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Turun vihreät nuoret haluaa feministisen kaupungin, jossa henkilökohtaiset ominaisuudet
eivät rajoita kenenkään elämän ja kasvun mahdollisuuksia. Meidän Turkumme on aktiivinen
suunnannäyttäjä, joka ymmärtää nuoriin ja opiskelijoihin panostamisen olevan sijoitus
tulevaisuuteen. Siksi vuoden 2021 kuntavaalikampanjan keskiössä ovat ekologiseen
kestävyyteen, yhdenvertaisuuteen, esteettömyyteen, ongelmien ennaltaehkäisyyn ja
kaupungin viihtyisyyteen liittyvät kysymykset. Vihreä Turku torjuu ilmastonmuutosta ja
huono-osaisuutta samanaikaisesti sekä jälkipolvien kannalta taloudellisesti kestävästi.

1. H
 yvinvointia tuottavat julkiset palvelut
Turun tulee olla kaupunki, joka huomioi asukkaat myös hankalissa elämäntilanteissa. Kun
jaksaminen on lopussa, tulee avun piiriin hakeutumisen olla helppoa ja nopeaa. Tällä hetkellä
tilanne on usein päinvastainen. Mielenterveystilanteen parantamiseksi Turussa pitää tehdä
laaja-alaisia ratkaisuja: Terapiatakuu tulee toteuttaa ja monipuolisia ennaltaehkäiseviä
palveluita kehittää. Osana ennaltaehkäisevien palveluiden kehittämistä tulee kasvattaa
sosiaalityöntekijöiden ja psykologien määrää kunnan hyvinvointipalveluissa sekä
oppilashuollossa.
Tällä hetkellä kaikilla nuorilla tai muilla apua tarvitsevilla ei ole aina mahdollisuutta vaikuttaa
itseensä liittyviin asioihin omassa kodissaan. Turun asumispalveluissa osa asukkaista ja
työntekijöistä joutuu kohtaamaan epäinhimillistä kohtelua päivittäin. Kaikki eivät saa
välttämättä arjessaan itselleen välttämätöntä apua hygieniasta huolehtimiseen tai
ruokailemiseen. Lisäksi odotusajat avun saamiseen voivat kestää useamman tunnin ja
työntekijöillä ei välttämättä ole aikaa auttaa asiakkaita pesemään edes hampaita. Kaupungin
tulee kiinnittää huomiota entistä paremmin ulkoistettujen palvelujen laadun valvontaan ja
riittävien resurssien varmistamiseen. Näin voimme taata työntekijöille inhimilliset olosuhteet

ja asiakkaiden oikeuden ihmisarvoiseen elämään.
Vaikka sote-uudistus onkin tulossa, ennaltaehkäisevät palvelut jäävät kunnalle. Ongelmien
ennaltaehkäisy on sekä inhimillisesti että taloudellisesti järkevä vaihtoehto, joten siihen tulee
panostaa. Lisäksi tulee varmistaa, että yhteistyö eri palvelujen tasoilla säilyy hyvänä, jotta
apua ja tukea muuttuvissa tilanteissa saa mutkattomasti. Terveydenhuollon vastuun
siirtyessä hyvinvointialueille edellytämme nopeampaa terveydenhuollon saatavuutta, sillä
tämänhetkinen tilanne jonotusajoissa on kestämätön. Tilanne voi johtaa ongelmien
syvenemiseen sekä avun hakematta jättämiseen. Jos hoidon saanti uhkaa olla
voimavaroista ja sinnikkyydestä kiinni, ovat ihmiset eriarvoisessa asemassa. Haluamme,
että jatkossa kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet päästä hoitoon ilman aiheetonta
viivytystä. Jotta tämä olisi mahdollista, kielivähemmistöt ja esteettömyys tulee huomioida
kaikkia palveluja suunniteltaessa.
● Panostetaan parempiin mielenterveyspalveluihin
● Lisätään sosiaalityöntekijöiden ja psykologien määrää kunnan hyvinvointipalveluissa
● Turvataan laadukkaat ja moniammatilliset ennaltaehkäisevät palvelut
● Laitetaan tuetun asumisen palvelut ja resurssit kuntoon

