulut kuntoon

Turun kaikille lapsille ja nuorille on taattava korkeatasoinen opetus ja tasokas oppimisympäristö. 
Alueellisesti kattavista ja laadukkaista koulupalveluista on pidettävä huolta ja kiirehdittävä uusien 
koulujen rakentamista, koska oppilasmäärät ovat kasvussa. Yhtenäiskoulun ajatuksesta on pidettävä 
kiinni myös käytännössä.  Turkuun ei saa päästää syntymään jakoa hyviin ja huonoihin kouluihin. 
Koulu lähellä kotia on perusturvallisuutta.

Opetusryhmien koolle on asetettava selkeä yläraja. Oppilaiden enimmäismäärä ei saa ylittää 1.-2. 
luokilla 18 oppilasta, eikä 3.-9. luokilla 20 oppilasta. Opettajien sijaisuudet on täytettävä 
täysimääräisinä.

Oppilaan kolmiportaiseen tukeen on varattava riittävästi resursseja. Tuen tason tulee määräytyä 
oppilaan tarpeista käsin. Koulukuraattorien ja -psykologien määrää on lisättävä valtakunnallisia 
suosituksia vastaavaksi. Myös kouluavustajien määrää tulee lisätä.

Koululaisten, päiväkotilasten ja heidän kanssaan työskentelevien terveydestä on huolehdittava. 
Siksi on panostettava koulujen ja päiväkotien peruskorjauksiin, sekä uudisrakentamiseen. 



Sisäilmaongelmien poistaminen on asetettava etusijalle.

Päiväkotien ja koulujen ruoanvalmistus on pidettävä kouluissa ja päiväkodeissa, lähellä ruokailijoita.

Nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi kaupungin on panostettava toisen asteen 
koulutuspaikkoihin, sekä opintojen ohjaukseen.

Turun lukioiden verkko on pidettävä riittävän kattavana. Liian suuria lukioita ei tule muodostaa.

Ammattikorkeakoulun toimintaedellytyksiä on edelleen kehitettävä.

Vanhenevan väestön hyvinvoinnista on huolehdittava

Vanhuspalveluissa tulee tukea ihmisten itsenäistä selviytymistä. Lisäksi kotihoitoa, sekä kunnallista 
palveluasumista ja sen eri muotoja täytyy kehittää ja rakentaa lisää Portsakodin ja Ruusukorttelin 
kaltaisia ratkaisuja. Kotihoito on pidettävä kunnallisena palveluna. Omaishoidon tukea tulee lisätä. 
Yli 70-vuotiaiden oikeus terveys- ja palvelukartoitukseen on toteutettava.

Vanhainkotipaikkojen määrää tulee lisätä tulevaisuuden tarvetta vastaavaksi. Vanhainkoteja on 
uudistettava esteettömiksi ja viihtyisiksi. Turkuun on perustettava vanhuspalveluasiamiehen virka.

Jokaisella on oikeus hyvään elämään ja kuolemaan. Saattohoitoa on oltava tarjolla niin kotiin kuin 
hoitolaitoksiin.

Vammaisten tasavertaisuus

Vammaisten itsenäistä selviytymistä arjesta on parannettava toimivilla kuljetuspalveluilla, 
asunnonmuutostöillä ja apuvälineillä, sekä taattava vaikeavammaisten subjektiivinen oikeus 
henkilökohtaiseen avustajaan. Kaupunkitilan ja sen toimintojen muuttamista esteettömiksi on 
jatkettava.

Kulttuuri osana elämää

Kulttuuripääkaupunkivuoden ansiosta vilkastuneen kulttuurielämän jatkuvuudesta ja pysyvyydestä on 
huolehdittava. Kaupungin on tuettava monipuolista kulttuurityötä myös ruohonjuuritasolla. Kulttuuri on 
toimiva väline suvaitsevaisuuden edistämisessä ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä.

Kaupungin on säilytettävä kattava kirjastoverkko ja kehitettävä lähikirjastoja monipuolisina 
kulttuurikeskuksina.  Kirjastoissa on säilytettävä riittävä henkilöstö.

Turun kaupunginteatterin talon peruskorjaus on toteutettava viipymättä ja sen jälkeen siirryttävä 
konserttitalon korjaamiseen.  Kaupunginteatterin ja Turun filharmonisen orkesterin mahdollisuudet 
tuottaa jatkossakin korkealaatuista teatteria ja musiikkia julkisen tuen varassa on taattava.

Taitelijoiden apurahojen ja harrastusryhmien avustusten kasvattamista on jatkettava.  Kaupungin on 
huolehdittava siitä, että kulttuuriryhmille ja yksittäisille taiteen tekijöille on riittävästi tarjolla kohtuuhintaisia 
työ- ja esiintymistiloja.  



Turun kaupungin on pidettävä kiinni prosenttiperiaatteesta, jonka mukaan sadasosa uudis- tai 
korjausrakennushankkeen kokonaissummasta varataan taiteen hankintaan. 

Turkuun tarvitaan yhdistysten ylläpitämä ja kaupungin tukema elävän kuvan keskus, niin sanottu 
ei-kaupallinen ”kunnankino”, jossa esitetään elokuvia monipuolisesti ja turvataan Turussa toimivien 
elokuvakerhojen ja elokuvafestivaalien toiminta.

Museokeskuksen toiminta on taattava jatkossakin niin, että se pystyy huolehtimaan lakisääteisistä 
tehtävistään ja tarjoamaan merkittäviä taidenäyttelyitä ja historiallisaiheisia näyttelyitä.

Vanhan suurtorin rakennukset on pidettävä kaupungin omistuksessa ja ne on säilytettävä 
monipuolisessa kulttuurikäytössä.

Ekologinen jalanjälki pienemmäksi

Turun kaupunkisuunnittelussa on otettava huomioon laaja-alaisesti ekotehokkuusnäkökulma. 
Kaupungin on osaltaan torjuttava ilmastonmuutosta ja yhdyskuntarakenteen suunnittelulla ja 
energiaa säästämällä tavoiteltava matalaenergiayhdyskuntaa. 

Turun kansallista kaupunkipuistohanketta on jatkettava. Olemassa olevat puistot on sälytettävä ja 
uusia perustettava riittävästi kaikkialle kaupunkiin. 

Turun kulttuurihistoriaa, kaupunkikuvan elävyyttä ja historiallista kerrostuneisuutta on vaalittava 
säilyttämällä vanhat arvorakennukset ja puutalot myös keskusta-alueella.

Vanhoja asuinalueita tulee kehittää niiden omaleimaiset piirteet säilyttäen.  Pientalorakentamiseen 
tarkoitettujen edullisten vuokra- ja omistustonttien kaavoitusta on nopeutettava nykyisestä. 

Turun on kannettava vastuunsa monipuolisen luonnon säilymisestä. Aurajoki on pidettävä puhtaana 
ja Itämerta on suojeltava.

Kaupungin on laadittava toimenpideohjelma jätteensynnyn vähentämiseksi. Uuden jätteenpolttolaitoksen 
tulee olla muunneltavissa muilla polttoaineilla toimivaksi, kun jätteen määrä vähenee. Turussa on aloitettava 
kotitalouksien tuottaman biojätteen kerääminen ja hyödyntäminen uudelleen. Samalla on kannustettava ja 
tuettava taloyhtiöiden omia paikallisia kompostointihankkeita.

Uutta rakennettaessa ja vanhaa korjatessa tulee vähentää energiahävikkiä asentamalla 
lämpöpumppuja ja lämmönkeräimiä sekä sähkökennoja.  Kaupungin on otettava käyttöön 
uusiutuvia energiamuotoja. Seudullisessa energiayhteistyössä on ajettava hiilidioksidipäästöjä 
vähentäviä ratkaisuja ja tähdätä päästöjen radikaaliin vähentämiseen.