2. Vihreä Turku torjuu ilmastonmuutosta!
Turun kaupungin ilmastotavoitteet ovat kansainvälisestikin tarkasteltuna kunnianhimoiset.
Seuraava kaupunginvaltuusto tulee tekemään merkittäviä päätöksiä siitä, miten Turku
saavuttaa aikaisemmin asettamansa tavoitteet vuoteen 2029 mennessä. Keinojen
ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi ja vihreän Turun rakentamiseksi tulee olla moninaisia ja
kaikki kaupungin vastuualueet kattavia. Investointeja ja tiiviimpää kaupunkirakentamista
suunniteltaessa täytyy ottaa ilmastovaikutukset huomioon. Tämä tarkoittaa esimerkiksi
viherkattojen ja viherseinien rakentamista, istutusalueiden ja puistojen lisäämistä sekä
lähiluonnon turvaamista. Myös kaupunkiviljelyn mahdollisuuksia tulee parantaa. Kaupungin
tulee kasvattaa ja suojella alueen hiilinieluja sekä laajentaa yhtenäisiä viherverkostoja. Näin
myös taataan jokaiselle kaupunkilaiselle mahdollisuus lähiluontoon, säilytetään luonnon
monimuotoisuutta ja parannetaan kaupunkilaisten hyvinvointia.
Turun kaupungin tulee edistää kiertotaloutta ja materiaalien uusiokäyttöä entistä
tehokkaammin tarjoamalla asukkailleen laadukkaita kierrätys- ja korjauspisteitä muun
muassa polkupyörille. Ympäristöystävällisten ja kestävien rakennusmateriaalien käyttöön
tulee panostaa enemmän. Uusien rakennushankkeiden energiatehokkuutta ja vanhojen
rakennusten remontointia niiden energiatehokkuuden parantamiseksi on edistettävä.
● Turvataan Turun seudun lähiluonto
● Otetaan kaavoituksessa käyttöön viherkerroin mittaamaan kaupunkitilan
viherpinta-alaa ja edistetään päästöbudjetoinnin käyttöönottoa
● Kiinnitetään kaupungin investoinneissa huomiota vastuullisuuteen
● Tarjotaan kaupunkilaisille kierrätys- ja korjauspalveluita
● Tarjotaan houkuttelevaa ja laadukasta kasvisruokaa ensisijaisena vaihtoehtona
oppilaitoksissa sekä muissa kaupungin ruokapalveluissa

3. Koulutuksen ja kulttuurin kaupunki
Oppivelvollisuuden laajentaminen toiselle asteelle astuu voimaan ensi vuonna. Uudistus
takaa maksuttoman toisen asteen, mikä on tärkeää yhdenvertaisuuden toteutumisen
kannalta. Tulevalla valtuustokaudella tulee kiinnittää erityistä huomiota ison uudistuksen
riittävään resursointiin: opetuksen tulee olla laadukasta kaikkialla Turussa niin lukioissa kuin
ammatillisessa koulutuksessa.
Turun pitää tarjota nuorille asukkailleen laadukkaita, heille suunnattuja palveluja.
Esteettömiä nuorisotiloja on tarjottava kattavasti eri puolilla kaupunkia. Nuorisopalvelut
mahdollistavat nuorten osallisuuden kaupungin toiminnassa ja tarjoavat mielekästä
harrastustoimintaa ja uusia tuttavuuksia. Ottamalla huomioon nuorten näkemyksiä
kaupunkisuunnitteluun Turulla on mahdollisuus tulla Suomen aktiivisimmaksi nuorten ja
opiskelijoiden kaupungiksi.
Turku on opiskelijakaupunki. Kaupungin tulee tukea ja kannustaa turkulaista
opiskelijakulttuuria, koska se on myös yksi kaupungin vetonauloista. Tällä hetkellä Turkuun
voi olla vaikea työllistyä heti valmistumisen jälkeen; koulutettu väestö valuu muihin suuriin
kaupunkeihin ja erityisesti pääkaupunkiseudulle. Kaupungin tulisi tarjota enemmän
harjoittelupaikkoja
ja
kesätyöpaikkoja opiskelijoille ja huomioida esimerkiksi
kesäyrittäjyyssetelin mahdollisuudet nuorten työllistämisessä. Turussa on edistettävä myös
sellaisten harjoittelupaikkojen tarjontaa, joissa ei tarvitse osata sujuvasti suomea. Tämä
edistäisi myös kansainvälisten opiskelijoiden työllistymistä opiskeluiden aikana ja niiden
jälkeen. Turkulaiset nuoret ovat elävän kaupunkikulttuurin keskeisiä tekijöitä, joiden
tavoittamiseen on panostettava enemmän.
Turun päätöksenteon tavoitteena tulee olla viihtyisä keskusta, johon kaupunkilaisen on
mukava tulla palveluiden ja kulttuurin äärelle. Visuaalisesti viihtyisässä ja eloisassa Turussa
on paljon tehtävää ja nähtävää. Aurajoen ranta on Turun keskustan sydän, jonka
kehittämiseen kaupungin on panostettava jatkossakin. Kaupungin tulee tukea kulttuurialan
ammattilaisia koronakriisin aiheuttamien vaikeuksien keskellä ja niiden jälkeen, jotta Turku
olisi tulevaisuudessakin elävä kulttuurikaupunki.
● Varmistetaan resurssien riittävyys oppivelvollisuuden laajentumisuudistuksessa
● Lisätään kaupungin kulttuuripalvelujen saavutettavuutta
● Edistetään turkulaista opiskelijakulttuuria
● Tarjotaan sekä kotimaisille että kansainvälisille opiskelijoille
työllistymismahdollisuuksia opintojen päättymisen jälkeen
● Edistetään nuorten kesätyömahdollisuuksia
● Huolehditaan Turun kulttuuritoimijoiden taloudellisesta pärjäämisestä