Lähiruuan käyttöä on lisättävä kaupungin omissa virastoissa ja laitoksissa. 

Kunnollinen asunto kaikille

Kaupungin on ohjattava kaavoituksella, sekä muin toimin asuntorakentamista niin, että 
rakentamiselle tarjoutuu riittävästi mahdollisuuksia ja kaupunkirakenne säilyy monipuolisena. Sekä 
vuokra- että omistusasuntoja on oltava tarjolla riittävästi vastaamaan erilaisiin elämäntilanteisiin ja 
-tarpeisiin. Uudisrakentamista ja peruskorjaamista pitää ohjata ekologisempaan suuntaan.



Turun kaupungin omistamat vuokra-asunnot tulee pitää kaupungin omistuksessa ja niiden kunnosta 
on huolehdittava. Lisäksi niiden vuokrat ja muut asumiskustannukset on pidettävä kohtuullisina. 
Asukasdemokratiaa on kehitettävä toimivampaan suuntaan. Kaupungin on tarvittaessa omilla 
toimillaan lisättävä vuokra-asuntotuotantoa, jotta elinkeinopoliittiset ja sosiaaliset asumistarpeet 
voidaan täyttää kohtuullisin asumiskustannuksin.

Joukkoliikenne edulliseksi ja sujuvaksi – kaupunki raiteille

Toimiva joukkoliikenne kuuluu elävään kaupunkikulttuuriin. Joukkoliikennettä ja kevyen liikenteen 
mahdollisuuksia on kehitettävä tasavertaisesti yksityisautoilun mahdollisuuksien rinnalla. Tällöin 
kaikkien kaupunkilaisten tasavertaiset liikkumismahdollisuudet turvataan.

Joukkoliikenteen lippujen hintoja on alennettava tuntuvasti. Lisäksi tulee harkita nykyistä pidempää 
vaihto-oikeutta kertalipuilla matkustettaessa.

Joukkoliikenteen maksuttomuutta voisi kokeilla tietyillä reiteillä, erityisinä kampanjapäivinä tai suurten 
kaupunkitapahtumien aikaan. Massatapahtumien aikaiset pysäköintiongelmat on saatettava historiaan 
julkisen liikenteen avulla. Ilmainen matkustusoikeus on laajennettava koskemaan lastenvaunujen kanssa 
matkustavien lisäksi myös rollaattorin avulla liikkuvia.

Raitioteiden palauttaminen kaupunkiin ja sen laajentaminen seudulliseksi on toteutettava 
lähitulevaisuudessa valtion rahoitusosuuden varmistuttua. Siirtyminen raitioteihin on toteuttava 
perustamalla nopeita, hyvin palvelevia bussien niin sanottuja runkolinjoja 
joukkoliikennekaistoineen ja liikennevaloetuuksineen, sillä nämä runkolinjat on helppo 
myöhemmin korvata raiteilla. 

Turun on ajettava seudullista joukkoliikennejärjestelmää, mutta niin, että se ei johda hiljaisempien 
linjojen lakkauttamiseen. Myös nopeita päälinjoja tukevan reitistön palvelevuutta on parannettava 
riittävän tiheillä aikatauluilla, sekä käyttäjien tarpeiden mukaisilla linjoilla.

Kaupungin on vahvistettava omaa joukkoliikenneyhtiötään. Liikenteen seudullinen kilpailuttaminen 
edellyttää bussiyhtiöiden nykyistä tehokkaampaa viranomaisvalvontaa ja ankarampia sanktioita 
sopimusrikkomuksista.

Nuoret turkulaiset ja opiskelijat

Nuorten tulee voida viettää vapaa-aikaansa turvallisesti ja virikkeellisesti nuorison omilla ehdoilla 
lähellä kotia turvallisissa tiloissa.