● Laajennetaan kaupungin nuorisopalveluita enemmän ydinkeskustan ulkopuolella
● Panostetaan kaupungin visuaaliseen näyttävyyteen katutaiteen muodossa

4. K
 ävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä suosiva Turku
Kaupunkiliikenteen prioriteetti tulee siirtää pois autoilusta kohti tehokasta joukkoliikennettä
ja pyöräilyn sekä kävelyn edistämistä. Autoilun väheneminen ei ole uhka, vaan mahdollisuus
niin
asukkaille
kuin
kaupungin
yrityksille:
keskustan
vetovoima
syntyy
kaupunkipromenadeista ja kävelykaduista, ei autoteistä ja parkkipaikoista.
Ratikan paluu Turun kaduille luo helppokäyttöisen ja ympäristöystävällisen tavan liikkua
tulotasoon katsomatta. Innovatiiviset joukkoliikenneratkaisut ja palveluiden aktiivinen
kehittäminen houkuttelee joukkoliikenteen käyttämisen piiriin kaupunkilaisia, joille sen käyttö
ei ole ennestään tuttua. Bussiliikenteessä tulee siirtyä laajemmin sähköisten linja-autojen
käyttöön, mikä vähentää sekä päästöjä että meluhaittoja merkittävästi kaupunkialueella.
Pidemmillä reiteillä ja siellä missä sähkölataus ei ole taloudellista, tulee pilotoida
kaasubussien käyttöönottoa Fölillä.
Pyöräilyn edistämisessä tulee olla kunnianhimoa; Turusta voidaan tehdä Suomen
pyöräilypääkaupunki. Tämä saavutetaan panostamalla selkeästi merkittyjen ja turvallisten
pyöräteiden rakentamiseen sekä runkolukitus-pyöräparkkien lisäämiseen. Jokaiseen Turun
kaupunginosaan tulee päästä pyörällä vaivattomasti ja turvallisesti. Tärkeimmät pyöräilyreitit
tulee pitää myös talvella käytössä.
Junaliikenne on vähäpäästöinen ja tehokas liikkumisen tapa. Lähijunaliikenteelle tulee luoda
pilotointijakso Turun lähialueelle. Helsinki-Turku -väliä koskevan tunnin juna -hankkeen
edistäminen on tärkeää: nopea junayhteys edistäisi muun muassa työmatkailua
pääkaupunkiseudulle. Tällä hetkellä useampi kuin joka kolmas turkulainen valmistunut
lähtee töiden perässä Uudellemaalle.

● Palautetaan ratikka Turun kaduille

● Otetaan Turun seudun lähijunaliikenne pilottikäyttöön 2023
● Pidetään bussilippujen hinta saavutettavana koko väestölle
● Laajennetaan keskustan pyörätieverkostoa ja lisätään turvallisia pyöräparkkeja
kaupunkialueella
● Varmistetaan Föllärin jatkuvuus ja lisätään pyöräparkkeja niin, että pyörän voi ottaa
käyttöön missä tahansa verkoston alueella
● Edistetään tunnin junaa Turku-Helsinki-välille