Kaupungin on vaikutettava siihen, että nuorilla ja opiskelijoilla on riittävästi koulutus- ja 
harjoittelutyöpaikkoja. Turun tulee huomioida opiskelijoiden palvelutarpeet ja edullisten vuokra-
asuntojen saatavuus.

Ketään nuorta ei saa päästää syrjäytymään, vaan sopivaa ja tarkoituksenmukaista koulutusta tai 
työtä on järjestettävä jokaiselle.

Jokaiselle nuorelle on tarjottava maksuton mahdollisuus ohjattuun vapaa-aikaan ja 



harrastustoimintaan. Nuorisotalojen toimintaa on kehitettävä nuorten tarpeiden mukaisesti, sekä 
nuorisolain mukaisesti.

Koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhotoiminnan tulee olla kattavaa ja virikkeellistä. Kouluissa 
toimivat yhteistyökumppanit on valittava niin, että toiminta vahvistaa suvaitsevaisuutta ja 
mahdollisuuksia omaksua monipuolisia näkemyksiä yhteiskunnasta ja maailmasta.

Nuorten aktiivista kansalaisuutta on tuettava. Nuorten kuuleminen on Turussa hoidettava lain 
vaatimalla tavalla siten, että lapsia ja nuoria kuullaan kaikissa heitä koskevissa asioissa ikävaiheen 
mukaisesti. Turkuun on perustettava nuorisovaltuusto.

Liikunnasta terveyttä ja elämäniloa

Turku tarjoaa lukemattomia mahdollisuuksia liikkumiseen. Kaupunkilaisten maksuttomia 
liikuntapalveluita on lisättävä. Liikunta- ja urheiluseurojen liikuntatilavuokrissa on noudatettava 
kohtuullisuutta ja seuroja on tuettava kaikenikäisten liikunta- ja urheilumahdollisuuksien 
järjestäjinä. On rakennettava kaupungin omia liikuntapaikkoja, ensimmäiseksi kunnon palloiluhalli.

Kaupungin kunto- ja retkeilyreitistöjä tulee edelleen kehittää. Virkistys- ja ulkoilualueista 
tiedottamista on tehostettava. 

Aurajoen ja ainutlaatuisen Ruissalon saaren käyttöä ulkoilu- ja virkistyskäyttöön on kehitettävä 
luotoa säästäen. Kaupungin ulkoilusaaret Vepsä, Maisaari ja Pähkinäinen on säilytettävä kaupungin 
omistuksessa ja niissä leiriytymisen tulee olla maksutonta.

Kaupungin tehtävä ei ole tukea ammattimaista kilpaurheilua.

Asukkaiden itsehallinto ja kansalaistoiminta kuntademokratian perusta

On luotava uusia kunnallisia lähidemokratiamalleja. Aluetoiminta on aloitettava uudestaan entistä 
paremmin kaupunkilaisia vaikuttamaan aktivoivana. Myös aluetoimikuntia, 
kaupunginosavaltuustoja tai -lautakuntia on kokeiltava. Asukkaiden kuulemista on kehitettävä 
enemmän päättäjien ja virkamiesten toimintaa ohjaavaksi.

Vapaalle kokoontumiselle ja keskustelulle on avattava lisää maksuttomia tai hinnaltaan edullisia 
kokoontumis- ja harrastustiloja, myös yhdistysten ja kansalaistoimijoiden käyttöön on oltava niitä 
lisää. Vapaata, kaupungin ylläpitämää ilmaista ulko- ja sisäilmoitustilaa on lisättävä.

Kaupunginvaltuuston kokoukset on lähetettävä suorana verkossa päätöksenteon avoimuuden ja 
julkisen keskustelun lisäämiseksi. Maksuton langaton verkko on laajennettava koko kaupungin 
alueelle.

Yhteisöradio Radio Robin Hood ansaitsee tukea ja tunnustusta myös kaupungin taholta.


